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Değerli Mütevellilerimiz, 

Tarih Vakfı 30. yılını kutluyor...

Türkiye gibi istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü bir ülkede, ilkelerin-
den ve eleştirel tarih yaklaşımından ödün vermeden, kendi kendine 
yeterek, başka kaynaklara muhtaç ve bağımlı olmadan varlığını sür-
dürmek, yapıcı ve kalıcı katkılarda bulunmak kolay değildir. Bu ne-
denle Tarih Vakfı’nın kurucuları, yöneticileri, üyeleri, Tarih Dostları, 
etkinlikleri, duruşu ve bağımsızlığıyla Türkiye sivil toplum kurumla-
rı tarihinde özel bir yeri vardır.

Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik, siyasal, toplumsal çalkantıla-
rın günlük hayatımıza ve düşünce dünyamıza yansımalarının daha 
da şiddetli hissedildiği yaklaşık iki yılı daha geride bıraktık. Bu du-
rum, son 1,5 yılımızı her açıdan belirleyen pandemi koşullarıyla be-
raber daha da ağırlaştı. Bu zorlu süreçte Tarih Vakfı’nın yapısından, 
ilkelerinden ve seviyesinden asla ödün vermeden etkinliklerini art-
tırarak ve geliştirerek devam ettirmek için bütün gayretimizle çalış-
tık ve faaliyet dökümümüzün de gösterdiği üzere çok verimli iki sene 
geçirdik. Devletin, belediyelerin veya özel sektörün katkısı olmadan 
kendi kaynaklarıyla bu kadar kapsamlı, nitelikli, seviyeli, renkli ve 
çarpıcı etkinlikte bulunan ikinci bir kuruma rastlamak kolay değil-
dir. 

Bu dönem zarfında, bilimsel etkinliklerimizi (panel, seminer vb.) 
pandeminin yarattığı zorlayıcı koşullara rağmen yoğun bir şekilde 
devam ettirdik. Türkiye’de pandemi vakalarının ortaya çıktığının du-
yurulmasından önce, hızlıca hem personelimizin hem dostlarımızın, 
takipçilerimizin sağlığını gözetmek adına Vakıf mekânını kapatma 
kararı aldık. 10 Mart itibariyle aldığımız kararla Türkiye’de ilk kapa-
nan kurumlardan biri olduk ve yine büyük bir hızla bütün etkinlik-
lerimizi çevrim içi ortama aldık. Bunun gerektirdiği teknik ve orga-
nizasyonel adaptasyonu hızla sağladık. 17 Mart 2020’den beri tüm 
etkinliklerimizi online sürdürmekteyiz. Faaliyet raporumuzun ilgili 
bölümünde tüm ayrıntılarını bulacağınız toplam 151 bilimsel etkinlik 
gerçekleştirdik. Bu etkinliklerin 91’i İstanbul’da gerçekleşirken, ka-
lan 60 etkinlik İstanbul dışındaki kentlerde gerçekleşti. Bir önceki 
yönetim döneminde başladığımız ve bu dönem yenilerinin de eklen-
diği İstanbul dışındaki belediyelerle gerçekleştirdiğimiz protokoller 
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çerçevesinde sayısız etkinlik düzenledik. Adana, Eskişehir Tepebaşı, 
Bursa Nilüfer, Çanakkale, İzmir bu protokollerin ve etkinliklerin ger-
çekleştiği iller oldu. Adana, Bursa Nilüfer, Çanakkale etkinliklerimizi 
Yönetim Kurulu üyemiz Tanıl Bora’nın koordinasyonunda gerçekleş-
tirdik. Bunun yanı sıra Tarih Vakfı Ankara ekibinin gönüllü emeğiyle 
Ankara’da da toplam 30 bilimsel etkinlik yapıldı. İstanbul merkez-
li bilimsel etkinliklerimiz çerçevesinde Koç Üniversitesine bağlı 
ANAMED Kütüphanesi ile yaptığımız protokolle ve Yönetim Kurulu 
üyemiz Ayşe Ozil’in koordinasyonuyla yürüttüğümüz düzenli toplan-
tılara devam ettik. Bu dönem yürüttüğümüz bilimsel etkinliklerde 
Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik 
Bölümü ve  İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma 
Grubu, Friedrich Ebert Stiftung Derneği  Türkiye Temsilciliği, Uni-
versus Sosyal Araştırmalar Merkezi ve TED Üniversitesi Mimarlık ve 
Kent Çalışmaları gibi çeşitli kurumlarla işbirliği yaptık.

Bilimsel etkinliklerimizin haricinde, COVID-19 salgını dolayısıyla 
tüm hayatımızı evlere sığdırmaya çalışırken sosyal ihtiyaçlarımız 
konusunda moral ve motivasyonumuzu pekiştirmek için Mayıs ayı 
boyunca Tarih Vakfı Mayıs Ayı Konserleri adı altında her çarşam-
ba Facebook ve YouTube hesaplarımızdan canlı yayınlanan 4 konser 
düzenledik.

Seminerler kapsamında pandeminin ortaya çıkmasının hemen erte-
sinde, gelirlerimizi de arttırabilmek amacıyla, mütevellimiz de olan 
kıymetli 7 hocamızın gönüllü verdiği, ayrıntılarını faaliyet raporunun 
ilgili bölümünde bulabileceğiniz 6 çevrim içi ücretli seminer ger-
çekleştirdik. Vestel Şirketler Grubu’nun biri üst düzey yönetim kad-
rosu diğeri tüm çalışanlar ve bayiler için olmak üzere kişisel olarak 
benden istediği tarih seminerlerini de kurumsal olarak Vakfımız 
çatısı altında gerçekleştirmeye ikna ederek, faaliyet raporunun ilgi-
li bölümünde programını bulabileceğiniz yine ücretli ve çevrim içi 
Vestel Tarih Seminerleri dizisine başladık. Bu konuda ciddi bir rağ-
bet ve takdir gördük.

Tarih Vakfı olarak bu dönemi yayıncılık faaliyetleri açısından da ol-
dukça verimli geçirdik. Tarih Vakfı Yurt Yayınları olarak, 2019-2021 
döneminde de düşünce dünyamıza kalıcı katkılar bırakacak eserler 
kazandırma gayreti içinde olduk. Bu kapsamda, Tarih Vakfı Başkan 
Yardımcısı Y. Doğan Çetinkaya’nın gönüllü genel yayın yönetmenliği 
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altında 21’i yeni 7’si tekrar baskı olmak üzere toplam 28 kitap yayın-
ladık. Türkiye’de yayıncılığın, hele akademik-bilimsel yayıncılığın 
adeta kahramanlık işi olduğu aşikâr. Ülkenin iktisadi kriz sarmalının 
pandemi koşullarıyla birlikte iyice derinleştiği bu dönemde, özel-
likle döviz kurundaki hareketlilik, yayıncılık faaliyetini mali açıdan 
daha da zor kıldı. Bu mali zorluğu kısmen kurumsal ve kişisel kitap 
sponsorları bularak kısmen de kendi öz kaynaklarımızla aşarak, 
Yurt Yayınları’nın akademik tarihçilik alanında öncü ve özgün konu-
munu korumaya ve geliştirmeye çalıştık.

Mete Tunçay hocamızın yönetiminde yayın hayatına başlayan ve 27 
yılı geride bırakan Toplumsal Tarih dergisi, alanında ve türünde en 
uzun süre ve aralıksız yayınlanan dergi olma özelliğini koruyor. Ocak 
2021’e kadar yayın yönetmenliğini Barış Alp Özden’in, bu tarihten iti-
baren ise Erhan Keleşoğlu’nun yürüttüğü Toplumsal Tarih, Tasarı-
mından dağıtım kanallarına, kapak ve iç sayfa düzenine kadar ger-
çekleştirdiği bir dizi yenilikle Aralık 2018’den beri baskı sayısını iki 
kat artırarak, daha geniş bir dağıtım ağı ile Migros ve zincir kitabev-
leri dahil Türkiye’de birçok bayide okurlarıyla buluşuyor. 2019-2021 
döneminde de özgün dosya ve yazılarla Türkiye’de tarih çalışmala-
rına katkı sunmaya devam ettik. Covid- 19 salgını nedeniyle içinden 
geçtiğimiz özel ve olağanüstü koşullar gereği, TBMM’nin açılışının 
100. yılını kapak konusu yaptığımız ve salgın hastalıklar konusuna da 
yer ayırdığımız dergimizin 316. sayısını web sitemiz üzerinden pdf/
epub formatlarında, ücretsiz olarak okuyucularımıza ve tarih me-
raklılarına ulaştırdık. Pandemi koşulları uzun zamandır planladığı-
mız Toplumsal Tarih’i e-dergi olarak da yayınlama çalışmalarımıza 
hız vermemize vesile oldu. Mayıs 2020’den itibaren Toplumsal Tarih’i 
elektronik olarak da yayınlamaya başladık, geriye dönük sayıların 
dijital ortama aktarılması çalışmalarını da ilerlettik. Şu an 300. sayı-
mızdan itibaren Toplumsal Tarih’e elektronik ortamda Google Play 
ve Kobo platformları  üzerinden ulaşabilirsiniz. Dergimizin geçmiş 
sayılarını e-dergi biçiminde dijital platformlardan sunma hazırlık-
larımız da devam ediyor. Benzer şekilde önümüzdeki Yurt Yayınları 
kitaplarımızı da e-kitap olarak da yayınlamayı hedeflemekteyiz.

Toplumsal Tarih dergisinin yanı sıra, Türkiye’de uzun zamandır bir 
ihtiyaç olan akademik, hakemli bir tarih dergisini de çıkarmanın ha-
zırlığı içindeyiz.
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Tarih Vakfı’nın önemli faaliyet alanlarından biri olan projeler ala-
nında tüm olumsuz koşullara rağmen çalışmalarımızı ve arayışları-
mızı yoğun bir şekilde bu dönemde de yürüttük. Kurum tarihi çalış-
maları çerçevesinde,

 – Kredi Kayıt Bürosu için yapılan çalışma tamamlandı ve Geçmiş-
ten Günümüze Türkiye’de Çekin Tarihi başlıklı kitap yayınlandı; 

 – Türkiye İş Bankası Tarihi projemizde, yoğun ve titiz bir araştırma 
ve yazım süreci sonrasında ortaya çıkan yaklaşık 1000 sayfalık çalış-
ma kuruma teslim edildi, şu an revizyonları yapılmakta. Çalışmadan 
yayınlanmak üzere üretilecek eserler ise 2021 yılında kesinleşecek;

 – 150. Yılında Alman Lisesi projesinin kurum tarihi kitabı üç dilde 
(Türkçe, Almanca, İngilizce) tamamlandı ve matbaada basım süre-
cinde. Aynı projenin 150 biyografi ve belgesel çalışmaları da devam 
etmekte;

 – TEB (Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.) Kurum Tarihi projesi çalışma-
ları TEB üst düzey yönetimiyle kurumun ayarlaması gereken sözlü 
tarih görüşmelerinin sarkması sebebiyle henüz tamamlanamadı;

 – 2014 yılından beri her yıl farklı bir temayla sürdürdüğümüz Genç-
ler Tarih Yazıyor çalışmamız bu dönemde “Toplumsal Tarihe Kadın-
ların Yaşamlarından Bakmak” temasıyla gerçekleştirildi;

 – Mayıs 2021’de imzalanan sözleşmeyle başlayan, ilk etapta 6 ay sü-
recek Büyükada Rum Yetimhanesi Arşivi Oluşturma projesi en yeni 
projemiz.

Mayıs 2019 – Haziran 2021 döneminde, proje fonlarına ve kurumsal 
hibelere önceki dönemlere göre artan sayıda başvuru gerçekleş-
tirdik. Bu dönemde ikisi kurumsal destek, diğerleri araştırma proje 
fonu olmak üzere toplam 14 başvuru gerçekleştirdik. Bunlardan bir 
kurumsal destek hibe başvurumuz kabul edildi, 9 araştırma projesi 
başvurumuz reddedildi, 4 başvurumuzun da sonuçlanmasını bekli-
yoruz. Türkiye’de yaşanan siyasal istikrarsızlık, pandemiyle derinle-
şen iktisadi kriz, sivil toplum alanının mali imkânlar açısından da 
daralması ve fona ulaşmada rekabetin çok yüksek olması hem ge-
ride bıraktığımız hem de önümüzdeki döneme has bir zorluk teşkil 
ediyor.

Bu proje ve hibe çağrıları dışında kamu ve özel kurumlara yönelik 
kurum tarihi ve yerel tarih proje teklifleri de talep üzerine yazıldı. 
Bu proje tekliflerinin bir kısmı pandeminin derinleştirdiği iktisadi 
kriz koşullarında kurumların aldığı tasarruf tedbirleri dolayısıyla 
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olumsuz sonuçlandı veya askıya alındı, bir kısmı için ise cevap bek-
lenmekte. Bunun yanı sıra çeşitli kurumlarla yeni kurum tarihi pro-
jeleri için görüşmeler aralıksız devam ediyor. Ancak pandeminin de 
tetiklediği iktisadi kriz bu alanda olumlu sonuçlar almayı oldukça 
zorlaştırmakta.

Bu noktada sizlerle iki güzel haberi paylaşmak istiyorum. Bir seneyi 
aşkın bir süredir Adana Büyükşehir Belediyesi ve ardından Adana 
Valiliği ile yürüttüğüm görüşmelerin neticesinde 18 Haziran 2021 ta-
rihinde Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kurtuluş Savaşı’nda Adana 
ve Adana’nın 100. Kurtuluş Yıl Dönümü üzerine iki kitaplık bir proje 
sözleşmesini imzalamış bulunuyorum. İkinci olarak İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ile Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde yine uzun 
zamandır yürüttüğüm görüşmeler neticesinde 15 Kitapta Cumhuri-
yet’in 100 Yılı üst başlığı Cumhuriyet’in yüz yılının toplumsal, iktisa-
di, siyasi, kültürel vb. açılardan ele alınacağı bir proje üzerinde de ön 
anlaşmaya varmış bulunuyoruz.

2019-2021 döneminde, özellikle de pandemi altında geçen son 15 ay-
lık dönemin özel koşullarının da ivme kazandırmasıyla, Tarih Vakfı 
olarak online platformlarda var olma ve dijital araçları kullanma 
konusunda çok önemli adımlar attık. Sosyal medya faaliyetlerimizde 
tüm platformlarda hem Vakıf hem dergi hesaplarıyla bulunmaktayız. 
Bu mecralarda hem nitelik olarak daha etkili içerikler ve kullanım 
biçimleri devreye sokuldu hem de nicelik olarak önemli bir gelişme 
kaydedildi.  Tüm etkinliklerimizin kayıtlarını YouTube ve Spotify’da 
video ve ses kaydı olarak yayınlamaya başladık. Web sayfamız yeni 
bir tasarım ve yazılım ile güncellendi, dışarıdan hizmet alımını ge-
rektirmeyecek şekilde bir program temelinde yapılandırıldı. 

Osmanlı ve Türkiye tarihi açısından çok kıymetli arşiv malzemeleri-
ne ve koleksiyonlarına sahip olan Bilgi-Belge Merkezi’nin arşivinin 
dijitalizasyonu ve online kullanıma açılması için kaynak arayışları 
da sürmektedir. Bu konuda yapılmış büyük bir proje başvurusunun 
sonucu beklendiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kuru-
luşlarla da işbirliği görüşmeleri devam etmektedir. Büyük bir mali 
kaynak gerektiren arşivimizin dijitalizasyonu ve kamunun online 
kullanımına açılması en büyük hedeflerimizden birini oluşturmak-
tadır ve yaptığımız başvurular ve görüşmeler ışığında önümüzdeki 
dönemde gerçekleşme olasılığı çok yüksek gözükmektedir. Bunu 
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gerçekleştirdiğimiz zaman, bütün arşivimizi araştırmacılara ücretsiz 
olarak açacağız. Aynı şekilde Vakıf yayınlarımızın telif açısından so-
run olmayanlarını da dijital ve ücretsiz olarak araştırmacıların hiz-
metine sunacağız.

Vakıf olarak, hiçbir hukuki temel ve mahkeme kararı olmaksızın iş-
lerinden atılan, mesleklerini yapamaz kılınan KHK’lı akademisyen-
lere, önceki dönemde olduğu gibi, hem etkinliklerimizde konuşmacı 
olarak yer vermeye özen gösterdik hem de onlar için imkânlarımız 
dahilinde doğrudan ya da dolaylı olarak iş fırsatları yaratmaya ve 
sunmaya devam ettik ve devam da edeceğiz.

Tarih Vakfı olarak bir süredir gündemimizde olan mekân sorunumuz 
bu dönemde bir kriz olarak önümüze geldi. Malumunuz Eminönü’ndeki 
binamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Haziran 1992 tarihli En-
cümen kararı ile 30 yıllığına kullanımımıza tahsis edilmişti. Ancak 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ağustos 2019’da bir ecrimisil tebligatı yol-
layarak binanın kendilerine geçtiğini ve Kasım 2018’den başlayarak 
2018 için aylık 16.000 TL, 2019 için aylık 20.000 TL kira bedeli talep 
ettiğini bildirdi. Bunun üzerine mütevellimiz, denetim kurulu üye-
miz ve gönüllü avukatımız sayın Ahmet Dindar’ın her zamanki gibi 
gönüllü ve yoğun çabaları sayesinde yaptığımız itiraz ve açtığımız 
dava sürecinde önce yürütmeyi durdurma, ardından ecrimisilin ip-
taline karar verildi. Tahsis süremizin dolacağı Haziran 2022 itibariyle 
karşılaşacağımız mekân sorununu çözebilmek için çeşitli kurumlar 
nezdinde arayış ve görüşmelerimiz devam etmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının desteklenmediği, bilakis sivil toplum 
alanının daraltıldığı, mali ve diğer açılardan bağımlı kılınmaya ça-
lışıldığı bir süreç içinde tüm bu faaliyetleri Tarih Vakfı’nın ilkeleri 
çerçevesinde bağımsızlığımızı koruyarak gerçekleştirebilmenin 
zorunlu ön koşulu gerekli mali kaynakların ve mali bağımsızlığın 
sağlanmasıdır. Bir önceki yönetim döneminde Vakıf mali açıdan 
çökmüş, vergi, sosyal sigorta borçları, birikmiş personel maaş borç-
ları ve piyasaya olan borçlar altında ağır bir mali kriz geçirmekteydi. 
2018 ilkbaharında giriştiğimiz yeniden yapılanma sonrasında bir ön-
ceki yönetim döneminde bu durumu toparlamaya başlamıştık. 2019-
2021 döneminde hem birikmiş tüm borçlarımız (yapılandırılmış ver-
gi ve sosyal sigorta borçları, eski personel kıdem tazminatı ve maaş 
alacakları) ödenmiş hem de zamanı gelen tüm ödemelerimiz düzenli 
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yapılabilir hale gelmiştir. Çok uzun zamandır ilk defa bütçemiz artı 
vermiştir. 

Faaliyet Raporu’nun Mali Durum bölümünde ayrıntılı görüleceği üze-
re, son iki yıllık dönemde projeler dışı nakit kasamızda konjonktürel 
ve kısmi iniş ve çıkışlar olmakla birlikte 2021 başlarına kadar esasen 
kayda değer bir yükselme söz konusudur. Nakit kasamızdaki bu artış 
aslen Nisan 2020 – Ocak 2021 döneminde gerçekleşmiştir. Tarih Vakfı 
olarak, pandemiyle daha da derinleşen iktisadi krize rağmen 2020 
yılını mali açıdan oldukça başarılı geçirdik. Mart ayında Türkiye’de 
açık hale gelen pandeminin içinden geçilen küresel ve ulusal iktisadi 
krizi derinleştireceğinden ve vakfımızın hala kırılgan olan mali yapı-
sını daha da zorlayacağı aşikâr olduğundan hızla bazı tedbirleri ve ek  
stratejileri devreye soktuk. Bu dönemde uygulanan ve belirleyici 
olan bazı faktörler arasında şunları sayabiliriz:

 – devletin pandemi tedbiri olarak sunduğu kısa çalışma ödeneğin-
den faydalanma,

 – nakdimizi sürekli ve düzenli olarak dövizde tutmak,
 – proje ve fon gelirleri, 
 – mütevellimiz de olan yedi hocamızın gönüllü verdiği altı online 

ücretli seminer ve bazı seminerlerimize sağlanan kurumsal mali 
sponsorluklar,

 – mütevellimizden aldığımız bağış desteği, 
 – piyasadan etkili alacak tahsili.

Bununla birlikte tüm çabalarımıza rağmen Ocak 2021 sonrası baş-
layan nakit kasamızdaki düşme eğilimini henüz durduramadık an-
cak bir nebze yavaşlatabildik. Temmuz’dan sonra kısa çalışma öde-
neğinin sonlanmasıyla beraber sosyal sigorta dahil personel maaş 
ödemeleri yaklaşık 3 katına çıkacak. Bu nakit birikimimizin hızla 
erimesini beraberinde getirecektir. Tarih Vakfı olarak sabit giderle-
rimizi karşılayacak düzenli sabit bir gelirimiz bulunmamaktadır. 
Tarih Dostu gelirlerimiz (aylık ortalama 17.000 TL civarı) Vakfımızın 
sabit ve düzenli gelir kalemidir. Ancak bu kalem Vakfın sabit düzen-
li giderlerinin ancak dörtte birini karşılamaktadır. Vakfın mali öz 
yeterliliğinin ve sürekliliğinin sağlanması açısından Tarih Dost-
larının sayısını ve gelirini arttırmak merkezi önem arz ediyor. Bu 
konuda maalesef mütevellilerimizin katkısı halen çok sınırlı: Mayıs 
2021’de 617 mütevellimizin sadece 93’ü Tarih Dostu bağış ödemesi 
gerçekleştirmektedir. 
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Türkiye’nin gittikçe çoraklaşan kültürel ve entelektüel ikliminde  
Tarih Vakfı 30 yıldır çok kıymetli bir işlev görmektedir. Bu açıdan bi-
liyoruz ki Vakfımızın bağımsızlığını koruyarak ilkeleri doğrultusun-
da faaliyetlerine devam edebilmesi siz mütevellilerimizin de içten-
likle dert edindiği bir mevzudur. Bunu gerçekleştirmenin en önemli 
ön koşulu mali bağımsızlığın sağlanabilmesidir. Bu konuda mütevel-
lilerimizden özellikle şu konularda destek talep etmekteyiz:

Mütevellilerimizin aylık en az 100 TL’lik bir bağış miktarı ile Tarih 
Dostu olması,

Mütevellilerimizin dergimize reklam, kitaplarımıza sponsor bulun-
ması konusunda ilişkilerini mobilize etmesi.

Bütün zorluklara ve olanaksızlıklara rağmen kurucularımızla, Yöne-
tim Kurulu ve çalışanlarımızla, sergilediğimiz duruşumuzla, düzen-
lediğimiz etkinliklerimiz ve ürettiklerimizle arkamızda gurur duya-
cağımız bir dönem daha bıraktık.

Tarih Vakfı’nın kuruluşundan bu yana bizi yalnız bırakmayan, zor 
günlerimizde hiçbir karşılık beklemeden yanımızda olan mütevel-
lilerimize, yöneticilerimize, Tarih Dostları’mıza, takipçilerimize, gö-
nüllü destekçilerimize ve çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

Daha özgür, mutlu ve demokratik bir Türkiye için...

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan 

Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

TARİH DOSTU OLMAK İÇİN:
https://fonzip.com/tarihvakfi/tarih-dostu

TARİH VAKFI BAĞIŞ HESAP BİLGİLERİ: 
İŞ BANKASI PANGALTI ŞUBESİ, ŞUBE KODU: 1041 
HESAP NO: 865539 IBAN: TR91 0006 4000 0011 0410 8655 39 
(Bağışlarınızı vergiden düşebilmektesiniz.)

https://fonzip.com/tarihvakfi/tarih-dostu
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2019-2021 yönetim dönemine ait sizlere sunulan Sayman Raporu ve 
Ekleri ile Denetim Kurulu Raporu resmi ve ayrıntılı mali verilerimi-
zi içermekte olup, Genel Kurul gündemi gereği değerlendirme ve 
oylarınıza sunulacaktır. Faaliyet Raporumuzun Mali Durum başlıklı 
bu bölümünde ise 2 yıllık dönem zarfında mali durumumuz açısın-
dan daha sade, anlaşılır ve açıklayıcı olan nakit durumumuza göre 
bir değerlendirme yapılmıştır. Aşağıda Grafik 1 ve 2’de Haziran 2019 
– Haziran 2021 arası dönemde proje hesapları hariç aybaşı nakit (TL) 
durumumuz görülmektedir. Proje hesaplarının Vakıf payları dışında-
ki meblağları projelerin kendi harcamalarına hasredilmesi gereken 
meblağlardır. Dolayısıyla, Vakfın ve bağlı iktisadi işletmemizin diğer 
tüm giderlerini karşılamak üzere kullanılan gelirlerimizi/nakdimizi 
bu hesaplar hariç nakit durumumuz üzerinden değerlendirmek daha 
gerçekçidir. Mali sıkıntılar yaşandığı önceki dönemlerde proje hesap-
larının proje dışı giderler için kullanılması şeklindeki projelerin yü-
rütülmesi açısından sorunlar yaratan uygulamaya 2018 yaz dönemiyle 
birlikte son verilmiştir.

2019 -2021 döneminde hem birikmiş tüm borçlarımız ödenmiş hem 
de zamanı gelen tüm ödemelerimiz düzenli yapılabilir hale gelmiştir. 
Örneğin, yapılandırılmış vergi ve sosyal sigorta borçlarımızın 202.668 
TL’lik kısmı 2018-2019 döneminde ödendikten sonra, 2019-2021 döne-
minde de 84.731 TL’lik borç daha ödenmiş ve geriye sadece 31 Tem-
muz 2021 tarihli 1.256,25 TL’lik son bir ödememiz kalmıştır. 2018 Ma-
yıs ayı öncesi çalışan eski personelin toplam ödenmemiş maaş alacağı 
ve kıdem tazminatı alacağının 463.605,43 TL’si bir önceki dönemde 
ödendikten sonra kalan 116.062,60 TL’si de bu yönetim döneminde 
ödenmiştir. Dolayısıyla, Tarih Vakfı olarak ana borç yükümüz olan 
vergi ve sosyal sigorta borçları ile eski personel maaş ve kıdem tazmi-
natı borçları bu yönetim döneminde kapatılmıştır.

Aşağıdaki grafiklerden de görüleceği üzere son iki yıllık dönemde 
projeler dışı nakit kasamızda konjonktürel ve kısmi iniş ve çıkışlar ol-
makla birlikte 2021 başlarına kadar esasen kayda değer bir yükselme 
söz konusudur. Nakit kasamızdaki bu artış esasen Nisan 2020 – Ocak 
2021 döneminde gerçekleşmiştir. Tarih Vakfı olarak, pandemiyle daha 



4

da derinleşen iktisadi krize rağmen 2020 yılını mali açıdan oldukça 
başarılı geçirdik. Projelerin kendi giderleri için kullanılmakta olan 
proje hesapları dışarıda tutulduğunda, kullanılabilir nakit kasamız 
Ocak 2020 başında 70.501,72 TL iken Ocak 2021’de 300.809,63 TL’ye 
ulaşmış durumda (bkz. Grafik 1 ve 2). 

GRAFİK	1	VE	2:	PROJE	HESAPLARI	HARİÇ	AYBAŞI	NAKİT	TL
HAZİRAN	2019	-	HAZİRAN	2021
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Mart ayında Türkiye’de patlayan pandeminin içinden geçilen küresel 
ve ulusal iktisadi krizi derinleştireceğinden ve vakfımızın hâlâ kırıl-
gan olan mali yapısını daha da zorlayacağı aşikâr olduğunda hızla bazı 
tedbirleri ve ek stratejileri devreye soktuk. Grafiklerden de görüldüğü 
üzere Nisan’dan itibaren ilkbahar aylarında nakit durumumuzu hız-
la iyileştirdikten sonra, ekonomik açıdan durgun geçen yaz aylarında 
nakit durumuzu stabil tutup koruyabildik, sonbahar aylarında da ye-
niden yükselişe geçtik.

Bu dönemde devreye sokulan ve belirleyici olan bazı faktörlere değinecek 
olursak:

Öncelikle mütevellilerimizi bu zor zamanda Vakıf ’a destek olmaya 
davet ettik. Mütevellimiz her zamanki gibi katkılarını esirgemedi ve 
toplam 44.450 TL mütevelli	bağışı gerçekleşti.

Piyasadan	alacak	 tahsillerimizi daha sıkı bir şekilde takip ettik ve 
gerçekleştirdik.

Aşağıda ayrıntılı bilgilerini verdiğimiz gibi mütevellimiz de olan yedi 
hocamızın gönüllü verdiği altı	 online	ücretli	 seminer gerçekleştir-
dik. Bu sayede toplam 83.961 TL gelir elde ettik. Bunlara ek olarak çe-
şitli kurumlara verdiğimiz ücretli seminerler/eğitimler (Çankaya Be-
lediyesi Sözlü Tarih Eğitimi; Vestel Tarih Seminerleri) ve sponsorluk 
sağladığımız seminerlerimiz (Marksizm 201 ve 202 dizisi) sayesinde 
de 29.602 TL net gelir elde edildi.

Proje	ve	fon	gelirleri	ise meblağ olarak önemli katkılar sağlayan ka-
lemlerimiz oldu: KKB projesi kurum payı (vergiler dahil 106.573 TL), 
İş Bankası proje kurum payı son taksiti (89.962 TL) ve STDV Kurumsal 
Destek Fonu (72.000 TL).
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Tüm hesaplarımızdaki nakdimizi	sürekli	ve	düzenli	olarak dövizde	
tutarak sadece TL olarak mali varlıklarımızın erimesine engel olma-
dık aynı zamanda kurdaki hareketlilik sonucu önemli kambiyo kazan-
cımız da oldu.

İşkur üzerinden devletin pandemi tedbiri olarak sunduğu kısa	 ça-
lışma	ödeneğinden faydalandık. Bu süreçte çalışanlarımızı da mali 
yönden mağdur etmeyerek, vakıf olarak, kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanan personelimizin net maaşlarının üstünü tamamladık ve el-
lerine geçen toplam ücrette hiçbir eksilme olmadı. Kısa çalışma öde-
neğinden faydalanma yoluyla hem toplam net maaş ödememiz hem 
de toplam SGK ödememiz azaldı. Aylık 45.000 TL olan sosyal sigorta 
dahil personel maaş ödemesi aylık 20.000-23.000 TL bandına gerileye-
rek yaklaşık yarı yarıya azaldı.

Tüm bunların yanında yükümlü	olduğumuz	ödemeleri son tarihle-
rine kadar beklettik ama mutlaka	ödedik. Tarih Vakfı olarak borçlu 
geçen uzun yıllardan sonra 2019’da olduğu gibi 2020 ve 2021’de de pi-
yasaya vadesi geçen hiçbir borcumuz bulunmamakta.

Bununla	birlikte	tüm	çabalarımıza	rağmen Ocak 2021 sonrası başla-
yan nakit kasamızdaki düşme	eğilimini henüz durduramadık ancak 
bir nebze yavaşlatabildik. Ocak 2021’de 300.809,63 TL olan nakit ka-
samız Haziran 2021 itibariyle 171.004,68 TL’ye geriledi. Temmuz’dan 
sonra kısa çalışma ödeneğinin sonlanmasıyla beraber sosyal sigorta 
dahil personel maaş ödemeleri yaklaşık 3 katına çıkacak. Aşağıda da 
belirttiğimiz üzere pandeminin derinleştirdiği iktisadi kriz koşulla-
rında hem kurumlar projelere kaynak ayırma konusunda oldukça is-
teksiz hem proje fonlarının daralması ve artan başvurular bu tip fon-
lardan faydalanabilmeyi çok zor hale getiriyor. 



7

Tüm bu koşullar altında Tarih Vakfı olarak sabit	giderlerimizi (şu an 
itibariyle 62.246 TL’si personel giderleri, 9.177 TL’si diğer sabit genel 
giderler olmak üzere toplam 71.423 TL) karşılayacak	düzenli	sabit	bir	
gelirimiz	(aşağıda sunduğumuz gibi sabit gelirimiz olan Tarih Dostu 
bağışlarının aylık ortalaması 17.000 TL’dir) bulunmamaktadır. 

Tarih Dostu gelirlerimiz (aylık ortalama 17.000 TL civarı) Vakfımızın 
sabit ve düzenli gelir kalemidir. Vakfın mali öz yeterliliğinin ve sü-
rekliliğinin sağlanması açısından tarih dostlarının sayısını ve gelirini 
arttırmak merkezi önem arz ediyor.

Aşağıda Tablo 1 ve Grafik 3’te görüleceği üzere ayrılanlar ve yeni ka-
tılanlar sonrasında Mayıs 2019’da 300 olan Tarih Dostu sayımız Ma-
yıs 2021’de 340’a çıkarken, Tarih Dostu bağışlarından elde edilen gelir 
aynı dönemde ancak 13.952 TL’den 16.203 TL’ye çıkabilmiştir. 

Tarih Dostu bağış ödemelerinin otomatik bir sisteme bağlı olmaması 
dolayısıyla kağıt üzerinde görülen Tarih Dostu sayısı ile ödeme yapan 
sayısı arasında ciddi farklar oluşmaktaydı. Ödeme yapan ve yapma-
yanların aylık olarak takibi ve bu kişilerin aranması gerekmekteydi. 
Bu doğrultuda 2020 Nisan-Mayıs’ta 200, Haziran-Temmuz’da ise 167 
kişi arandı. Böylece, kağıt üzerindeki ve ödeme yapan sayıları büyük 
oranda aynı hale getirildi.

Tarih Dostu ödemelerinin otomatik ve düzenli yapılabilmesi için bir-
çok STK’nın kullandığı ve uygun teknik altyapıya ve aynı zamanda yük-
sek güvenliğe sahip Fonzip üyeliği sağlandı (https://fonzip.com/tarih-
vakfi/tarih-dostu) ; web sitemizden de Tarih Dostu Olun, Bağış Yapın 
ve Abone Olun butonları artık doğrudan Fonzip’e yönlendimektedir.). 
Tarih dostlarımız tek tek aranarak bu sisteme geçişe teşvik edildi. Şu 
an itibariyle 130 tarih dostumuz bu sisteme geçiş yapmış durumda.

https://fonzip.com/tarihvakfi/tarih-dostu
https://fonzip.com/tarihvakfi/tarih-dostu
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Tarih Dostu sayısını arttırmak için Türkiye’deki üniversiteler bünye-
sinde yer alan 120 tarih bölümüne özel mektup yollandı. Tarih Dost-
luğu paketlerimizde öğrenci paketinin yanı sıra akademisyen paketi, 
premium paket ve kurumsal tarih dostluğu gibi ekler yaparak çeşitli-
lik sağlanmaya çalışıldı.

Tüm çabalarımıza rağmen mütevellilerimizi Tarih Dostu yaparak dü-
zenli bağış vermelerini sağlama konusunda oldukça zayıf kaldık. Ma-
yıs	2021’de	617	mütevellimizin	sadece	93’ü	Tarih	Dostu bağış öde-
mesi gerçekleştirmektedir. 

Yukarıda zikrettiğimiz sabit	giderlerimizi	sabit	ve	düzenli	gelirleri-
mizle	karşılar	hale	gelmemiz,	dolayısıyla	da	mali	bağımsızlığımızı	
sağlayabilmemiz	 için	aylık	Tarih	Dostu	bağış	gelirlerimizi	en	az	4	
katına çıkarmamız,	bunun	içinde	de	mütevellilerimizin	Tarih	Dostu	
olmasını	sağlamamız	elzemdir.
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TABLO	1:	TARİH	DOSTLARI	2019-2021

Tarih
Ödeme	Yapan	
TD	sayısı	 Toplam	TD	Geliri

May.19 300 13.952,25 ₺ 
Haz.19 288 13.282,00 ₺ 
Tem.19 317 15.902,00 ₺ 
Ağu.19 332 18.399,00 ₺ 
Eyl.19 339 18.018,85 ₺ 
Eki.19 320 16.412,25 ₺ 
Kas.19 320 16.155,45 ₺ 
Ara.19 295 14.637,00 ₺ 
Oca.20 309 16.841,00 ₺ 
Şub.20 319 16.451,30 ₺ 
Mar.20 310 18.254,15 ₺ 
Nis.20 313 21.506,20 ₺ 
May.20 306 17.441,02 ₺ 
Haz.20 302 15.762,68 ₺ 
Tem.20 332 19.189,79 ₺ 
Ağu.20 333 18.178,26 ₺ 
Eyl.20 343 16.574,80 ₺ 
Eki.20 339 16.292,01 ₺ 
Kas.20 335 16.969,93 ₺ 
Ara.20 346 19.184,09 ₺ 
Oca.21 345 17.999,40 ₺ 
Şub.21 337 16.233,15 ₺ 
Mar.21 354 19.429,73 ₺ 
Nis.21 347 16.983,40 ₺ 
May.21 340 16.203,00 ₺ 
Ortalama 324,84 17.050,11	₺	
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GRAFİK	3:	TARİH	DOSTU	ÖDEMELERİ
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Kaynak geliştirme alanında, aşağıda detayları verilen proje başvuru-
larının arttırılması ve ödeme yapan aktif  Tarih Dostu sayısının arttı-
rılması dışında başka araçlar da devreye sokuldu.

Kurumsal işbirliklerimizi artırabilmek amacıyla bir sponsorluk dos-
yası hazırlandı. 2020 yılı içinde 55 e-ticaret sitesi (Nisan), 20 PR ajansı 
(Eylül), 30 teknoloji şirketi (Mart) , 10 online gaming ve oyun geliştir-
me şirketi (Mart) ile sosyal sorumluluk, ortaklık vb. işbirlikleri sağla-
mak üzere iletişime geçildi. 

Sivil Toplum için Destek Vakfı ile yürüttüğümüz kurumsal destek pro-
jemiz kapsamında ve Turkey Mozaik’ten gelen fonla kaynak geliştir-
me mentoru ile çalışılmaya başlandı. Bu sayede pro bono destekleri-
mizde de çeşitlilik söz konusu oldu. Örneğin 30. yıl kampanyamız için 
4129 Grey bize probono reklam ve pazarlama ajans desteği sunacak. 

Yılbaşı öncesinde Aralık ayında satışa çıkarılmak üzere ürün gamı 
oluşturuldu, yaklaşık 15 ayrı tasarım yapıldı. Bu satışların gerçekleşe-
ceği web altyapısı kuruldu ve ilk aşamada tişört, bez çanta, defter ve 
ayraçlardan oluşan bir ürün seti satışa çıkarıldı.
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Pek çok STK’nın da kullanmış olduğu “bağış sertifikaları-elektronik 
kart” sistemini de bağış kampanyalarımıza dahil etmek üzere hazır-
lıklarımız tamamlandı. İnsanlara özel günler için sevdikleri kişi adına 
bağış yaparak onlara hediye bağış verme olanağı sunan bu kaynak çe-
şitlendirme yolu ile kurumumuzun taraf olduğu fikirlere uygun gün-
ler için e-kartlar hazırlandı. Fonzip üzerinden ulaşılabilen bu kartlar, 
doğum günü, öğretmenler günü, kadınlar günü, dünya insan hakları 
günü, anneler günü, babalar günü gibi günleri kapsıyor. Bunun yanı-
sıra ayrıca taziye kartı da yine seçeneklerimiz arasında.
İlgili kartlara şu bağlantıdan ulaşılabilir: 
https://fonzip.com/tarihvakfi/e-kartlar 

Çeşitli online bağış toplama platformları ile görüşmeler yapıldı, bun-
lar arasından AÇIK AÇIK başvurumuz sonuçlandı ve bu platformun 
artık üyesiyiz: https://acikacik.org/sivil-toplum-kurulusu/tarih-vakfi- 

Ayrıca 2020’nin başında kaynak geliştirme sorumlumuz Başak Emir, 
the Heritage Management Organization’un verdiği burs ile “Success-
ful Fundraising for Heritage Managers: Strategies and Best Practices” 
eğitimine katıldı ve kurumlararası destek sağlandı. 

https://fonzip.com/tarihvakfi/e-kartlar
https://acikacik.org/sivil-toplum-kurulusu/tarih-vakfi-
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Tarih Vakfı’nın kamuoyunda daha bilinir hale gelmesi ve bununla 
ilintili iletişim uygulamalarımız, öz kaynaklarımızı geliştirebilmenin 
de ayrılmaz bir ayağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede 2019 başından 
beri özel bir önem verdiğimiz sosyal medya faaliyetlerimize 2020’de 
daha da ağırlık verildi. Hem niteliksel olarak daha etkili içerikler ve 
kullanım biçimleri devreye sokuldu hem de niceliksel olarak önemli 
bir gelişme kaydedildi.  
Tarih Vakfı’nın ilke, amaç ve faaliyetlerine uygun ve bu yöndeki top-
lumsal ihtiyaçlara da hitap edebilecek şekilde bir sosyal medya ile-
tişim stratejisi oluşturduk. Bu doğrultuda toplumsal tarih olgularını 
güncel sorunlara paralel olarak popüler tabir edilebilecek grafik tasa-
rımlar ile düzenli olarak sosyal medya platformlarımızda yayınlama-
ya başladık. 
Dergimizin güncel sayılarından alınan referanslı bilgiler ile oluştur-
duğumuz “Biliyor muydunuz” serisi ile güncel sorunlarımızın (Ayasof-
ya’nın Cami’ye Çevrilmesi, Salgın Hastalıklar, Kadın Hakları, Boğaziçi 
Üniversitesi vb.) tarihsel yankılarına ve oluşum süreçlerine yer verir-
ken, zaman zaman da İstanbul’un sokak yiyecekleri, saray mutfağı gibi 
daha sosyal konulara yer vererek hem kamuoyuna yönelik mini bilgi-
lendirmeler hem de dergimizin reklamını yapmış oluyoruz.  Ek olarak 
dergimizin güncel sayılarından referansla, “Osmanlı Basınında 100 Yıl 
Önce” gönderi serimiz ile de takipçilerimize tarihten hatırlatmalar ile 
tarih merakı oluşturacak paylaşımlarda bulunuyoruz.
Toplumsal Tarih Dergimizin de artık kendi Instagram hesabı bulu-
nuyor, toplumsal.tarih hesap adıyla dergimizi Instagram’dan da takip 
edebilirsiniz. Ayrıca Vakfımızı Linkedin üzerinden de takip edebilir-
siniz.
Bunun yanı sıra tüm etkinliklerimizin kayıtlarını YouTube ve Spotify’da 
video ve ses kaydı olarak yayınlamaya başladık. Geriye yönelik etkin-
liklerimizin yüklenmesi çalışmaları da devam etmekte. Hem YouTu-
be, Spotify hem de dahil olmak üzere çalışmalar yürüttüğümüz Patre-
on gibi platformlarda bu etkinlik kayıtlarımızın bulunması yoluyla bir 
zaman sonra gelir de elde etmeye başlayacağız.
Yine bu yönetim dönemi devrinde uzun çalışmalar neticesinde web 
sayfamız yeni bir tasarım ve yazılım ile güncellenmiş, dışarıda hizmet 
alımını gerektirmeyecek şekilde bir program temelinde yapılandırıl-
mış ve istediğimiz şekilde yönetebildiğimiz bir yapıya kavuşmuştur.



Büyükada	Rum	Yetimhanesi	Arşivi	Oluşturma	Projesi
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1. Kredi Kayıt Bürosu
     Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çekin Tarihi

1995 yılında kurulmuş olan 
Kredi Kayıt Bürosu birçok ban-
kadan temsilcinin katıldığı bir 
yönetim kuruluna sahiptir. 
Bireysel ve kurumsal olarak 
kredi notu araştırması yapan, 
bunun için yasalara dayana-
rak bankalardan veri çeken ve 
bunu üye-müşterileri ile belli  
koşullar altında paylaşan bir 
kurumdur. Son zamanlarda 
karekodlu çek uygulaması ile 
daha görünür hale gelen ku-
rum 25. yılları için Türkiye’de  
Çekin Tarihi üzerine bir kitabın 
yazılmasını talep etmiş, pro-
je yöneticiliğini 2019-2021 dö-
nemi Yönetim Kurulu üyemiz  
Esra Ekşi Balcı’nın ve Genel 
Müdürümüz İsmet Akça’nın yü-
rüttüğü proje çalışmaları Eylül 
2018’de başlamış ve yazarlığını 
Ömerül Faruk Bölükbaşı’nın 
yaptığı kitap 2020 başı itibariyle 
tamamlanmış ve kuruma sunul-
muştur. Kurumun değerlendir-
meleri ve mizanpaj çalışmaları-
nın ardından kitap Eylül 2020’de 
yayınlanmıştır.
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2. 100. Yılında İş Bankası 

2001 yılında Tarih Vakfı’nın koordinatörlüğünde, yazarlığını  
Uygur Kocabaşoğlu’nun üstlendiği Türkiye İş Bankası Tarihi ve yazar-
lığını Orhan Koçak’ın üstlendiği Atatürk’ün Bankası isimleriyle biri 
akademik, diğeri prestij olmak üzere iki kitap basılmıştır. 2001 yılında 
başlayan bu çalışma ile Türkiye İş Bankası geçmişi kurumsal bir çer-
çevede ele alınmaya başlamış ve 2007 yılında İş Bankası Müzesi açıl-
mıştır. Tarih Vakfı tarafından İş Bankası Müzesi’ne yapılan ziyarette 
daha önce yazılmış İş Bankası tarihinin kurumun 100. yılına gider-
ken yeni kaynaklar ışığında güncellenmesinin kurum için gerekli ve 
değerli bir katkı olacağı anlaşılmıştır. 2024 yılında kuruluşunun 100. 
yılını kutlayacak olan Türkiye İş Bankası’nın daha önce Tarih Vakfı ko-
ordinatörlüğünde kaleme alınmış olan tarihinin güncellenmesi proje 
sözleşmesi uzun ve yoğun bir ön hazırlık süreci sonrasında 22 Mayıs 

2018 tarihinde imzalanmış-
tır. Proje yöneticisi ve danış-
manı Mehmet Ö. Alkan’ın 
yönetiminde yazar-
lar Y. Doğan Çetinkaya,  
Özgün Akduran Erol,  
Murat Birdal tarafından 
gerçekleştirilen yoğun ve 
titiz bir araştırma ve yazım 
süreci sonrasında ortaya 
çıkan yaklaşık 1000 sayfa-
lık çalışma Ekim 2020’de İş 
Bankası yetkililerine tes-
lim edilmiştir. Kurum ta-
rafından inceleme ve de-
ğerlendirmelerin ardından 
yazarlar çalışmaya son ha-
lini verme sürecindedirler. 
Çalışmadan yayımlanmak 
üzere üretilecek eserler ise 
2021 yılında kesinleşecektir.
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150. Yılında Alman Lisesi 

İstanbul Alman Lisesi’nin ku-
ruluşunun 150. yılı kapsamın-
da yürütülen proje kapsam ve 
bütçe açısından Tarih Vakfı’nın 
sürmekte olan en büyük proje-
sidir. 150. Yılında Alman Lise-
si Projesi, kurum tarihi kitabı 
(Türkçe, Almanca ve İngilizce), 
150 Yıl - 150 Mezun başlığıyla 
150 mezuna ait sözlü tarih çe-
kimlerine dayanan 150 kısa bi-
yografi kitabı (Türkçe, Alman-
ca, İngilizce) ve Alman Lisesi 
belgeseli olmak üzere üç ana 
sacayağına sahiptir. Projenin 
yöneticiliğini Genel Müdürü-
müz İsmet Akça, 2019-2021 dö-
nemi Yönetim Kurulu üyemiz 
Esra Ekşi Balcı’nın katkılarıyla 
yürütmüştür. Projenin yazarlığı-
nı Selçuk Akşin Somel’in yaptığı 
kurum tarihi kitabının Türkçesi 
tamamlanmış ve yayınlanmış-
tır. Ayrıca İngilizce ve Almanca 
çevirileri de tamamlanmış ve 
kuruma teslim edilmiştir. 150 
mezunun sözlü tarih çekimleri 
ve biyografi yazımları ile Alman 
Lisesi belgeseli çalışmaları de-
vam etmektedir.
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4. TEB (Türk Ekonomi Bankası A.Ş.) Kurum Tarihi Projesi

2017’de kuruluşunun 90. yılını kutlayan TEB’in Cumhuriyet’in ilk yıl-
larında Kocaeli’nde faaliyet yürüten yerel bir bankadan, önce ulusal, 
sonra da küresel bir bankaya nasıl dönüştüğünün öyküsü genel olarak 
Türkiye iktisadi ve siyasi tarihindeki değişim ve dönüşümler, özel ola-
rak da bankacılık sektörü bağlamında ele alınmaktadır. 

TEB Kurum Tarihi araştırmasıyla, bankanın kurucuları ve kuruluş sü-
reci; günümüze kadar geçirdiği aşamalar; kamu ve özel sektördeki di-
ğer kurumlarla ilişkileri; toplum üzerinde bıraktığı etkiler; ortaklıklar 
ve birleşmeler; misyonu, vizyonu ve hedeflerindeki değişiklikler ile 
sahip olduğu kurum kültürü, belgelerle ve olayların bire bir tanıkla-
rının anlatılarıyla ortaya konmaya çalışılmaktadır. Araştırma sonun-
da Murat Koraltürk tarafından kapsamlı ve belgelerle desteklenen bir 
metin haline dönüştürülmekte olan TEB tarihi; kurumun beklentileri 
çerçevesinde bir prestij kitaba, yükseköğretim düzeyinde kaynak ola-
cak bir akademik kitaba ve belgesel ya da kurumsal tanıtım filmine 
dönüştürülecektir.

Projenin yöneticiliğini 2017-2019 ve 2019-2021 dönemleri Yönetim Ku-
rulu üyemiz Esra Ekşi Balcı yürütmüş olup, Genel Müdürümüz İsmet 
Akça da katkı sunmuştur. Proje çalışmaları TEB üst düzey yönetimiyle 
kurumun ayarlaması gereken sözlü tarih görüşmelerinin sarkması se-
bebiyle henüz tamamlanamamıştır.
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5.  Gençler Tarih Yazıyor: 
      Toplumsal Tarihe Kadınların Yaşamlarından Bakmak

Tarih Vakfı, 2014 yılından beri  “Gençler Tarih Yazıyor” projeleriy-
le tarih eğitiminde akademisyenlere, öğretmenlere ve öğrencilere 
alternatif eğitim ortamları hazırlamaktadır. Bu dönemde de Eğitim 
Komisyonu üyelerimiz Nalan Balcı, Zeynep Adıgüzel, Erol Köroğlu ve 
Fırat Güllü hocalarımızın gönüllü katkılarıyla organize edilen “Genç-
ler Tarih Yazıyor” projesi, “Toplumsal Tarihe Kadınların Yaşamların-
dan Bakmak” başlığıyla başlangıcından bugüne dünyada ve Türkiye’de 
kadının özgürleşme hareketinin gelişimini odağına aldı ve konu bir 
önceki sene de kaynak alanımızı oluşturan yaşam yazını örnekleri ve 
bireylerin kişisel anlatıları üzerinden ele alındı.

Projenin sorunsalı “Kadınların özgürleşme hareketi hangi farklı bağ-
lamlarda ve geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçerek sür-
mektedir?” olarak belirlendi.  Gençler, yaşam yazını ve sözlü tarih atöl-
yelerinde aldıkları eğitimin ardından kimlerle görüşeceklerine karar 
verdiler. Sözlü tarih görüşmesini yaptıkları kadınların görüşme kayıt-
larının deşifrelerini hazırladılar. Bunun ardından, deşifrelerden yola 
çıkarak görüşme yaptıkları kadının yaşamını ve kadın hareketindeki 
rolünü yaşam anlatısı olarak kaleme aldılar.

“Toplumsal Tarihe Kadınların Yaşamlarından Bakmak” adlı proje-
nin finali tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle uzak-
tan erişimle, online ortamda  28 Haziran 2020 Pazar günü 16.00’da  
Özlem Çaykent moderatörlüğünde; Birsen Talay Keleşoğlu,  Esra Da-
nacıoğlu, Tuba Demirci Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen panel ile 
gerçekleşti.
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Projeye Katılan Okullar:
1.   Terakki Vakfı Okulları
2.   Ulus Özel Musevi Ortaokulu ve Lisesi
3.   İELEV Özel 125.Yıl Ortaokulu ve İELEV Özel Ortaokulu
4.   Özel ENKA Ortaokulu ve Lisesi
5.   FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu 
      ve FMV Işık Ortaokulu Nişantaşı Kampüsü
6.   Özel ALEV Ortaokulu ve Lisesi
7.   ALKEV Özel Anadolu ve Fen Lisesi
8.   ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi
9.   Özel Alman Lisesi
10. Özel Getronagan Ermeni Lisesi
11. Bağımsız Grup (Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, İELEV Özel Lisesi
      Güngören Anadolu Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi)
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6) Büyükada Rum Yetimhanesi Arşivi Oluşturma Projesi

Mayıs 2021’de imzalan sözleşmeyle başlayan, ilk etapta 6 ay sürecek 
bu proje ile Büyükada Rum Yetimhanesi’ne ilişkin tüm bilgi, bel-
ge ve malzemeler toparlanarak bir arşiv oluşturulması, bu amaçla,  
Büyükada Rum Yetimhanesi’ne ilişkin tüm arşiv malzemelerinin Va-
kıf tarafından taranması, tespiti ve birer kopyalarının alınarak Yetim-
hane Restorasyonu Sekreteryası’na teslim edilmesi öngörülmektedir. 
Projenin koordinasyonu Yetimhane Binası Restorasyon Projesi adına 
Laki Vingas, Tarih Vakfı adına Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Ö. Alkan 
tarafından yürütülmektedir.
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7. Başvuru Yapılan Proje Fonları ve Kurumsal Hibeler

Tarih Vakfı olarak bu yönetim döneminde, özellikle 2020 yılı başından 
itibaren kaynak geliştirme çalışmalarına hız kazandırdık. Bu çerçe-
vede proje fonlarına ve kurumsal hibelere artan sayıda başvuru ger-
çekleştirdik. Bu dönemde ikisi kurumsal destek diğerleri araştırma 
proje fonu olmak üzere toplam 14 başvuru gerçekleştirdik. Bunlardan 
bir kurumsal destek hibe (toplam 78.440 TL) başvurumuz kabul edil-
di, 9 araştırma projesi başvurumuz reddedildi, 4 başvurumuzun da 
sonuçlanmasını bekliyoruz. Türkiye’de yaşanan siyasal istikrarsızlık, 
pandemiyle derinleşen iktisadi kriz ve sivil toplum alanının mali im-
kânlar açısından da daralması ve fona ulaşmada rekabetin çok yüksek 
olması içinden geçtiğimiz ve önümüzdeki döneme has bir zorluk teş-
kil ediyor.
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Proje Çağrısı Proje Adı Sonuç
Sivil Toplum için 
Destek Vakfı’nın 
(SGTDV) Kurumsal 

Destek Fonu

Kurumsal Destek Fonu Olumlu – 
sözleşme 
imzalandı, 
ödeme 
yapıldı

AFCP – Ambassadors 
Fund for Cultural 
Preservation

Watermills of “Gönüllü” Village Sonuç 
bekleniyor 

Sabancı Vakfı Hibe 
Programı

Tarih Bölümü Öğrencileriyle 
Demokratik Tarih Eğitimi Ağı 

Oluşturma Projesi

Sonuç 
bekleniyor

İSTKA İstanbul 
Kalkınma Ajansı, 
Yaratıcı Endüstriler 
Mali Destek Programı

Tarih Vakfı Arşivlerinin 
Kataloglanması ve Dijitalleştirilmesi 

Projesi

Sonuç 
bekleniyor

Sivil Toplum için 
Destek Vakfı’nın 
(SGTDV) Her Yaşta 

Fonu

Kentlerde Yaşlılara Yönelik 
Ayrımcılık: İstanbul Örneği

Sonuç 
Bekleniyor

İsviçre 
Başkonsolosluğu 
İnsan Hakları Proje 
Başvuru Çağrısı

Metropol Dışında Sosyal Bilim 
Öğretmeni Olma

Olumsuz

Sabancı Vakfı Hibe 
Programı

Hak, Göç, İstop Olumsuz

Hrant Dink Vakfı 
Sivil Toplumu 

Güçlendirme Hibe 
Programı

Alternatif Bir Tarih Eğitimi İçin 
Öğretmen Eğitimleri

Olumsuz

AB Türkiye 
Delegasyonu, 
Hafıza Merkezi, 

Heinrich Böll Türkiye 
Temsilciliği - Haklara 
Destek İnsan Hakları 
İçin Kurumsal Destek 

Programı

Kurumsal Destek Fonu Olumsuz
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Grant Scheme 
for Common 

Cultural Heritage: 
Preservation and 
dialogue between 

Turkey and the EU-II 
(CCH-II)

Enhancement the Bondage of 
the All World Expatriate Rum 

Community with their Native City 
Istanbul through Cultural Activities 
and Cooperation’s (Tarih Vakfı 
partner kuruluş, ana başvurucu 

Ecumenical Federation of 
Constantinopolitans).

Olumsuz

Sivil Toplum için 
Destek Vakfı’nın 

(SGTDV) Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Proje 

Başvurusu

Türkiye’de Kadın Tarihçi 
Akademisyen Olmak: Deneyimler 

ve Çözümler

Olumsuz

İsveç İstanbul 
Başkonsolosluğu 

Proje Başvuru Çağrısı

Tur Abdin Memory Mapping Olumsuz

Hollanda 
Büyükelçiliği Matra 

Programı

Tur Abdin Memory Mapping Olumsuz

Norwegian Helsinki 
Committee’nin 2020-
2021 Avrasya Sivil 
Toplum Programı

Gender-Based Human Rights 
Violations Towards Women 

Historians In Turkey

Olumsuz
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Bu proje ve hibe çağrıları dışında kamu ve özel kurumlara yönelik ku-
rum tarihi ve yerel tarih proje teklifleri de talep üzerine yazıldı. Bu 
proje tekliflerinin bir kısmı pandeminin derinleştirdiği iktisadi kriz 
koşullarında kurumların aldığı tasarruf tedbirleri dolayısıyla olumsuz 
sonuçlandı veya askıya alındı, bir kısmı için ise cevap beklenmekte. 
Bunun yanı sıra çeşitli kurumlarla yeni kurum tarihi projeleri için gö-
rüşmeler aralıksız devam etmekte. Ancak pandeminin de tetiklediği 
iktisadi kriz bu alanda olumlu sonuçlar almayı oldukça zorlaştırmak-
ta.
Bunların yanı sıra proje ortaklıklarımızı geliştirme çabalarımız da de-
vam ediyor. Kültürel miras alanında önemli bir uluslararası kurum 
olan HERITAGE ile uzun dönemli bir proje ortaklığı düşünülmekte 
ve bu şekilde iki kurumun birbirine desteğini sürdürülebilir kılmak 
hedeflenmekte. Ayrıca bu kurum ile yapacağımız ortaklıkların Vakfın 
uluslararası çevrelerde de görünürlüğünü arttıracağını umuyoruz. 
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COVID-19 salgını dolayısıyla tüm hayatımızı evlere sığdırmaya çalışır-
ken sosyal ihtiyaçlarımız konusunda moral ve motivasyonumuzu pe-
kiştirmek için Mayıs ayı boyunca her çarşamba Facebook ve YouTube 
hesaplarımızdan canlı yayınlanan konserler düzenledik.

5 Mayıs 2020
EKİN BEZİRGANOĞLU, 
SENEM ZEYNEP ERCAN 
İSTANBULİED

13 Mayıs 2020
ANIL KARAOĞLU,
FİLİP KOWALSKİ
ANIL FİLİP
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20 Mayıs 2020
ÇAĞLAYAN ÇETİN

27 Mayıs 2020
GÖKHAN AYBULUS
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Türkiye ve Yunanistan’da Aydınların Gölge Oyununa Etkisi
Söyleşi

Karagöz’ün 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk yıllarına ka-
dar olan serüveni izlenirken Teodor Kasap ve Ahmed Midhat’ın gö-
rüşlerindeki benzerlikler ve farklılıklar üzerinde duran ve ayrıca 
Karagiozis’in algılanışındaki değişimde dönem aydınlarının rolünün 
tartışıldığı söyleşi 23 Mayıs 2019’da gerçekleşti. Harun Özgür Turgan’ın 
moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Ahmet Akşit ve Peri Efe katılımcı 
olarak yer aldı.
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Lozan’dan Günümüze Batı Trakya Azınlık Okulları
Kitap Lansmanı ve Panel

Tarih Vakfı ile Global Dialogue işbirliğinde yürütülen Lozan’dan Gü-
nümüze Batı Trakya Azınlık Okulları projesinin kitaplaştırılma aşa-
ması Sebahattin Abdurrahman’ın katkılarıyla tamamlandı. Kitap lans-
manı 18 Haziran 2019 Salı günü Tarih Vakfı binasında İsmet Akça ve  
Sebahattin Abdurrahman’ın katılımıyla düzenlenen bir ba-
sın toplantısının ardından Gülay Kayacan, Nilüfer Erdem,  
Sebahattin Abdurrahman ve İbrahim Kelağası’nın konuşmacı olduk-
ları bir panelle gerçekleşti.
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1968: İsyan, Devrim, Özgürlük
Kitap Lansmanı ve Panel

Toplumsal Tarih’in Mayıs 2018’de yayımlanan ‘68 özel sayısının ge-
nişletilmesi ile oluşan ve ‘68’in başta Türkiye olmak üzere birçok 
farklı ülkede yarattığı eylem dalgası ile entelektüel gündem ve etki-
ye odaklanan “1968: İsyan, Devrim, Özgürlük” Ömer Turan’ın derle-
mesiyle Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıktı. Kitap lansmanı ve pa-
neli 26 Eylül’de Tarih Vakfı binasında Ömer Turan, Bülent Somay,  
Esin Paça Cengiz, Cemil Boyraz ve Çimen Günay-Erkol’un konuşmacı 
olacakları bir panelle gerçekleşti.
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Türkiye’de Üniversitenin Krizi ve Çözüm Arayışları 
Panel

Türkiye’de bir kurum olarak üniversite, akademik yaşam ve bilim-
sel özgürlük her daim iktidar odaklarının baskısı ve tehdidi altında 
sorunlarla malûl olmuştur. Son yıllarda yaşanan tahribat ise üniver-
site tarihi açısından yaşanan en büyük krizlerden biri olarak nitele-
nebilir. 15 Ekim 2019 Salı günü Mehmet Ö. Alkan’ın açılış tebliğinin 
ardından, İsmet Akça’nın moderatörlüğünde;  farklı akademik ku-
şaklardan farklı veya benzer deneyimlere sahip, konunun uzmanı 
kıymetli akademisyenlerimiz Taner Timur, İnci Özkan Kerestecioğlu,  
Emre Tansu Keten ve Funda Karapehlivan’ın katılımıyla, hem üniver-
sitenin derin krizini hem de bu krize çözüm arayışlarını konuştular.

PROGRAM
Açılış Tebliği
Mehmet Ö. Alkan: 
“Osmanlı ve Cumhuriyet’te
Üniversite, İktidar ve
Bilimsel Özgürlük”
Moderatör: İsmet Akça 

Taner Timur:
“Türkiye’de ve Dünyada 
Üniversite Krizi” 

İnci Özkan Kerestecioğlu:
“Türkiye’de Feminist
Akademisyen Olmak”
 
Emre Tansu Keten: 
“Akademik Krizde
Doktora Öğrencisi
Olmak” 

Funda Karapehlivan: 
“OHAL Tasfiyeleri
Sonrası Alternatif
Akademi Arayışları”
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Türkiye ve Ermenistan Proje Kitapları Tanıtım Toplantısı
Kitap Lansmanı ve Panel

Tarih Vakfı ve Imagine Center for Conflict Transformation; 2016 Ağus-
tos’undan beri Ermenistan ve Türkiye’de tarih eğitiminde eleştirel dü-
şünce ile çok perspektifliliği teşvik eden interaktif, öğrenci merkezli, 
çağdaş, tartışma ve barış odaklı eğitim yöntemlerini geliştirmek üzere 
birlikte çalışıyordu. Bu ortaklık kapsamında tarih öğretmenlerinden, 
akademisyenlerden, çatışma dönüşümü uzmanlarından oluşan bir ağ 
oluşturularak Türkiye ve Ermenistan’daki öğrenciler, paydaşlar ve ağ 
üyeleri ile toplantı ve atölyeler gerçekleştirildi. 
Çalışmalar sonucunda, ağ üyelerinin ortaklaşa yazdığı “Türkiye ve Er-
menistan’da Tarih Eğitimi: Eleştiri ve Alternatifler” ve “Ermenistan ve 
Türkiye İçin Alternatif 
Eğitim Modülleri” kitap-
ları Friedrich Ebert Stif-
tung Türkiye Temsilci-
liği’nin desteği ve Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları’nın 
girişimiyle yayımlan-
dı. 30 Ekim Çarşamba 
günü saat 16.30’da pro-
je ekibinden Pınar Sa-
yan, Özlem Çaykent,  
Bülent Bilmez ve  
Fırat Güllü’nün katılı-
mıyla Tarih Vakfı’nda 
düzenlenen lansman ile 
bu kitaplar tanıtıldı ve 
ücretsiz olarak dağıtıldı. 
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Türkiye’nin Yakın Tarihinde
Emek, Toplum ve Siyaset, 1980-2002
Konferans

14 – 15 Aralık 2019 tarihlerinde Tarih Vakfı, TÜSTAV ve DİSK işbirli-
ğinde, Emek Tarihi Konferansları dizisinin dördüncüsü “Türkiye’nin 
Yakın Tarihinde Emek, Toplum ve Siyaset, 1980-2002” başlığı ile ger-
çekleştirildi.
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Milli Mücadele ve Kastamonu:
Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku
Panel

Tarih Vakfı ile Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) işbirliğin-
de, Türkiye’nin ilk kadın mitinginin 100. yılı dolayısıyla “Milli Müca-
dele ve Kastamonu: Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Ufku” baş-
lıklı bir panel düzenledi. Panelde, Anadolu işgalini protesto etmek 
amacıyla 3 bin kadının katılımıyla 1919 yılında Kastamonu’da gerçek-
leşen mitingin tarihsel zemininden yola çıkılarak, Milli Mücadele dö-
nemi’nde kadının rolü ve Osmanlı’dan bugüne kadın hareketi ele alın-
dı. Panelin konuşmacıları Sevgi Uçan Çubukçu, Elif Mahir Metinsoy 
ve Mustafa Eski idi.
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ANLATILAMAZI İFADE ETMEK: 
YENİ DERSİM SOUNDUNUN OLUŞUMU 
Martin Greve Kitap Lansmanı ve Panel

Tarih Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu işbirliği ile 5 
Şubat 2020 Çarşamba saat 18.00’de İstanbul Bilgi Üniversitesi santra-
listanbul Kampüsü’nde gerçekleşen söyleşide Tarih Vakfı Yurt Yayın-
ları etiketiyle raflardaki yerini alan “Anlatılamazı İfade Etmek: Yeni Der-
sim Sound’unun Oluşumu” kitabının yazarı Martin Greve okurlarıyla 
buluşurken söyleşiye Ulaş Özdemir de  (İstanbul Üniversitesi) tartış-
macı olarak katkı sundu. 
Anlatılamazı İfade Etmek: Yeni Dersim Sound’unun Oluşumu, Dersim-
li müziğin son 40 sene içerisindeki gelişimini betimliyor. Farklı ku-
şaklardan, farklı tür ve alanlarda müzik icra eden yaklaşık 70 mü-
zisyenle yapılan söyleşilerin yanında; Alevi dedeleri, derlemeciler 
ve araştırmacılar ile de görüşmeler yapıldı. Onların hayat hikâyeleri 
üzerinden Dersim Tunceli’nin sosyal-kültürel tarihi sözlü tarih yak-

laşımıyla resmedildi. Etnomüzi-
kolog Martin Greve, bu görüşme-
leri, mevcut müzik kayıtlarını ve 
konuyla ilgili bilimsel kaynakları 
esas alarak Dersim Tunceli’nin ya-
kın müzik tarihiyle ilgili kültürel  
antropolojik analizler gerçekleştir-
di. Kitap; ağıt, beyit, deyiş gibi ge-
leneksel müzik türlerinin kaybo-
luşu, İstanbul, Ankara gibi büyük 
şehirlerde ve Avrupa’daki Dersimli 
müziğin gelişimi, etnik dinsel si-
yasi ve müzikal kimlik oluşumla-
rı, bugünkü Tunceli’deki müzikal 
hayat ve sonuç olarak Neo-Der-
sim kültürü içinde yeni bir Der-
sim sound’unun oluşumu temala-
rıyla çerçevelendirildi.
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İRAN ÇALIŞMALARI VE YENİ TARTIŞMALAR
Online Panel

Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıkan “Devrimci İran- İslam Cum-
huriyeti’nin Tarihi” ve “İslam Cumhuriyeti’nde 40 Yıl - İran’da Top-
lum, Siyaset ve Değişim” kitaplarının da tartışılacağı “İran Ça-
lışmaları ve Yeni Tartışmalar” paneli 1 Aralık 2020 saat 19.00’da 
online gerçekleşti. Kitapların yayımlanmasına katkıda bulunan  
Friedrich Ebert Stiftung Derneği ile ortak düzenlediğimiz pane-
limizde Y. Doğan Çetinkaya moderatör, “İslam Cumhuriyeti’n-
de 40 Yıl- İran’da Toplum, Siyaset ve Değişim” kitabını hazırlayan  
Özüm Sezin Uzun ve Hakan Güneş ise konuşmacı olarak yer aldı.
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İslam Cumhuriyeti’nde 40 Yıl - 
İran’da Toplum, Siyaset ve De-
ğişim kitabı daha bütünsel bir 
perspektifle İran’ı anlamak için 
yeni kentleşme dinamikleri, 
gündelik hayat, ekonomik yapı, 
siyasal sistem ve siyasal patro-
naj, sanat, spor, toplumun di-
renç dinamikleri ve biçimleri, 
toplumsal cinsiyet tartışmaları, 
ekolojik problemler gibi konu-
ların önemli bir yer tuttuğu bir 
çalışma. Devrimci İran - İslam 
Cumhuriyeti’nin Tarihi ise 1979 
Devrimi’nin kökenlerinden gü-
nümüze Modern İran’ın eksiksiz 
bir hikâyesini anlatıyor. Bunu 
yaparken özellikle nevi şahsı-
na münhasır dünya görüşünü 
ve rejiminin sıra dışı dayanık-
lılığını da açıklamaya girişiyor. 
İran’ı, Orta Çağ’a ait bir kalıntı 
olarak gören bilindik algının 
aksine Axworthy; kitle siyase-
ti manipülasyonu, teknoloji ve 
eğitim saplantısı ve İran tarihi 
ve kültürünün kullanımı ve su-
iistimali ile cumhuriyetin ısrarlı 
modernliğini ikna edici bir şe-
kilde ortaya koyuyor.
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 “Tarihte Duygular ve Duygular Tarihi” Online Semineri
Online Seminer

Duygu nedir? Duygular tarihsel midir, tarihi bir disiplin olarak ne 
zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Duygular Tarihi çalışmalarının 
yöntemi, sınırları ve sorunsalları nelerdir? Hem Türkiye’den hem 
de uluslararası perspektiften bu çalışmalara verilebilecek örnekler 
nelerdir? Bu ve benzeri sorulara cevapların arandığı seminer 5 Şu-
bat 2021’de online gerçekleşti.  Online seminerde Tarih Vakfı kuru-
cu mütevellilerimizden Edhem Eldem moderatör,  Şeyma Afacan ve  
Derya Gürses Tarbuck ise konuşmacı olarak yer aldı.
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“Osmanlı Kadın Tarihine Yeniden Bakmak”
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Programı
Online Panel 

Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce  kitap serisinin  Feminizm cil-
di üzerinden  “Osmanlı Kadın Tarihine Yeniden Bakmak” adıyla  
Tarih Vakfı YouTube kanalımızdan canlı yayınlanan programımız 13 
Mart 2021 Cumartesi günü saat 16.30’da gerçekleşti. Online düzen-
lenen programımızda Yönetim Kurulu üyemiz Nurşen Gürboğa mo-
derator, Feryal Saygılıgil, Nacide Berber, Emine Hızır, Başak Tuğ,  
Zeynep Kutluata, Sevdagül Kasap, Yaprak Zihnioğlu, Efi Kanner,  
Ebru Aykut katılımcı olarak yer aldı.
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VANGELIS KECHRIOTIS ANISINA PERŞEMBE KONUŞMALARI

Tarih Vakfı çatısı altında, Ağustos 2015’te kaybettiğimiz Yönetim Ku-
rulu üyesi arkadaşımıza ithafen düzenlenen geleneksel Tarih Vakfı 
Vangelis Kechriotis Anısına Perşembe Konuşmaları’nı 2019-2020 Son-
bahar-Kış-Bahar döneminde  Engin Kılıç koordinatörlüğünde “Tarih 
ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele”, 2020 Güz–2021 Kış döne-
minde ise  Dinçer Demirkent koordinatörlüğünde “1921 Anayasası’nın 
100. Yılı”, 2021 Bahar döneminde ise Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı  
Y. Doğan Çetinkaya koordinatörlüğünde “Türkiye Komünizminin Ta-
rihsel İzleri”  başlıklarıyla gerçekleştirdik. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan pandemi nedeniyle konuşmacılarımız Mart 2020 itibariyle uzak-
tan erişimle online platformlarda dinleyicileriyle buluştu.

“Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele”
Tarih Vakfı Vangelis Kechiriotis Anısına Perşembe Konuşmaları 2019 
Güz ve 2020 Kış-Bahar döneminde, Engin Kılıç koordinatörlüğünde 
“Tarih ve Edebiyatta Mütareke ve Milli Mücadele” başlığı altında top-
lam 16 etkinlik düzenlendi, pandemi nedeniyle son üç etkinliğin kay-
dı Tarih Vakfı YouTube kanalımızda yayınlandı.



46

1.  10 Ekim 2019
  Erol Köroğlu
  “Milletin Ebedi Mücadelesi: 

Türkçe Edebiyatta Kurtuluş 
Savaşı Anlatıları Türü”

2.  24 Ekim 2019
  Sinan Yıldırmaz 

“Dolchstoßlegende’den 
‘Almanya Yenildiği İçin Biz 
De Yenik Sayıldık’a Yenilginin 
Tarihyazımı”
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3.  7 Kasım 2019
  Ahmet Demirel
  “Milli Mücadele Meclisi’nde 

İktidar ve Muhalefet”

4.  21 Kasım 2019
  Neslişah Başaran
  “Avrupalıların Ekonomik 

İmtiyazları Milli Mücadele’den 
Sağ Çıkabildi Mi? Milli 
Mücadele Döneminde 
Ekonomik Milliyetçilik ve 
Yabancı Sermaye İlişkisi”
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5. 5 Aralık 2019
  Esra Dicle
  “‘Karşıda Bir Milyar, Bir Milyar 

Candan Düşman’: Halkevleri 
Dönemi Tiyatro Oyunlarında 
Kurtuluş Savaşı”

6. 19 Aralık 2019
  Tuba Demirci
  “‘Mütareke’den Milli 

Mücadele’ye Annelik, 
Çocuk Refahı ve ‘Ev Cephesi’ 
Tartışmaları, 1918-1922”
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7. 9 Ocak 2020
  Nefin Dinç
  Lorans Tanatar Baruh
  Erol Ülker
  “Köpe Ailesinin Gözünden 

Savaş ve Mütareke Dönemi 
İstanbul’unda Yaşam (1914-
1923)”

8. 16 Ocak 2020
  Ahmet Kuyaş
  “Tarihin Adları, 1918-1923”
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9.  30 Ocak 2020
  Erkan Irmak
  “Şiirin Siyasetle İmtihanı: 

Nâzım Hikmet’in Hapis Yılları 
ve Destan’dan Manzaralar’a 
Yolculuk” 

10. 13 Şubat 2020 
  Bülent Bilmez
  “Birinci Dünya Savaşı 

Sonrası Ortadoğu’da Yeniden 
Düzenlemeler Çerçevesinde 
‘Kürt Meselesi’ ve Kurtuluş 
Savaşı”  



51

11. 20 Şubat 2020
   Zeynep Kutluata
  “Milli Mücadele’de Kadın 

Savaşçılar: Kara Fatma(lar) 
Örneği”

12. 27 Şubat 2020
  Erik-Jan Zürcher ile Emre Erol 
  “Cihan Harbi Sonrası 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Milli Mücadele Hareketinin 
İdeolojik Görünümü” 
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13. 12 Mart 2020
  Bülent Bilmez
  “Anti-Emperyalizm Efsanesi 

Bağlamında Türk Kurtuluş 
Savaşı: Kim Kimden Hangi 
Savaşla Kurtuldu?” 

14. 16 Temmuz 2020
  Aysun Akan
  “Mütarekenin Kadın 

Gazetecileri” 



53

15. 23 Temmuz 2020
  Seval Şahin
  “Peyami Safa’nın Eserlerinde 

Mütareke ve Milli Mücadele” 

16. 30 Temmuz 2020
  Ümit Kurt
  “Yemen’den Fırat’a Yaşam ve 

Ölüm: Suriye Valisi Cemal 
Paşa”  
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1.  5 Kasım 2020
  Rıdvan Akın 
  “1921 Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu’nun Hukuk 
Tarihimizdeki Önemi” 

“1921 Anayasası’nın 100. Yılı Konuşmaları”
Tarih Vakfı Vangelis Kechiriotis Anısına Perşembe Konuşmaları 2020 
Güz-2021 Kış döneminde, Dinçer Demirkent’in koordinatörlüğünde 
gerçekleşen “1921 Anayasası’nın 100. Yılı Konuşmaları” başlıklı söyle-
şilerde toplam 7 etkinlik çevrim içi platformlarda düzenlendi:
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2. 19 Kasım 2020 
  Sinem Şirin
  “1921 Anayasası Çerçevesinde 

Kuruculuk Tartışması”  

3. 3 Aralık 2020
  Ahmet Demirel
  “Birinci Meclisten Bir Portre: 

Ali Şükrü Bey” 
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4. 17 Aralık 2020
  Yaprak Zihnioğlu
  “Cumhuriyet İnkılabını 

Önceleyen Kadın İnkılabı 
(1908- 1923): Dönemselliği, 
Toplumsal Dinamikleri 
Üzerine Görüşler, Değiniler”

 
5. 7 Ocak 2021
  Emel Akal
  “Birinci Meclis, Halkçılık 

Programı ve Bolşevizm” 
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6.  21 Ocak 2021
  Faruk Alpkaya
  “Birinci Meclisten Bir Portre. 

Tunalı Hilmi Bey”

7. 4 Şubat 2021
  Murat Sevinç 
  “1921-23 Anayasal Gelişmeler” 
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1. 8 Nisan 2021
  “Hamit Erdem
  Mustafa Suphi’nin
  (1908-1913 dönemi)
  ve ‘İlk Yazıları’” 

“Türkiye Komünizminin Tarihsel İzleri”
Tarih Vakfı Vangelis Kechiriotis Anısına Perşembe Konuşmaları 2021 
Bahar döneminde, Y. Doğan Çetinkaya koordinatörlüğünde gerçekle-
şen “Türkiye Komünizminin Tarihsel İzleri” başlıklı söyleşilerde top-
lam 5 etkinlik çevrim içi platformlarda düzenlendi.
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2. 22 Nisan 2021
  Egemen Yılgür
  “Tütüncülerin Tarihi”

3. 6 Mayıs 2021
  Arsen Avagyan
  “Bir Hayat Serüveni: 

Samsun’dan Moskova’ya, 
‘Canavar’ Zeki’den ‘Yoldaş’ 
Zeki’ye”
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4. 20 Mayıs 2021
  Emel Akal
  “1920 Anadolu’sunda sosyalist 

örgütlenmeler ve Şerif 
Manatof” 

5. 3 Haziran 2021
  Erol Ülker
  “İşgal İstanbul’unda ‘Kemalist 

Komünistler’” 
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KÜTÜPHANE KONUŞMALARI

Tarih Vakfı ile Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi (ANAMED) Kütüphanesi ortaklığında; Yönetim Kurulu üye-
miz Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşe Ozil’in koordine ettiği  
Tarih Vakfı ve ANAMED ile bağlantılı araştırmacıların yeni çıkan ki-
taplarını okuyuculara tanıtmayı amaçlayan ve büyük bir rağbet gö-
ren Kütüphane Konuşmaları 2019 yılında da devam etti. Konuşmalar-
da; ilgili kitabın yazarı ya da editörü, uzman bir moderatör eşliğinde 
konuk edildi ve çalışma hakkında detaylı bilgi aktarımında bulundu. 
Temmuz 2018’den bu yana her ayın ilk salı günü saat 18.00’de  
ANAMED Kütüphanesi’nde yapılan Kütüphane Konuşmaları 2020 
Mart ayından beri ülkemizde de yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle 
çevrim içi platformda gerçekleşti. Moderatörün soru ve yorumlarıyla 
bir sohbet tarzında gerçekleşen tanıtımlar, okuyucuların katılımıyla 
zenginleşmektedir.
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1. 2 Temmuz 2019
  Helga Anetshofer
  Erdem Çıpa
  Hakan Karateke
   “Modernite Öncesi Osmanlı 

Toplumunda Ötekileştirme, 
Dışlama ve Nefret”  ,

2. 6 Ağustos 2019
  Yiğit Akın:
  “When the War Came Home: 

The Ottomans’ Great War and 
the Devastation of an Empire” 
Moderatör:

  Emre Sencer 

Kütüphane Konuşmaları-2019 



63

3. 01 Ekim 2019
  “Günümüz İstanbul’unda 

Bizans” dosyası yazarları, 
Moderatör:

  Buket Kitapçı Bayrı

4. 03 Aralık 2019
  Murat Güvenç ile Haris Rigas: 

“Byzantion’dan Tanzimat’a 
Skarlatos Byzantios’un 
Gözünden İstanbul” 

  Moderatör:
  Melike Sümertaş 
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1. 7 Ocak 2020 
  Özge Sabancı
  “Yemeğin Tarihi: İstanbul 

Mutfağı”
  Moderatör: 
  Marie-Hélène Sauner 

Kütüphane Konuşmaları - 2020
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2. 4 Şubat 2020
  Yonca Köksal
  “Tanzimat Dönemine 

Eyaletlerden Bakış: Ankara ve 
Edirne Örnekleri”

  Moderatör:
  Can Nacar

3. 3 Mart 2020 
  Evrim Binbaş
  “Şeyh Bedreddin’den 

Şerefeddin Yezdi’ye Onbeşinci 
Yüzyılda Düşünsel Ağlar”

  Moderatör:
  Ferenc Csirkés
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4. 14 Nisan 2020
  Oğuz Tekin
  “Helenistik Dönemde 

Agoralar, Sikkeler ve 
Terazi Ağırlıkları” 

  Moderatör:
  Aliye Erol-Özdizbay

5. 5 Mayıs 2020
  Can Nacar
  “Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Emek ve İktidar: Tütün 
İşçileri, Sermayedarlar ve 
Devlet”

  Moderatör:
  Akın Sefer 
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6. 2 Haziran 2020
  Filiz Çalışlar Yenişehirlioğlu 

“Tekfur Sarayı Kazıları ve 
Müzeleştirme Çalışmaları” 
Moderatör:

  Billur Tekkök Karaöz

7. 7 Temmuz 2020
  Buket Kitapçı Bayrı
  “Diyar-ı Rumdan Hikayeler” 

Moderatör:
  Haris Theodorelis-Rigas 
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8. 15 Eylül 2020
  M. Baha Tanman
   “Boğaziçi’nin Hafızası: 

Amcazâde Hüseyin 
Paşa Yalısı”

  Moderatör:
  Mustafa Ergül

9. 6 Ekim 2020
  Edhem Eldem
  “V. Murad’ın oğlu Selahaddin 

Efendi’nin anı, günlük ve 
yazıları”

  Moderatör:
  Mehmet Beşikçi 
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10. 10 Kasım 2020
  Ivana Jevtić
  Koray Durak
  “Identity and the Other in 

Byzantium
  (Bizans’ta Kimlik ve Öteki)”

11. 1 Aralık 2020
  Leslie Peirce 
  “Writing Imperial Biography: 

Hürrem Sultan and the 
Politics of Royal Motherhood” 
Moderatör:

  Zeynep Simavi 
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1. 5 Ocak 2021
  Nükhet Varlık
  “Osmanlı’da Vebanın Tarihini 

Anlamak Neden Önemli?” 
Moderatör:

  Tunahan Durmaz

2. 2 Şubat 2021
  Sami Arsan
  “Metinden Yüz Çevirmeli: 

Koleksiyon, Koleksiyoner 
ve Okurlarıyla Salim Erel 
Yazmaları Kataloğu” 
Moderatör: 

  Senem Acar 

Kütüphane Konuşmaları-2021
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3. 2 Mart 2021
  The Researchers Team The 

“Ghost” Project 
  “Doğa ve Doğaüstü Arasında: 

Osmanlı’da Bilimin Sınırları” 
Moderatör:

  Marinos Sariyannis 

4. 6 Nisan 2021
  Antonios Bootanakis 

“Byzantine Musical 
Instruments Research Project” 
Moderatör:

  Senem Acar 
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5. 4 Mayıs 2021
  “Nisa Semiz ve Üzeyir Altekin 

Dimitriadis Efendi’nin 
Marmara Sahil Surları 
Panoraması”

  Moderatör:
  Barış Altan

6. 1 Haziran 2021
  “Evangelia Balta ve Sada Payır
  The Transfer of Greek Fiction 

to Ottoman Literature via the 
Karamanlides”

  Moderatör:
  Seda Payır
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1. 21 Ekim 2019
  Fulya Atacan
  “Marksizm ve Ontoloji, 

Epistemoloji”

MARKSİZM 201: TARİH VE KURAM

Tarih Vakfı ve Universus Sosyal Araştır-
malar Merkezi işbirliğinde, Friedrich 
Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin 
desteğiyle İsmet Akça (Tarih Vakfı) ve 
Fırat Çoban (Universus) koordinatörlü-
ğünde yürütülen Marksizm 201: Tarih 
ve Kuram seminer dizisi Karl Marx’ın 
doğumunun 201. yılında kurucusu oldu-
ğu düşüncenin bugünün akademik ve 
toplumsal tartışmalarına katkısını ele al-
maktadır. Her derste Marksizm ile sosyal 
bilimin temel tartışma alanlarından biri-
si arasındaki ilişki önce teorik olarak ele 
alınmış; söz konusu tartışmanın dünya 
ve Türkiye’de ele alınan konuya katkısı-
nın ne olabileceği tartışmaya açılmıştır.
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2. 28 Ekim 2019
  Hakan Koçak
  “Marksizm ve Tarih”

3. 4 Kasım 2019
  Ali Rıza Güngen
  “Marksizm ve Ekonomi-Politik”
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4. 11 Kasım 2019
  Barış Alp Özden
  “Marksizm ve Sınıflar”

5. 18 Kasım 2019 
  İsmet Akça
  “Marksizm ve Devlet”
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6. 25 Kasım 2019
  F. Ceren Akçabay
  “Marksizm ve Hukuk”

7. 2 Aralık 2019
  Mehmet Ö. Alkan
  “Marksizm ve Das Kapital’in
   Türkiye’deki Serencamı”
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MARKSİZM 202: TARİH VE KURAM

2019 Sonbaharında yedi haftalık seminerler olarak gerçekleşen  
“Marksizm 201: Tarih ve Kuram” derslerinin devamı 2020 Bahar döne-
minde de Tarih Vakfı ve Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi işbir-
liğinde, Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle  
İsmet Akça (Tarih Vakfı) ve Fırat Çoban (Universus) koordinatörlü-
ğünde “Marksizm 202: Tarih ve Kuram” adıyla gerçekleştirildi. Tüm 
dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de Mart 2020 itibari ile hızlıca 
kendisini hissettiren Covid-19 salgını nedeniyle dersler Mayıs ayın-
dan itibaren Tarih Vakfı YouTube kanalından canlı yayında gerçekleş-
tirildi.
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1. 24 Şubat 2020
  Melda Yaman Öztürk
  “Marksizm ve Toplumsal 

Cinsiyet”

2. 2 Mart 2020
  Sinan Birdal
  “Marksizm ve Queer Teori/

Siyaset”
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3. 4 Mayıs 2020
  Ali Yalçın Göymen
  “Marksizm ve Yabancılaşma” 

4. 11 Mayıs 2020
  Hülya Kendir
  “Marksizm ve İdeoloji” 
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5. 18 Mayıs 2020
  Erhan Keleşoğlu
  “Marksizm ve Uluslararası 

İlişkiler”

6. 1 Haziran 2020
  Deniz Parlak
   “Marksizm ve Din”
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7. 8 Haziran 2020
  U. Uraz Aydın
  “Marksizm ve Kültür”

8. 15 Haziran 2020
  Stefo Benlisoy
  “Marksizm ve Ekoloji”
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9. 22 Haziran 2020
  Foti Benlisoy
  “Marksizm ve Hayvan 

Özgürleşmesi”

10. 29 Haziran 2020
  Ecehan Balta
  “Marksizm ve Devrim”
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Mart ayında pandemi koşullarının oluşmasıyla beraber etkinlikleri-
mizi çevrim içi platforma taşıdığımız gibi mali sıkışıklıklarımızı aş-
mak üzere yeni gelir getirici faaliyetlere de başladık. Bu çerçevede, 
mütevellimiz olan kıymetli hocalarımızın gönüllü emeğiyle katılımcı-
lara ücretli çevrim içi seminer dizileri düzenledik. 

1. SÖZLÜ TARİH SEMİNERİ – ESRA DANACIOĞLU

Tarih Vakfı’nda sözlü tarih çalışmaları, 1993 yılında Paul Thompson’un da-
vet edildiği bir Sözlü Tarih atölyesinin düzenlenmesiyle başladı. Aynı yıl, T.C. 
Kültür Bakanlığının desteğiyle, ilk Sözlü Tarih projesini başlatan Tarih Vak-
fı; 1993 yılından bu yana Sözlü Tarih alanında yürüttüğü nitelikli projeler; 
düzenlediği onlarca eğitim atölyesi, panel ve konferans; yayın ve sergi ça-
lışmalarıyla hatırı sayılır bir bilgi ve deneyim birikimi oluşturdu. Çok renkli 
ve çok sesli bir tarih anlayışını savunurken bu çoğulcu ve kapsayıcı bilincin 
yaygınlaştırılıp derinleştirilmesini, toplumların sorunlarına çözüm üretme 
kapasitelerini artırmanın önemli bir bileşeni olarak değerlendiriyoruz. Ta-
rih çalışmalarının böyle bir yaklaşımla yürütülmesinin toplumumuzda çağ-
daş ve güçlü bir dayanışmayı olanaklı kılacağına inanıyoruz.
Sözlü Tarih alanının en güçlü isim-
lerinden biri olan, Tarih Vakfı çatısı 
altındaki Sözlü Tarih projelerinin yü-
rütücülüğünü yapmış olup hâlâ Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler bölümünde  
Sözlü Tarih dersleri vermeye devam 
eden yönetim kurulu eski üyemiz  
Esra Danacıoğlu’nun katkılarıyla 
12- 13 Mayıs 2020’de çevrim içi plat-
formda iki güne yayılan seminerde 
sözlü tarihin gelişimi, temel kullanım 
alanları, bir sözlü tarih görüşmesinin 
planlanmasının ve gerçekleştirilme-
sinin aşamaları anlatıldı.  Seminer 
sonunda programı tamamlayan katı-
lımcılarımıza Tarih Vakfı tarafından 
düzenlenen katılım sertifikaları veril-
di.



84

2. TARİHYAZIMI  SEMİNERİ – CENGİZ KIRLI

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğre-
tim üyesi ve Tarih Vakfı mütevelli heyeti üyesi Cengiz Kırlı’nın katkıla-
rıyla 16-24 Haziran 2020 tarihleri arasında online platformda gerçek-
leşen dört saatlik seminerde, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
tarihyazımında görülen kavramsal yaklaşımlar ve metodolojik yöne-
limler toplumsal ve siyasal dönüşümler ekseninde ele alındı. Tarihya-
zımında farklı zaman, mekan ve özne arayışlarının iktisat, sosyoloji ve 
antropolojiden alınan kavramlarla nasıl kurgulandığı ve sosyal tarih, 
kültürel tarih, tarihsel sosyoloji gibi nasıl farklı tarihsel yaklaşımla-
ra yol açtığı değerlendirildi. Seminer sonunda programı tamamlayan 
katılımcılarımıza Tarih Vakfı tarafından düzenlenen katılım sertifika-
ları verildi.
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3. TÜRKİYE’DE TARİHYAZIMI SEMİNERİ - NADİR ÖZBEK

Uzun yıllardır lisansüstü düzeyde ders olarak da verdiği tarihya-
zımı alanında Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden olan,  
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğre-
tim üyesi ve Tarih Vakfı mütevelli heyeti üyesi Nadir Özbek tarafından 
26 Ekim- 3 Kasım 2020 tarihleri arasından online verilen seminer de 
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması ve Cumhuriyet rejiminin ku-
ruluşundan itibaren tarih anlayışı farklı dönemlerde hem ulusal hem 
de uluslararası siyasal koşulların, bu koşullara eşlik eden kültürel ve 
ideolojik atmosferlerin etkisi altında şekillenmiş olduğunun bilinciy-
le, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze Türkiye’de tarih anlayışın-
daki değişimler toplumsal, siyasal ve kültürel alanlardaki dönüşümler 
ekseninde ele alındı.  
Seminerimiz hem resmi 
ve popüler hem de aka-
demik tarih anlayışla-
rındaki dönüşümleri 
dünya ve Türkiye tarihi 
açısından büyük altüst 
oluşların yaşandığı dört 
ana dönem altında in-
celedi. Seminer sonun-
da programı tamamla-
yan katılımcılarımıza  
Tarih Vakfı tarafından 
düzenlenen katılım ser-
tifikaları verildi.
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4. EŞİTSİZ YÜZYILLAR: 1820’DEN GÜNÜMÜZE
     TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TARİHİ SEMİNERİ
     ŞEVKET PAMUK

Uzun yıllardır Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde lisan-
süstü düzeyde ders olarak da verdiği Osmanlı- Türkiye iktisat tarihi 
alanında çok sayıda kitap ve makale üretmiş, Türkiye’nin önde gelen 
akademisyenlerinden olan, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi ve Tarih Vakfı kurucu  müte-
vellisi Şevket Pamuk’un emeğiyle 18- 25 Kasım 2020 tarihlerinde iki 
saatlik dizi olarak düzenlenen seminerde  bugünkü Türkiye sınırları 
içindeki alanda 1820’den günümüze kadar iktisadi gelişme süreci 4 
alt-dönem üzerinden ve dünya ölçeğinde karşılaştırmalı olarak ince-

lendi. Son iki yüzyılda 
dünya ortalamalarına 
yakın Türkiye’nin bü-
yüme ve insani gelişme 
çizgisi sayılar ve grafik-
lerle ortaya konduktan 
sonra, Türkiye iktisadi 
gelişme sürecinde niçin 
daha başarılı olamadı 
sorusuna dünya ekono-
misi, kentleşme, sana-
yileşme, değişen top-
lumsal yapı ve siyaseti 
de içeren bir çerçevede 
yanıt arandı. Seminer 
sonunda programı ta-
mamlayan katılımcıla-
rımıza Tarih Vakfı ta-
rafından düzenlenen 
katılım sertifikaları ve-
rildi.
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5. TARİH VE TOPLUMSAL CİNSİYET SEMİNERİ
     GÜLHAN BALSOY VE BAŞAK TUĞ

Gülhan Balsoy ve Başak Tuğ’un gönüllü emeğiyle 16-26 Şubat 2021 
tarihlerinde dört saatlik dizi olarak düzenlenen seminerde bir yan-
dan feminist literatürde yeniden tanımlamalarla sıkça tartışılan bir 
kavram olan toplumsal cinsiyetin farklı tanımları üzerinde durulur-
ken, öte yandan bu kavramların tarihyazımı içinde izdüşümleri takip 
edilmeye çalışıldı. Bu sebeple birinci, ikinci ve üçüncü dalgalar ola-
rak tanımlanan feminist hareket ve teorideki dönemselleştirmelerin, 
kadınlık, erkeklik, kuir ve beden çalışmaları açısından tarihyazımına 
etkileri ile beden ve toplumsal cinsiyet odağında Osmanlı ve Türkiye 
tarihine cinsiyet, üreme, yeniden üretim, emek gibi farklı açılardan 
nasıl bakılabilir sorusu üzerinde duruldu. 
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6. TÜRKİYE’DE FUTBOL TARİHİNE BAKIŞLAR
     TANIL BORA

İletişim Yayınları’nda “Futbol Kitapları” dizisinin editörlüğünü yapan 
ve Türkiye Futbol tarihi alanında çok sayıda kitap üretmiş, Tarih Vakfı 
Genel Sekreteri Tanıl Bora’nın gönüllü emeğiyle 9- 30 Mart tarihlerin-
de 6 saatlik dizi olarak düzenlenen seminerde Türkiye’deki futbol ta-
rihi sosyal, siyasî tarihin ve kültür tarihinin canlı bir sahası olarak 
incelendi. Türkiye’de de futbolun tarihine ve onun ayrılmaz parçası 
olan futbol mitlerine bakarak ulus-devlet inşasının, milliyetçiliğin, 
modernleşmenin, kentleşmenin, toplumsal ve kültürel çatışmaların 
kuytu köşelerine ışık tutulmaya çalışıldı. İktidar mücadeleleri ve ikti-
dar ilişkilerindeki değişimin futbol ortamındaki yansımaları arandı. 
Futbol tarihinin vakaları ve mitleri toplumsal tarihimizin hikâyesine 
yerleştirilmeye çalışıldı. 
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7. VESTEL TARİH SEMİNERLERİ DİZİSİ

Yönetici Ekibine Yönelik Seminerler

1. 2 Nisan 2021
  Mehmet Ö. Alkan
   “Atatürk’ün Liderlik Anlayışı”
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2. 16 Haziran 2021
  Erhan Keleşoğlu
  “Türk Dış Politikası:  Eğilimler, Kırılmalar”
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3. Ağustos 2021
  Mehmet Ö. Alkan
   “II. Mahmut: Osmanlı’nın 2. Kurucusu”
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4. Aralık 2021
  Mehmet Ö. Alkan:
  “İsmet İnönü ve Liderlik Anlayışı & Adnan Menderes 
  ve Liderlik Anlayışı”
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Tüm Çalışanlara ve Bayilere Yönelik Seminerler 

1. 22 Nisan 2021
  Mehmet Ö. Alkan
  “23 Nisan BMM’nin Açılışı ve Milli Egemenlik Kavramı”
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2. 10 Mayıs 2021
  İsmet Akça
  “19 Mayıs - Milli Mücadele ve Atatürk”
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3. Temmuz 2021
  İsmet Akça
  “Lozan ve Sevr”
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4. Eylül 2021
  Erhan Keleşoğlu
  “AB İlişkileri: Nereden Nereye”
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5. Ekim 2021
  Mehmet Ö. Alkan
  “Cumhuriyet’in İlanı, Anlamı ve Demokrasi ile İlişkisi”
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6. Kasım 2021
  Mehmet Ö. Alkan
   “Fatih Sultan Mehmet ve Tarihsel Önemi.”



99

Bu dönemde Tarih Vakfı’nı tüm Türkiye’de görünür ve bilinir kılmak 
için İstanbul dışına yönelerek çeşitli şehirlerde faaliyetlerimizi art-
tırdık. Bu çerçevede, Çanakkale, Ankara, Bursa, Eskişehir ve Ada-
na’da etkinliklerimizin düzenli bir biçimde gerçekleşmesini sağladık.  
Bursa Nilüfer Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve Eskişehir  
Tepebaşı Belediyesi ile protokoller imzalandı ve buralarda düzenli et-
kinliklere başlandı. 

ANKARA

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları 2019
Tarih Vakfı tarafından iki haftada bir düzenlenen Ankara Tartışmaları 
kapsamında 2019 döneminde çeşitli konular ile çeşitli konuşmacıyı 
dinleyicilerle bir araya getiren toplam 16 etkinlik yapıldı:

1. 10 Mayıs 2019
  İlker Aytürk
  “Türkiye’de Uç Sağ ve 
  Antisemitizm,
  1945-1980”
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2. 17 Mayıs 2019
  Büşra Ersanlı
   “Tarih Eğitiminde Değişim”

3. 24 Mayıs 2019 
  Murat Meriç
  “Müzikle Ankara Tarihi:
  Kuşbakışı Bir Girizgâh”
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4. 27 Eylül 2019
  Nurçin İleri
  Fatih Artvinli
  Ebru Aykut
  “Bir Başka Tarih Mümkün!: 
  İzlerden Hikâyeye Anlatının
  İmkanları Üzerine”
  Moderatör:
  Oktay Özel

5. 04 Ekim 2019
  Haldun Gülalp
   “Kapitalizmin Yükselişi 

ve Çöküşü: Kuramsal bir 
Değerlendirme”
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6. 18 Ekim 2019 
  Ece Yoltay
  “Kamusal Mekânın 
  İktidar İlişkileri İçinde
  Stratejik Üretimi: 
  Ankara’da Alternatif Bir
  Sosyo-Mekânsallık
  İnşa Etmek Mümkün Mü?”

7. 1 Kasım 2019
  E. Attila Aytekin
  “Kozmopolitizm ve Osmanlı 

Kentleri: Belgrad ve Ankara 
Üzerinden Kuramsal ve Tarihsel 
Bir Tartışmaya Giriş”
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8. 15 Kasım 2019
  Şerife Yurtseven
  Ceren Aydın
  Koray Başar
  “Beden Tıbbın ‘Cinsiyet’ine
  Uymadığında: Hak, İhlal ve 

Mücadele Ekseninde ‘İnterseks’” 
Hülya Türker’in Anısına 
Saygıyla

9. 29 Kasım 2019
  Yahya Araz
  “Tebenniden İcâra: Osmanlı 

İstanbul’unda Eviçi Hizmetler, 
Çocuklar ve Çalışmak Üzerine 
(1750-1920)”
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10. 13 Aralık 2019
  Fırat Mollaer
  “Yerlicilik Söylemi: Fikir 

Kaynakları ve Bölünmesi – 
Antropolog ve İdeolog Tipi 
Yerlicilik”

11. 20 Aralık 2019
  İpek Hüner Cora
  “Tercümenin Ötesinde: 

Osmanlı Edebiyatında Düzyazı 
Adaptasyon Hikâyeler”
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1. 10 Ocak 2020
  Erdem Sönmez
  ‘Kudretli Bir Elin Sihirkâr 

Teması’: Mehmed Fuad 
Köprülü’nün ‘Türk Tarihi’ni 
İnşası”

2. 21 Şubat 2020
  Berrak Burçak
  “‘Korse Meselesi’:
  Geç Osmanlı’da Moda, Sağlık ve
  Kadın Güzelliğini Tartışmak”

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları 2020
Tarih Vakfı Ankara tarafından iki haftada bir düzenlenen Ankara  
Tartışmaları kapsamında 2020 yılında toplam 6 etkinlik düzenlendi. 
Bu etkinliklerden ikisi uzaktan erişimle online gerçekleşti.
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3. 6 Mart 2020
   Uğur B. Bayraktar
  “Hasan B. Cinayeti:
  19. Yüzyıl Osmanlı
  Arnavutluk’unda Kan Davası,
  Hukuk ve Toplum”

4. 20 Kasım 2020
  Tanıl Bora
  “Ankara Rüzgarı/ 
  Gençlerbirliği Tarihi”
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5. 11 Aralık 2020
  Bahadır Nurol
  “Otoriter Popülizm Çağı”

6. 25 Aralık 2020
   Funda Şenol Cantek 
  “İdeal Zevceden
  Adını Arayan Kadına: 
  Yakın Tarihimizde Kadın 

Dergileri”
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1. 8 Ocak 2021
  Reyhan Ünal Çınar
  “Ecdadın İcadı:
  AKP İktidarında Bellek 

Mücadelesi” 

Tarih Vakfı Ankara Tartışmaları 2021
Tarih Vakfı Ankara tarafından iki haftada bir düzenlenen Ankara  
Tartışmaları kapsamında etkinliklerimiz 2021 yılında da uzaktan eri-
şimle yapılmaya devam ediyor. 
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2. 12 Mart 2021
  Tuncay Birkan
  “Edebiyatla Tarih Arasında
  Türk Muharriri”
  Moderatör:  
  İlker Aytürk
  Hakan Kaynar
  Murat Cankara

3. 9 Nisan 2021
  Mehmet Kendirci
  Erken Cumhuriyet Dönemi’nde 

Eğlence ve Siyasal İktidar
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4. 23 Nisan 2021
  Gülşah Torunoğlu
  Türkiye ve Mısır’da 

Karşılaştırmalı
  Feminist Bellek Oluşumu
  ve Feminist Literatür:
  Kazanımlar, Boşluklar, 

Yamalar

5. 11 Haziran 2021
  Ömür Harmanşah
  “Antroposen, Derin Zaman
  ve Yerel Peyzajın Tarihi:
  İklim Değişikliği ve Ekolojik 

Felaket Devrinde Bizi Nasıl Bir 
Tarihyazımı Bekliyor?”
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Akşam Dersleri

1. 06 - 27 Mart  2019
  Kurtuluş Kayalı
  “Türk Düşünce Dünyası”

2. 19 Nisan – 09 Mayıs 2019 
  Necmi Erdoğan
  “İdeoloji, Sınıfsallık
  ve Gündelik Hayat”
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3. 9 – 30 Ekim 2019
  Çetin Türkyılmaz
  “Eskiçağ Felsefesi”

4. 11 Aralık 2019 - 08 Ocak 2020
  Süreyya Karacabey
  “Tiyatro Üzerinden
  Kültürel Değişimi Okumak:
  Performans”
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Konferans 

“Rusya ve Türkiye: Geçen Yüzyılın İzleri”
Bilkent Rusya Çalışmaları Merkezi ve Tarih Vakfı; 13-14 Mayıs tarih-
lerinde Rusya, Türkiye ve iki ülke arasındaki ilişkilerin son yüzyılının 
tartışılacağı bir konferansa ev sahipliği yaptı. 2019’un “Türkiye-Rus-
ya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı” ilan edilmesi sebebiyle, Bilkent  
Üniversitesi Rusya Çalışmaları Merkezi ile Tarih Vakfı işbirliğinde 
düzenlenen “Türkiye Kurulurken Sovyet Rusya” temalı Tarih Vakfı 
Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları’nın finali niteliğinde dü-
zenlenen ve Rusya Çalışmaları Merkezi’nin ev sahipliğinde Bilkent 
Üniversitesi’nde gerçekleşen konferansta; iktisadi, kültürel ve siyasi 
boyutlarıyla Ankara ve Moskova arasındaki komşuluk ilişkilerinin çok 
yönlülüğüne vurgu ya-
pan panellerin yanı sıra 
iki ülkenin kendi iç di-
namiklerindeki benzer-
likleri ön plana çıkaran 
yuvarlak masa toplan-
tılarına da yer verildi. 
Bolşevizmin siyasal ve 
ideolojik etkilerinden 
enerji güvenliğine, eko-
nomik işbirliğinden So-
ğuk Savaş sonrası cere-
yanlara ve sosyal medya 
kullanımı gibi güncel 
meselelere ilişkin ge-
niş bir bağlamda Rus-
ya-Türkiye münasebet-
lerinin yüzyıllık tarihi 
irdelendi. 
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Tarih Vakfı & TED Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışmaları
YL Programı

Yerinde Tarih #1
12 Ekim 2019, Cumartesi 
“Fidanlıktan Koleje, Bir Mahallenin Öyküsü”
Turan  Tanyer
Tarih Vakfı Ankara ile TED Üniversitesi Mimarlık ve Kent Çalışma-
ları YL Programı olarak yeni bir etkinliğe başladık: Yerinde Tarih.  
Bu etkinlik, yerin veya yapının bilgisinin yerinde anlatılmasına, tar-
tışılmasına dayanıyor. Tarihsel bilginin yerinde deneyimlenmesini 
amaçlıyor. İlk etkinliğimiz “Fidanlık’tan Koleje, Bir Mahallenin Öykü-
sü” Kurtuluş Parkı’nda başladı, TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salon’da 
tamamlandı.
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Yerinde Tarih #2
16 Kasım 2019, Cumartesi
“Konservatuardan Artist Mektebine”
Hakan Kaynar
(Hacettepe Üniversitesi, Tarih Bölümü)
Yerinde Tarih serisinin ikinci buluşmasında belki de memleket sanat 
tarihinin en önemli adreslerinden birindeydik. Hakan Kaynar, bugün 
Mamak Belediyesi uhdesinde Ankaralılara kültür merkezi olarak hiz-
met veren bu eski yapıda sadece konservatuvarın tarihini değil aynı 
binanın bodrumundan tesadüfen kurtarılmış belgeler üzerinden yap-
tığı tarihçilik deneyimini de anlattı.
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Yerinde Tarih #3
21 Aralık 2019, Cumartesi
“Anlamlı Konum: Anafartalar Çarşısı”
Özgür Ceren Can
Ankara’nın tarihi merkezi Ulus’ta 1960’lı yıllarda inşa edilmiş olan 
Anafartalar Çarşısı, kültürel bellek ve kentlilik bilincine dair yan-
sımalar barındıran kamusal ve özgün bir yaşam alanı. Çarşı binası, 
Türkiye’de çağdaş seramik sanatının önemli sanatçıları tarafından ya-
pılmış seramik duvar panolarının şu anki adresi. Etkinlikte çarşıdaki 
kamusal seramik eserlerin hikayeleri çağdaş sanat tarihi perspekti-
finden anlatıldı. Eserlerin birer kent estetiği unsuru olarak kültürel 
miras ölçeğinde oluşturdukları değerler örüntüsü tartışıldı.
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23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ankara Etkinliği: 
Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme İçin Oyunlar ile 
Renk Renk Anadolu Kitapları 
Tarih Vakfı, Yüksek Mimar Restoratör ve Tarihçi Seda Özen Bilgili’nin 
katkıları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Tarihten Günümü-
ze Anadolu’da Konut ve Yerleşme İçin Oyunlar ile Renk Renk Anadolu 
kitaplarımızı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda değer-
li evlatlarımıza armağan ettik. Baskıları yıllar önce tükenmiş ve şimdi 
teknolojinin bizlere sunduğu imkânlar ile Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’nin internet sitesi üzerinden çocuklarımızla paylaşma imkanı bul-
duğumuz her iki kitap da ülkemizde çocukların mimari öğrenebilmesi 
için Mine Soysal ile Güldehan Özbay’ın öncülüğünde, çok değerli akade-
misyenlerimizin yoğun emekleriyle ortaya çıkmış; bunun yanında yal-
nızca çocuklarımız için değil, yetişkinler olarak bizler için de son derece 
öğretici nitelikte eserlerdir.
Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme İçin Oyunlar, 1996 
yılında düzenlenen Habitat II sergileri kapsamında ortaya çıktı. Çocuk-
lara; Osmanlı’dan Günümüze Miras Kalan Kentler ve Konutlar, Yaylalar, 
Tarih Boyunca Konut, Osmanlı Evinde Oda gibi başlıklar altında eğlen-
celi uygulamalarla yoğun bir birikim sunan bu kitapta, örneğin, İstanbul 
evlerine dair bilinen en eski kaynak olan Schwiegger çiziminin çocuklar 
için uyarlanmış versiyonu da mevcut. “Renk Renk Anadolu” kitabıyla ise 
dijital ortamda bir boyama programıyla vakit geçirilebileceği gibi kitabın 
baskısını alarak da çocuklara sunabilir; boyama yaparken, örneğin, Bur-
sa Yeşil Türbe ve etrafındaki evler ile Çatalhöyük gibi önemli mekânları 
çocuklarınıza öğretebilirsiniz.
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İZMİR

Sosyal Bilimlerde Eleştirel Okuryazarlık Karaburun Yaz Atölyesi

Tarih Vakfı, 2013 yılından beri “Gençler Tarih Yazıyor” projeleriyle ta-
rih eğitiminde akademisyenlere, öğretmenlere ve öğrencilere alterna-
tif eğitim ortamları hazırlamaktadır. Tarih Vakfı, öğrencilerin eleştirel 
düşünen, araştırma yapmak için bir yöntem geliştirme şansı edinmiş, 
geçmişteki olayları çok yönlü anlayabilmek için tarihsel empati geliş-
tirme çabasında olan, geçmişteki ve günümüzdeki siyasi ve toplumsal 
olaylara farklı perspektiflerden bakabilen bireyler olarak eğitilmele-
ri için çabalamaktadır. Tarih Vakfı, bu yaklaşımın İstanbul dışındaki 
illerde de yaygınlaşması için elverişli eğitim ortamları oluştuğu tak-

dirde atölyeler yapmak-
tadır. 
31 Temmuz-1 Ağustos 
2019 tarihinde İzmir’in 
Karaburun ilçesinde 
Hayalciler ve Tarih Vak-
fı işbirliği ile Karaburun 
İlçe Halk Kütüphane-
si’nde iki gün yaz atöl-
yesi yapılmıştır.
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1. 28 Eylül 2019
  Mehmet Ö. Alkan, Oktay Özel, Nurşen Gürboğa
  “Her İktidara Bir Tarih: Geçmiş Nasıl Uydurulur”

ÇANAKKALE

Tarih Vakfı olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde Çanakkale Belediyesi ile dü-
zenli ortak etkinlikler gerçekleştirmek üzere bir protokole imza attık. 
İmzalanan protokol gereği Çanakkale Belediyesi ile kamuoyunda ilgi 
uyandırması ve yerel/ulusal tarih bilincini geliştirmesi hedeflenen panel, 
konferans ya da söyleşi organizasyonları gerçekleştirilmesi planlandı.
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2.  20 Aralık 2019
  Sinan Yıldırmaz
  “ Edebiyat, Toplum ve Sınıflar” 

İmzalanan protokol kapsamında 11 Ocak 2020’de Çanakkale  
Ece Ayhan Kültür Evi’nde Aslı Didem Danış Şenyüz’ün katılımıyla 
“Türkiye’de Göçün Tarihi ve Sosyolojisi” başlıklı bir söyleşi düzenle-
dik. 2020 için planlanan diğer etkinlikler pandemi dolayısıyla ertelen-
di.
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1. 16 Mayıs 2020 
  Evren Balta
  “Salgın Bağlamında
  Uluslararası 
  Düzende Kriz
  (Tedirginlik Çağı)”
  Moderatör: 
  Tanıl Bora

ADANA

Tarih Vakfı, Türkiye’nin çeşitli illerinde belediyelerle gerçekleştirdiği 
protokollere 23 Ocak 2020’de Adana Büyükşehir Belediyesi’ni de ek-
lemişti. İmzalanan protokolle Adana’da gerçekleşecek olan aylık top-
lantılara, konferanslara, sergi ve kongrelere dair yeni bir dönemin 
duyurusunu yapmıştık. Bu işbirliği kapsamında, Adana Büyükşehir 
Belediyesi ve Tarih Vakfı ortaklığında Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üye-
si Tanıl Bora koordinatörlüğünde Online Pandemi Söyleşileri gerçek-
leştirildi. 

ÇEVRİM İÇİ PANDEMİ SÖYLEŞİLERİ
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2. 23 Mayıs 2020
  Ahmet Demirel
  “19 Mayıs Vesilesiyle
  1. Meclis ve
  Parlamento Tarihi”
   Moderatör: 
  Mehmet Ö. Alkan

3. 30 Mayıs 2020
  Ömer Turan
  “Corona Salgınının 

Devlet – Toplum
   İlişkilerine Etkileri”
   Moderatör:
   Nurşen Gürboğa
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4. 6 Haziran 2020
   Tanıl Bora
  “Kuruluşunun 90. 

Yıldönümünde
  Köy Enstitülerini 

Düşünmek” 

5. 13 Haziran 2020
  Şevket Pamuk
  “Adana-Çukurova 

Bölgesinin
  Türkiye’nin 200 Yıllık
  İktisat Tarihindeki Yeri”
  Moderatör:
  Ayşe Ozil
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6. 20 Haziran 2020
  Mehmet Ö. Alkan
  “Yerel Yönetimler Tarihi”
  Moderatör: 
  Türkan Eşli

7. 27 Haziran 2020
  Gülhan Balsoy
  “Türkiye’de Kadın 

Hareketi”
  Moderatör:
  Özgün Akduran
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TARİH KONUŞMALARI 2019

1. 31 Ekim 2019
  Nurşen Gürboğa
  Sinan Yıldırmaz
  “ Tarih Ne İşe Yarar”
  Moderatör: 
  Kemal Yakut

2. 27 Aralık 2019
  Güçlü Ateşoğlu
  “ İktidar ve Adalet”
   Moderatör: 
  Hüseyin Fırat Şenol

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI

Tarih Vakfı olarak 15 Kasım 2018 tarihinde Eskişehir Tepebaşı Beledi-
yesi ile düzenli ortak etkinlikler gerçekleştirmek üzere bir protokole 
imza atmıştık. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, imzalanan bu protokolle 
vakfımızın ve yayınlarımızın başta kütüphaneler olmak üzere birçok 
farklı mekanda halka ulaşmasına aracılık ediyor ve tanınırlığımıza 
katkı sağlıyor. 
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1. 27 Şubat 2020
  Sema Erder
  “Türkiye’de Göçün Tarihi”

2. 22 Ekim 2020 
  Nurşen Gürboğa 
  Foti Benlisoy
  “Her İktidara Bir Tarih:
  Geçmiş Nasıl Uydurulur”
  Moderatör: 
  Kemal Yakut

TARİH KONUŞMALARI 2020

2020 yılında da, imzalanan protokol kapsamında, Özdilek Sanat Mer-
kezi’nde dinleyicileri ile buluşan “Tarih Konuşmaları”  yaşanan pan-
demi nedeniyle uzaktan erişimle online gerçekleşmeye devam etti.
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3. 26 Kasım 2020
  Tuba Demirci
  “Toplumsal Cinsiyet ve
   Tarihyazımı: Türkiye’de 
  Tarihyazımı Geleneğinde 
  Kadınlar-Aile-Devlet”
  Moderatör:
  Serap Suğur

4. 24 Aralık 2020
  Gökhan Akçura
  “Türkiye’de Yılbaşının Tarihi”
  Moderatör:
  Nadir Suğur
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1. 28 Ocak 2021
  Dinçer Demirkent
  “1921 Anayasasının 100. Yılında Anayasa Tarihimiz”
  Moderatör:
  Hüseyin Akçar 

TARİH KONUŞMALARI 2021

“Tarih Konuşmaları” yaşanan pandemi nedeniyle 2021 yılında da 
uzaktan erişimle online gerçekleşmeye devam etti.
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2. 25 Şubat 2021
  Şeyma Ersoy Çak
  “Bir Muhabbet Kuşu:
  Postmodern Göstergeler
  Işığında Zeki Müren”
  Moderatör:
  Kazım Demirer

3. 25 Mart 2021
  Aksu Bora
  “Türkiye’de Feminizmin
  Tarihine Bakmak”
  Moderatör:
   Serap Suğur
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4. 29 Nisan 2021
  Tanıl Bora
  “Türkiye’de Düşünce
  Tarihçiliği”
  Moderatör:
  Yaşar Suveren 

5. 28 Mayıs 2021
  Ulaş Sunata
  “Kafkasya’dan Gözler
  ve Çerkes Diasporası”
  Moderatör:
  Kemal Yakut



131

BURSA NİLÜFER

Tarih Vakfı olarak Bursa Nilüfer Belediyesi ile imzaladığımız protokol 
gereği Kasım 2017’den bu yana düzenli ortak etkinlikler gerçekleştir-
mekteyiz. Tarih Vakfı ile Nilüfer Belediyesi ve Kütüphanesinin ortak-
lığında Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Tanıl Bora koordinatörlü-
ğünde “Tarih Buluşmaları” başlığıyla düzenlenen toplantılar; spordan 
popüler kültüre, sosyal dönüşümden siyasi gelişmelere pek çok konu-
nun konuşulması ve geçmişin perdesinin aralanması hedefiyle Kasım 
2017’den bugüne kesintisiz olarak her ay gerçekleşmektedir. 2020 yı-
lında da Bursa Nâzım Hikmet Kültür Evi’nde düzenlenmeye başlanan 
toplantılar pandemi nedeniyle Haziran ayından itibaren uzaktan eri-
şimle online ortamda gerçekleşmeye devam etti.

TARİH BULUŞMALARI 2020

1. 7 Ocak 2020
  Esra Danacıoğlu
  Oktay Özel
  Mehmet Ö. Alkan
   “Tarihe nasıl bakmalı?”
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2. 4 Şubat 2020
   Burak Özçetin
  “Televizyonlardaki Tarih
  Dizileri ve Muhafazakâr
  Tahayyül”

3. 3 Mart 2020
  Senem Timuroğlu
  “Kadınların ve
  Feminizmin Tarihine
  Edebiyattan Bakmak”
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4. 23 Haziran 2020
  Ömer Turan
  “Büyük Dönüşüm ya da
  Normalin Güçlenmesi: 
  Korona Salgınının
  Devlet-Toplum İlişkilerine
  Yansımaları”

5. 22 Eylül 2020
  Evren Balta
  “Korku Egemenliğinin
  Devlet- Toplum İlişkilerine
  Etkisi” 
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1. 26 Ocak 2021
  Sibel İnceoğlu ve Murat Sevinç
  “100. Yılına 1921 Anayasası” 

TARİH BULUŞMALARI 2021
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2. 2 Mart 2021
  Özgün Akduran
  Sedef Erkmen
  “Kadın Hareketi
  ve Toplumsal 

Mücadeleler”

3. 4 Mayıs 2021
  Tanıl Bora
  “Hasan Ali Yücel
  ve Köy Enstitüleri 

Tartışmaları”
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KİTAPLAR
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Tarih Vakfı Yurt Yayınları olarak, 2019-2021 döneminde de düşün-
ce dünyamıza kalıcı katkılar bırakacak eserler kazandırma gay-
reti içinde olduk. Bu kapsamda, Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı  
Y. Doğan Çetinkaya’nın gönüllü genel yayın yönetmenliği altında 21’i 
yeni 7’si tekrar baskı olmak üzere toplam 28 kitap yayınlandı. 
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1. ZEYNEP KOCABIYIKOĞLU ÇEÇEN
   ORTA ÇAĞ’A YENI YAKLAŞIMLAR
    EKONOMI, SAVAŞ, KILISE, YAŞAM

Orta Çağ, Roma’nın yıkılışıyla bozulan idari ve ekonomik düzenin ye-
niden yapılandırıldığı ve Rönesans ve daha sonra Avrupa’yı oluşturan 
tüm politik, sosyo-ekonomik, dini ve kültürel değerler ve kuramlar 
bütününün temellerinin atıldığı, başka bir deyişle Avrupa kimliğinin 
yaratıldığı bir dönemdir. Bu kitabın ortaya çıkış sebebi, bir yandan 
Türkiye’de Orta Çağ tarihi literatürüne hem akademik anlamda oku-
nabilir, hem de genel okuyucuyu ilgilendirir nitelikte bir katkıda bu-
lunurken diğer yandan da bu dönemi bir nebze olsun mevcut karanlı-
ğından uzaklaştırıp cazibeli bir konu haline getirmektir.
Orta Çağ’a Yeni Yaklaşımlar adlı bu kitap, Bilkentli tarihçiler  
Paul Latimer, Luca Zavagno, M.Özgür Elmacıoğlu, Selim Tezcan,  
Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen, Elif Boyacıoğlu, Seda Erkoç Yeni,  
F. Burhan Ayaz, Özden Mercan ve Ayşegül Keskin Çolak tarafından, 
Orta Çağ ekonomisinden, şövalyeler ve haçlı seferlerine, Kilise’ye ve 
münzevilere, hukuka, kadınların konumuna ve saray mensuplarına 
kadar çeşitli konularda yazılmış makalelerin derlemesidir.
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2. TANIL BORA
    ANKARA RÜZGARI
    GENÇLERBIRLIĞI TARIHI

Futbol kulüplerinin “hayat hikâyeleri,” son yıllarda sosyal tarihçiliğin 
özel ilgi alanlarından biri haline geldi. Elinizdeki Kitabın sunuş met-
ninden aktaracak olursak: “Zira bir futbol kulübünün hikâyesi, fonda 
büyük siyasi ve sosyal değişimlerin yer aldığı, sanatkârlara benzetile-
bilecek egolarıyla ilginç şahsiyetlerin resmigeçit yaptığı uzun bir ma-
ceradır.”
Cumhuriyet’le yaşıt olan Gençlerbirliği kulübünün hikâyesi de, bir ya-
nıyla, modern Türkiye tarihinin sosyal, kültürel değişimlerinin futbol 
sahnesindeki etkilerine ışık tutan bir hikâye. Yeni başkent Ankara’nın 
“tahsilli zümresine” dayanan, herhangi bir “müessese”den destek al-
madığı için şehrin “yegâne sivil futbol kulubü” olmakla övünen bir 
camia... Futbolun adım adım ilerleyen endüstrileşme sürecinin bu 
camiayı sarsan ve değişime zorlayan sarsıntıları...
Sahada, iyi günler ve kötü günler: Bir yanda Türkiye futbol birinci-
likleri, Türkiye kupası şampiyonlukları, masal gibi bir “Avrupa Yılı 
(2003/2004)” - bir yanda sıradanlaşma, küme düşmeler  ve geri dönüş-
ler... Türkiye futbol tarihinin en uzun süreli - çeyrek yüzyılı aşkın - 
kulüp başkanı olan İlhan Cavcav... Türkiye’de futbolun kurumsallaş-
masında önemli rol oynayan kulüp “büyükleri” : Orhan Şeref Apak, 
Hasan Polat, Halim Çorbalı... ve kimisi meşhur, kimisi “mahallesinin 
kahramanı” olan başka futbol efsaneleri...
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3. ÇAĞDAŞ GÖRÜCÜ
    DEMOKRAT PARTI IKTIDARINDA CHP
     IDEOLOJIK VE ÖRGÜTSEL ARAYIŞLAR 1950-1960

1950-1960 dönemi, Cumhuriyet Halk Partisi açısından kurucu önem-
de bir anlam taşır; bir bakıma partinin yeniden kurulduğu dönemdir. 
Çünkü bu dönemde CHP tek-parti ve “devlet partisi” konumundan 
çıkmış, ilk kez muhalefete düşmüş, üstelik bu dönem hayli uzun sür-
müştür: On yıl.
Çağdaş Görücü, ayrıntılı çalışmasında, CHP’nin 1950-1960 dönemin-
de nasıl yeniden biçimlendiğini analiz ediyor. Giderek otoriterleşen 
Demokrat Parti iktidarına muhalefet deneyimi, partiyi nasıl etkiledi? 
İdeoloji nasıl değişti, «Altı Ok»un ilkeleri nasıl yorumlandı? Örgüt 
yapısı, nasıl dönüştü; gerçekten işler bir parti örgütüne dönüşmesi 
yönünde ne gibi çabalar gösterildi. DP iktidarı dönemindeki CHP mu-
halefeti, aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde «kurumsal» 
siyasal muhalefet geleneğinin oluşumunda da önemli bir deney nite-
liğini taşıyor.
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4. SUAVI AYDIN, SÜHA ÜNSAL, OKTAY ÖZEL, KUDRET EMIROĞLU
    MARDIN
    AŞIRET - CEMAAT - DEVLET

“Tarih hem süreçlerin hem özel anların ve kritik karşılaşmaların bir 
toplamı. Mutlu ve yaratıcı tesadüfleri olduğu kadar öngörülemezlik-
likleri, tedirginlikleri ve acıları da barındırır içinde. Orta ve büyük öl-
çekli sayısız aktörler, kurumlar ve yapılar da bu resmin parçasıdırlar. 
Tarihin büyük biraderleri, ağır âbileri yani..!
Ve tabii ki bunlardan onlarcası arasında sürekli değişen, her dâim ye-
niden harmanlanan, bozulup yeniden kurulan ilişkisellikler, örüntü-
ler… Her insan tekinin hayatı üzerinde bazen hiç bitmeyecekmiş hissi 
veren boğucu etkileriyle… Teselli olacaksa, bu histen zaman gezgini 
tarihçinin de azâde olmadığını unutmayalım. Ama nefeslenme anları 
da var tarihin. Oraya buraya dağılmış, serpilmiş, saklanmış harikulâ-
delikler de aynı süreçlerin ayrılmaz parçaları…
Okuyacağınız uzun, upuzun bir hikâye. Bir şehrin, etkilediği ve etki-
lendiği bölgesinin, Mardin’in şaşırtıcı zenginlikteki karşılaşmalarının, 
asırlık örüntülerinin, yorulmak bilmez aktörlerinin otuz iki kısım tek-
mili birden hikâyesi… Bağlantılı çevresiyle, yan yolları, paralel veya 
alt hikâyeleriyle birlikte… Bugünün tarihçileri -yazarlar yani- kalkıp 
onlara kulak kabarttılar, kendilerince yeniden hikâye ettiler sizin için.
Mardin Aşiret, Cemaat, Devlet ne bir ders kitabı ne de bir mecburiyet..! 
Olayların akışı sizi de yorar, boğarsa zaman zaman, bilin ki bu yazarla-
rının kötücüllüğünden değil! Olaylar öyle geliştiği, râviler öyle rivâyet 
ettikleri içindir… Ya da yazarlar kendilerine anlatılanları böyle anladı-
ğı, anlatmayı tercih ettikleri için diyelim.”
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5. ÖMER TURAN
     1968
     ISYAN, DEVRIM, ÖZGÜRLÜK

1968: İsyan, Devrim, Özgürlük dönemin öğrenci hareketlerinin değişik ül-
kelerdeki eylemleri göz önünde bulundurarak anlaşılabileceği fikrinden 
yola çıkıyor. Kitapta yer alan makaleler 68’in ağırlıklı olarak Türkiye’de ve 
yanı sıra ABD, Batı Almanya, Çekoslovakya gibi farklı ülkelerde nasıl bir 
eylem dalgası, entelektüel gündem ve etki yarattığına dair bir bakış sunu-
yor. Bu anlamda kitap 68 momentinin dünya-tarihsel niteliğini popüler 
kültürden farklı siyasal hareketlere uzanan bir yelpaze de ortaya koyma-
ya çalışıyor ve dönemin toplumlarının siyaset ve muhalefet tahayyülle-
rinden kesitler sunuyor. 68 üzerine yapılan çalışmalarda kendisine yeteri 
kadar yer bulmayan kadınlar ve yeşiller gibi özne ve hareketlerle birlikte 
toprak işgalleri ve Kürtlerin 68 dönemecinde siyasal mobilizasyonu gibi 
konular da bu kitapta etraflı şekilde inceleniyor.
Toplumsal Tarih’in Mayıs 2018’de yayımlanan 68 özel sayısının genişletil-
mesi ile oluştu. Özel sayıda yer alan makalelerin tamamı, bazıları daha 
uzun hâlleri ile olmak üzere, bu çalışmada tekrar okurların dikkatine su-
nuluyor. Ayrıca derginin özel sayısında yer almayan altı yazı bu kitap için 
kaleme alındı ve böylelikle 1968’in farklı boyutlarına odaklanan, 22 bö-
lüm ve bir yuvarlak masa toplantısı dökümünden oluşan geniş kapsamlı 
bir derleme ortaya çıktı.
Katkıda bulunanlar:
Alper Akyüz, Ateş Uslu, Axel B. Çorlu, Ayşe Köse Badur, Ayşen Uy-
sal,Begüm Özden Fırat, Bilge Seçkin Çetinkaya, Bülent Somay,  
Cemil Boyraz, Çimen Günay-Erkol, Demet Lüküslü, Deniz Cenk De-
mir, Emre Can Dağlıoğlu, Erden Akbulut, Erol Ülker, Esin Paça Cengiz,  
Fatmagül Berktay, Fethiye Beşir, Hakan Koçak, Kerem Ünüvar,  
Masis Kürkçügil, Nadire Mater, Ömer Turan, Özgür Ulus Mutlu,  
Tanıl Bora, Zafer Toprak, Zeynep Beşpınar.’’
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6. ERTAN EROL
     TANRIYA UZAK MERKEZE YAKIN
     MEKSIKA VE TÜRKIYE’DE ÇEVRE KAPITALIZMININ 
    TARIHSEL SOSYOLOJISI

Porfirio Díaz’a atfedilen “Zavallı Meksika, Tanrıya o kadar uzak, Bir-
leşik Devletlere o kadar yakın!” sözü dünyanın en zor komşularından 
birine sahip olan bu ülkenin coğrafi konumunun karşılaşılan sorun-
larla olan ilişkisine işaret etmekteydi. Peki coğrafya toplumlar açısın-
dan gerçekten bu kadar önemli midir? Meksika ve Türkiye, birbirle-
rinden farklı coğrafyalarda, farklı doğal kaynaklara, toprak ve nüfus 
büyüklüğüne sahip olmasına rağmen, bağımlı kapitalist üretim ilişki-
lerinin ortaya çıkışı, gelişmesi, konsolide olması ve yeniden üretilme-
si süreçleri önemli ölçüde benzerlik gösteren iki ülkedir. Birbirine ya-
kınsayan zaman-mekânsal koşullar, çevre kapitalizminin biçimini de 
belirleyen temel unsur olarak iki ülkedeki sosyoekonomik yapıyı da 
birbirine oldukça benzer kılmıştır. Bu bağlamda Ertan Erol’un çalış-
ması, çevrede kapitalist mekânın oluşumunu, kendine özgü yanlarıy-
la tarihsel bağlamda kavramsallaştırarak, Meksika ve Türkiye’de ba-
ğımlı kapitalizmin dönüşümü ve alt-emperyalizm formunda yeniden 
üretimi hakkında güncel bir karşılaştırma yapmayı hedeflemektedir.
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7. MICHAEL AXWORTHY
     DEVRIMCI IRAN
    ISLAM CUMHURIYETI’NIN TARIHI 
    ÇEVIREN: ALI KARATAY

Ervand Abrahamian’ın “Eğer çağdaş İran üzerine tek bir kitap okumak 
zorunda olsaydınız bundan daha iyisini bulamazdınız,” New States-
man’ın “Paha biçilmez... Axworthy bu kitapla İran’ın en müşfik ve ko-
lay anlaşılır Batılı yorumcularından biri olduğunu teyit ettiriyor,” diye 
bahsettiği Axworthy’nin Devrimci İran’ı 1979 Devrimi’nin kökenlerin-
den günümüze Modern İran’ın eksiksiz bir hikâyesini anlatıyor. Bunu 
yaparken özellikle nevi şahsına münhasır dünya görüşünü ve rejimi-
nin sıra dışı dayanıklılığını da açıklamaya girişiyor. İran’ı, Orta Çağ’a 
ait bir kalıntı olarak gören bilindik algının aksine Axworthy; kitle siya-
seti manipülasyonu, teknoloji ve eğitim saplantısı ve İran tarihi ve kül-
türünün kullanımı ve suiistimali ile cumhuriyetin ısrarlı modernliğini 
ikna edici bir şekilde ortaya koyuyor. Ortaya çıkan sonuç dışarıdan 
bakanların çoğunlukla yanlış anladıkları bir ülkenin etraflı ve aynı za-
manda içten bir manzarası.
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8. G. D. SEIDLER
     DOĞUDA SIYASAL DÜŞÜNCE
     DOĞU DÜNYASININ ORTAYA ÇIKIŞI
     ÇEVIREN: METE TUNÇAY

Batılı siyasal düşünce tarihçileri, kendilerini sadece Batı Avrupa’daki 
toplumsal ve siyasal düşünceyi incelemekle sınırlandırdılar. Çalışma 
Doğu dünyasının gelişimini etkileyen büyük imparatorluklardaki si-
yasal düşünceleri inceleyerek bu sınırlılığın ötesine geçmeye çalışı-
yor. Seidler bunu, siyasal düşünceyi genel bir toplumsal ve ekonomik 
çerçeve içine oturtarak ve düşüncenin ortaya çıkış koşullarının, kö-
kenlerinin ve tarihin seyrini nasıl etkilediğinin izini sürerek yapıyor. 
Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasal düşünce ince-
lemelerini niteleyen bir ihmali, Doğu siyasal düşüncesinin ihmalini, 
giderme teşebbüsü olan bu kitap bir anlamda tarihsel ufku derinleş-
tirme çabasını temsil ediyor. Doğu siyasal düşüncesine ilişkin nesnel 
bir açıklama çerçevesi sunma gayretiyle hareket eden Seidler kitap 
boyunca sınıf mücadelesine ve siyasal düşüncenin sınıfsal niteliğine 
hususi bir önem veriyor. 
“Avrupa’nın Doğu’yla teması, esasen savaş alanında ve pazar yerinde ger-
çekleşmiştir. Siyasal sistemlere ve siyasal düşüncelere ilgiçok az olmuştur. 
İlgi, çoğunlukla Avrupa geleneğine odaklanmıştır. Siyasal düşüncelerin 
tarihi konusundaki çalışmalarımda, Avrupa merkezciliğin ötesine geçme-
ye çalıştım. Şayet bu kitap, siyasal düşünce tarihi öğretimindeki Avrupa 
merkezli yaklaşımın değişmesine az da olsa katkıda bulunabilirse amacını 
yerine getirmiş olacak.”
G. L. Seidler
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9. IGOR DESPOT
     SAVAŞAN TARAFLARIN GÖZÜYLE 
     BALKAN SAVAŞLARI
     ALGILAR VE YORUMLAR
     ÇEVIREN: METE TUNÇAY

1912 yılı sonbaharında Osmanlı İmparatorluğu çalkantılar içindeydi. 
Arnavutluk ve Yemen ayaklanmalarının üstüne, Trablusgarp yüzünden 
İmparatorluk İtalya ile de savaş halindeydi. Daha da kötüsü, kolera ülke-
de yayılıyor ve arkasında telef olmuş bir nüfus bırakıyordu. Bu zayıflığı 
Osmanlı İmparatorluğu’nu saldırılmaya elverişli bir duruma getirmişti. 
Balkan devletleri de fırsatı kaçırmadı. 8 Ekim 1912’de Karadağ Osmanlı 
İmparatorluğu’na savaş ilan ederek Balkan Savaşlarının birincisini baş-
lattı. Aralarındaki anlaşmazlıkları bir yana bırakarak biraraya gelen dört 
millet Balkan İttifakını oluşturdular: Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve 
Bulgaristan. Balkan İttifakı olağanüstü bir toprak zaferi elde etmesine 
karşın, çok geçmeden toprakların nasıl bölüştürüleceği konusunda tar-
tışmalar baş gösterdi. Makedonya’dan aldığı paydan memnun olmayan 
Bulgaristan, eski müttefikleri Sırbistan ve Yunanistan’a saldırdı. 10 Ağus-
tos 1913’te yapılan Bükreş Antlaşması bu ikinci savaşı sona erdirdi, ancak 
barışa vesile olmadı. Saraybosna suikastıyla başlayan Birinci Dünya Sa-
vaşı’nda Balkanlar yine bir savaş sahnesine dönüştü. Sona erdiği andan 
günümüze, Balkan Savaşları bilimsel araştırmalar için popüler bir konu 
olmuştur. Ancak görmüş olduğu tüm ilgiye karşın, bu alanda yapılan 
araştırmalar tamamlanmış olmaktan çok uzaktır. Söz konusu anlaşmaz-
lığın belgelenmesi ve anlaşılmasına katkıda bulunan bu yapıtta, yazar 
Igor Despot bu savaşlar sırasında yaşanan olayları aktarmakla kalmıyor, 
aynı zamanda bu olayları ilgili kültürel bağlamlarının ışığında inceleye-
rek Balkan tarihi boyunca ortaya çıkmış müttefiklikleri belirlemiş ya da 
çatışmaları alevlendirmiş olabilecek kültürel benzerlik ve farklılıklara da 
dikkat çekiyor.
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10. CENGIZ YOLCU
        INTIBAH IBRET INTIKAM
       BALKAN SAVAŞI’NDA OSMANLI PROPAGANDA KITAPLARI

Balkan Savaşı’nın neticesinde Rumeli’nin kaybı Osmanlılar bakımın-
dan felaket olarak addedilir. Yaşanan ağır hezimetin ardından binler-
ce insan ‘yurt’larını terk ederek Anadolu’ya göç etmek zorunda kalır. 
Savaş esnasında Rumeli’de yaşananlara dikkat çekmek ve mezalimi 
protesto etmek maksadıyla başta İstanbul olmak üzere imparatorlu-
ğun birçok merkezinde protestolar düzenlenir. Kamuoyunun dikkati-
ni Balkanlar’da yaşanan acılara çekmenin yanı sıra kitleleri mobilize 
etmek ve gerek savaş meydanlarında gerekse geri hizmette görev ala-
cak gönüllüler toplamak amacıyla propaganda faaliyetleri gerçekleş-
tirilir.Elinizde tuttuğunuz çalışmada Balkan Savaşı sırasında yayım-
lanmış görsel ve basılı malzemeler   -bilhassa bu faaliyet çerçevesinde 
kaleme alınmış olan Âlâm-i İslâm : Rumeli Mezalimi ve Bulgar Vahşet-
leri ile Kırmızı Siyah Kitâb, 1328 Fecâyii başlıklı üç kitap- aracılığıyla 
yapılmaya teşebbüs edilen Osmanlı savaş propagandası, karşı saftaki 
Bulgar ve Yunan propaganda malzemeleriyle mukayese edilerek tar-
tışılmaktadır.
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11. NEVCIHAN ÖZBILGE
       ÇEKIRGELER KÜRTLER VE DEVLET
       ERKEN CUMHURIYET DÖNEMINE YENIDEN BAKMAK

Bu inceleme mevcut sosyal bilim araştırmalarının pek çoğunun erken 
Cumhuriyet Dönemi’ne ilişkin Türkiye toplumsal, siyasal, kültürel ve 
ekonomik yaşamının, çoğu zaman doğayı hesaba katmayan yaklaşım-
larca ele aldığı gözleminden yola çıkıyor. Erken Cumhuriyet Dönemi 
Türkiye tarihyazımına “çevre tarihi” çerçevesinden bir müdahale-
de bulunmayı önüne koyuyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan 
merkeziyetçi ulus-devletler tarafından Kürtler sıklıkla bir “problem” 
olarak algılandığından Kürtlere dair yapılan akademik çalışmalar da 
çoğunlukla ulus-devlet inşası ve milliyetçilik tartışmaları çerçevesin-
de şekillendi. Ne var ki ulus-devletin bu sosyal ve siyasal “problem”i 
Orta Doğu’da çizilmekte olan siyasi sınırları tanımıyor. Bundan dolayı 
sınır aşırı bir başka “problem” olan çekirge salgınlarıyla paralellik arz 
eden söylemsel bir çerçevede kodlanıyordu. Bu çalışmanın en özgün 
ve esaslı katkısı ulus devletin her iki “problem”iyle de benzer strateji-
lerle mücadele ettiğini göstermesidir. Çekirgeler, Kürtler ve Devlet; bu 
alanı çalışanlar kadar konuya meraklı okuyucuyu da cezbedecektir.
“Devletin çekirgelerle ve Kürtlerle mücadelesindeki paralel söylemini eleş-
tirel bir incelemeye tâbi tutan ve Çekirgeler, Kürtler ve Devlet adlı bir kitap 
olarak okurlarla buluşan bu özgün eser; yazarının entelektüel merakını, 
araştırmacı ruhunu ve eleştirel cesaretini ortaya koyan ve özellikle sosyal 
bilimler alanında çalışan araştırmacıların ziyadesiyle istifade edeceğine 
inandığım bir ‘ilk akademik çalışma.’”
Metin Yüksel (Hacettepe Üniversitesi)
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12. ÖZÜM SEZIN UZUN, HAKAN GÜNEŞ
       ISLAM CUMHURIYETI’NDE 40 YIL
       IRAN’DA TOPLUM, SIYASET VE DEĞIŞIM

1979 yılı başında Şah’ın ülkeden kaçışı ile tarihi konan İran Devrimi, 
kademeli olarak da olsa, çok kısa bir süre içerisinde bir İslami dev-
rime dönüştü. Geride bırakılan 40 yılı aşkın süre içinde bu “yeni” si-
yasal ve toplumsal düzenin gelişim yönü, izlediği siyasalar ve ortaya 
çıkardığı toplumsal yapı pek çok bakımdan akademik ve siyasal lite-
ratüre konu oldu. Öte yandan Türkçede İran ile ilgili telif ve tekrardan 
uzak eserlerin azlığı bu kitabın yazılmasına temel teşkil etti. Türkiye, 
İran ve Avrupa’da yaşayan 20 araştırmacının işbirliğiyle ortaya çıkan 
kitapta günümüz İran İslam Cumhuriyeti’nin yapısı, kurumları, de-
ğişim dinamikleri ve siyasaları klişelerin ötesinde,güncel analizlere 
dayandırılarak, sade ve kolay anlaşılır bir biçimde okura sunulmuş-
tur. Daha bütünsel bir perspektifle İran’ı anlamak için yeni kentleşme 
dinamikleri, gündelik hayat, ekonomik yapı, siyasal sistem ve siyasal 
patronaj, sanat, spor, toplumun direnç dinamikleri ve biçimleri, top-
lumsal cinsiyet tartışmaları, ekolojik problemler gibi konular çalış-
mada önemli bir yer tutmaktadır.
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13. MEVLÜT ÖZHAN
        SÜRÇ-I LISAN ETTIKSE AFFOLA
        KARAGÖZ ÜZERINE YAZILAR

Karagöz yüzyıllarca yaşatılmış ve bugün de yaşatılmaya çalışılan bir 
kültür değerimizdir, kendini yenilediği sürece kabul görür ve varlığını 
sürdürebilir. Yenileme, günün koşullarına ve sosyal gelişmelere göre 
değişimi kapsar. Karagöz de bir kültür ürünü olduğuna göre kendini 
yenileyerek varlığını sürdürecektir  ya da statik yapısıyla kalıp unu-
tularak yok olacaktır. Bu yenilenmeyi konuyla ilgili kurumların des-
tekleri, sanatçıların, bilim adamlarının ve uzmanların birlikte çalış-
maları biçimlendirecek ve sağlayacaktır.Bu kitapta Karagöz’ün bütün 
yönleriyle ele alınarak değerlendirilmesi hedeflenmiş; araştırılması, 
geliştirilmesi ve yaşatılması konusunda yapılanlar ve yapılamayanlar 
anlatılarak bundan sonrası için bir ışık tutulmaya çalışılmıştır.
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14. E. P. THOMPSON
        TARIH YAPMAK
        TARIH VE KÜLTÜR ÜZERINE YAZILAR
        ÇEVIREN: UYGUR KOCABAŞOĞLU

20. yüzyılın en önemli tarihçilerinden Edward Palmer Thompson’ın 
ölmeden az önce bir araya getirdiği ve tarihçiliğe dair bakış açısını 
ortaya koyduğu makalelerinden oluşan bir kitap. Thompson’ın gerek 
toplumsal tarih ve “aşağıdan tarih” yaklaşımına getirdiği açılım gerek-
se toplumsal sınıf çalışmalarına yaptığı katkılar kendinden sonra ge-
len kuşakları derinden etkiledi. Tarih çalışmalarının yanı sıra bir barış 
eylemcisi olarak da öne çıkan Thompson’ın siyasal teorik tartışmaları 
ve polemikleri birçok alanda çığır açtı. İngiliz Komünist Partisi’nin 
ünlü Marksist Tarihçiler Grubu’nun en karizmatik üyesi oldu. 1956’da 
Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto ederek partiden ay-
rıldı. 1950’li yıllardan sonra çıkardığı ve yönettiği dergiler dönemin 
genç kuşakları ve sol entelektüelleri üzerinde çok etkili oldu. İngiliz 
İşçi Sınıfının Oluşumu ve Avam ve Görenek: İngiltere’de Geleneksel Popüler 
Kültür Üzerine Araştırmalar adlı yapıtları Türkçeye daha önce çevril-
miş ve ona uluslararası tanınırlık getirmiş çalışmalarıydı. Bu kitapta 
bir araya gelen makaleleri ve konuşmaları ise tarihe bakış açısını, il-
gilendiği meseleleri, tartıştığı kişileri, çalıştığı şahsiyetleri, araştırdığı 
konuları kısa bölümler üzerinden sergiliyor. Bu kitabın gerek genel 
okuyucu gerekse Thompson’ın çalışmalarına özel bir merak duyanlar 
için iyi bir giriş olacağını düşünüyoruz.
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15. RICHARD STITES, CATHERINA EVTUHOV
       1800’DEN ITIBAREN
        RUSYA TARIHI
       HALKLAR, EFSANELER, OLAYLAR, GÜÇLER
       ÇEVIREN: AHMET CEVDET AŞKIN
       (2. BASKI)

Bu kitap günümüzde ABD ve Avrupa üniversitelerinde Rusya tarihi 
hakkında en çok kullanılan iki ders kitabından birisi olma özelliğini 
taşımaktadır. Kitabın yazarları Richard Stites ve Catherine Evtuhov 
öyle bir Rusya tarihi anlatmak istediler ki; bir yandan temel olayların 
açık ve dengeli bir kronolojisini, öte yandan da günümüzde tarihin en 
dikkat çeken yönlerini içersin. Bu nedenle kitap gündelik hayata, top-
lumsal rollere ve kimliklere, kültürel dinamiklere ve toplumsal cinsi-
yet meselelerine eğilmektedir. Modern Rusya tarihi boyunca hayati 
bir rolü olan dini deneyimler, bu kitapta hak ettikleri ilgiye kavuşmuş-
lardır. Yazarlar ayrıca pek sık ihmal edilen, Rus ve Slav kökenli olma-
yan milli cemaatlere ve onların Rusya tarihindeki payına hatırı sayılır 
bir yer ayırmaktadır. Kitabın en büyük başarılarından biri kültür me-
selelerini –edebiyat, sanat, müzik– “gerçek” tarihin bir süsü olarak ele 
almak yerine tarih anlatısının temel yapı taşları olarak görmesidir. Bu 
kitap ayrıca 19. ve özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan göç ve diaspora 
hakkında ayrı bir bölüm barındıran ilk Rusya tarihi kitabıdır. Kısaca-
sı, Rusya Tarihi, 1990’lar ve 2000’lerde şekillendiği haliyle tarihçilerin 
Rusya tarihine olan yaklaşımlarını yansıtmaktadır.
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16. CEM DOĞAN
        OSMANLI’DA CINSELLIĞIN SAKLI KIYISI
        II. ABDÜLHAMIT DÖNEMI VE SONRASI ISTANBUL’DA
        FUHUŞ, FRENGI VE IKTIDAR (1878 1922)
        (2. BASKI)

Fahişelik çoğu zaman “dünyanın en eski mesleği” olarak anılır. Belki 
doğrudur da. Fakat bu eylemin ortaya çıkmasına yol açan toplumsal 
faktörler nelerdir? İşte bu çalışma, bu soruyu 1878-1922 yılları arasın-
da İstanbul özelinde fahişelerle iktidar pratikleri arasındaki ilişkiler 
üzerinden olduğu kadar fuhuş sektörünün kadın-erkek isimsiz aktör-
lerinin davranışları bağlamında cevaplamaya çalışıyor. Osmanlı Dev-
leti’nde modernleşme hareketlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından 
başlayarak tedricen ivmelenmesi konuyu daha da ilginç kılıyor. Bu 
tarihlerden önce de varlığı bilinen ancak haklarında susulan ya da su-
sulması önerilen fahişeler artık bilhassa medikal düzenlemeler aracı-
lığıyla daha görünür aktörler haline getiriliyorlar. Frenginin yayılma-
sını durdurmak amacıyla Batılı ülkelerde yürürlüğe konulan kanunlar 
ve uygulamalar Osmanlı yetkililerinin de dikkatinden kaçmıyor. On-
lar da hastalık söylemi üzerinden bir kontrol mekanizmasının yara-
tılabileceği düşüncesinde birleşiyorlar. Böylece medikal kontrollerle 
kadın bedeninin en mahrem ayrıntısına kadar incelenmesine olanak 
tanıyan ikircikli ve çifte standartlara dayanan bir tıp anlayışı gelişiyor. 
Bu ise fahişe olan ve olmayan kadınlar arasındaki “cinselliğin saklı 
kıyısı”nıdaha görünür kılıyor…
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17. SEVGI AKTÜRE
       IÖ. 6. YÜZYILDAN 14. YÜZYIL SONUNA KADAR 
       BÜYÜK IMPARATORLUKLAR DÖNEMINDE
       ANADOLU KENTLERI
      (2. BASKI)

Bu kitap Sevgi Aktüre’nin Anadolu kent ve kentleşme tarihini bir za-
man dizin içinde ele aldığı ‘’Tarih İçinde Anadolu Kent’’ üçlemesinin 
son kitabıdır. Üçlemenin ilk iki kitabı Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri 
(1994) ve Anadolu’da Demir Çağı Kentleri (2003) adlarıyla Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları dizisinden yayımlanmıştı. Diğer iki kitapta olduğu gibi 
bu kitapta da yazar Anadolu gibi çokkültürlü bir coğrafyada yaşayan 
insanların, yaşamın bütünselliğini kavrayabilmesinin ve kimseyi öte-
kileştirmeden birlikte yaşayabilmesinin ön koşulunun zaman-mekân 
ilişkisini doğru olarak kurgulayabilmesi olduğunu vurgulamaktadır. 
Aktüre’ye göre disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir çalışma alanı-
nın ürünü olan kent tarihleri bir toplumun belleğidir. Her dönemde 
ortaya çıkan yeni bulgular ve yeni yorumlarla kent tarihleri yeniden 
yazılacak, toplumun belleğinin güncellenmesine katkıda bulunacak-
tır. Yazar bu kitabında her dönemde çok çeşitli işlevleri ve mekânları 
barındıran kentlerin insan yaratısının en uzun ömürlü, en kolektif ve 
en devingen ürünü olduğunun altını çiziyor, hedeflediği okur kitlesi-
nin sadece tarihçiler, ya da tarih bilenler ve okumayı sevenler değil 
“sokaktaki insan” olduğuna işaret ediyor.
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18. MEHMET HACISALIHOĞLU
        JÖN TÜRKLER VE MAKEDONYA SORUNU (1890- 1918)
       (2. BASKI)

Mehmet Hacısalihoğlu Jön Türkler ve Makedonya Sorunu’nda, konuyu 
son derece geniş bir yurtiçi ve yurtdışı arşiv araştırması eşliğinde ele 
alıyor. Yapıtta, Makedonya Sorunu ekseninde ele alınan Balkanlar–
Osmanlı–Avrupa ilişkilerinin yanında, aynı zamanda Balkan ulusları-
nın birbirleriyle olan ilişkilerini de oldukça ayrıntılı bir şekilde görme 
fırsatını yakalanıyor. Ayrıca, dönemin önemli politik kişiliklerinin 
özellikle Balkan dillerinde yayımlanan yapıt ve hatıratlarından yarar-
lanılması yapıtı daha da ilgi çekici kılıyor. 
Hacısalihoğlu’nun yapıtında, Balkan ulusları, Osmanlı İmparatorlu-
ğu ve Avrupa’nın emperyalist devletleri arasında yaşanan son derece 
karmaşık ve zorlu bir sürecin özellikle İttihad ve Terakki Cemiyeti açı-
sından taşıdığı önemi de görüyoruz: Yapıt, 1908 İhtilali’ni gerçekleşti-
ren İTC’nin, Makedonya Sorunu sürecinde şekillendiğini ve İTC’nin 
siyasal ideolojisindeki değişimde Makedonya deneyiminin belirleyici 
bir rol oynadığını ortaya koyuyor... Jön Türkler ve Makedonya Sorunu, 
Cumhuriyet’in kuruluşuna giden tarihsel süreci anlamak, ve bugüne 
geçmişin deneyimlerinin ışığında bakmak isteyenler için kaynak ni-
teliğinde bir kitap.
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19. TAYLAN ESIN
       OSMANLI SAVAŞI’NIN IKTISADI AKTÖRLERI (1914-19)

Bu çalışma, dünya ölçeğindeki iş bölümü ve bağımlılık ilişkileriyle sa-
vaş ihtimali arasındaki bağlantıdan yola çıkarak, 1. Dünya Savaşı sı-
rasında İmparatorluğun müttefikleriyle olan ticari ilişkilerini, meta 
monografileri ve kuruluş/şirket “biyografileri” üzerinden inceliyor. 
Bu tarihçeler, kaynaklara erişim için Askeriye, Hükümet ve Parti ara-
sında doğan ihtilafları sergilerken, “millî iktisat” olarak adlandırılan 
sermaye birikim modeline de eleştirel bakılabilmesini sağlıyor. Kitap, 
Cihan Harbi’nde bağımlılığa konu olan emtia ticaretini yapan kuru-
luşlara odaklanarak Osmanlı savaş iktisadının farklılıklarını belirle-
meyi hedefliyor.
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 20. M. GÖRKEM DOĞAN
         NEOLIBERALIZM, IŞÇILER VE DIRENIŞ
        ÖZAL’A KARŞI GELENEKSEL SENDIKACILIĞIN 
        MÜCADELESI (1986- 1991)
        ÇEVIREN: AKIN EMRE PILGIR

Bize 12 Eylül ile birlikte sosyalist hareketin ve onunla paralel olarak 
işçi hareketinin canlılığını yitirdiği ve bir daha asla altmışların ve yet-
mişlerin kitleselliğine ulaşamadığı söylendi. Bu doğru değil, sivil yö-
netime geçişten kısa bir süre sonra seksenli yılların son çeyreğinde 
Türkiye’de işçi hareketi içindeki seferberlik çok canlıydı ve bu kitle 
seferberliğinin ayağı bir anlamda altmış ve yetmişlerin deneyimine 
hatta kadrolarına dayanıyordu. Böylece 1990 kışında Büyük Madenci 
Yürüyüşü ve onun öncesinde 89 Bahar Eylemleri yaşandı. Seksenlerin 
tam sonuna denk gelen bu yükseliş Netaş Grevi’nden itibaren orta-
ya çıkan pek çok küçük grev ve başka işçi eylemlerinden oluşan bir 
protesto döngüsünün tepe noktasıydı ve dönemin siyasal süreçleriy-
le yakından ilintiliydi. Sonuçta bu kitle seferberliği, ANAP iktidarının 
devrilmesine katkıda bulundu, canlılığını doksanlı yılların başından 
itibaren kamu emekçilerinin sendikalaşma hareketi ve öğrenci hare-
ketine devretti. Doksanlı yıllar neoliberalizmle temasın işçi hareke-
tinde esas iz bıraktığı ve soluğun kesilmesine yol açtığı dönem oldu. 
Bu kitap seksenlerdeki bu protesto döngüsünü anlamlandırmaya, an-
latmaya ve deneyiminden ders çıkarmaya çalışıyor.
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21. CLAUDE CAHEN
        OSMANLILARDAN ÖNCE ANADOLU
       (6. BASKI) 
       ÇEVIREN: EROL ÜYEPAZARCI

Türkler, ortaçağın ve modern zamanların genel tarihinde hatırı sayı-
lır bir rol oynadılar. Bununla birlikte tarihlerindeki gelişmeler onları 
son zamanlarda Avrupa halklarının çoğuyla, Arap ya da İranlı diğer 
Müslüman halklara karşı karşıya getirdi. Bunun sonucunda Batılı ta-
rihçiler Türk tarihine genellikle düşmanca önyargılarla yaklaştılar ve 
Türklerin bütün yaptıklarını küçümseme ya da onları karanlık bir tab-
lo halinde sunma eğilimi içinde oldular. Türk tarihçileri de anlaşılabi-
lir bir tepkiyle, özellikle de modern ulusal Türkiye tarihi oluştukça bu 
tarihin olumlu yönlerini genellikle abarttılar. Duygularımız ne olursa 
olsun, nesnellik her iki tarafın da önyargılarını önemsemememizi ve 
önümüze koyduğumuz tarihi kesinlikle bilimsel bir düşünceyle, ola-
bildiğince belgelere dayanarak yeniden oluşturmamızı zorunlu kılı-
yor. 
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22. EDHEM ELDEM
       MITLER GERÇEKLER VE YÖNTEM
      OSMANLI TARIHINDE AKLIMA TAKILANLAR
      (2. BASKI)

Mitler, Gerçekler ve Yöntem: Osmanlı Tarihinde Aklıma Takılanlar bir  
Osmanlı tarihçisinin farklı dönemlere, farklı konulara dair üretken 
merakının ve titiz araştırmacılığının bilançosunu sunuyor. Bu kitap-
ta bir araya gelen makalelerinde Edhem Eldem, bir resme dair genel 
kabul görmüş yorumlardan, bir Osmanlı bürokratının kendi hayat 
hikâyesini anlatırken yaptığı tercihlere; Yeniçerilerin mezarlarının 
akıbetinden, 19. yüzyılın başındaki bir intihal vakasına genişleyen 
bir yelpazede Osmanlı tarihine ilişkin bir dizi miti sorguluyor. Edhem 
Eldem’in bu kitabı Osmanlı tarihinin yazımına dair genel ve spesifik 
yöntem önerileri sunmanın yanı sıra, tarihçinin ufkunun günümüzü 
kapsadığını da gösteriyor. Mitler, Gerçekler ve Yöntem ayrıca Edhem El-
dem’in Collège de France’a uzanan tarihçilik kariyeri hakkında kap-
samlı bir söyleşiyi de okurlara sunuyor.
Ömer Turan ve Y. Doğan Çetinkaya’nın yayına hazırladığı bu kitap 
aynı zamanda Tarih Vakfı Yurt Yayınları’nın “Tarihçilerin Mutfağı: 
Toplumsal Tarih Kitapları” dizisinin ilk kitabı. Bu yeni dizi ile ağırlıklı 
olarak Toplumsal Tarih dergisinden çıkmış makaleleri bir araya ge-
tiren kitapları okurlarımıza sunacağız. Yeni dizimizin işin uzmanları 
kadar, genç okurlarımız tarafından da takip edileceğine inanıyoruz.
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23. NORIKO NAKAYAMA
       KÖY KADINI MODERNITE VE ISLAM
       BIR ANTROPOLOĞUN GÖZÜNDEN 1990’LARIN TÜRKIYESI 
       ÇEVIREN: TOLGA ÖZŞEN

Noriko Nakayama’nın bu kitabı, yabancı antropologların çalışmala-
rının fazla olmadığı bir  dönemde, 1990’lar Türkiye’sinde Zonguldak 
Ereğli’ye bağlı bir köyde bir yıl kalarak gerçekleştirdiği özgün araştır-
maya dayalıdır.  Kadın ve İslam konusunda genellikle şehirli  kadın-
ların konumunu ele alan çalışmalardan farklı olarak Nakayama “Ya-
şayan  köy geleneğinin içinde İslam’ın anlamı  nedir? Açık veya kapalı 
olmak nedir?” gibi soruları sorarak yeni bir yaklaşım sergilemektedir. 
Bu çalışma, ülkemizde baskın olan “Kemalist” veya  “muhafazakâr” 
veya “liberal”  yorumlara hâkim olan kadın ve din ilişkisinin “Modern 
mi değil mi?”  veya “Modernitenin tercih edilen alternatif versiyonu 
mu?” gibi sorunsallarla ele alındığı ve ikilemler içinde kutuplaşmış 
söylemleri üreten yaklaşımları aşabilmiş olmasıyla  göze çarpmakta-
dır. Nakayama’nın Japon bir sosyal bilimci olarak benzeri çok katmanlı 
süreçleri yaşayan bir toplumdan gelmesi, kendisinin bu tür modernite 
ve gelenek etkileşimine özellikle duyarlı olmasını mümkün kılmıştır. 
Nakayama’nın  bu çalışmasındaki araştırma soruları  basit ikilemlere 
dayalı şablonlar içinde ele alınmamaktadır. Zonguldak Ereğli’nin bir 
köyünde kadınların modern yaşamın içinde Cumhuriyet’in kurumla-
rını, değişen toplumsal koşulları ve  köyün özgün kültürünü nasıl bir-
leştirdiklerine şahit oluyoruz. Dolayısıyla modern toplumsal gerçekli-
ğin tek bir şablondan ziyade çok yönlü bir açıklama gerektirdiği açığa 
çıkmaktadır.  Saha araştırmasına dayanan Nakayama’nın bu çalışması 
köy kadınının gelenek ve modernite ile ilişkilerine yönelik hem dışa-
rıdan hem de içeriden çok başarılı bir okuma sergiliyor.
Selçuk Esenbel
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24. Y. DOĞAN ÇETINKAYA, MEHMET Ö. ALKAN
       TANZIMAT’TAN GÜNÜMÜZE 
       TÜRKIYE’DE IŞÇI SINIFI TARIHI 1839-2014
       YENI YAKLAŞIMLAR YENI ALANLAR YENI SORUNLAR
       (2. BASKI)

Toplumsal sınıfların öldüğünün genel kabul gördüğü 1990’lı yıllardan 
itibaren Türkiye işçi sınıfı tarihi araştırmalarında niceliksel ve nite-
liksel bir uyanış yaşanıyor. Hatta 2000’li yıllarda bu alanda bir bahar 
yaşıyoruz, zira neoliberal iktisadi ve siyasal sistem içinde yetişmiş 
genç kuşak tarihçiler içinden emek tarihi ile ilgilenen çok sayıda genç 
tarihçi çıktı. Küresel kapitalist sistem kendi karşıtı toplumsal hareket-
leri yaratırken yeni bir kuşak da ezilenlerin ve sıradan insanların geç-
mişine daha fazla ilgi duymaya başlıyordu. Elinizde tuttuğunuz kitap 
Tanzimat’tan günümüze modern Türkiye tarihinin farklı dönemleri 
üzerine bu yeni kuşak çalışmalardan bir seçme sunuyor. Okuyucu 
bu kitap ile hem Türkiye işçi sınıfı tarihinin farklı dönemleri üzerine 
eski bilgilerini tazelemek ve sorgulamak hem de bunları yeni bulgu-
larla karşılaştırmak fırsatını elde ediyor. Dahası uluslararası işçi sınıfı 
ve emek tarihi çalışmalarının yıllardır ortaya koyduğu bazı akım ve 
eğilimlerin vurguladığı noktalar da yeni kuşak çalışmalarla Türkiyeli 
okuyucuya sunulmuş oluyor. Elinizdeki derleme hem konuyla yakın-
dan ilgilenenler hem de genel okuyucu için Türkiye çağdaş emek tari-
hi çalışmalarına bir pencere açıyor.
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25. TOURAJ ATABAKI,
        AZERBAYCAN
        ETNISITE VE IRAN’DA IKTIDAR MÜCADELESI 
        ÇEVIREN: HOJJAT GHASEMLOU

Touraj Atabaki’nin bu çalışması, II. Dünya Savaşı ve sonrası uluslara-
rası bağlamı içinde modern İran siyasal tarihi üzerinedir. İran Azer-
baycanı’nda özerk bir devletin yükseliş ve düşüşünün Soğuk Savaş’ın 
başlangıcı olduğu söylenebilir. Bunun ortaya çıkardığı sorunlar –mil-
liyetçilik, etnisite ve yurttaşlık- güncel Azeri krizini anlamak için ha-
yati önemdedir. Kitap, İran’ın Anayasal Devrimi (1905-1906), otokratik 
Rıza Şah rejimi altındaki köklü reformlar ve bunların İran Azerbay-
canı’nda etnik kimlik üzerine etkileri, Rıza Şah’ın tahttan indirilişi, 
Müttefik Güçler’in rolü ve İran’ın işgali gibi 20. yüzyıl İran siyasal ta-
rihinin önemli gelişmelerinde Azerbaycanlı siyasetçilerin oynadıkları 
rolü ele alıyor. Çalışmanın merkezinde Azerbaycan Özerk Hüküme-
ti’nin 1945-1946’da kuruluşu ve düşüşü ile bu hükümetin başarıları ve 
örgütlenmesi yer alıyor. Uluslararası tarih arenasında belki bir skeç 
olan bu deneyim aynı zamanda 20. yüzyıl siyasal tarihine dair hayati 
unsurları ön plana çıkarıyor. Çalışma, Türk, İran ve Azeri kaynakları-
na olduğu kadar İngiliz, Fransız, Amerikan ve Sovyet kaynaklarına ve 
İran Azerbaycanı Özerk Hükümeti döneminden hayatta kalan kişiler-
le yapılan görüşmelere dayanıyor. Kitap, dönemin önde gelen liderle-
rine dair biyografik ayrıntılar da içeriyor.
Touraj Atabaki Leiden Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Amsterdam’daki 
Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nün de kıdemli araştırmacısıdır. Orta 
Doğu ve Orta Asya’nın toplumsal tarihi üzerine çalışmaktadır.
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26. BURCU BELLI
       OSMANLI’DA FUHUŞ
       II. ABDÜLHAMID DÖNEMI’NDE KAYITLI FUHUŞ,
       DEVLET VE MODERNLIK (1876-1909)

Fuhuş, Osmanlı tarihyazımında son zamanlarda popüler olmaya baş-
layan konulardan birisidir. Elinizdeki çalışma, 1879 ve 1884 yılların-
da yayınlanan iki nizamname ile Osmanlı Devleti’nde meşru hale 
gelen kayıtlı kadın fuhşuna odaklanmaktadır. Devletin uzun zaman 
görmezden geldiği bu konuyu ajandasına neden aniden almaya karar 
verdiğini sorarak başlayan bu çalışma,  Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son döneminin anahtar kelimelerinden birisi olan modernliği fuhuş 
yaptırımları üzerinden analiz etmeye çalışıyor.
Osmanlı ve Türk tarihyazımında en çok tartışılan konulardan birisi de 
II. Abdülhamid’in iktidar yıllarıdır. II. Abdülhamid gibi muhafazakâr-
lığı övülen ya da yerilen bir padişahın kadın fuhşunu meşru hale ge-
tirmesi tartışmalı bir konudur. Bu çalışma, modernlik, merkezileşme, 
bürokratikleşme gibi süreçleri kayıtlı kadın fuhşu üzerinden değer-
lendirmekte ve devletin modernleşme ile bürokratikleşme süreçle-
rinde karşılaştığı zorlukları fuhuş üzerinden anlatmaktadır.
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27. MESUT YOLAL
      OSMANLI’DA KUMAR VE ŞANS OYUNLARI (1800- 1923)

Kumar… Görülmek istenmeyen ve bir oyun sürecinden çok daha faz-
lasını içerisinde barındıran gizemli bir dünya… Kazanma ve kaybet-
menin çok daha ötesine geçen yaşanmışlıklar: aşk, cinayet, intihar… 
Bireyi ve çevresini derinden etkileyen bir olgunun yaratmış olduğu 
derin izler… Sokaklarda, mezarlıklarda, kışlalarda, hapishanelerde, 
evlerde, kahvehanelerde, meyhanelerde, kulüplerde toplumun farklı 
kesimlerinin kayda geçen kumar maceraları…
Piyango… Talih kuşunun umutla beklendiği bir dünya. Osmanlı’nın 
son yüzyıla kadar pek de bilmediği bir oyunun ülkeye hızlı girişi ve 
yayılması… Ve tombala… Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan bir 
oyunun, “Haraşolar” olarak bilinen Beyaz Rus güzelleri tarafından 
İstanbul sokaklarında yaygınlaştırılması… İşte bu kitap, Osmanlı’nın 
son yüzyılında toplumsal hayatın gayri makbul alanlarından biri olan 
kumarı ve ona dair yaşanmışlıkları tarihsel bağlamda ele almaktadır.
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28. IHSAN ERDINÇLI
       KEYIF, GÜNAH VE SUÇ ARASINDA
       OSMANLI’DA MEYHANELER VE MÜDAVIMLERI

Osmanlı Devleti’nde içki; İslâm hukukunun etkisiyle şer‘en ve kanunen 
yasaklanmış, hatta padişahlar gerekli gördükleri zaman yayınladıkları 
fermanlar aracılığıyla genel içki yasağı getirmiş, meyhaneleri de kapat-
mıştır. Özellikle içki ve meyhane yasakları uygulayan IV. Murat ve ceza-
landırılacağını bile bile padişahın karşısında içki içme cesareti gösteren 
Bekri Mustafa’nın hikâyesi, içki tüketimini yasaklama ve buna yönelik 
karşı çıkışların popüler anlatıdaki bir yansıması olarak konuya ilgi duyan 
herkesçe bilinmektedir. Devlet idaresi açısından yasak, dini bakımdan ise 
günah olmasına rağmen hem canlarını hem de ahretlerini tehlikeye atma 
pahasına Osmanlı toplumunun çeşitli kademelerinde yer alan Müslüman-
lar arasında içkiden uzak duramayanlar önceki ve sonraki yüzyıllarda da 
olmuştur. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğindeyse cezalandırılma korkusu 
yaşamadan meyhanelere giden, mekân içerisinde yaşadığı sorunları dava 
edebilen, içki adabı konusunda edindiği tecrübeleri paylaşmaktan çekin-
meyen kimselerle karşılaşmak olasıdır. Dikkate alınması gereken önemli 
bir konu, gayrimüslim Osmanlı tebaasına yine İslâm hukuku çerçevesin-
de sınırlı bir serbestiyet tanınmış olmasıdır. Üstelik genel içki ve meyhane 
yasakları her padişah tarafından uygulanmamıştır. Hatta müdahalelerde 
bulunanlar dahi bir süre sonra genel yasakları kaldırmıştır. O halde hu-
kukî meşruiyeti olan içki tüketimine ve meyhanelere yönelik yasaklayıcı 
yaklaşımın mantığı nedir? İşte bu çalışma, genel kanının aksine, Osman-
lı Devleti’nin İstanbul’un bütününde içki tüketimi ve meyhaneleri kökten 
yasaklamaya dönük bir politika gütmediğini ileri sürmektedir. Esasında 
Müslümanlara yasak olan içki ve meyhaneler; genel olarak asayiş ve dü-
zen merkezli bir yaklaşımla geniş çaplı ihlaller ve tehditler yaşandığında 
geçici sürelerle genel yasak kapsamına alınmıştır. Osmanlı Devleti’nde, 
19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren içki, saklanması gereken bir alış-
kanlık olmaktan çıkarak bazı kesimlerce modern görünmenin bir parçası 
haline gelmiştir.
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Ocak 2021’e kadar yayın yönetmenliğini Barış Alp Özden’in, bu tarih-
ten itibaren ise Erhan Keleşoğlu’nun yürüttüğü ve 27 yıllık bir yayın 
hayatını geride bırakan Toplumsal Tarih dergisi tasarımından dağıtım 
kanallarına, kapak ve iç tasarımına kadar gerçekleştirdiği bir dizi ye-
nilikle Aralık 2018’den itibaren baskı sayısını iki kat artırarak, daha 
geniş bir dağıtım ağı ile Migros ve zincir kitapevleri dahil Türkiye’de 
birçok bayide okurlarıyla buluşuyor. Toplumsal Tarih’in, “Güncel” ve 
“Tarih Vakfı’ndan Haberler” sayfaları Tarih Vakfı’nın düzenlediği pro-
je, işbirliği ve etkinliklerin duyurulması için önemli bir kanal oluyor. 
Toplumsal Tarih, Ocak 2020’de çıkan “Türkiye’de Yılbaşı Kutlamaları ve 
Noel Baba” başlıklı 313. sayının ardından 11 zengin içerikli ve doyuru-
cu sayı daha çıkardı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 
etkisini bir hayli hissettiren Covid- 19 salgını nedeniyle içinden geç-
tiğimiz özel ve olağanüstü koşullar gereği, TBMM’nin açılışının 100. 
yılını kapak konusu yaptığımız ve salgın hastalıklar konusuna da yer 
ayırdığımız dergimizin 316. sayısını web sitemiz üzerinden pdf/epub 
formatlarında, ücretsiz olarak okuyucularımıza ve tarih meraklıları-
na ulaştırdık. 317. sayımızı da Tarih Dostu ve abonelerimize e-dergi 
olarak ulaştırdık. Haziran 2020- 318.  sayımızla beraber matbu olarak 
ulaştıramadığımız bu iki sayımızı değerli tarih dostlarımız ve abone-
lerimize matbu olarak da ilettik.

Pandemi koşulları uzun zamandır planladığımız Toplumsal Tarih’i 
e-dergi olarak da yayımlama çalışmalarımıza hız vermemize vesile 
oldu. Mayıs 2020’den itibaren Toplumsal Tarihi elektronik olarak da ya-
yımlamaya başladık, geriye dönük sayıların dijital ortama aktarılması 
çalışmalarını da ilerlettik. Şu an 300. sayımızdan itibaren Toplumsal 
Tarih’e elektronik ortamda Google Play ve Kobo platformları üzerin-
den ulaşabilirsiniz. Dergimizin geçmiş sayılarını e-dergi biçiminde 
dijital platformlardan sunma hazırlıklarımız da devam ediyor.
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1. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 305, MAYIS 2019.

Toplumsal Tarih’in bu sayısında, mayıs ayının bu yoğun takvimine işa-
ret eden yazılar bulunuyor. Sinan Yıldırmaz’ın editörlüğünde hazırla-
nan dosya, Demokrat Parti döneminde canlanan emek ve sendikacılık 
hareketlerinin bir yanıyla barındırdığı mücadeleci karakteri gösterir-
ken; diğer yanıyla da hem içeride iki parti arasındaki rekabetin hem 
de savaş sonrası dönemin uluslararası hegemonya mücadelesinin bir 
konusu haline geldiğine işaret eden makalelerden oluşuyor.
Bu sayıda, İş Sanat Kibele Galerisi’nde 2 Mayıs 2019’da açılan sergi 
vesilesiyle küçük bir Nazım Hikmet dosyası da mevcut. Serginin kü-
ratörlüğünü üstlenen Haluk Oral, kendisiyle yapılan bir söyleşinin 
yanında Nazım Hikmet’in erken dönem hayatıyla ilgili bir makale ile 
katkı sunuyor. Mehmet Perinçek, Nazım Hikmet’in Sovyet Rusya’da 
kaleme aldığı 1 Mayıs üzerine yazılarını aktarıyor. Mehmet Ö. Alkan 
ise Yıldız Sertel’in anıları vesilesiyle Sertel ailesinin Nazım Hikmet’le 
ilişkisine değiniyor.
Dosya dışı yazılar arasında Hakan Yılmaz’ın bir hayli ilginç maka-
lesi, “Ulubatlı Hasan”ın da sonradan uydurulmuş bir efsane olduğu 
düşüncesini, bir Bizans kroniğinden ve yeni ortaya çıkarılan meçhul 
kabrinden yola çıkarak yeniden tartışmaya açıyor. Emel Seyhan’ın ha-
zırladığı “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” sayfalarında ise Ma-
yıs 1919’da İzmir’in işgali ve sonrasındaki gelişmelerin basınımızdaki 
yansımalarını okuyabilirsiniz.
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2. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 306, HAZIRAN 2019

Toplumsal Tarih; Haziran 2019’da “Yeni Türkiye’nin Tarih Dizileri” 
başlıklı özel bir dosyayla, tarihin popülist propaganda kaygılarıyla 
yeniden yazımı ve anlatımını Türkiye’nin tarih dizileri üzerinden ele 
alıyor. Dosyada bir araya getirilen makaleler; tarihi bugünün kaygıla-
rıyla eğip bükme, yeniden yaratma ve araçsallaştırmanın, politik ve 
kültürel hegemonya mücadelesinin bir konusu haline geldiğine işa-
ret ediyor ve popüler diziler çerçevesinde hem bu yeniden yaratımın 
motiflerini sorguluyor hem de gerçeklikle sunulan arasındaki oldukça 
geniş makastan çarpıcı kesitler sunuyor.
Derginin dosya dışı yazıları arasında Stefo Benlisoy’un makalesi, Pro-
testan misyonerlerin Anadolu’daki Türkdil Ortodoks Hristiyan cemaat 
üzerindeki misyonerlik faaliyetlerinde ve kilise ibadetlerinde Türkçe-
yi kullanmasının, ibadetlerini takip edemedikleri bir dil olan Yunan-
ca yerine getiren Türkdil Ortodoks Hristiyan cemaati tarafından nasıl 
karşılandığı inceliyor. Ekrem Saltık; Servet-i Fünuncuların edebi me-
tinlerinde sıkça işlediği kaçış ve ütopya temasına dair bir somutlaştır-
ma girişimi olarak Yeni Zelanda’ya göç etme planlarını ele alıyor. 
Murat Cankara, Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde 
bu ay, İstanbul’da Ermeni harfleriyle Türkçe yayımlanan Zohal’in [Sa-
türn] 1 Ocak 1856 tarihli 13. sayısında yer alan “Yeni Sene – 1856” baş-
lıklı yazıyı aktarırken, derginin tarihine ve bakış açılarına dair genel 
bir çerçeve çiziyor. Emel Seyhan’ın hazırladığı “Osmanlı Basınında Yüz 
Yıl Önce Bu Ay” sayfalarında ise Haziran 1919’un ağırlıklı olarak savaş-
la birlikte yurt içindeki gelişmelerinin basına yansımaları ele alınıyor.
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3. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 307, TEMMUZ 2019

Toplumsal Tarih; Temmuz 2019’da “100. Yılına Giderken Lozan” başlıklı 
özel bir dosyayla, 24 Temmuz 1923’te imzalan ve Türkiye’de “azınlık” 
kavramının temelini atarak ulus-devletleşme sürecinde anahtar rol 
oynayan Lozan Barış Antlaşması’nı, güncel siyasal tartışmalar vesile-
siyle tekrar tekrar gündeme gelen ve 20. yüzyıl Türkiye tarihine ilişkin 
birçok meselenin düğüm noktasını oluşturan yönleriyle mercek altı-
na alıyor. Hazırlanan dosyada yer alan zengin görsel ve karikatür içe-
riği ise antlaşmanın dönemin kamuoyunda nasıl karşılık bulduğunu 
ve nasıl umutlar/kaygılar doğurduğunu açıklamakta yardımcı oluyor.
Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan ve Evangelia Achladi,  
Aylin Koç ve Neşe Voyvoda’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan makale; 
1851 yılında bir dizi yıkıcı depreme maruz kalan Fethiye bölgesinin 
yerel tarihini, İzmir’de Yunanca çıkan Efimeristis Smyrnis (İzmir Ga-
zetesi) gazetesinde Mart-Mayıs 1851 tarihleri arasında yayımlanmış 
gezi notlarının çevirisi üzerinden aktarıyor. Mesut Yolal’ın makalesi 
Osmanlı suç cetvellerindeki verilerden hareketle imparatorluğun son 
yıllarında kumar oyunu ve kumarbazların genel özelliklerine dair 
ilgi çekici bir araştırma sunuyor. Aytaç Yıldız’ın makalesi ise Osman-
lı-Türk modernleşmesi tarihinde önemli bir rol atfedilen Yirmisekiz 
Mehmet Çelebi’nin Paris seyahatinin amacına ilişkin eleştirel bir 
değerlendirme yapıyor. Zeynep Oktay Uslu’nun Toplumsal Tarih için  
Ahmet Yaşar Ocak ile yaptığı söyleşi İslam mitolojisini, evliya kültü-
nü, Alevi ve Sünni kesimlerin İslam’a dair ürettikleri tarihsel bilinci 
ele alıyor. Türkiye akademisine yönelik kapsamlı bir eleştiri içeren 
bu söyleşi, yakın tarihimizin önemli tarihçilerinden birinin mes-
leğine yaklaşımına da ayna tutuyor. Stefo Benlisoy’un yazısı ise son 
yılların en popüler dizilerinden olan Chernobyl’den hareketle, hem 
Çernobil olayının tarihsel arka planını sunuyor ve dizinin Sovyet si-
yaset ve toplumsal hayatını ne ölçüde yansıttığını sorguluyor hem 
de bu nükleer felaketin küresel ekolojik krizle bağlantısını vurgula-
yarak barış ve ekoloji siyasetine ihtiyacımızın güncelliğini gösteriyor.  
Emel Seyhan’ın hazırladığı “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” say-
falarında ise Temmuz 1919’da basında yer almış haber kesitlerinden 
bir derleme sunuluyor.
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4. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 308, AĞUSTOS 2019

Toplumsal Tarih; Ağustos 2019’da “Günümüz İstanbul’unda Bizans” 
başlıklı özel bir dosyayla Türkiye’de Bizans tarihçiliğinin bugünkü 
durumunu gösteren araştırmalara odaklanıyor. Dosyada bir araya ge-
tirilen makaleler, İstanbul ve çevresinde son yıllarda yapılan kazılar-
dan ve yürütülen araştırmalardan hareketle Bizans dönemi toplumsal 
ve gündelik hayatına dair önemli bulgular sunuyor. Zengin içeriğiyle 
referans niteliğindeki dosya, aynı zamanda İstanbul’da Bizans mirası 
üzerine araştırmaların geçmişine ve kaynaklarına ilişkin de yeni bil-
giler içeriyor.
Dosya dışındaki sayfalarımızda ise Mithat K. Vural; Cumhuriyet Ar-
şivi’nde bulunan bir belgeden hareketle; resmi raporlar, görgü ta-
nıkları, gazeteler ve hatırat üzerinden her daim tartışmalı olagelmiş  
“Hasan Tahsin’in ilk kurşunu atarak Milli Mücadele’yi başlattığı” te-
zinin gerçekliğini sorguluyor. Saro Dadyan; keşfettiği onlarca Erme-
nice el yazmasını Türkçeye tercüme ederek literatüre büyük katkılar 
sağlayan en önemli isimlerin başında gelen Hrand Der Andresyan’ın 
hayatına ve çalışmalarına dikkat çekiyor. Özgür Kaya’nın makalesi Ak 
Parti’nin tarih kurgusunda Mustafa Kemal figürünün sürecine dair 
ilgi çekici bir araştırma sunuyor. Refik Baykara’nın makalesi ise Men-
teşe Beyliği dönemi ile ilgili mevcut verilerin daha sonraki yüzyıllarda 
ortaya konmuş pekiştirici bilgiler ile mukayese edilmemesi ve yapılan 
çevirilerin hatalı veya kusurlu yapılması üzerinden, dönem hakkında 
ortaya koyulmuş olan varsayımların yanlışlığına ve özensizliğine de-
ğiniyor. Emel Seyhan’ın hazırladığı “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu 
Ay” sayfalarında ise Ağustos 1919’da basında yer almış haber kesitle-
rinden bir derleme sunuluyor.
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5. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 309, EYLÜL 2019

Toplumsal Tarih Eylül 2019’da; Tarih Vakfı yürütücülüğünde, lise ve orta-
okul düzeyindeki 10 okul, 42 öğretmen ile132 ortaokul ve lise öğrenci-
sinin katılımıyla gerçekleştirilen “Toplumsal Tarihe Bireylerin Yaşam-
larından Bakmak: Tarihi Eleştirel Olarak Anlama Ve Yazmada Yaşam 
Yazınının Önemi” başlıklı projenin sonuçlarını okuyucularıyla paylaşı-
yor. 
Tarih eğitiminin toplumsal barışa hizmet edecek bir anlayışla yürü-
tülmesi; müfredatın ve ders araç gereçlerinin öğrencilerin ezberden 
uzaklaşarak, analiz ve yorum yeteneklerini geliştirebilecekleri bir bi-
çimde hazırlanması Tarih Vakfı’nın en temel gündemlerinden biri 
olagelmiştir. Tarih Vakfı Eğitim Komisyonu üyeleri Zeynep Adıgüzel,  
Fırat Güllü, Erol Köroğlu ve Nalan Balcı’nın hazırladığı Eylül 2019 dos-
yası, final oturumu mayıs ayında ENKA Okulları’nda gerçekleştirilen 
“Toplumsal Tarihe Bireylerin Yaşamlarından Bakmak: Tarihi Eleştirel 
Olarak Anlamada Yaşam Yazınının Önemi” projesine odaklanıyor. 2014 
yılında bir grup lise öğretmeni ve öğrencisinin inisiyatifi ile başlatılan 
ve gençlerin tarihi farklı perspektiflerden tartışmasını hedefleyen tarih 
eğitimi atölyelerinden oluşan Gençler Tarih Yazıyor projesi, geçtiğimiz 
mayıs ayında tamamlanan ayağında yaşam yazınını konu aldı. “Genç 
birey; anı, yaşamöyküsü ve özyaşamöyküsü ya da günlük gibi bir ya-
şam anlatısı kaynağı ve bunun ardındaki öznenin sesine aynı anda hem 
empatik hem eleştirel biçimlerde yaklaşabilirse, sorgulayıcı ve çözüm-
leyici bir tarih bilinci oluşturmaya başlar” düşüncesinden yola çıkarak 
gerçekleştirilen proje, öğrencilerin belirli bir olay ya da döneme dönük 
yaşam anlatılarına yoğunlaşmalarına ve bunların tarih ders kitapların-
daki anlatımdan ne yönlerden ayrıldığına ve/veya onlara nasıl katkıda 
bulunduğuna dikkat çekiyor. Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı bir dizi 
atölye çalışmasının ardından, projeye katılan gençlerin çeşitli göç de-
neyimlerini sözlü tarih görüşmeleri yaparak inceledikleri çalışmaların 
sunumları da Eylül 2019 dosyasında yer alıyor.
Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan Hakan Yılmaz’ın makalesi,  
Fatih’in ordularının İstanbul’a hangi noktalardan girdiği ve ilk sancağın 
nereye kimin tarafından dikildiği üzerine gerek akademik gerekse de 
popüler tarih alanında bitmek bilmeyen tartışmalara yeni bir yorum 
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getiriyor. İhsan Seddar Kaynar, Kitabiyat sayfalarımızda yer alan yazı-
sında, Alevilik-Bektaşilik çalışmaları yapan araştırmacıların kullanımı-
na zengin arşiv kaynakları sunan bir kitabı tanıtıyor. Ekonomik kriz, 
bir kez daha Türkiye ve dünya gündemine olanca hızıyla girerken ko-
rumacılık ve ticaret savaşları tartışmalarının öne çıktığını görüyoruz.  
Zafer Toprak’ın makalesi, Büyük Buhran’ın ağırlığını hissettirdiği 
1930’lar Türkiye’sinde iktisadi tasarrufu ve yerli malı ürünlerin kulla-
nımını teşvik etmek için alınan önlemleri değerlendiriyor. Nilay Ör-
nek ise Türkiye ekonomisinin kurum ve ilişkileriyle inşasının bir dö-
nemini sergileyen İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ni tanıtıyor.  
Emel Seyhan’ın hazırladığı “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” sayfa-
larında ise Eylül 1919’da basında yer almış haber kesitlerinden bir der-
leme sunuluyor
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6. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 310, EKIM 2019

Hayvanları yalnızca 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde değil dai-
ma hatırlamak ve ne denli vazgeçilmez olduklarını yansıtabilmek te-
mennisiyle Toplumsal Tarih, Ekim 2019’da, “İnsanın Kadim Dostu: Hay-
vanlar” başlıklı özel bir dosya ile insan-hayvan ilişkilerinin mülkiyet 
temelli, duygusal, sosyoekonomik gibi çeşitli yönlerine odaklanıyor; 
insan-hayvan etkileşimlerinin zengin tarihinden örnekler sunarak, 
hem yeni gelişen bu alanı Türkçe literatürü takip eden okuyuculara 
tanıtmayı hem de bu alandaki çalışmaları cesaretlendirmeyi ve aka-
demik olmayan okurlara da sevdirmeyi hedefliyor.
Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan Anna Vakali’nin makalesi;  
Selanikli Hacı Tayyib örneği üzerinden, Tanzimat döneminin tüm 
merkezileştirme çabalarına rağmen hem vilayetlerdeki görevlileri 
denetim altında tutmakta hem de vilayetleri kendisi için nüfuz edile-
bilir kılmakta zorlanan ve yerel görevlilerin yolsuzluk vakalarına mü-
dahale etme, bu kişileri cezalandırma konusunda isteksiz davranan 
merkezi bürokrasiyi ele alıyor. Hazal Özdemir’in makalesi, daha önce 
Doğu Anadolu’dan Kuzey Amerika’ya yönelen Ermeni göçünü kontrol 
altına almaya çalışan Osmanlı Devleti’nin pasaport politikalarını ince-
lediği makalenin devamı olarak; fotoğrafları, şehirlere, çekildiği gün-
lere, fotoğrafçılarına, kullanılan arka plan ve dekorlara odaklanıyor.  
Barış Celeb; 27 Mayıs Darbesi’nin ardından Milli Birlik Komitesi’nin 
iktidarı ele almasıyla yeniden başlayan Türkçe ezan polemiğinin 1961 
yılındaki genel seçimlere kadar süren inişli-çıkışlı sürecini ve bu sü-
reçteki kırılma noktalarını ele alıyor. Ali Akyıldız’ın makalesi; en sağ-
lam tarih kaynaklarından biri sayılan arşiv belgelerinin verdiği bilgi-
lerin güvenilirliğini, 19. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan bir örnek 
olay ve bir ayrıntı üzerinden sorgulayarak ve bir yöntem tartışması 
açıyor. Kitabiyat köşesindeki makalesiyle İlhami Tekin Cinemre ise, 
Sebēos’a atfedilerek Türkçeye kazandırılan eserin akademik formas-
yondan yoksun ve adeta bir roman gibi çevrilmesinin ortaya çıkardığı 
eksikliklere dikkat çekiyor. Emel Seyhan’ın hazırladığı “Osmanlı Ba-
sınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” sayfalarında ise Ekim 1919’da basında yer 
almış haber kesitlerinden bir derleme sunuluyor.
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7. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 311, KASIM 2019

Toplumsal Tarih, Kasım 2019’da, “Tasniften Teşhire: Osmanlı’dan Cum-
huriyet’e Doğa Tarihi Müzeleri” başlıklı özel bir dosya ile kolonyal 
dünyanın tarihsel dönüşümü için hayati öneme sahip olan doğa tari-
hi müzelerinin Osmanlı ve erken Cumhuriyet’teki yansımalarını ele 
alırken; “Avrupamerkezci” ve “milliyetçilik” eksenli müzecilik tarihi 
anlatısından kaçınan bir anlayış ekseninde, Osmanlı/Türkiye’de doğa 
tarihi müzelerinin dönüşümü üzerine bir ilk katkı yaparak daha de-
rinlikli çalışmaları teşvik etmeyi ve insanın, insan-dışı türlerle nasıl 
ilişkilendiğine dair etik tartışmalarını gündeme taşımayı hedefliyor.
Bu sayımızda, 3 Kasım 1939 yılında açıklanan Gülhane Hatt-ı Hüma-
yunu’nun 180. yıldönümü vesilesiyle Tanzimat dönemini değerlendi-
ren iki makaleye de yer veriliyor. Cengiz Kırlı ve Selçuk Akşin Somel’in 
makaleleri hem devlet ve toplum arasındaki ilişkiyi yeniden tanımla-
maya yönelik bu reform projesinin ana hatlarını değerlendiriyor hem 
de Tanzimat’ın, daha 19. yüzyılın ortasından başlayarak bugüne kadar 
gelen farklı yorumlanış biçimlerini inceliyor.
Yine dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan Ahmet Gülen’in maka-
lesi 27 Mayıs’ın ertesinde Devlet Başkanı Cemal Gürsel ile CHP’li eski 
Parlamenter Nihat Erim arasında gerçekleşen Yassıada yargılamala-
rına dair görüşmeyi ve konu hakkında Cemal Gürsel’in düşüncelerini 
ele alıyorken; Arzu Öztürkmen’in makalesi Cumhuriyet’in ilk yılların-
da başlayan “milli müzik” arayışı üzerinde duruyor ve halk müziğine 
bakış biçimimizin yıllar içindeki değişimini tartışıyor. Axel Çorlu ise 
31 Ağustos tarihinde yitirdiğimiz, 20. yüzyılın en önemli sosyal bilim-
cilerinden biri olan Immanuel Wallerstein’in az bilinen yönlerini vur-
gulayan bir portre sunuyor.
Murat Cankara, Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde 
bu ay; 1884-86 yılları arasında Ermenice ve Ermeni harfli Türkçe ola-
rak basılan Antep kökenli Mendor[mentor]’da yer alan “Familya Zev-
ceynin Vezayifi [Karı Kocanın Görevleri]” başlıklı yazıyı aktarırken, 
derginin tarihine ve bakış açılarına dair genel bir çerçeve çiziyor. 
Emel Seyhan’ın hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay say-
falarında ise Kasım 1919’da basında yer almış haber kesitlerinden bir 
derleme sunuluyor.
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8. TOPLUMSAL TARIH,  SAYI: 312, ARALIK 2019

Toplumsal Tarih, Aralık 2019’da, “Osmanlı’da Çevre, İklim ve İnsanlar” 
başlıklı özel bir dosya ile İmparatorluğun İstanbul, Kürdistan, Kıbrıs 
ve Batı Anadolu olmak üzere dört farklı bölgesine odaklanarak, Os-
manlı İmparatorluğu’nda çevreyi, iklimi ve insanın çevresi ile ilişki-
sini merkeze alan ve sadece Osmanlı çevre tarihinin bir saha olarak 
oluşmasına ön ayak olabilecek bir adımla, Osmanlı çevre tarihine dair 
yeni araştırmaları ve tartışmaları teşvik etmeyi hedefliyor. 
Dosya dışı yazılarımızda ise Murat Turan; Köy Enstitüleri aley-
hindeki çalışmalarda sıklıkla kullanılan kaynaklardan biri olan  
Fethi İsfendiyaroğlu’nun raporlarını inceleyerek, bu konuda oluşan 
atıf alışkanlığı değerlendiriyor ve Köy Enstitülerinin çok yönlü olarak 
ele alınması gereken bir konu olmasına rağmen tercihlerin tek yönlü 
kaynaklarla sınırlı tutulması durumunu analiz ediyor. Sacit Kutlu ile 
Bilge Karbi, birlikte kaleme aldıkları makalelerinde, Avusturya-Maca-
ristan Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırlattığı Osmanlı ordusunda-
ki önde gelen subaylarla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı dosyayı 
inceleyerek, dosyada aktarılan subayların karakter özellikleri, siyasi 
görüşleri, Avusturya-Macaristan ve Amanya hakkındaki düşüncele-
ri gibi konulardaki notları okuyucuyla paylaşıyorlar. Güneş Sezen ile  
Server Bedi külliyatından yeni çıkan Zıpçıktılar romanını yeni harf-
lere aktaran Çimen Günay-Erkol, gerçekleştirdikleri söyleşiyle ro-
manı, yazarı ve bunlara dair fikirleri ayrıntılarıyla değerlendiriyor.  
Mustafa Eski, Kastamonu’da kadınların siyasal hayatta geri planda 
kalmış oldukları önyargısına karşın Kastamonulu kadınların sivil 
toplum kuruluşlarında etkin çalışmalar gerçekleştirmiş oldukları 
gerçeğini, Mütareke Dönemi’nde kadınlar tarafından örgütlenen ilk 
mitinglerden biri olan 10 Aralık 1919 tarihli miting örneği üzerinden 
tartışıyor. Son olarak, Immanuel Wallerstein’in dört eski öğrencisinin  
Axel Çorlu öncülüğünde bir araya gelerek, dört soru çerçevesinde 
gerçekleştirdiği “yuvarlak masa” toplantısıyla Wallerstein’in bıraktığı 
“iz”ler ve miras üzerine yaptıkları tartışma Toplumsal Tarih’in Aralık 
2019 sayısının sayfaları arasında yerini alıyor.
Mısır, Ürdün, Sudan, Cezayir, Lübnan, Irak ve şimdi de İran’da ya-
şanan büyük halk hareketleri, Arap Baharı’ndan sekiz yıl sonra Orta 
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Doğu ve Kuzey Afrika’da yeni bir isyan dalgası ile karşı karşıya oldu-
ğumuzu gösteriyor. Selim Deringil ve Ümit Fırat Açıkgöz’ün Lübnan 
üzerine yazıları bu eylemlerin hem tarihsel arka planını hem de yeni 
ve ayrıksı yönlerini tartışıyor. 
Murat Cankara, Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde 
bu ay; Garabed H. Panosyan (1826/28?-1905) tarafından 1859-1862 yıl-
ları arasında İstanbul’da çıkarılan bir “Risale-yi Devriye” yani süreli 
yayın olan Münadi-yi Erciyes’te [Erciyes Tellalı] yer alan “Fransızca 
İlleti” başlıklı yazıyı aktarırken, derginin tarihine ve bakış açılarına 
dair genel bir çerçeve çiziyor. Emel Seyhan’ın hazırladığı Osmanlı Ba-
sınında Yüz Yıl Önce Bu Ay sayfalarında ise Aralık 1919’da basında yer 
almış haber kesitlerinden bir derleme sunuluyor.
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9. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 313, OCAK 2020

Türkiye’de yayımlanmış tarih dergileri içerisinde en uzun süreli yayın 
hayatına sahip olma ayrıcalığını taşıyan Toplumsal Tarih, 26. Yaşına 
bastığı 2020 yılının ilk ayını, Türkiye’de yılbaşı kutlamalarının tarihi 
ve Noel Baba kültünün dönüşümü ile Türkiye-Rusya ilişkilerinin tari-
hi üzerine iki adet dosyayla karşıladı.
Ocak 2020’nin ilk dosyası; Gökhan Akçura’nın zengin görsel arşiviyle 
desteklediği makalesinde Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren ya-
şanan iktisadi, toplumsal ve siyasal dönüşümlerin yılbaşı kutlamala-
rını nasıl değiştirdiği tartışması ile açıldı. Sema Doğan, Likyalı Aziz 
Nikalaos Kilisesi’nin tarihini ve burada yapılan kazı çalışmalarını ak-
tardı. Dosyada yer alan son yazı Fransız yapısalcı Antropolog Claude 
Lévi-Strauss’un 1952 yılında kaleme aldığı “Noel Baba’nın Çilesi” baş-
lıklı makalesi oldu.  Lévi-Strauss’un, Noel Baba kültüne yönelik tüm 
itirazlara karşı, ritüellerin toplumsal işlevi ve kalıcılığına dair söyle-
dikleri Haldun Bayrı’nın çevirisiyle Toplumsal Tarih’in 313. Sayısının 
sayfalarında yerini aldı. Bu sayımızda ikinci dosya ise Türkiye-Rus-
ya ilişkilerinin tarihi üzerine. Onur İşçi ve Samuel Hirst’in makale-
leri, 2019 yılının “Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı” ilan 
edilmesine binaen Tarih Vakfı Vangelis Kechriotis Anısına Perşembe 
Konuşmaları’nın 2019 Bahar döneminde gerçekleşen “Türkiye Kuru-
lurken Sovyet Rusya” başlıklı program kapsamında yapılan sunum-
lara dayanıyordu. Pınar Üre ise, Türkiye-Rusya ilişkilerinin kültürel 
boyutuna ilişkin bir değerlendirme ile 1917 Bolşevik İhtilali sonrası 
yaşanan “Beyaz Rus” mülteci akınının Ankara’nın kentsel gelişimine 
etkisini incelediği orijinal makalesiyle dosyaya katkıda bulunuyor.
Dosya dışı yazılarımızda ise Turhan Kaçar; Fowden’ın Birinci Binyıl 
önerisini Batı’daki modern tarihyazımında artık müstakil bir alan ha-
line gelen Geç Antik Çağ kavramlaştırmasıyla ilişkilendirerek değer-
lendirip ve Türkçe çeviride ortaya çıkan tarih terminolojisi ile cümle 
yapılarındaki bazı problemlere işaret ediyordu. Burak Çetintaş ise, ilk 
başvekil olmasının yanı sıra daha başka birçok önemli görevlerde bu-
lunarak Osmanlı siyaset tarihine önemli katkılarda bulunmuş Ahmed 
Vefik Paşa’nın Aşiyan Mezarlığı’nda bulunan açık türbesinin restoras-
yon adı altında nasıl tahrip edildiğine dikkat çekmişti.
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Murat Cankara, Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde 
bu ay; Dzağig [Çiçek] gazetesinin 24 Aralık 1886 tarihli 2. ve 27 Ara-
lık 1886 tarihli 3. sayılarında iki bölüm halinde ve Ermeni harfle-
riyle Türkçe yayımlanan “Zor Dayak” başlıklı imzasız yazıyı aktarır-
ken, derginin tarihine ve bakış açılarına dair genel bir çerçeve çizdi.  
Emel Seyhan’ın hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay say-
falarında ise Ocak 1920’de basında yer almış haber kesitlerinden bir 
derleme sunuluyordu.
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10. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 314, ŞUBAT 2020

Şubat 2020’de Toplumsal Tarih; “Bizans ve Osmanlı’da Aşk, Aşıklar ve Cin-
sellik” başlıklı özel bir dosya ile Bizans ve Osmanlı imparatorluklarında 
aşk, ilişkiler ve cinsellik konularına odaklanarak hem aşkın hem cinsel-
liğin tarihsel olgular olup farklı dönemlerde farklı biçimlerde algılanıp 
yaşandığını; dönemin eşcinsellik ve “makbul sevgilinin cinsiyeti” tartış-
malarından, sevgililerine ve özgürlüklerine kavuşmak için hukuk müca-
delesi vermekten çekinmeyen kadınlarına uzanan geniş bir yelpazede, 
aşk ve cinsellik etkileşimlerinin zengin tarihinden örneklerle sunuyor.
Şubat 2020 dosyasının ilk makalesini kaleme alan Ingela Nilsson; yüz-
yıllar boyunca romantik sanatın aşk sahnelerinde kanat çırpan, sevimli 
görüntüsüne rağmen Antik Yunan mitolojisinde ve edebiyatında oldukça 
nahoş bir şahsiyet olarak değerlendirilen Aşk Tanrısı Eros’a ve Yunan-Bi-
zans edebiyatında erotik ve manevi bir olgu olarak aşka odaklanıyor. 
İrvin Cemil Schick; eski Yunan, Abbasi ve Osmanlı dönemlerinde zen-
dost/ gulâm-pâre tartışması motifinin ele alındığı örnekler aktararak, bir 
erkek için sevgilinin makbulünün kadın mı yoksa erkek mi olduğu soru-
su üzerinden eşcinselliğin ve cinsel yönelimin tarihsel sürecine odakla-
nıyor. İpek Hüner Cora; Enderunlu Vâsıf’ın Divan’ında yer alan ve bir an-
nenin evlilik ve kadınlık üzerine öğütleri ile kızının bu öğütlere itirazını 
içeren iki metnin incelemesini yaparak 19. yüzyılda üst sınıfa mensup 
olmayan farklı yaş gruplarından kadınların yaşamları, arzuları ve bek-
lentilerine ışık tutuyor. Dosyanın son makalesi olarak Başak Tuğ’un, rıza-
ları alınmadan yapılmış evlilikleri ya da sevdiklerine kavuşabilmek veya 
özgür kalabilmek için başkasıyla yaptıkları nikâhı bozmaya çalışan genç 
kadınların hikâyelerine dair incelemesi ise Toplumsal Tarih’in Şubat 2020 
sayfaları arasında yerini alıyor.
Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan Yaşar Aksoy’un makalesi,  
Hasan Tahsin’in son yazılarında Bolşevik Devrimi’nin önderleri Lenin ve 
Troçki’ye olan ilgiyi ele alıyor. Sümeyye Hoşgör Büke’nin makalesi; Os-
manlı İstanbul’unun gündelik hayatında bakkalların rolünü ve önemini, 
şeriye sicilleri ve ahkâm defterlerinden derlediği zengin kayıtlardan ha-
reketle tartışıyor. M. Fatih Torun ise Osmanlı festivallerinde sergilenen 
şiddeti konu alan makalesinde fiziksel şiddetin bir iktidar tekniği olarak 
görülebileceğini öne sürüyor. Misak-ı Milli kararlarının ilan edilişinin 
100. yılı vesilesiyle hazırladığı yazısında Zafer Toprak, bu bildirgenin 
önemini ve temel ilkelerini değerlendiriyor. Meclisten geçen bir tezke-
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re ile Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı almasının bu ülkeyle 
olan tarihsel ilişkilerimizi yeniden siyasetin bir tartışma konusu haline 
getirmesi vesilesiyle Cemal Atabaş’ın makalesi, bu coğrafyanın 19. yüz-
yıldan bugüne uluslararası rekabetin konusu haline getirilmesinin hika-
yesini sunuyor.Murat Cankara; Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı 
köşesinde bu ay, 1875-1877 yıllarında İstanbul’da yayımlanan ve kendini 
“Millî Süreli Yayın” [hantesazkayin] olarak takdim eden mizah dergisi  
Mimos’un [taklitçi/soytarı] 20 Eylül 1875 tarihli 9. sayısında yer alan “Kah-
vehane Diplomatları” başlıklı yazıyı aktarırken, derginin tarihine ve ba-
kış açılarına dair genel bir çerçeve çiziyor. Emel Seyhan’ın hazırladığı  
Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay sayfalarında ise Şubat 1920’de basın-
da yer almış haber kesitlerinden bir derleme sunuluyor.
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11. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 315, MART 2020

Mart 2020’de Toplumsal Tarih; “Kadın Tarihi Arşivlerinin 30 Yılı: Ka-
dın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı” başlıklı özel bir dosya 
ile Türkiye’nin ilk ve tek kadın kütüphanesi ve arşivi olan, kadınla-
rın ve kadın hareketlerinin belleğini korumak ve erişilebilir kılmak 
amacıyla çeşit alanlarda 30 yıldır çalışmalar yürüten Kadın Eserleri 
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na yer vererek süreli yayınlardan 
efemeraya, özel arşivlerden afiş ve sanat eserlerine kadar on binler-
ce kaynağın yer aldığı değerli koleksiyonların zenginliğini aktarıyor.
Kadın tarihinin kaynaklarının zenginliğini gösterdiği gibi kadın ta-
rihçiliğinin toplumsal tarihe yaptığı katkıyı da örneklediği inancıy-
la hazırlanan Mart 2020 dosyasında Firdevs Gümüşoğlu’nun, Kadın 
Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşiv Koleksiyonu’na 
geçen yıl dâhil edilen Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın arşivini ele 
aldığı makalesi, bu dosyanın ilk yazısı. Birsen Talay Keşoğlu; Kadın-
ların Belleği Dizisi projeleri çerçevesinde yeni harflere çevrilen ve 
çevrilmekte olan 40 dergiyi ve bu dergilere yansıyan kadınların ta-
lep ve mücadelelerini; içinde yaşadıkları dönemin siyasi, toplumsal 
ve ekonomik yapısını; edebiyatını, tarihyazımı anlayışını, eğitime ve 
bilime bakışını ele alıyor. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer-
kezi Vakfı’nın Nadir Eser Koleksiyonu’nda bulunan ve Uluslararası 
Kadınlar Birliği’nin İstanbul’da topladığı Nisan 1935 Kongresi’nden 
günümüze kalan Edmée de Choch’un defterinin ele alındığı makale, 
bu seçkinin üçüncü yazısı. Aslı Davaz; Türk Kadın Birliği’nin kong-
re sırasında düzenlediği vapur gezisine katılan, aralarında uluslara-
rası kadın hareketinin önde gelen süfrajistlerinin de bulunduğu 28 
ülkeden 55 kadının adlarının, imzalarının ve bazen görüşleri ya da 
duygularını ifade ettikleri birkaç satırlık cümlelerinin yazılı olduğu 
bu anı defteri aracılığıyla kadınları ve mücadelelerini anlatıyor. Son 
olarak, Füsun Ertuğ ve Gizem Yıldız; Kadın Eserleri Kütüphanesi ve 
Bilgi Merkezi Vakfı’nın Görsel Koleksiyonu üzerinden yola çıkarak 
hazırladıkları ve koleksiyonda yer alan fotoğrafların, film ve video 
kayıtlarının kadın tarihi yazımı açısından öneminin ele alındığı ya-
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zılarında; koleksiyonun nasıl ve ne zaman oluşmaya başladığı, ne 
tür malzeme barındırdığı, ne tür temalara işaret ettiği ve bu görsel 
arşiv üzerinden nasıl bir okuma yapılabileceği üzerinde de duruyor-
lar. İpek Hüner Cora’nın Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Mer-
kezi Vakfı Kurucu Üyesi Aslı Davaz ile vakfın 30 yılını ele aldıkları 
söyleşi ise dosyaya önemli bir katkı sağlıyor.
Bu sayıda İzmir’in tarihine ilişkin iki özgün çalışmaya yer veriliyor. 
Mehmet Ö. Alkan’ın makalesi 17. Yüzyılın başından 20. yüzyıla uza-
nan dönem içerisinde İzmir’in kendine ait bir bayrağa sahip oldu-
ğunu gösteriyor ve zengin görsel kaynaklarla bu bayrağın serüve-
nini okuyucuya sunuyor. Erkan Serçe’nin makalesi ise 1899 yılında  
Philadelphia’da düzenlenen Uluslararası Ticaret Kongresi’ne katılan 
Osmanlı heyeti içerisindeki İzmirli sermayedarları tanıtıyor ve bun-
lardan Georges Asthenidhis’in kongrede yaptığı konuşmanın metni-
ni aktarıyor. Dosya dışında bulunan bir diğer önemli yazı ise Selçuk 
Esenbel’in bölgede sağlam bir geleceğe sahip olma arzusuyla Anka-
ra ve İstanbul hükümetleri ile aynı ölçüde dostane ilişkiler kurmayı 
hedefleyen Japonya’ yı ele alan makalesi. Esenbel bu makale ile mo-
dern Japon tarihi açısından Uchida’nin Türk milliyetçilerine sempati 
duyan tavrının, Japon bürokrasisinin Asya’da uyanmış olan milliyet-
çilik akımlarına ilişkin bir farkındalığın izlerini taşıdığı ve bu geliş-
meye ayak uydurmak istediği tespitini yapıyor. Fatmagül Berktay ise 
yaşadığımız toplumda erkeğin zaten insanlığın temsilcisi olması ve 
“insan” deyince otomatik olarak erkeğin anlaşılıyor olması üzerin-
den “insan” soyutlamasının dışında kalan kadınlık ile kadınlar için 
özyaşamöyküsü ve “kadın yazarlık” konusunu ele alıyor.
Gençlerin farklı tarih perspektifleriyle tanışması, toplumsal ve siyasi 
olaylara eleştirel bir gözle bakabileceği ortamların hazırlanması Ta-
rih Vakfı’nın en temel gündemlerinden biri olageldi. Tarih Vakfı ta-
rafından bu amaçla yürütülen “Gençler Tarih Yazıyor” projesinin bu 
seneki başlığı “Toplumsal Tarihe Kadınların Yaşamından Bakmak” 
olarak belirlendi. Projeye katılan öğrencilerin eleştirel, kapsayıcı ve 
çoğulcu bir tarih anlayışıyla buluşmalarının yanı sıra bir güç ilişkisi 
olarak ikili cinsiyet rollerine toplumsal ve tarihsel bir perspektifle 
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bakabilme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projeyi tanıtan yazı-
lara da bu sayımızda yer veriyoruz.
Murat Cankara; Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde 
bu ay, II. Meşrutiyet sonrasında Ermeni ve Arap harfleriyle Türkçe 
olarak “Ermeni milletinin sesini Türk çevrelerine duyurmak ama-
cıyla” İstanbul’da yayımlanan haftalık gazete Nevâ [ses] yahut Se-
da-i Ermeniyân’ın 7 Mayıs 1910 tarihli ilk sayısında yer alan “Mak-
sadımız”, “Mesleğimiz”, “Ey Felek Niye Kıydın” ve “Ermeniler Ne 
İstiyor?” başlıklı bölümleri aktarırken gazetenin ve imtiyaz sahibi 
başyazar Mihran Apigyan’ın bakış açılarına dair genel bir çerçeve 
çiziyor. Emel Seyhan’ın hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu 
Ay sayfalarında ise Mart 1920’de basında yer almış haber kesitlerin-
den bir derleme sunuluyor.
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12. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 316, NISAN 2020

Nisan 2020’de Toplumsal Tarih; TBMM’nin ilk yıllarını ele alan 
“TBMM’nin Açılışının 100. Yıl Dönümü” başlıklı özel bir dosya ile bir-
likte 2019’un sonunda Çin’de görülmeye başlayarak tüm dünyaya 
yayılan ve nihayet mart ayında Türkiye’yi de etkisi altına alan coro-
navirus gündeminden hareketle oluşturduğu salgın hastalıklar dos-
yasını “Evde Kal” hareketine verdiği desteğin bir göstergesi olarak 
online platformda ücretsiz olarak sunuyor.
Nisan 2020 dosyasının editörlüğünü üstlenmekle beraber dosyaya 
iki adet makaleyle katkı sunan Ahmet Demirel, dosyayı Birinci Mec-
lis’in faaliyet kronolojisi ile açıyor. Dosyaya sunduğu ikinci maka-
lesinde ise Türkiye’nin kuruluş yıllarında yürürlüğe sokulan ve kişi 
temel hak ve özgürlüklerini yöneticilere karşı güvence altına alma-
yı amaçlayan Hürriyet-i Şahsiye Kanunu’nu ele alarak Birinci Mec-
lis’te kanun çalışmaları sırasında yürütülen tartışmaları aktarıyor.  
Ömer Turan ile Güven Gürkan Öztan beraber kaleme aldıkları ma-
kalelerinde Mustafa Kemal’in 24 Nisan’da Meclis kürsüsünden Er-
menilere yönelik katliamları fazahat (alçaklık, rezillik, utanılacak 
iş) olarak nitelediği konuşmasına odaklanarak sonradan resmi po-
litika olarak benimsenen inkârcılık politikası tarafından unutturul-
muş olan bu tavrın, 100 yıl önce hangi saiklerle şekillendiğini ince-
lemeye alıyorlar. Erol Köroğlu, Mahmut Attila Aykut’un ilk baskısı 
1942’de yapılan ama ulusal edebiyatın şu veya bu sebeple ana listesi-
ne alınmamış ve unutulmaya terk edilmiş Kurtuluş Savaşı anlatıla-
rından biri olan Silâh Arkadaşları romanını mercek altına yatırıyor.  
Nurşen Gürboğa; Birinci Meclis’in Zonguldak kömür madeni işçi-
lerinin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik olarak 
1920-1921 yıllarında çıkardığı kanunları değerlendirirken Meclis 
tartışmalarına odaklanarak siyasal iktidarın havza işçilerine yönelik 
ilgisinin nedenlerini, sınıf sorununa yaklaşımını ve dönemin ihti-
lalci alternatifleri yerine önerdiği çözümleri tartışıyor. Son olarak  
Songül Miftakhov ise Milli Mücadele ortamı içinde, toplumun maddi 
birikiminin gereksiz yere harcanmasını önlemeyi, düğünlerde yapı-
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lan israftan kaynaklanan sosyal problemleri çözmeyi amaçlayan ve 
evlilik kurumu ile nasıl evlenileceğini düzenleyen Men-i İsrafat Ka-
nunu’nu okuyucuya aktarıyor.
2019’un sonlarında Çin’de patlak veren ve bütün dünyayı saran bir 
pandemi haline gelen COVID-19 (coronavirus) hastalığı geçmişte ya-
şanan büyük salgınları yeniden gündeme taşıdı. Buradan hareketle 
Toplumsal Tarih, Nisan sayısında tarihte görülen bazı salgın hastalık-
ları merceğine alan küçük bir dosyaya daha yer vererek salgın has-
talıklara karşı günümüzde uygulamaya koyulan mücadele yöntemle-
riyle yakın tarihimizdeki pratikleri karşılaştırma imkanı sunuyor. Bu 
mini dosyanın ilk makalesinde Nuran Yıldırım, 200 yıl önce “illet-i 
cedide” (yeni hastalık) olarak tanımlanan o zamanın bilinmeyen 
hastalığı koleranın İstanbul’da yaptığı ilk salgın ile dönemin uygu-
lamalarını mercek altına alıyor. İsmail Yaşayanlar; dünyanın çeşitli 
kentlerinde yaşayan alt sınıfların, 19. yüzyılda ortaya çıkan küresel 
kolera salgınını, üst ve orta sınıfın varoşlarda şişen nüfusu eritmek 
için icat ederek kendilerine doğrulttukları bir silah olarak görme-
lerini ve hekimlere karşı yürüttükleri “mücadeleyi” ele alıyor. Mu-
rat Yolun ise Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Balkan 
Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı gibi yıkıcı deneyimlerin yanı sıra 
halk arasında İspanyol nezlesi veya İspanyol hastalığı olarak bilinen 
grip pandemisinin başlangıç noktası ile Osmanlı’yı etkisi altına al-
ması arasında geçen süreci inceliyor.
Nisan 2020 sayısında yer alan iki dosyanın dışında ise  
Mustafa Çağhan Keskin ile Nikos Christofis’inmakeleleri mevcut. 
Keskin; Köprülü Mehmed Paşa Türbesi’nin kubbesinin yıkılmasıyla 
Osmanlı mimarlığını yaklaşık yüzyıl boyunca etkileyecek olan açık 
türbe modasının oluşmasına ve özellikle kubbenin yıkılmasına iliş-
kin söylenceleri ele alıyor. Nikos Christofis ise Yunanistan’daki Bir-
leşik Demokratik Sol (EDA) ve Türkiye’deki Türkiye İşçi Partisi (TİP) 
örneklerinden hareketle hem Türkiye hem de Yunanistan için ulusal 
bir anlam taşıyan Kıbrıs özelinde anti-emperyalizmin nasıl kullanıl-
dığını inceliyor.
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Murat Cankara; Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde 
bu ay, Ermeni şair, gazeteci ve yayıncı Merujan Barsamyan’ın (1883-
1944) editörlüğünü üstlendiği, 1911-1915 ve 1918-1919 yılları arasın-
da İstanbul’da Ermenice yayımlanmış olan Şant [yıldırım] dergisinin 
24 Mayıs 1919 tarihli 30. sayısında yer alan “Asker Günlüğüm”den 
bir tercüme aktarırken Osmanlı ordusunda görev yapan gayrimüs-
lim askerler meselesini bu hatırat aracılığıyla incelemeye alıyor.  
Emel Seyhan’ın hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay say-
falarında ise Nisan 1920’de basında yer almış haber kesitlerinden bir 
derleme sunuluyor.
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13. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 317, MAYIS 2020

Mayıs 2020’de Toplumsal Tarih; “Osmanlı Kültüründe  Yeme İçme” başlıklı 
özel bir dosya ve beraberindeki salgın hastalıklar dosyası ile küreselleş-
me sürecinin yemek kültürlerine etkisinden ve bu sürece eşlik eden ne-
oliberal tarım politikalarının ortaya çıkardığı gıda güvenliği/güvenilirliği 
sorunlarına ilişkin süregelen tartışmalardan hareketle yemek kültürleri-
nin değişiminin arkasındaki siyasi, iktisadi ve sosyal şartlara dikkat çeki-
yor; diğer yandan da Osmanlı mutfağının dinamizmini ve Osmanlıdaki 
yeme içme alışkanlıklarının çeşitliliğini değerlendiriyor.
Mayıs 2020 dosyasının editörlüğünü üstlenmekle beraber dosyaya bir 
de makaleyle katkı sunan Özge Samancı, “Osmanlı Kültüründe Yeme 
İçme” başlıklı dosyayı, Osmanlı saraylarında Tanzimat’tan itibaren ve-
rilen alaturka ve alafranga ziyafetleri ve bu ziyafetlerin diplomatik bo-
yutlarını incelediği makalesi ile açıyor. MariannaYaresimos; 17. Yüzyıl 
İstanbul’unun sokak lezzetlerini, yeme-içme esnafını ve dükkanlarını 
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si üzerinden bir incelemeyle okuyucuya 
sunuyor. Arif Bilgin’in makalesi, Osmanlı döneminde tutulmuş yerli ve 
yabancı kayıtlarda geçen şerbetçileri ve şerbet çeşitlerini derleyerek Os-
manlıdan Avrupa’ya şerbet kültürünü ele alıyor.
Dünya nüfusunun neredeyse tamamının en önemli gündemi haline 
gelmiş olan COVID-19 (coronavirus) pandemisinin geçmişte yaşanan 
büyük salgınları yeniden gündeme taşımasından hareketle Toplum-
sal Tarih; Nisan sayısında olduğu gibi bu sayıda da tarihte görülen bazı 
salgın hastalıkları merceğine alan bir dosyaya yer veriyor. Bu dosya-
nın ilk makalesinde İsmail Yaşayanlar, Osmanlıda uygulanan dezen-
feksiyon yöntemlerini ve bu yöntemlerin gelişim sürecini ele alıyor.  
Nükhet Varlık; salgınlar ve toplumlar arasındaki ilişkiler dinamiği-
ni, çevre ve iklim şartları üzerinden değerlendiriyor. Giray Fidan ile  
Guozhong Tang; Çin tarihindeki salgınlarla ilgili kayıtları inceleyerek 
hanlıklar döneminden bugüne Çin’de yaşanan salgınların toplumsal et-
kilerini ve Çin’in tarih boyunca salgınlarla mücadele yöntemlerini ele alı-
yorlar. Ceren Ergenç ise Çin mutfağına dair ön yargıların kaynağını Çin’in 
yaşadığı büyük 1958-60 kıtlığına dayandırdığı makalesinde Çin’in sanayi-
leşme ve modernleşme sürecinde gıda güvenliği ile gıda güvenilirliği po-
litikaları arasında aldığı yolu masaya yatırıyor. Mayıs 2020 sayısında yer 
alan iki dosyanın dışında ise Erkan Serçe ile Burcu Belli’nin makaleleri 
mevcut. Erkan Serçe’nin makalesi İzmir’de 1 Mayıs kutlamalarının tarih-
sel sürecine odaklanırken Osmanlıdaki ilk 1 Mayıs kutlamasının İzmir’de 
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yapılıp yapılmadığı tartışması hakkında bilgi veriyor. Burcu Belli ise son 
dönem Osmanlıda fuhuş konusuna odaklanarak 1884 Talimatnamesi’ni 
hazırlayan süreci, talimatnamenin içeriğini ve yerel liderlerle devletin 
yer değiştirme çabasını tartışırken polis memuru sevgilisi Hacı Efendi’yi 
karşı komşusu Surpik’e kaptıran Hayganuş’un hikayesini bu dönüşüm 
çerçevesinde okuyucuya aktarıyor. Murat Cankara; Osmanlı’da Gayri-
müslim Basından başlıklı köşesinde bu ay; “Sabık müdür-i mülga Kalem-i 
Dava-yi Ticaret-i Kayseriye” Hovhannes Balıkçıyan’ın (1833-1898) editör-
lüğünü üstlendiği, Ermeni harfleriyle Türkçe yayımlanan Felek 1 Abril 
[nisan] 1882 tarihli 7. sayısında yer alan “Eduard Cenner” başlıklı yazı-
sından bir tercüme aktarırken aşının Osmanlıdaki sürecine değiniyor. 
Emel Seyhan’ın hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay sayfala-
rında ise Mayıs 1920’de basında yer almış haber kesitlerinden bir derle-
me sunuluyor.
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14. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 318, HAZIRAN 2020

Toplumsal Tarih Haziran 2020’de;  Saadet Özen’in “Sinematografta İstan-
bul’un Fethi, Sinema Salonunda Tarih Yapımı” başlıklı yazısı İstanbul’un 
fethi üzerine filmlerin çekildikleri dönemin siyasal ve kültürel ortamı-
nı nasıl yansıttıklarını inceliyor. 
Son iki yıl içerisinde Toplumsal Tarih’in çeşitli sayılarında salgın hasta-
lıklar konusunu işleyen birçok makale yayımladık. Ayrıca, bu sayımız-
da da gerek Osmanlı-Türkiye gerekse de Çin tarihinde salgın hastalıkla-
rı merceğine alan küçük bir dosyaya daha yer verdik. Metin Atmaca’nın 
“Semavi Bir Ceza’: 19. Yüzyıl Osmanlı-İran Sınırında Veba” başlıklı maka-
lesinin, Osmanlı’nın 1870-71 yıllarında Kürdistan’da görülen veba salgı-
nına müdahalesini modern devletin inşasındaki rolü perspektifinden 
ele alarak, bu alandaki birikime önemli bir katkıda bulunduğunu düşü-
nüyoruz. Giray Fidan’ın “1938 Çin Kolera Salgınında Türkiye’den Gönderi-
len Aşılar” başlıklı yazısı ise Milletler Cemiyeti’nden kolera salgınında 
kullanılmak üzere aşı talep eden Çin’e ilk yardım gönderen ülkelerden 
birinin Türkiye olduğunu hatırlatıyor.
Haziran 2020 sayısında yer alan dosyalarımızın yanı sıra ayrıca kültü-
rel miras ve sosyal tarih alanında da makaleler bulunuyor. Bunlardan 
ilki Esra Balcı’nın kaleme aldığı “Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Üzerine Bir Çalışma” başlıklı makalesidir. Balcı, kültürel 
mirasın korunması, öne çıkarılması ve aktarılmasının önemini, Tarih 
Vakfı’nın yer aldığı projelerinden biri olan bu çalışma bağlamında akta-
rıyor. Gülhan Balsoy ve Cihangir Gündoğdu, hazırladıkları “Vefeyat Def-
terleri ve Geç Osmanlı İmparatorluğu’nda Ölüm ve Ölümün Kaydı” başlıklı 
yazılarında ve feyat defterleri üzerinden hastalık ve ölüme ilişkin bilgi 
üretme, biriktirme ve kaydetme süreçlerinin, hastalıkları gözetleme ve 
önleme arayışıyla ilişkisini inceliyor.  Abdurrahman Kılıç, “İlk Kadın İt-
faiyeci Tulumbacı Bahriye” ile ilgili bir makale sunarken, Andreas Baltas 
ve Gülen Göktürk “Karaburunlu bir Halk Kahramanı Kabadayı Yorgi” üze-
rinden Sosyal Eşkıyalık konusuna değiniyor.
Kitabiyat bölümümüzde, Turhan Kaçar, kentin dini, siyasi ve top-
lumsal tarihini çeşitlendirip derinleştirdiği için Roma ve Bizans 
Ankara’sıyla ilgili çalişmalarda önemli bir referans olacak olan  
‘The Greekand Latin Inscriptions of Ankara (Anc-yra) I-II - Ankara’nın Roma 
ve Bizans Dönemi Yazıtları’ yayınını incelerken, Portre bölümümüzde  
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Burhan Çağlar son devir şarkiyatçılarından Eleazar Birnbaum’un yaşamı-
nı bize aktarıyor.
Bu sayımızda ayrıca iki söyleşimiz de bulunuyor. Bunlardan biri ya-
yın yönetmenimiz Barış Alp Özden’in Gökhan Akçura ile geçtiğimiz 
aylarda Oğlak Yayınları tarafından yayımlanan Bir Şehr-i İstanbul ki… 
adlı kitabı üzerine yaptığı söyleşi, diğeri ise Sefa Aslan’ın Tarihte Türki-
ye Haritaları kitabının editörü Bülent Özükan’la yaptığı söyleşilerdir.  
Murat Cankara; Osmanlı’da Gayrimüslim Basından başlıklı köşesinde bu 
ay; Mamul [Basın] dergisinin 8 Şubat 1869 tarihli ilk sayısında yer alan “Ti-
yatro ve Ermeni Aktörünün Mevcut Vaziyeti” başlıklı yazısı üzerinden 
tiyatro tarihine değinirken Emel Seyhan, hazırladığı Osmanlı Basınında 
Yüz Yıl Önce Bu Ay yazısında Haziran 1920’de yayınlanmış haberlerden bir 
derleme sunuyor.
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15. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 319, TEMMUZ 2020

Yayın kurulu üyemiz Y. Doğan Çetinkaya editörlüğünde hazırlanan 
bu ayki dosyamızda Osmanlı’da Marksizm ve sosyalizm üzerine yapıl-
makta olan yeni çalışmalara ışık tutmaya çalışıyoruz. Dosyada bir ara-
ya getirilen makaleler sosyalist hareketlerin, kısa aralıklarla da olsa, 
etkin olabildikleri dönemler içerisinde var olan işçi hareketlenmeleri 
ile bir ilişki kurabildiklerini, ayrıca sosyalizmin ve Marksist düşün-
cenin diğer ideolojiler arasında Osmanlı siyasal hayatında kendisine 
bir yer açabildiğini gösteriyor. Bu tür çalışmalar, Osmanlı İmparator-
luğu’nun son döneminde, farklı milliyetçilikler arasındaki rekabetçi 
çatışmalara teslim olmayan alternatif bir gelecek ihtimalinin de belir-
diğini okuyucuya sunması açısından ayrıca önem taşıyor.
Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan E. Ahmet Tonak’ın maka-
lesi, Karl Marx’ın ve Leon Walras’ın 1862 yazında İsviçre’de aynı göl 
kıyısında tatil yapma ihtimalini değerlendirdikten sonra bu iddianın 
kaynağı hakkında küçük bir spekülasyon geliştiriyor. Bir diğer makale 
de İbrahim Hamaloğlu’nun İzmir’in hamalları üzerine yazısı. Çeşitli 
kaynaklara dayanarak İzmir hamallarının vejetaryen bir diyetleri ol-
duğunu gösteren Hamaloğlu, fiziksel ve ağır işlerde çalışanların illa et 
tüketmesi gerektiği iddiasını da sorguluyor. Deniz Parlak’ın makalesi 
ise İslam’ın Türkleştirilmesi ya da milli bir İslam projesi olarak gö-
rülebilecek Türkçe ibadet tartışmalarını ele aldıktan sonra tekbirin, 
salanın, ezanın ve kametin Türkçeleştirilmesi çalışmalarının yoğun-
laştığı 1932 Ramazan’ına odaklanıyor. Adnan Mahairoğulları “Kurtu-
luş Savaşı’nın Tek Milli Kongresi Niçin Sivas’ta Toplandı” sorusuna 
yanıt ararken Mehmet Tatoğlu Mustafa Kemal tarafından Amerikan 
Kız Koleji hazırlık bölümü öğretmenleri için Dolmabahçe Sarayı’nda 
verilen 3 Ekim 1929 tarihli davetin detaylarını sunan rapor ile birlikte 
Atatürk’ün yabancı okullara bakışına ve manevi kızlarının eğitimine 
verdiği öneme dair önemli bilgiler sunuyor. Bu sayımızda ayrıca,  “Ta-
rihin Ruhu” adlı belgesel programı 2019 yılından bu yana kesintisiz 
olarak devam etmekte olan araştırma ve metin Yazarı Saadet Özen’le 
yapılan bir söyleşimizi bulunuyor. Emel Seyhan ise hazırladığı Osman-
lı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay yazısında Temmuz 1920’de yayınlanmış 
haberlerden bir derleme sunuyor. 
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16. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 320, AĞUSTOS 2020

Toplumsal Tarih’in bu sayısında, Sevr Antlaşması’nın imzalanma-
sının 100. Yıl dönümü vesilesiyle hazırladığımız küçük bir dosya 
ile Cihan Harbi’ni bitiren bu antlaşmalar üzerine yazılmış üç yazı-
ya yer veriyoruz. Dosyanın ilk yazısı olan Zafer Toprak’ın makalesi,  
Mondros’tan Sevr’e, Sevr’den de Lozan’a giden süreci ayrıntılarıyla 
gözden geçiriyor. Murat Aydoğdu ise İstanbul’daki hükümet ve özellik-
le son sadrazam olan Ahmet Tevfik Paşa’nın Sevr karşısındaki ikircikli 
tutumunu tartışıyor. Berk Emek ise Sevr’den hemen önce imzalanan 
ve Macaristan üzerindeki etkisini bugün dahi sürdürerek dış politika-
sını şekillendirmekte olan Trianon Antlaşması’nı ele alıyor.
Temmuz ayının belki de en çok tartışılan gündemi Ayasofya’nın müze 
statüsünün değiştirilerek camiye çevrilmesi oldu. Bu önemli konu-
ya, Toplumsal Tarih’in Ocak 2014 sayımızda Çiğdem Kafescioğlu’nun 
“İstanbul’un Tarihi ve Ayasofya” yazısı ve Şubat 2015 sayımızda  
Çiğdem Kafescioğlu ve Nevra Necipoğlu editörlüğünde hazırlanan 
“Ayasofya: Kimlik, Hafıza ve Mekan Üzerine 1500 Yıllık Bir Tartışma” 
başlıklı özel bir dosya ile yer vermiştik. Tüm bu yazılara web sitemiz-
den erişilebiliyor. Bu sayımızda da Baki Tezcan’la Ayasofya vesilesiyle 
Osmanlı’da din ve siyaset ilişkilerinin dönüşümünü ele alan bir söyle-
şiyi bulabilirsiniz.
 Temmuz ayında, Tarih Vakfı’na maddive manevi olarak büyük eme-
ği geçmiş mütevellilerimizden olan, edebiyatımızın önemli romancı-
larından Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik. Bu sayımızda Adalet Hanım’ın 
anısına, kendisinin daha önce dergimizde yayımlanan bir makalesi-
nin yanı sıra Erol Köroğlu’nun 15 Aralık 2018’de Tarih Vakfı’nda dü-
zenlenen “Bir Çağ Yazarı: Adalet Ağaoğlu Edebiyatına Çok Disiplinlilik 
ve Türkiye Çalışmaları Üzerinden Yaklaşmak” sempozyumunda sun-
duğu tebliğine de yer veriyoruz.
Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan diğer yazılar ise  
İsmail Çakmak’tan “Atatürk Hakkında Hazırlanan Bibliyografik Eserler-
den Örnekler ve İçerikleri”, Pelin Helvacı’dan “Bir Jön Türk’ün Harvardlı 
Oğlu Malcolm Malkonyan’ın Röportajı”, ve Bahadır Duman’dan “Büyük 
Menderes Kenarında Bir Kent: Tripolis” olarak sıralanabilir. Bu sayımız-
da ayrıca, Gülşah Taşkın’ın hazırladığı “Walter G. Andrews’un Ardın-
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dan” adlı portre yazısını ve Uğur Ozan Özen’in kaleme aldığı “Bursa 
Halkevi Temsil Kolu Üzerine” adlı kent tarihi yazısını bulabilirsiniz. 
Emel Seyhan ise hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay yazı-
sında Ağustos 1920’de yayınlanmış haberlerden bir derleme sunuyor. 
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17. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 321, EYLÜL 2020

Toplumsal Tarih’in Eylül sayısında iki dosya sunuyoruz. İlk dosyamız 
Osmanlı’da içki ve eğlence kültürü üzerine üç makaleden oluşuyor. 
İhsan Erdinçli’nin makalesi, 16. yüzyıldan itibaren türleri, işlevleri ve 
sayıları artan meyhanelerin Osmanlı’da eğlence kültürünün önemli 
bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Derviş Koyuncu makalesinde 
Klasik dönemden Tanzimat’a kadar alkollü içeceklerin vergilendirilme 
politikasını değerlendiriyor. Sada Payır’ın makalesi ise Osmanlı’nın 
son döneminin en büyük eğlencelerinden olan Tatavla Karnavalı’nın 
toplumsal ve siyasal anlamı üzerinde duruyor. Toplumsal Tarih’in Eylül 
sayısında sunduğumuz ikinci dosyamız ise tarih eğitiminin toplum-
sal barışa hizmet edecek bir anlayışla yürütülmesi, gençlerin farklı 
tarih perspektifleriyle tanışmaları ve eleştirel analiz ve yorum yete-
neklerini geliştirebilecekleri ortamların oluşturulması bakımından 
örnek teşkil edebilecek bir projenin sonuçlarını sizlerle paylaşıyor.  
Zeynep Adıgüzel, Nalan Balcı, Fırat Güllü ve Erol Köroğlu’nun hazır-
ladığı dosya sunumlardan yapılan bir seçkiyi ve projenin öğrenci ve 
öğretmenlere katkısıyla ilgili genel değerlendirmeleri içeriyor.
Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan diğer yazılar ise  
B. Edem Polat’tan “Evvel Zamanda Kırklareli’nde Yahudi Bir Kadın Ol-
mak: Anımsamak, Anlatmak” ve Grazia Semeraro’dan “Bir Phrygia 
Kenti: Hierapolis” olarak sıralanabilir. Cumhuriyet Dönemi Tarihi 
bölümümüzde, H. Cenk Çelik’in hazırladığı “İkinci Dünya Savaşı’nda 
Türkiye’nin Trakya’yı Savunma Tasarıları: İngiliz Raporlarında Çakmak 
ve  Çatalca Hatları” adlı yazısını bulabilirsiniz. Emel Seyhan ise hazır-
ladığı “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” yazısında Eylül 1920’de 
yayınlanmış haberlerden bir derleme sunuyor.
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18. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 322, EKIM 2020

İlk sayısından itibaren çok disiplinli ve tarihyazımındaki yeni yakla-
şımlardan beslenen sosyal tarih çalışmalarının hem sayıca çoğalma-
sını hem de nitelik olarak gelişmesini amaçlayan bir yayın politikası-
na sahip olan Toplumsal Tarih, Ekim sayısında Osmanlı tarihine mikro 
tarihçiliğin yapabileceği katkıları gösteren bir dosya ile okuyucusuy-
la buluşuyor. Sıradan, önemsiz insanların hayat öykülerini ya da kü-
çük toplulukların karşılaştıkları sorunları odağına alarak çoklu görüş 
açılarından öyküler ve betimlemeler sunan mikro tarih çalışmaları, 
yerel düzeyde yaşanan deneyimlerin ve ilişkilerin geniş toplumsal 
ve kültürel sistemleri daha nüanslı bir şeklide anlamamıza yardımcı 
olabileceğini gösteriyor. Fırat Yaşa’nın editörlüğünde hazırlanan dos-
ya, imparatorluğun muhtelif şehirlerine ait mahkeme kayıtlarından 
ve çeşitli arşiv belgelerinden hareketle sıradan insanların hikâyele-
rine odaklanıyor. Zeynep Dörtok Abacı, Cemal Çetin, Nurcan Abacı, 
Nihal Boztekin ve Fırat Yaşa’nın katkı sunduğu dosyada bir araya ge-
tirilen makaleler, derinlemesine inceledikleri bireysel hikâyelerden 
yola çıkarak Osmanlı İmparatorluğu’nda tebaa anlayışı, ilişki ağları, 
kimlik oluşumu ve farklı anlam dünyaları üzerine daha geniş soru-
lara cevaplar öneriyorlar. Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan 
Yaşar Tolga Cora’nın makalesi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı or-
dusunda görev alan Onbaşı Harutyun’un anılarını hem belgesel hem 
de kurgusal bir metin olarak okuduğumuzda öğrenebileceklerimiz 
ve sorabileceğimiz sorular hakkında bir değerlendirme sunuyor.  
Nilay Özlü’nün II. Abdülhamid döneminde inşa edilen karakol bi-
naları üzerine makalesi ise bu yapıları II. Abdülhamid’in görünmez 
varlığının, istibdat rejiminin ve devlet aygıtının giderek güçlenen 
kontrol mekanizmalarının vücut bulmuş birer numunesi olarak tar-
tışıyor. Kitabiyat bölümümüzde Zafer Toprak, İBB Kültür AŞ tarafın-
dan yeni baskısı yapılan Nutuk’u eski baskılarıyla kıyaslıyor. Ayrıca  
Güler Özdemir’dan “Bir Delinin Heykelini Dikmek: Pazarola Hasan Bey 
ve Seyuşen”, İbrahim Çeşmeli’den “Hunların ve Kök Türklerin İnançları 
ve Mezarları: Ki-lin İkonografisi” ve Safiye Altıntaş’tan “Şnurov’un Tür-
kiye Proletaryası’nda 1920’ler Türkiye’si” başlıklı yazıları da bu sayımız-
da bulabilirsiniz. Emel Seyhan ise hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz 
Yıl Önce Bu Ay yazısında Ekim 1920’de yayınlanmış haberlerden bir 
derleme sunuyor.
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19. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 323, KASIM 2020

İlk sayısından itibaren çok disiplinli ve tarihyazımındaki yeni yakla-
şımlardan beslenen sosyal tarih çalışmalarının hem sayıca çoğalma-
sını hem de nitelik olarak gelişmesini amaçlayan bir yayın politika-
sına sahip olan Toplumsal Tarih, Çin tarihi ve çalışmaları alanında 
yeni kuşak araştırmacıların katkı sunduğu bir dosya ile Kasım ayına 
merhaba diyor.   Yayın kurulu üyemiz Selçuk Esenbel’in editörlüğün-
de hazırlanan bu dosyada bir araya getirilen makalelerin her biri Çin 
tarihi ve çalışmaları alanındaki güncel tartışmalara ve eleştirel araş-
tırmalara örnek sunacak nitelikte. Bununla beraber, Çağdaş Üngör,  
Ceren Ergenç, Selda Altan, Uluğ Kuzuoğlu ve Z. Hale Eroğlu Sağer’in 
da katkı sunduğu bu dosyada sunulan makalelerin, Türkiye’nin dünü 
ve bugününde devam eden tarihsel ve kimliksel tartışmalarla da il-
gili olduğunu söyleyebiliriz. Dosyamızdaki makaleler sadece Çin 
tarihi üzerine yoğunlaşmıyor, demokrasi tartışmaları ve güncel Co-
vid-19 krizi gibi Çin’in bugün yaşadığı birtakım sorunları da içeriyor.   
Dosya dışındaki sayfalarımızda yer alan Taybuğa Aybars Mamalı’nın 
makalesi Geç Osmanlı İstanbul’unda tiyatrolar ve denetim üzerine 
odaklanırken, Oya Kasap Ortaklan’ın makalesi Osmanlı’da sinema 
işletmeciliğine ve film dağıtımına dair bir değerlendirme sunuyor. 
Murat Cankara’nın hazırladığı “Bir Vasiyetname, Bir Fitne ve Siyaset Di-
zaynı” adlı yazısı, Can Nacar ve Yonca Köksal’ın Erzurum-Şam-Mısır 
hattında hayvan ticareti üzerine makalesi, Nur Çetiner’in “Kıbrıs’ta 
Tanzimat Yansımaları” adlı makalesi, Fırat Küskü’nün II. Abdülha-
mid döneminde hayat kurtaranlara dair makalesi ve Aylin Doğan’ın 
“Bir Osmanlı Feministin Kaleminden: Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası” 
isimli makalesini ise yine dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz. Ayrıca  
Emel Seyhan’ın hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay yazı-
sında Kasım 1920’de yayınlanmış haberlere ulaşabilirsiniz.
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20. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 324, ARALIK 2020

Birinci Dünya Savaşı’ndan Mütareke ve işgal yıllarına uzanan dönem, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ile beraber, onun çok dilli-çok 
kültürlü sakinlerinin de hayatlarının dramatik bir şekilde altüst olma-
sına tanıklık etti. Yakın zaman önce, Toplumsal Tarih’in 302. ve 304. 
sayılarında, bu dönemin devlet-toplum ilişkilerinden kamu politika-
larına ve toplumsal cinsiyet rejimine kadar birçok alanda ne derece 
köklü değişimlere yol açtığını tartışan kapsamlı dosya konularına yer 
vermiştik. Aralık sayımızda da yine bu dönemi, bu sefer bir ailenin se-
rüveni üzerinden ele alan bir dosya sunuyoruz. Lorans Tanatar Baruh 
ve Erol Ülker tarafından hazırlanan dosya, Osmanlı’nın modernleşme 
sürecine ve tarih sahnesinden çekilmesine tanıklık eden Köpe ailesi-
nin bugüne dek itinayla korunmuş kişisel arşivine dayanıyor. Dosya-
mıza konu olan arşivde bulunan ciltler dolusu anı, karikatürler, fotoğ-
raflar, görüntü ve ses kayıtları, hem Osmanlı ve Avusturya-Macaristan 
diplomatik ilişkilerinin gündelik hayata nasıl yansıdığını gösteriyor 
hem de imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinde sıradan insanla-
rın kimliklerinin ve aidiyetlerinin ne derece değişken olabildiğine bir 
örnek sunuyor. 
Dosya dışındaki sayfalarda yer alan Selim S. Kuru,  
Irvin Cemil Schick ve Laura Weinstein’ın makalesi, 18. yüzyı-
la ait bir “iş başvurusu” mektubunun ilginç serüvenini inceliyor.  
Ali Akyıldız’ın makalesi ise günümüzde çok tartışılan bir konu olan 
yeni doğan bebekler için yapılan şaşalı kutlamaların tarihi köken-
lerine dair, II. Abdülaziz’in doğumu nedeniyle haremde yapılan 
törenlere giderek, ilginç bir örnek sunuyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Gentile Bellini tarafından yapıldığı düşünülen ve  
Fatih Sultan Mehmet’i başka bir kişi ile resmeden portresini satın ala-
rak Türkiye’ye getirmesi geçen yazın en çok tartışılan konularından 
biri oldu. Samet Budak’ın makalesi hem bu ikili portrenin macerasını 
hem de konu hakkında tarihçiler arasındaki bitmek bilmez tartışma-
ların tarihini ele alıyor. Azerbeycan ve Ermenistan arasında 30 yıldır 
devam eden çatışmaların ve savaşların konusu olan Karabağ sorunu-
nun tarihsel kökenlerine dair bir söyleşiyi de yine bu sayımızda bula-
bilirsiniz. 
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21. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 325, OCAK 2021

2021 yılının bu ilk sayısında 20 Ocak 1921 tarihinde yasalaşan Teş-
kilât-ı Esasiye Kanunu’nun (bir başka deyişle 1921 Anayasası’nın) 
kabul edilişinin yüzüncü yıldönümü vesilesiyle özel bir dosya hazır-
ladık. Ahmet Demirel editörlüğünde derlenen bu dosya, “anayasal 
gelişimimiz” içerisinde istisnai ve özel bir yere sahip olan bu kanunu 
her yönüyle ayrıntılı bir biçimde değerlendiren makalelerden oluşu-
yor. Dosyanın Türkiye’nin bitmeyen “anayasa sorunu” ve bu çerçeve-
de ele alınan yönetim sistemi, haklar ve özgürlükler gibi meseleleri-
nin tartışılmasına bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Dosya dışındaki 
sayfalarda ise Ahmet Akşit’in Karagöz’ün çingene olarak tasvir edil-
mesi ve bunun tarihçesi, Burak Süme’nin gayrimüslim kadın oyuncu-
muz “Rozali Benliyan”, Siren Çelik’in Priscus, Attila ve Bizans Tarihi,  
Antonis Anastasopoulos’un İ. Metin Kunt ve İlker Aytürk’ün Ja-
cob (Yaakov) M. Landau ile ilgili yazılarını bulabilirsiniz. Ayrıca  
Murat Cankara’nın hazırladığı Osmanlı’nın tiyatroları yazısını ve  
Emel Seyhan’ın hazırladığı Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay ya-
zısında Ocak 1921’de yayınlanmış haberlere de yine sayfalarımız-
dan ulaşabilirsiniz. 2021’e girerken Toplumsal Tarih’te bir görev 
değişimi yaşandı. Yayın yönetmenimiz Barış Alp Özden bu aydan 
itibaren iki buçuk seneyi aşkın bir süredir yürüttüğü görevinden 
ayrıldı. Şubat sayımızdan itibaren yayın yönetmenliği görevini  
Erhan Keleşoğlu devralıyor. Sevgili Barış Alp Özden’e tüm emekleri ve 
vakfımıza desteği için çok teşekkür ederken yeni yayın yönetmenimiz  
Erhan Keleşoğlu’na da hoş geldin diyoruz.
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22. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 326, ŞUBAT 2021

Şubat sayımızın kapağında yer alan “Tatavla Yangını ve Etkileri” başlıklı 
yazı Abdurrahman Kılıç imzasını taşıyor. Kılıç, İstanbul’un hatırladığı 
en çetin kış günlerinden birinde, 1929 Kış’ında, ahşap bir evde çıkan 
yangının nasıl kocaman bir semti kül ettiğini, Mübadeleden muaf tu-
tulan İstanbullu Rumlara ve diğer gayrimüslim azınlıklara yüzyıllar-
dır mesken olan “Tatavla”dan “Kurtuluş” semtine giden serencamın 
belki de en çarpıcı anlarını tarihsel, toplumsal ve siyasal arka planıy-
la birlikte resmediyor. Yazarın mühendislik bilgisiyle yaptığı tahliller 
toplumsal tarihyazımı için çok disiplinli bakışın ne denli elzem oldu-
ğunun da timsali. 
Mehmet Taylan Esin, Bodrum Rum Cemaati’nin 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren geçirdiği dönüşümü ve badireleri, cemaatin üç 
neslini merkeze alarak üretim ilişkileri, sermaye birikimi, savaş, mü-
tareke ve mübadele gibi başlıklar üzerinden anlatıyor. Bir başka ilginç 
yazıda Murat Turan, tek parti döneminin en tartışmalı isimlerinden 
Recep Peker’in odağında olduğu varlığı ispatlanamamış raporlar üze-
rinden keyifli bir tarihyazımı tartışması yürütüyor.
 Ali Akyıldız’ın 19.yy’da Hicri takvimlerde yaşanan sorunları anlattığı 
makalesi tarihçilere kılavuz niteliğinde. Erdal Bilgiç, Milli Mücade-
le ve Erken Cumhuriyet döneminin Türk-Sovyet iktisadi ilişkilerinin 
pek bilinmeyen halkası Arcos Anonim Şirketi’nin hikayesini bizlerle 
paylaşıyor. İsmet Konak, Kırım Savaşı’nda Çarlık Rusya’sının Kürtleri 
yanına çekme girişimlerini ele alarak meçhul bir mecraya ışık tutu-
yor. Yakın dönem Kafkasya Tarihi’nin en belirleyici dönemlerinden 
birisini Cem Kumuk “Milliyetler Birliği” ve “Kafkasya Komitesi”nin 
çalışmaları üstünden bizlere sunuyor.
Sardes Antik Kenti’ndeki çalışmalarıyla bilinen Fikret K. Yegül’ün 
bir dedektif titizliğiyle Artemis Tapınağı’nın Batılı gezgin ve res-
samlarca nasıl tasvir olunduğunu anlattığı çalışması ise bu konuda 
Türkçe yayınlanmış en kapsamlı yazı. Ayrıca Emel Seyhan’ın hazır-
ladığı “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” yazısında Şubat 1921’de 
yayınlanmış haberlere, Seçkin Demirok’un Arif Atılgan’la yaptı-
ğı Kadıköy Yeldeğirmeni ile ilgili röportaja ve Emine Önel Kurt ile  
Zerrin İren Boynudelik’in hazırladığı, resimler üzerinden ekmeğin 
tarihini inceledikleri yazılarına yine sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.
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23. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 327, MART 2021

Toplumsal Tarih’in yine birbirinden ilginç konularla dolu bu sayı-
sında, Yunanlı tarihçiler açısından olduğu kadar Türkiyeli tarihçi-
ler açısından da meselenin doğası gereği üzerinde ittifak edilmesi 
zorlu bir dosya ile siz okuyucularımızın karşısına çıkıyoruz. 1821 
Yunan İhtilali. İhtilalin 200. yıldönümü sebebiyle Yunanistan’da ve 
dünyanın çeşitli yerlerinde sıcak ve canlı bir tartışma yaşanıyor. 
Yunan milliyetçi tarih yazımının ve ulusal anlatısının eleştirilerini 
de bağrında taşıyan bu tartışmada tarih yazımı konusunda da yeni 
yaklaşımlar gündemde. Biz de Osmanlı İmparatorluğu bakiyesinin 
önemli bir parçası olarak Türkiyeli okurlarımızla bu tartışmanın bir 
öznesi olmak istedik. Yunanlı tarihçi dostumuz Anna Vakali’nin edi-
törlüğündeki dosyanın ilk yazısı Panagiotis Stathis’in imzasını taşı-
yor. Stathis, 1821’in isyan veya bağımsızlık savaşından ziyade, siya-
si yapıyı, devlet teşkilatını, kolektif kimlikleri, toplumsal ve siyasi 
değerler ve ekonomik ilişkileri içeren bir devrim niteliği taşıdığını 
iddia ediyor ve bunu ispata girişiyor. Anna Vakali Yunan Tarihyazı-
mında Helenizmin sürekliliği tezlerini ve ona yönelen eleştirilerin 
güzel bir özetini sunuyor. Yannis Spyropoulos, 19. yy. başlarında 
Girit adasında yaşayan Hristiyanlar arasındaki ihtilafların, Osmanlı 
Devleti ile yerel iktidar sahiplerinin ilişkilerinin, bunların toplum-
sal gerilimlere ve Yunan İhtilali’ne nasıl yansıdığının enfes bir tas-
virini yaparak basmakalıp milliyetçi bir okumanın sığlığına işaret 
ediyor. Berke Torunoğlu ise Yunan ulus-devletinin kurulmasından 
sonra bu devletle siyasal bir bağ kuran Osmanlı Devleti yurttaşları-
nın yaşadığı sorunları, kimlik bunalımını, sadakat tartışmasını yurt-
taşlık ve kimlik penceresinden yorumluyor.
 Rektör ataması ardından yaşanan protestolar ve tartışmalarla ülke-
nin gündemine yerleşen Boğaziçi Üniversitesi’nin, Robert Kolej’den 
üniversiteye dönüşüm hikâyesini duayen hocamız Zafer Toprak ka-
leminden okuyoruz. Ayrıca; Lübnanlı Arap muhalif Selim Faris’in 
Civanpir müstear adıyla Londra’da çıkardığı Hürriyet gazetesini, II. 
Abdülhamid yönetiminin bu sesi susturmak için başvurduğu yön-
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temleri Emine Şahin bizlere aktarıyor. Selim Rumi Civralı ise bizle-
ri Kung-Fu filmlerinden tanıdığımız Şaolin Tapınağı’nın geçmişine 
götürerek tapınağın gizemlerine ışık tutuyor. İki ay önce kaybetti-
ğimiz Nur Conker Vergin’in yaşamını, eserlerini ve fikir yolculuğu-
nu Mehmet Ö. Alkan’ın her zamanki titiz çalışmasıyla öğreniyoruz. 
Yine geçtiğimiz ay yitirdiğimiz İstanbullu hemşerimiz büyük Bizans 
tarihçisi Cyril Mango’yu Buket Kitapçı Bayrı, Peter Frankopan ve  
Elif Keser-Kayaalp yazılarıyla anıyoruz.
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24. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 328, NISAN 2021

Türkiye darbeler tarihinin önemli köşe taşlarından birisi olan 12 
Mart Muhtırası’nın ellinci yılı vesilesiyle Elçin Macar editörlüğünde 
kapsamlı bir dosya hazırladık. Ertuğrul Kürkçü yazısında, Gladio- 
MHP ilişkisine dikkat çekerken 12 Eylül’e giden yolun taşlarının na-
sıl döşendiğini irdeleyip günümüze yansımalarını da tahlil ediyor. 
Fahri Aral 12 Mart muhtırası ardından gelen darbelerin ve müdaha-
lelerin bakiyesinin bugün “sivil” bir iktidara miras kaldığının altını 
çiziyor.
Zafer Üskül yazısında 12 Mart muhtırası sonrasında ortaya çı-
kan reform beklentisiyle askeri müdahaleye verilen desteğin kısa 
süre sonra aydınlara yönelik başlayan tutuklamalarla büyük bir 
sükut-u hayale dönüştüğünü aktarıyor. Baskın Oran genç bir Mül-
kiye asistanı olarak darbenin öncesi ve sonrasına dair tanıklığı-
nı bugünden geçmişe doğru bütünlüklü bir analizle yoğuruyor.  
Çimen Günay Erkol çalışmasında 12 Mart Muhtırası’na giden yolda 
yayınlanan bazı edebi eserlerin militarizm ve erkek-egemen kültür 
eleştirisi yaparak muhtıranın ertesinde yayınlananlarla birlikte bir 
süreklilik arz ettiğini anlatıyor.
Elçin Macar “kontrgerilla” kavramını ilk kez Talat Turhan’ın Bomba 
Davası’nda yargılanırken kullanmasına atıfla, Turhan’ın yaşamı ve 
eserleri üstünden bu tartışmaların Susurluk, Ergenekon vb. tarifler-
le günümüze kadar nasıl sürdüğünün tasvirini yapıyor. Mesut Uyar 
ve Konstanstinos Travlos İnönü muharebelerinin 100. yıldönümün-
de Türk ve Yunan tarafları açısından muharebenin siyasal ve askeri 
sonuçlarını değerlendiriyor. Tuba Demirci, İstanbul Sözleşmesi’nin 
feshi kararının kadın hakları mücadelesi açısından ne anlam ifade 
ettiğini ve kadına yönelik erkek şiddetinin önlenmesindeki yerini 
tarihsel bağlamı içerisinde tartışıyor. Yaprak Zihnioğlu ise yazısında 
bir hak savunucusu olarak Latife Bekir Çeyrekbaşı’nın Cumhuriyetin 
kurulmasının ardından girişilen reformları desteklemek ile kadın 
hakları savunusundan taviz vermeme arasında yaşadığı gitgelleri 
aktarıyor. Emine Önel Kurt ve Zerrin İren Boynudelik’in “Resimde-
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ki Tatlar” yazı dizisi “Topraktan Tuvale Meyveler” ile devam ediyor. 
Emel Seyhan’ın hazırladığı “Osmanlı Basınında Yüz Yıl Önce Bu Ay” 
yazısında Nisan 1921’de yayınlanmış haberler bulunuyor.
Dergimizi yayına hazırlarken tarihşinas camia iki acı haberle sar-
sıldı. İlkin Osmanlı iktisat tarihçiliğinin duayen ismi, âlim sıfatını 
taşımayı hayatı ve eserleriyle fazlasıyla hak etmiş hocamız Mehmet 
Genç’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Ardından yeni nes-
lin en yeteneklilerinden mimarlık tarihçisi dostumuz Yavuz Sezer’i 
genç yaşta Covid-19’dan yitirdiğimizi öğrendik. Bu iki kıymetli in-
sanın hatırlarına dair Ayhan Aktar’ın ve Edhem Eldem’in yazılarını 
da bu sayımızda bulabilirsiniz. Kıymetli hatıraları önünde saygıyla 
eğiliyoruz.
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25. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 329, MAYIS 2021 

Mehmet Ö. Alkan, pek bilinmeyen bir olaya ışık tutarak, otuzlu yılla-
rın başındaki dilde sadeleşme ve dilin Türkçeleştirilmesi çabalarının 
Kemal Atatürk’ün isminin değiştirilmesine kadar nasıl vardığını ma-
hir üslubuyla aktarıyor. Yunus Pustu, Atatürk’ün vefatını izleyen yas-
lı günlerde Ankara’nın adının Atatürk olarak değiştirilmesi teklifini 
ve ertesindeki tartışmaları anlatıyor. Bu sayımızın kapak konusunda  
Beycan Mura, 27 Mayıs Darbesi’ne ve ardından yaşananlara süreç 
olarak yaklaşarak bu olgu ve olaylara iç içe geçmiş üç askeri darbe-
nin bileşiminden oluşan bir çoklu darbe dönemi şeklinde bakılması 
gerektiğini ileri sürüyor. Alaattin Dolu, bizi 19. yüzyıl sonuna götü-
rerek Osmanlı İmparatorluğu’nda modern ekmek fabrikası kurma 
girişimlerini, bunlara karşı farklı odaklardan gelen destek ve dire-
nişi resmediyor. Murat Yılmaz, Jön Türklerin II. Abdülhamid’e kar-
şı verilen mücadelede kadın hareketine atfettikleri özel anlamın 
ve bu hareketin güçlenmesi için verdikleri teşviğin izini sürüyor.  
Oktay Türkoğlu, ilginç yazısında ülkemizin yetiştirdiği öncü mimar-
lardan Vedad Tek’in Diyarbakır’da daha yirmili yaşlarının başınday-
ken Kûfi yazıyla nakşettiği bir kitabeden yola çıkarak Kûfi yazının geri 
dönüşünün nedenlerini ve Tek’in eserlerindeki yansımasını tahlil edi-
yor.  Esra Aras, Sabahattin Ali ve Yahya Kemal Beyatlı’nın eserleri ve 
yaşamlarını odağına alarak sanatın iktidarla kurduğu çetrefilli ilişkiyi 
masaya yatırıyor. Ayşe Ozil, Osmanlı görsel sanatlarına dair yaptığı ça-
lışmalarla alanın öncüsü olan Metin And’ın “Çarşı Ressamları” kitabı 
üstüne konunun uzmanlarından Serpil Bağcı ve kitabı yayına hazır-
layan Tülün Değirmenci, M. Sabri Koz ile bir söyleşi gerçekleştiriyor. 
Güzin Özen Yılmaz bizleri 17.yüzyıl İstanbul’una zevkli bir seyahate 
çıkararak şehirde hangi kumaş ve renklerin beğenildiğini anlatıyor. 
Duygu Gürses Tarbuck, duygular tarihi açısından melankolinin 17. 
yüzyıl Avrupa’sında nasıl yorumlandığını ve farklı bakış açılarını göz-
ler önüne seriyor. Bu sayının son yazısında Murat Şiviloğlu, geçtiği-
miz ay yitirdiğimiz kıymetli tarihçi dostumuz Yavuz Sezer’in kaybıyla 
nasıl eksildiğimizi bizlere bir kez daha hatırlatıyor.
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26. TOPLUMSAL TARIH, SAYI: 330, HAZIRAN 2021 

1917 Rus Devrimi’nden sonra kaçan “Beyaz Ruslar”ın birçoğunun 
yolu İstanbul’a düşmüştü. Bu göçmenler arasındaki birçok sanatçının 
yerleştikleri Beyoğlu’ndaki hayatlarını, şehrin kültürel hayatına tesir-
lerini, verdikleri eserleri ve faaliyetlerini Ekaterina Aygün’ün itinalı 
çalışmasından öğreniyoruz. Mehmet Ö. Alkan, dinler tarihi alanında 
verdiği eserlerle sivrilmiş bir şahsiyeti, Ali Hilmi Ömer Budda’yı ya-
şamı ve özgün fikirleriyle tekrar gün ışığına çıkartıyor. Buda’nın Türk 
kökenli olduğunu ileri süren ve ondan ilhamla Budda soyadını alan  
A. Hilmi Ömer Bey, farklı teolojik yaklaşımıyla dikkat çekiyor.  
Halil İbrahim Kılıç, 1946 seçimleri öncesinde CHP milletvekili aday-
ları belirlenirken, adaylar hakkındaki parti içi şikâyet ve tavsiye 
mektuplarının içeriğini parti içi denetim mekanizması bağlamında 
inceliyor. Farklı disiplinlerdeki eserleri ve siyasal eylemleriyle dö-
neminin bilinen figürlerinden biri olan İsmet Sungurbey’in hukuk 
dilinin öz Türkçeleştirilmesine ilişkin çabalarını Tarık Özcan’ın kale-
minden okuyoruz. Murat Turan, yüzyıl arayla İstanbul ve Ankara’da 
arşiv malzemelerinin kayboluşunun hüzünlü hikayesini anlatıyor.  
Özge Calafato, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki “vernaküler fotoğrafla-
rı” mercek altına alarak bunların toplumsal tarih çalışmaları açı-
sından nasıl verimli bir mecra teşkil ettiğini bizlere ispat ediyor.  
Hüsniye Gülsev Koç, 19. yy. sonu-20. yy. başında İstanbul edebiyat 
çevreleri içerisinde şiirleriyle ve entelektüel-kültürel birikimiyle te-
mayüz eden, Osmanlı kadın hareketinin de önemli figürlerinden  
Nigar Hanım’ın yaşamını, eserlerini ve müstesna konumunu bizlere 
aktarıyor. Oğuz Koçyiğit, Rıdvan Gölcük ve Kemal Çibuk yazılarında 
Bizans dönemi dinsel ve toplumsal yaşantısında önemli bir yeri olan 
Kutsal Hac yolcuğunu Çanakkale Troya Müzesi’de bulunan iki dinsel 
hediyelik eşya (Ampulla) üstünden yorumluyor. Geçtiğimiz 30 Nisan’da 
kaybettiğimiz Türkiyat Araştırmaları hocası Nadir Devlet’i öğrenci-
si Ayşegün Soysal’ın yazısıyla anıyoruz. Resimdeki tatlar serisinde  
Emine Önel Kurt ve Zerrin İren Boynudelik bu kez etin hangi sofralar-
da nasıl yer bulduğuna, kimi zaman sınıfsal, kimi zaman dinsel, kimi 
zaman da sıradan olana dair nasıl bilgiler barındırdığına odaklanıyor.
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Tarih Vakfı Bilgi Belge Merkezi dijitalizasyon çalışmaları sebebiyle 
2017 yılının Mayıs ayında Yönetim Kurulu kararıyla ancak özel başvu-
ru yoluyla kullanıma geçti. Bu süre içerisindeki yararlanma talepleri 
Yönetim Kurulu kararlarıyla yapıldı. Türkiye’de pandeminin patlama-
sıyla beraber, çalışanlarımızın ve dostlarımızın sağlığını gözetmek 
adına 17 Mart 2020 tarihinde Vakıf mekân kullanımları ve arşiv kul-
lanımları normalleşme gerçekleşene kadar Yönetim Kurulu kararıy-
la kapatıldı. Osmanlı ve Türkiye tarihi açısından çok kıymetli arşiv 
malzemelerine ve koleksiyonlarına sahip olan Bilgi-Belge Merkezi’nin 
arşivinin dijitalizasyonu ve online kullanıma açılması için kaynak ara-
yışları da sürmektedir.
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Mehmet Ö. Alkan 
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Başak Tuğsavul
(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 

Y. Doğan Çetinkaya
( Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)



264

İ. Tanıl Bora
(Genel Sekreter)

Özgün Akduran Erol
(Sayman)

A. Bağış Erten
(Üye)
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Esra Ekşi Balcı
(Üye) 

Gökhan Çetinsaya
(Üye) 

Ayşe Ozil
(Üye)
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Nurşen Gürboğa
(Üye)

Mete Tunçay 
(Üye)
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İsmet Akça
(Genel Müdür)

Erhan Keleşoğlu
(Toplumsal Tarih Dergisi Yayın Yönetmeni)

Hilal Rakıcı
(Toplumsal Tarih Sayfa Tasarımı Sorumlusu)
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Aşkın Yücel Seçkin
(Teknik Danışman ve Uygulama)

Başak Emir
(Kaynak Geliştirme ve İletişim Uzmanı)

Meral Çağlayan
(Muhasebe Sorumlusu)
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Levent Oktar
(İdari Koordinatör)

Nazlı Deniz Dinçer
(İdari Asistan)

Melike Turan
(Toplumsal Tarih Yardımcı Redaktör)



270

Bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla, 
Tarih Vakfı Yönetim Kurulu 

1.  Mehmet Ö. Alkan (Yönetim Kurulu Başkanı)
2.  Başak Tuğsavul (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
3.  Y. Doğan Çetinkaya (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
4.  İ.Tanıl Bora (Genel Sekreter)
5.  Özgün Akduran Erol (Sayman)
6.  A. Bağış Erten (Üye)
7.  Esra Ekşi Balcı (Üye)
8.  Gökhan Çetinsaya (Üye)
9.  Ayşe Ozil (Üye)
10 Nurşen Gürboğa (Üye)
11. Mete Tunçay (Üye)

Genel Müdür: İsmet Akça
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