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Türkiye’de Yayıncılığın  
Hafızası (TYH)
Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası Projesi 
(TYH) İlmi Etüdler Derneği yürütücülü-
ğünde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından desteklenmiştir. 2019 yılın-
dan beri sürdürülen proje Türkiye’de fikri 
üretimin kök saldığı yayıncılık faaliyetle-
rini belirlemek amacı gütmüştür. Yayıncı-
lık süreçlerinin tanıkların hafızasında yer 

edinme şekillerini açığa çıkarmanın yanı sıra, neşriyat faaliyetleri ara-
cılığıyla kurulan siyasal-kültürel birlikteliklerin zaman içinde ve belli 
tarihi olaylar etkisiyle değişip değişmediğine odaklanılmıştır.

Türkiye’de yayıncılık üzerine yapılan çalışmaların birçoğu kurumsal 
yapı ya da metin analizi üzerinden ilerlemektedir. Türkiye’de Yayıncı-
lığın Hafızası (TYH) projesi ile yayıncılığın kurduğu hafıza, dönem ta-
nıklarının anlatıları üzerinden açığa çıkarılacak ve saha çalışmalarına 
yeni bir malzeme ile katkı sağlamaya çalışılacaktır. Ayrıca, yayıncılar 
etrafında nüvelenen düşünce dünyasının oluşturduğu kültürel alanla-
ra, mekân ve süreçlere sözlü tarih çalışması ile ışık tutulacak ve yapıla-
cak mülakatlar aracılığıyla öne çıkan ortak mekânlar, isimler, düşünce 
evreleri arasındaki köprüler incelenmektedir.

Sözlü tarih çalışmaları içinde bir ilk olan Türkiye’de Yayıncılığın Hafıza-
sı Projesi’nin ilk amacı kişisel hafıza ve anlatı üzerinden Türkiye gene-
linde yayıncılık tarihinin bir döneminin aydınlatılmasını sağlamaktır. 
Bu proje, incelenecek tarihi periyot için bir tanıklık arşivi oluşturma-
nın yanı sıra mevcut yazılı kaynaklara yeni öyküler ve perspektifler 
katmaktadır. Proje kapsamında yapılan görüşmeler, araştırmacılardan 
alınan geri bildirimler ve bu projenin çıktıları üzerinden yapılan çalış-
malar, projenin amacına uygun sürdürüldüğünü göstermektedir.
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Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası Projesi (TYH) İlmi Etüdler Derneği’nce 
yürütülmüş ve  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. 
2019 yılından beri sürdürülen proje Türkiye’de fikri üretimin kök saldığı 
yayıncılık faaliyetlerini belirlemek amacını gütmüştür. Yayıncılık süreçleri-
nin tanıkların hafızasında yer edinme şekillerini açığa çıkarmanın yanı sıra, 
neşriyat faaliyetleri aracılığıyla kurulan siyasal-kültürel birlikteliklerin zaman 
içinde ve belli tarihi olaylar etkisiyle değişip değişmediğine odaklanılmıştır.

Yayıncılık dünyası içinde kültürel ve sosyal taşıyıcıları barındırmasının yanı 
sıra iktisadi bir döngü ve düşünsel bir evredir. Türkiye’de yayıncılık, üzerinde 
düşünülen, farklı yönleriyle konuşulan bir alan olmasına rağmen yayın faali-
yetlerinin düşünsel süreçlere etkisi üzerine pek çalışma yoktur. Bu bağlam-
da akademik yazında yayıncılığın kendine has bir tarihi pek yer bulmamıştır. 
Matbuat aleminden bahsederken kitap, dergi, gazete gibi birbiri ile iç içe olan 
farklı alanlardan söz ediyoruz. Bu malzemenin üretilmesinde en önemli rolü 
üstlenen yayıncılar, yayın faaliyetlerinin kümelendiği mekânlar ve etkileşim-
ler Türkiye düşün dünyasının en renkli havzası olma özelliğindedir.

Yayıncılık faaliyetleri, içinde fikrin gelişimini barındırdığı gibi, bu faaliyetle-
rin yapıldığı mekânların sosyolojisini de etkilemektedir. Yayıncılık bizzat ba-
sılı materyal üretimi sağladığı için alanla ilgili yapılan çalışmalar da bu basılı 
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malzemeler üzerinden okunmaktadır. Oysa bu faaliyetleri gerçekleştiren ya-
yıncıların Türkiye kültürel iklimine katkılarını gösterecek çalışmalar oldukça 
eksiktir. Yayıncılık dünyasının nasıl şekillendiği ve bunu oluşturan kişilerin 
nasıl bir havza oluşturduğu aydınlatılmış bir mesele değildir.

1980 sonrasında yaygınlaşan, görünür hâle gelen ve önemli çıktılar veren 
yayıncılık alanı Türkiye’nin hem siyasal hem de kültürel mekânlarını oluş-
turmuştur. Kitleler resmi kurumlardan ziyade bu sivil alanlarda birleşmiş ve 
buralar düşüncenin yeşerdiği mekânlar olmuştur. Bu anlamda TYH ile Türki-
ye’deki yayıncılık alanının yapı taşları, bu mekânların kurucu veya müdavim 
şahsiyetlerinin tanıklığı üzerinden incelenmiştir.

Türkiye yayıncılığı ürettiği yayınlarla, oluşturduğu hafıza mekânlarıyla, kişisel algı 
ve deneyimlerle; bilinci, kişiliği ve anıları dönüştüren bir havzadır. Yayıncılık dün-
yasında önde gelen şahsiyetlerin bu alana dair hafızaları, içinden geçtikleri ve şe-
killendirdikleri dönemi farklı veçhelerden aydınlatmıştır. Sözlü tarih görüşmeleri 
ile farklı inceleme alanları oluşturacak olan bu proje, Türkiye akademisi ve aydın-
larının bu alandaki çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Bu anlamda projenin ön-
celikli muhatapları Türkiye’nin düşünen ve geçmişin bilgisine objektif bir bakışla 
yaklaşacak kesimleridir. İnsan tanıklığı ile yayıncılık dünyasının analizini öneren 
bu proje gerek kişiler ve olaylar, gerek fikirler ve kavramlar gerekse de tarihi seyrin 
takibi açısından başta tarih alanında olmak üzere, siyaset bilimi, sosyoloji, kültürel 
çalışmalar vb. alanlarda çalışan araştırmacılar için çok önemli çıktılar sağlayacaktır.

Sözlü tarih görüşmeleri, benzer hikâye ve olayların, farklı aidiyet, koşul ve izah-
larla ortaya konabileceği; anlatıyla insan unsurunu daha da öne çıkararak as-
lında bu olayların bir sosyalleşme örüntüsü olarak da anlaşılabileceği iddiası 
taşımaktadır. Tanıklarla yapılan görüşmeler, yazılı kaynaklarda yer edinmeyen 
bilgilere ulaşmanın bir aracı olmasının yanında, olayın anlatısıyla anlatıcının 
arasındaki mesafenin kapanmasına imkân tanır. Bu görüşmeler incelenen dö-
nemi anlama çabası ve onunla kurmaya çalıştığımız bağın rengini de değiştir-
mektedir. Belli durumların ve benzer süreçlerin nasıl tecrübe edildiğini, tecrübe 
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edişteki farklılıkları dinlemek, bunlar etrafında örgütlenen yaşam öyküsüne 
odaklanmak, olaylardan çok onların anlamları üzerinde düşünmeye sevk eder.

TYH sözlü tarih çalışması kapsamında görüşülen kişiler, Türkiye’de yayıncılığın 
şekillenmesinde aktif rol almış ve tarihe tanıklıklarını basılı eserlerle öne çıkar-
mış isimlerdir. Yayın hayatında fikirleriyle, yazılarıyla ve çalışmalarıyla yer almış 
22 isimle yapılan görüşmeler görüntülü kayıt altına alınmış ve projenin internet 
sitesinde tamamı araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Bu görüşmeler Lütfi 
Sunar ve Büşra Bulut tarafından tamamlanmıştır. Tanıkların hemen hepsinden, 
öncelikle içine doğdukları aile hayatı ve sosyal ortamı anlatmaları istenmiş, daha 
sonra düşünsel süreçlerini besleyen metinler, şahıslar, mekânlar üzerinde durul-
muş ve nihayetinde yön verdikleri dönemler ele alınmıştır. Alınan kayıtlar teknik 
müdahalelerin dışında çok az düzenlemeye tabi tutularak tamamı yayımlanmıştır. 

Bu kitap, mülakatların ses kayıtlarının deşifresiyle oluşturuldu. Deşifre me-
tinler bağlamları özenle korunarak okunabilir halde tekrar düzenlendi. Kitap 
tek cilt olarak planlandı ve cilt yazarların doğum tarihlerine göre düzenlendi. 
Bunun temel sebebi, anlatılar içinde paralel ilerleyen olay, grup ve isimlerin  
takibinin kolay yapılabilmesidir. Yapılan görüşmeler ile elde edilen veriler 
hem anlatıcıların yaşamlarının anlaşılmasına hem de bu kişilerin daha geniş 
ölçekte bir düşünce sürecinin parçaları olduğuna dikkat çekmiştir. Görüş-
meler yapılırken kişilerin hayatlarında dışarıda bırakılan dönemler, olaylar 
muhakkak olmuştur. Bu durum, ilgilendiğimiz tema hakkında daha fazla veri 
elde etmek için yer yer bilinçli bir odaklanma oluştururken, çoğu zaman da 
anlatıcı kendi tercihi doğrultusunda bazı şeyleri merkeze taşıyıp bazılarını 
göz ardı ederek yeniden kurguladı. Açılmamış noktalar oluşturdu. Sözlü tarih 
çalışmaları bağlamında bunun bir eksiklik olmadığı aksine, anlatılmamış ola-
nın da başka bir noktaya işaret ettiğini düşünüyoruz. Benzer dönemlere, kimi 
zaman aynı olaylara şahit olmuş kişilerin hikâyeyi aktarma şekilleri kıyaslana-
rak da aydınlatılabilecek olması, bu çalışmanın önemini açığa çıkarır. 

Büşra Bulut





Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası (TYH) kapsamında 2019 yılından itibaren 
yürütülen çalışmalar birçok kişi ve kurumun katkısı ve emeği ile gerçekleş-
miştir. Takdir edilir ki bu kadar kapsamlı, çok yönlü ve uzun süreye yayılmış 
bir işte çok fazla ismin maddi ve manevi desteği mevcuttur ve elden geldiği 
kadar bunları zikretmemiz gerekmektedir. Projenin gerçekleşmesine zemin 
hazırlayan İlmi Etüdler Derneği’ne ve hassaten dernek başkanı Abdülkadir 
Macit’e  önemli katkılarını esirgemediğinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız.

TYH Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmiştir. Onların desteği 
proje kapsamında daha geniş ve çeşitli çalışmalar yapılmasına imkân tanımış 
ve projenin tamamlanmasını sağlamıştır. Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 
kıymetli çalışanlarına verdikleri destekler için müteşekkiriz. 

Bu meşakkatli süreçte karşılaştığımız tüm sorunların üstesinden gelmemiz 
için elinden geleni yapan İLEM Genel Sekreteri Yusuf Temizcan’a ve proje 
boyunca idari ve iktisadi yönetimde desteklerini esirgemeyen Murat Demir-
ci’ye çok teşekkürler. Görüşmelerin yapılması kadar bunların kayıtlanması, 
düzenlenmesi, yayına hazırlanması da büyük emek gerektiriyor. Bu süreçte 
büyük bir özveri ve titizlikle çalışan Gökhan Özavar, Emin Kılıçtaş, Erkan 
Balkan’a teşekkürler. Kayıtların deşifresi bu işin en meşakkatli kısımlarından 
biri. Deşifrelerin yapılmasında katkı sunan Hatice Erken, Şeyda Karabatak, 

Teşekkür
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Cemile Rümeysa Sağlam, Furkan Emiroğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Kitabın tasarım ve baskıya hazırlanmasında sarf ettiği yoğun emek için Sey-
fullah Bayram’a teşekkür ederiz.

Son olarak görüşmelerin hazırlanması ve lojistik ihtiyaçların karşılanmasında 
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı’nın desteklerini anmalıyız. Bu vesile ile tüm 
İLKE çalışanlarına sıcak ilgileri ve misafirperverlikleri için çok müteşekkiriz.


