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Yavuz Selim, Boğaziçi 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nün 
ilk öğrencilerinden biriydi. 
Seksenli yılların başıydı. Beşeri 
Bilimler Bölümü ayrışmış, 
üniversite bünyesinde ayrı 
bir tarih bölümü kurulmuştu. 
Lisans eğitimini tamamlayan 
Yavuz Selim bölüm asistanı 
oldu. Amerika’da yürüttüğü 
doktora çalışmasının ardından 
tekrar yuvaya döndü. 

Yavuz Selim, Tarih Bölümü’nün 
büyüdüğü, serpildiği bir 
evrede bölüme katılmıştı. 
Tarih Bölümü bu evrede 
bölüm kuşattığı alanları 
genişletiyor, çok farklı 
tarihçilikleri bünyesinde 
topluyordu; belki de en 

büyük kazancı bu denli farklı 
birikimde tarihçilerin aynı çatı 
altında bir araya getirmesiydi. 
Arkeolojiyi bünyesine aldı, 
Bizans’a uzandı. Uzakdoğu 
ilgi alanlarından birini 
oluşturdu. Sanat tarihinde 
yetkin kişileri bünyesine kattı. 
Zamanla bölümdeki her bir 
tarihçi ulusal ve uluslararası 
alanlarda ses getiren seçkin 
birer bilim insanı oldu. 
İşte Yavuz Selim Karakışla, 
Türkiye’de tek denebilecek, 
bu denli güçlü bir bölümün 
elemanıydı. 

Kısacası Tarih Bölümü hem 
zaman, hem mekân, hem de 
alan açılarından Türkiye’deki 
tarih bölümlerinden çok 
daha farklı bir yapılanma 
geçirdi. Bu tür bir dönüşüm 
bölüm içerisinde bilimsel 

“özgürlüğü” de en geniş 
boyutlara taşıdı. Türkiye’de 
ilk kez tarihyazıcılık Boğaziçi 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 
okutuldu. Toplumsal kuramla 
tarih arasındaki bağ, bölümün 
ana kaygılarından biri oldu. 
Yavuz Selim de bu denli 
çokyönlü arayış sürecinde 
kendine mikro-tarihi ve 
popüler tarihi seçti. Bu yazının 
ekinde yer alan söyleşi, söz 
konusu alanlara yönelişini 
ayrıntılarıyla ele alıyor. 

1950’lerin ve 1960’ların 
tarihçileri, biraz da Fransız 
Annales ekolünün ve İngiliz 
Marksist tarihçilerinin etkisi 
altında topluma yöneldiler 
ve niceliksel yöntemlerle 
tarihi daha “bilimsel” kılma 
çabası içerisine girdiler. 
Bu tür tarihçilik makro bir 

nitelik taşıyordu. Bireyden 
çok toplum ve milyonlarca 
kişinin toplu yaşamı ön 
plandaydı. Topluma bir tür 
“teleskop”la bakılıyordu. 
1970’lere gelindiğinde rüzgâr 
ters taraftan esmeye başladı. 
Dünya ekonomisi  
stagflasyonla karşılaşmış,  
II. Dünya Savaşı ertesi egemen 
olan “altın çağ” sona ermişti. 
Sosyal devlet sallantılı bir 
evreye girmişti. Birey daha  
bir ön plana çıkıyordu. 
Neoliberal görüşler bilimi de 
etkiler olmuştu. Hayek 1974 
yılında Nobel almıştı.  
Bu doğrultuda bilim insanları, 
bu arada kimi tarihçiler 
“teleskop”tan “mikroskop”a 
döndü; ama aynı zamanda 
tarihçiliğin sosyal boyutunu da 
yitirmediler. Keza tarihçilikte 

Tarih Vakfı bir mütevellisini daha yitirdi. Yavuz Selim Karakışla’nın beklenmedik kaybı  

vakıf camiasında ve mensup olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde derin üzüntü kaynağı oldu.  

55 yaşında aramızdan ayrılan Karakışla sevecen kişiliği, nüktedanlığı ötesinde çalışkan, 

üretken bir bilim insanıydı. İşbirliğine önem veren dost canlısı bir tarihçiydi. Ardında, 

1988’den bugüne kaleme alınmış 183 makale, editörlüğü üstlenilmiş 4 kitap ve yayımlanmış 

16 kitap bıraktı. Bu sayılar çok az tarihçiye nasip olsa gerek.

YAVUZ SELİM KARAKIŞLA’NIN ARDINDAN:

MİKRO-TARİHTEN POPÜLER 
TARİHE...

Yavuz Selim 
Karakışla  
(1961-2016).
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vurgulayan bir uzmandı. 
Popüler üslubu olan ve 
bu vasfıyla tarihi kitlelere 
sevdiren bir tarihçiydi. 

Yavuz Selim akademik bir 
tarihçi kimliği olmasına  
karşın aynı zamanda bir 
zanaatkârdı. Bu tür bir 
tarihçilik tabii yaşam tarzını da 
etkiledi. Türkiye’de zanaatkâr 
tarihçi yirmi dört saatini 
bu işe tahsis eden kişiydi 
ve bu durum ona özgü bir 
yaşam tarzı gerektiriyordu. 
Mesleğe tutkusu sayesinde 
bu kaynağa ulaşma azmi 
her zaman Yavuz Selim’in 
tarihçilik anlayışında baş 
köşeyi işgal etti. Her zaman 
sahaf dostu oldu, sahaf rafı 
taradı. Yavuz Selim tarihçiliği 

bir tutkuya dönüştürebilmişti. 
Bu vasfıyla kendi alanında 
seçkin bir konum elde etti. 
Her zaman tarihçi dostlarıyla 
birikimini paylaşmasını 
bildi. Tarihçiliğinin yanı sıra 
koleksiyonerliği sayesinde, 
bilginin doğru dürüst 
derlenmediği ülkemizin 
kütüphanelerinde bulunmayan 
birçok risaleyi gün yüzüne 
çıkardı.  

Yavuz Selim çok az tarihçinin 
cesaret ettiği, eskilerin 
deyimiyle “marjinal tarihçilik” 
denen, tabana özgü, Batı’daki 
terimiyle history from below 
anlayışını benimsemişti. 
Bu tür bir tarihçilik “zor 
zanaat”tı. Çoğu akademik 
tarihçi bu alanları dışlıyordu. 

Daha doğrusu bu tür bir 
tarihçiliğin getirisi düşüktü; 
malzemesine ulaşmak ayrı bir 
beceri gerektiriyordu. Hele 
okuryazarlığın düşük olduğu 
Osmanlı’da kaynak kıtlığı 
“tabandan” tarihçiliğe ket 
vuruyordu. Yavuz Selim bu 
engebeleri aşmayı bildi. Bu 
konularda doktora tezi yazdı, 
sayısız makale yayımladı. 
Toplumsal cinsiyet ve emek 
tarihçiliğinde Türkiye’de öncü 
işlevi görmüş çok az sayıda 
tarihçilerden biri olarak 
bilinegeldi.  

Yavuz Selim’in öncülük ettiği 
tarih alanlarından biri de 
“popüler tarihçilik”ti. Popüler 
tarihçilik akademik çevrelerde 
mesleki deformasyon sonucu 
çoğu kez burun kıvrılan bir 
yönelim oldu. Oysa kitlelere 
ulaşan, sokaktaki insana bilinç 
götüren tarihçilik buydu. 
Bu açıdan Yavuz Selim’in 
tarihçiliğini taçlandıran yön, 
popüler tarih alanında ses 
getiren çalışmaları oldu. 
Böylece Yavuz Selim, salt 
akademik kesime hitap 
etmekle yetinmedi; aynı 
zamanda popüler tarihin güçlü 
bir kalemi oldu. Salt üniversite 
çatısı altıda kalmadı.  
Türkiye’de büyük bir boşluğu 
dolduran Tarih Vakfı’nın 
kurucuları arasında yer 
aldı; onun mütevellisi oldu, 
mutfağına önemli katkılarda 
bulundu.   

Genç yaşta bu denli değerli bir 
meslektaşımızı yitirmiş olmak 
Tarih Vakfı, tarih camiası ve 
Boğaziçi Üniversitesi için son 
derece üzücü...

Yavuz Selim Karakışla Kimdir
1961 yılında İzmit’te dünyaya 
gelen Yavuz Selim Karakışla 
1979 senesinde Kadıköy Maarif 
Koleji’ni (Kadıköy Anadolu 
Lisesi) bitirdi. 1987 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi’nin 
Tarih Bölümü’nden mezun 
oldu. “Exile Days of Sultan 
Abdülhamid II in Salonika 
(1909-1912) and Confiscation 
of His Wealth / Sultan II. 
Abdülhamid’in Selanik’teki 
Sürgünlük Günleri (1909-
1912) ve Servetinin Müsadere 
Edilmesi” başlıklı teziyle, 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nden Sosyal 
Tarih dalında yüksek lisans 
derecesi almaya hak kazandı. 
“Women, War and Work in the 
Ottoman Empire: Society for 
the Employment of Ottoman 
Muslim Women (1916-1923) / 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Savaş Yıllarında Çalışan 
Kadınlar: Kadınları Çalıştırma 
Cemiyet-i İslâmiyesi (1916-
1923)” başlıklı doktora tezini 23 
Şubat 2003 günü savunarak, 
State University of New 
York / Binghamton’ın Tarih 
Bölümü’nden doktora derecesi 
aldı. Aynı yıl Osmanlı Bankası 
Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin 
açmış olduğu Bankacılık 
ve Finans Tarihi Araştırma 
Yarışması’nda “En İyi Doktora 
Tezi” dalında ödül kazandı. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
toplumsal ve iktisadi tarihi 
hakkındaki makaleleri çeşitli 
derlemelerde ve Turkish 
Studies Association Bulletin, 
Tarih ve Toplum, Toplumsal 
Tarih, Popüler Tarih, Toplum 
ve Bilim, Virgül, Simurg, 

Kebikeç, Müteferrika, NTV 

Tarih, Atlas Tarih, GEO, Aktüel 
ve benzeri akademik ve popüler 
tarih dergilerinde yer aldı. 

Geçtiğimiz yıl Doğan Kitap’tan 
çıkan üç yeni kitabı Eski 
Zamanlar, Eski İnsanlar-
Osmanlı Toplumsal Tarihi 
üzerine Yazılar (1876-
1926), Eski Zamanlar, Eski 
Cemiyetler-Osmanlı Toplumsal 
Tarihi Çalışmaları (1904-
1926) ve Eski Hayatlar, 
Eski Hatıralar-Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Belgelerle 
Gündelik Hayat (1760-1923) 
ile Osmanlı toplumunun günlük 
yaşamı ve toplumsal yönlerine 
ışık tutan Karakışla’nın 
kitapları, geniş bir okur kitlesine 
akademik kimlikle mikro-tarih 
ve popüler tarihe yaklaşımın 
özgün örneklerini verdi. 

“anlatımcı” bir üslup yapısal 
kaygılara üstün geldi. Tarihsel 
“öykü” popüler tarihi de  
besler oldu. Mikro-tarihin 
bir anda geniş yankı 
uyandırmasında özellikle iki 
tarihçinin rolü oldu. Bunlar 
Emmanuel Le Roy Ladurie 
ve Carlo Ginzburg’du. İlki 
Montaillou adlı eseriyle  
14. yüzyılın başında  
Güneybatı Fransa’da bulunan 
bir köyü ele alıyordu. Diğeri 
Peynir ve Kurtlar’la  
16. yüzyılda Kuzeydoğu 
İtalya’da yaşamış Menocchio 
adlı bir değirmencinin kozmos 
anlayışını, düşünce dünyasını 
irdeliyordu. Ardından yüzlerce 
mikro-tarih örneği yazıldı.

İşte Yavuz Selim’in tarihçiliği 
bu tür bir anlayışa yakındı. 
Anlatımsal yönü güçlü, olgu 
ağırlıklı, arşiv malzemesini 
uluorta yayınlamanın ötesinde 
ona anlam kazandırabilen 
bir tarihçiydi o. Yapısal 
tarihçiliği sorguladı. “Anlatım” 
ağırlıklı mikro tarihçiliği 
tüm çalışmalarında yansıttı. 
Ama çalışmalarını her zaman 
sorunsala dönüştürecek 
bir birikime sahipti. Çoğu 
tarihçinin dönemin akımı olan 
kavramsal, yapısal tarihçiliğe 
yöneldiği bir evrede, mikro 
tarihçilikten ödün vermedi.

Mikro tarihçiliğin en önemli 
darboğazlarından biri, 
kaynaklara ulaşım sorunuydu. 
Bu da “iz sürücülüğü”nü 
gerektiriyordu. Yavuz 
Selim iz sürmesini bilen bir 
tarihçiydi. Bilginin son derece 
düzensiz olduğu bir ülkede 
işin arkeolojisini keşfetmişti. 
Tabana yönelen, marjinali 


