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Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü 
(USTE)

ve Türkiye Koleksiyonları

Zülfikar ÖZDOĞAN�  

Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE) yasal olarak 25 Kasım 1935 
tarihinde kuruldu. Ancak oluşum tarihini biraz daha geriden, yirmili 
yıllardan almak gerekir. 

Söz konusu yıllarda Enstitümüz’ün kurucusu Nicolaas wilhelmus Posthumus 
(1880-1960) modern ekonomi tarihinin Hollanda’daki öncülerinden birisi olarak 
tarih sahnesine çıktı. Posthumus 1913 yılında ekonomi tarihi profesörü olarak 
kariyerine başladı. Bir yıl sonra da Hollanda Ekonomi Tarihi Enstitüsü’nü 
(NEHA) kurdu. NEHA, ekonomi tarihi açısından önemli işletmelerin arşivlerini 
toplamakla işe başladı. Toplanan kitapların ve diğer basılı malzemenin kapsamı 
Ekonomi Tarihi Kütüphanesi’nin (EHB) kurulmasını getirdi. Ancak Posthumus’un 
vizyonu oldukça genişti ve kendini ekonomi tarihiyle ilgili malzeme toplamakla 
sınırlandırmadı, Hollanda işçi hareketiyle ilgili malzemeye de özel bir ilgi duydu.

Otuzlu yılların başında USTE’nin oluşumunu zorunlu kılan iki temel 
gelişme öne çıkmaya başladı. Birincisi; NEHA’nın topladığı sosyal tarihle 
ilgili malzemenin özel ve farklı bir yaklaşımı zorunlu kılması ve ikincisi ise 
Orta ve Doğu Avrupa’da son derece olumsuz bir politik ortamın oluşmasıydı. 
Almanya’da Nazilerin ortaya çıkışı ve buna bağlı kimi gelişmeler işçi hareketi 
kökenli akımları ve bunların tarihsel miraslarını açık bir tehdit altında 
bırakmıştı. Posthumus, bu malzemenin kurtarılmasını önceliklerinin başına 
aldı. Aksi takdirde bu malzeme ya yok edilecek ya da yanlış kişilerin ellerine 
düşecekti; en iyimser tahminle uzun yıllar bağımsız bilimsel çalışmanın 
hizmetinde olamayacaktı.

�	 Uluslararası	Sosyal	Tarih	Enstitüsü	(USTE)	Türkiye	Bölümü.	zoz@iisg.nl
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Halbuki Posthumus bağımsız ve bilimsel ölçütleri temel alan bir 
kurumsallaşmanın özlemi içerisindeydi. Bu amaçla, sosyal demokrat 
işçi hareketi ve ilgili sendikalar tarafından kurulan ‘De Centrale’ adlı 
sigorta şirketinin yöneticisi Nehemie de Lieme ile ilişki kurdu; çünkü ‘De 
Centrale’, kuruluş statüsü itibariyle gelirinin bir kısmını işçi hareketinin 
gelişimi amacıyla kültürel etkinliklere ayırmakla yükümlü kılınmıştı. De 
Lieme, Posthumus’ün önerisini içtenlikle benimsedi ve ‘De Centrale’ 1940’lı 
yıllarda Enstitü’yü büyük ölçüde finanse etti.

Arşivlerin Faşizmin Kirli Ellerinden Kurtarılması
1935-40 yılları arasında bütün dikkatler Avrupa’nın tümünde faşizmin 

tehdidi altında bulunan muhaliflere ait malzemenin kurtarılmasına 
yönelmişti. Bu yıllarda güvence altına alınan koleksiyonlardan en önemlisi 
kuşkusuz Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin arşiviyle birlikte gelen Marks 
ve Engels’in elyazmalarıydı. Enstitü’nün kütüphane bölümü çalışanlarından 
Annie Adama van Scheltema’nın bir gerilim filmine konu olacak ölçüde 

Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Arşivi düzenlenmeden önce
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riskli bir işe girişerek Nazi askerlerinin viyana’ya girişinden kısa bir süre 
önce Bakunin’in arşivini kurtarması ve Nazi denetimi altındaki bölgelerden 
gizlice geçirmesi, o dönemdeki çalışmaların ne denli güç koşullarda yapıldığı 
konusunda sadece bir örnektir. Bu arada aynı dönemde Rus Menşevikler’in 
ve Sosyalist Devrimcilerin malzemesi de getirilmişti. Franko’nun İspanya’yı 
tümüyle ele geçirmesinden birkaç hafta önce Cumhuriyetçiler’in arşivlerinin 
önce Pirene dağlarına daha sonra Amsterdam’a taşınması o dönemdeki en 
anlamlı girişimlerden biriydi.

Uzak Görüşlü Bir Adım: Londra Bürosu
Posthumus uzak görüşlü davranarak, İkinci Dünya Savaşı başlamadan 

önce İngiltere’de Enstitü’nün bir şubesini açtı ve koleksiyonların en değerlileri 
buraya taşındı. Çünkü `Münih Anlaşması’na karşın savaşın sıcak rüzgarları 
tarafsız kalmaya özen gösteren Hollanda’nın sınırlarında bile hissedilmeye 
başlanmıştı. 15 Temmuz 1940’da Nazi askerleri Enstitü binasının kapısına 
dayandıklarında Posthumus’ün uzak görüşlülüğüyle alınan kararın ne kadar 
isabetli olduğu ortaya çıktı. Enstitü binası işgalci Nazi askerleri tarafından 
kapatıldı ve çalışanların hepsi evine gönderildi.

Birçok önemli malzemenin İngiltere’ye taşınmasına karşın Amsterdam’da 
kalanlar yine de bir hayli çoktu. Sadece kütüphane bölümünde 300.000 basılı 
eser bulunuyordu. Ayrıca Hollanda ile ilgili bazı önemli arşivler -ki bunların 
arasında Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SDAP)’ın arşivi de vardı (şimdiki 
Hollanda İşçi Partisi’nin öncülü – PvdA)- binadan çıkarılamamıştı.

Aralarındaki görüş farklılığı nedeniyle Naziler Enstitü’de kalan malzemeyi 
ancak 1944’ün Eylül ayında mavnalarla Almanya’ya ve oradan da işgal altındaki 
Doğu Avrupa içlerine taşıdılar. Savaşın bitiminden sonra malzemelerin 
geri toplanması uzun yıllar sürdü. Örneğin SDAP arşivi 1956-57 yıllarında 
Polonya’dan geri alındı. Hatta sosyalist bloğun 1991 yılında çözülmesinden 
sonra yakın zamanda Moskova’dan geri alınan arşivler bile oldu.

Sil Baştan!
Enstitü’nün tekrar açılması ise yaklaşık on yıl sürdü. Her şey ama her 

şey Nazi’ler tarafından götürülmüştü: Mobilyaların, dolapların, katalogların, 
daktiloların, hatta kırtasiye malzemelerinin yerinde yeller esiyordu!

50’lili yıllar işlerin tekrar yoluna koyulması çabalarıyla geçti. Ama hiç 
bir şey göründüğü gibi kolay olmadı. Özellikle para durumu oldukça iç 
karartıcıydı; çünkü baş finansör ‘De Centrale’ eskiden olduğu gibi büyük 
ölçekli yardımlarda bulunamıyordu. Bu zor günlerde Enstitü’nün imdadına 
Amsterdam Üniversitesi ve Amsterdam Belediyesi yetişti.
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60’lı yıllarda sosyal hareketlerin 
tarihine dolayısıyla Enstitü’nün 
koleksiyonlarına olan ilgi oldukça 
arttı. Enstitü’nün ana kuruluş 
amacı olan ve tehlikede olan 
tarihsel malzemenin korunmasına 
yönelik gereksinim artarak devam 
etti. 70’li yıllarda Latin Amerika 
ülkelerinde esen toplumsal 
fırtınalar Amsterdam’daki bu 
güvenli limana birçok değerli 
malzemenin ulaşmasına yol açtı. 
80’li yıllarda toplumsal altüst oluş 
sırası Türkiye’deydi. Askeri rejimin 
muhalifler üzerinde estirdiği 
şiddetin sonucu bazı siyasal partiler, 
sendikalar ve muhalif kişiler 
tarihsel değer taşıyan birikimlerini 
yok olmaktan kurtarmak için 
Enstitü’ye emanet etmeyi yeğlediler. 

Benzer bir örnek yakın zamanda Çin’de yaşandı. 1989 ilkbaharında 
Pekin’de Tianenmen Meydanı’nda günlerce direnen öğrencilerin demokratik 
isyanı yönetim tarafından çok sert ve kanlı bir biçimde bastırıldı. Ama Çin 
yönetimi, direnişçilerin çıkardığı bildirilere, raporlara, mini gazetelere, afişlere 
ve fotoğraflara bir türlü ulaşamadı. Çünkü onlar aramaya başladıklarında 
direnişçilerin bütün materyalı Amsterdam’a doğru çoktan yola çıkarılmıştı!..

Enstitü’nün son yıllarda dikkati Burma, Bengladeş ve Endonezya gibi Asya 
ülkelerine kaydı. Kanlı savaşlar sadece insanları değil tarihsel değer taşıyan 
malzemeyi de yok ediyor. Tarihsel misyonu itibariyle USTE’nin buna seyirci 
kalması olası değildir. 

Bu arada henüz yeni olmakla birlikte dijital medya alanına yönelik 
çalışmaların da giderek artan bir tempoyla sürdüğünü belirtelim. Eğer şimdiden 
önlem alınmazsa gelecekte insanlığın kolektif bilincinde büyük bir boşluğun 
doğması kaçınılmaz görünüyor. Çünkü bir internet sayfasının ömrü artık 
haftalarla, günlerle değil, saatlerle, dakikalarla ölçülüyor! Alanın yeni oluşu 
ve karmaşık yapısı itibariyle sistematik bir toplama ve belgeleme çalışması ise 
henüz ufukta görünmüyor. Enstitümüz kendi alanıyla sınırlı olmak kaydıyla 
ve olanakları çerçevesinde boşluğu kısmen doldurmaya çalışıyor.

Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nün ilk 
binası
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Kakao Deposundan Modern Bir Yapıya
70’li yılların sonundan itibaren Enstitü bilimsel çalışmalarını Hollanda 

Kraliyeti Bilimler Akademisi (KNAw) çatısı altında yürütmeye başladı. Ama 
Enstitü vakıf olarak tüzel kişiliğini korumaya ve bağımsız bir mütevelli heyeti 
tarafından yönetilmeye devam ediyor. Giderek artan malzeme nedeniyle 1989 
yılında bir kakao deposunun yenilenmesiyle bugünkü görünümünü alan yeni 
binasına taşındı. Yeni binamızda USTE ile birlikte NEHA ve Hollanda Basın 
Müzesi (Persmuseum) çalışmalarını yürütüyorlar. USTE’de yaklaşık olarak 
175 eleman çalışıyor. 

Enstitü’de bulunan 3000’ e yakın kurum ve kişiye ait arşivlerin raf uzunluğu 
on beş kilometre civarında bulunuyor ve buna her yıl itibariyle yaklaşık bir 
kilometre raf uzunluğunda arşiv malzemesi ekleniyor. Kitap, broşür, dergi 
vb gibi basılı kütüphane malzemenin raf uzunluğu ise elli kilometre olarak 
tahmin ediliyor. Bunların arasında 635.000 kitabın yanı sıra bütün dünyadan 
yüz binin üzerinde dergi ve gazetenin tam veya tama yakın koleksiyonu da 
var.  Bilgisayar ortamında kayda geçirilmiş işitsel ve görsel objenin sayısı yüz 
kırk bin olarak hesaplanıyor. Ancak henüz kayda geçirilememiş olanlar bunun 
birkaç katından daha fazla olarak tahmin ediliyor. Görsel ve işitsel malzeme, 
özel ısı ve ışık koşullarında ve ayrı depolarda korunuyor.

Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nün şimdiki binası
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Yeni Bir Bina mı?..
Geçtiğimiz dönemde Enstitü’ye intikal eden koleksiyonlarda olağanüstü 

artışlar oldu. Bilimler Akademisi’nin kütüphanesinin beklenmedik katılımı bu 
artışta büyük rol oynadı. Büyük çaplı girişlerin olması, 15-20 yıl yeterli olacağını 
düşündüğümüz raflarımızın hızlı bir biçimde dolmasını birlikte getirdi. Ayrıca, 
yakın gelecekte Bilimler Akademisi’nin profilinde olası değişimler ve kaymalar 
nedeniyle USTE’ye birim olarak yeni katılımlar veya eklemeler olması da söz 
konusudur. Bu nedenlerle, yakın zamanda gündeme gelmeyeceği düşünülen 
yer meselesi, yeni bir bina veya mevcut yapının genişletilmesi -ya da her ikisi- 
fikri pratik bir değer kazanmaya başladı.

Yeni Bilgiler
USTE’nin tarihiyle ilgili yukarıdaki yazı Enstitümüz tarafından çıkarılan 

ve editörlüğünü bu satırların yazarının yaptığı Sosyal Tarih başlıklı Türkçe 
yayının 5. sayısından (2006) alındı. Bu arada gerçekleşen kimi değişikliklerin 
yukarıdaki metinde yer almadığını belirtmek gerekir. Bunlar kısaca şöyle 
özetlenebilir:

En başta Enstitümüz’de çalışan eleman sayısının 2007 yılı itibariyle 190 
kişiyi bulduğunu belirtelim. Bilimler Akademisi’nin yeniden yapılandırılması 
çerçevesinde bazı birimlerin kapatılması veya Enstitümüz’e bağlanması 
nedeniyle çalışanların sayısının önümüzdeki birkaç yılda 200’ü geçeceği tahmin 
edilmektedir. Gerek malzemenin miktarında, gerekse çalışanların sayısındaki 
hızlı artış yer konusunu acil bir sorun olarak gündeme getirdi ve ilk aşamada, 
pratik bir önlem olarak, mevcut binanın yükseltilmesi düşüncesi ortaya çıktı. 
Bu yöndeki hazırlıklar başlamış durumdadır. Önümüzdeki iki yıl içerisinde 
bu sorunun geçici olarak çözüleceği inancındayız. Böylelikle Uluslararası 
Kadınlar Bilgi ve Belge Merkezi’nin de  (IIAv) binamıza taşınması mümkün 
olabilecektir.1.

Ancak, yer sorununun daha uzun erimli çözümü için yeni bir bina 
ihtiyacının en nihayetinde ortaya çıkacağı biliniyor. Bu konu ile ilgili olarak 
Hollanda Bilimler Akademisi ile görüşmeler sürdürülmektedir. Enstitümüz 72 
yıl önce başlattığı tehlikede olan ve bilimsel çalışmalara kaynak olabilecek 
tarihsel malzemeyi koruma altına almak görevini sürdürmek için gerekli olan 
önlemleri almaya devam edecektir.

Arşiv koleksiyonlarının sayısı geçen bu sürede üç bini aştı. Yeni gelen arşivler 
arasında Amnesty International ve Greenpeace’in de bulunduğunu özellikle 
belirtelim. Bu iki itibarlı uluslararası kuruluşun arşivlerinin Enstitümüz’e 
gelmesi sanıldığı kadar kolay olmadı, uzun bir zaman dilimini kapsadı, zor bir 

1	 Bu	kuruluşla	ilgili	ayrıntılı	bilgileri	şu	web	adresinden	edinmeniz	mümkündür:	http://www.iiav.nl
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süreçten geçti. Bu kuruluşlar önce bir komisyon oluşturdular ve arşivlerinin 
nerede ve nasıl amaca daha uygun bir şekilde korunabileceğini bir süre 
araştırdılar. Birçok ülkede yaptıkları incelemelerden sonra Amsterdam’da 
karar kıldılar. Amsterdam’ın uluslararası konumu, Enstitümüz’ün profili 
kadar, deneyimi, şeffaflığı  ve hizmet kalitesi de bu seçimde büyük rol oynadı. 
Öte yandan Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ICFTU) ve 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) arşivlerinin de kurumumuzda 
bulunması tercihleri kolaylaştıran etkenlerdi. Böylelikle dünyanın en itibarlı 
dört kuruluşunun ICFTU, ETUC, Amnesty ve Greenpeace’in arşivleri 
Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nün (USTE) çatısı altında buluşmuş oldu. 

Yine 2007 yılı itibariyle kitap ve broşürlerin sayısı 700.000’i aştı. Her yıl 
itibariyle bu rakama birkaç bin başlığın eklendiğini göz önünde tutmak gerekir. 
şimdiye dek kataloglanmış olan süreli yayınlar 118.000 civarındadır. Bu 
yayınların arasında düzensiz ve yılda birkaç sayı çıkan dergiler olabileceği gibi 
onlarca yıl çıkan Pravda, Izvestia gibi günlük gazetelerin olduğu da gözönünde 
tutulmalıdır.

Görsel malzeme daha karmaşık bir yapıya sahiptir, sayılar yüzbinlerle ifade 
edilebiliyor ki bunların önemli kısmı henüz kaydedilmemiş durumdadır.  Bilgi 
vermek anlamında şimdilik şu rakamlar verilebilir: Yaklaşık, 250.000 fotoğraf, 
138.000 fotoğraf negatifi, 36.000 resim, 118.000 afiş, 2500 film, 4000 video filmi, 
3000 çeşitli ebatlarda propagandif tekstil parçası, birkaç yüz pankart. Ayrıca 
çok sayıda ses bandı, kasetler, cd’ler, dvd’ler, rozetler, çıkartmalar, takvimler, 
tabak, kalem türü hediyelik eşyalar, cam veya madeni figürler de bulunuyor.

Son yıllarda dikkatimiz özellikle dijital kayıt ve arşivleme üzerinde 
yoğunlaşıyor; çünkü teknolojik gelişmeler bizi ister istemez bu yöne doğru 
yöneltiyor. Elektronik kitap, süreli yayın ve arşivlemenin alanının giderek 
gelişmesi şimdiden bizim bu konularda ciddi olarak düşünmemizi, yeni tarzlar 
geliştirmemizi ve çağdaş gelişmelere ayak uydurmamızı zorunlu kılmaktadır. 
Elbette bu tür devasa sorunlarla tek başına başa çıkabilmemiz olanaklı değildir. 
İletişim teknolojisindeki dev kuruluşları ister istemez izlemek zorundayız. Bu 
amaçla konu ile ilgili tüm uluslararası toplantıları izlemeye ve gelişmenin 
yönünü saptamaya ve bu bağlamda kendimizi uyarlamaya çalışıyoruz. Bu 
aşamada söyleyebileceğimiz tek şey, önümüzdeki yılların şimdiye dek tanık 
olmadığımız gelişmelere sahne olacağıdır.

USTE’nin Yeni Direktörü: Erik–Jan Zurcher
Enstitü’müzle ilgili olarak yakın zamanda gerçekleşen değişikliklerden birisi 

de yeni direktörün atanmasıdır. Önceki direktörümüz Jaap Kloosterman’ın 
emekliliğinin yaklaşması ve anarşizm konusunda özgün bir araştırma yapmak 
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istemi nedeniyle başlatılan atama sürecinin sonucunda yeni direktörümüz 
belli oldu: Prof. Dr. Erik–Jan Zürcher. 

Erik–Jan Zürcher ismi Türkiye bilim dünyası için yabancı degildir. Çünkü, 
Zürcher, geç-dönem Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerinde bilimsel 
çalışmalarıyla akademik çevrelerde zaten oldukça iyi tanınan bir isimdir. 
Kuşkusuz bu atama aynı zamanda bizim için de bir prestij konusudur. Çünkü, 
Erik-Jan Zürcher 90’lı yıllarda Enstitü’müzün Türkiye Bölümü’nü oluşturdu 
ve uzun yıllar sorumluluğunu yürüttü. Uluslararası akademik çevrelerde 
Türkiye tarihi üzerine tanınan bir simanın Enstitü’müze direktör olarak 
atanması bölümüz için sadece bir sevinç kaynağıdır.

Türkiye Bölümü’nün Kurulması
“Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, ama özellikle son çeyreğinde toplumsal 

hareketlenmenin olağanüstü ölçüde artması; tarımdan sanayiye geçiş 
sürecinde köyden kente, kentten dış ülkelere göçün hızlanması ve bu bağlamda 
milyonlarca kişinin Batı Avrupa’da işçi olarak çalışması; etnik farklılığın 
çatışma eğilimi taşıması toplum bilimcilerin dikkatlerinin bu ülkeye, yani 
Türkiye’ye, yönelmesine yol açtı. Kuşkusuz Avrupa’nın Güney-Doğu’sunda 
iki yüzyıldır batılılaşma uğraşı içerisinde olması ve önemli jeostratejik bir 
konumda bulunması; Avrupa Konseyi ve NATO gibi kurumların üyesi ve 
Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunun bulunması Türkiye’ye yönelik artan 
ilginin artılarını oluşturdu.

Ama bölümün kurulmasındaki asıl belirleyici etmeni, yaklaşık on 
yıl arayla tekrarlanan askeri darbelerin Türkiye’de muhaliflere yönelik 
ağır ve yok edici baskıya süreklilik kazandırması oluşturmuştur. Çünkü 
bu durumda sadece muhaliflerin yaşamı değil, sosyal tarihe kaynaklık 
edebilecek malzeme de yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Temel 
kuruluş amacı tehlikede olan tarihsel malzemeyi korumaya alıp bilimsel 
çalışmalara kazandırmak olan Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü 
(USTE) bu duruma seyirci kalamazdı. Bu nedenle gecikmeli de olsa Türkiye 
Bölümü’nün kurulması kararı alındı. 

İlk adım, 1800’lerden itibaren Osmanlı ve 1923’en sonra Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin sosyal-ekonomik tarihinin incelenebilmesi için Batı-
Avrupa’da bir kütüphanenin oluşturulmasıydı. Bu bağlamda öncelikle bir 
kitap ve süreli yayınlar koleksiyonu geliştirilmeliydi. Öte yandan işçiler ve 
sosyalistler başta olmak üzere muhalif hareketlerin arşivlerinin toplanması da 
temel hedeflerden birisi olmalıydı. Bunlara bağlı olarak Türkiye’nin sosyal ve 
ekonomik tarihine tanıklık edebilecek görsel ve işitsel malzemenin toplanması 
da göz ardı edilmemeliydi. Bu kaynaklar düzenli ve disiplinli bir biçimde 
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toplanmadığı takdirde Türkiye’nin ekonomik ve sosyal tarihi üzerine ciddi ve 
sürekli bilimsel çalışmaları geliştirmek hemen hemen olanaksızdı. Çalışmalar 
bu amaçlar doğrultusunda yürütüldü.

Kuşkusuz alanımız sosyal tarih olduğuna göre işçi ve sendikal hareketin 
malzemesini toplamaya öncelik vermemiz anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü 
sosyal tarihin esas temelini, genel tarihten farklı gelişmesinin nedenini işçi 
sınıfı hareketinin doğması ve büyümesi oluşturmaktadır. Buna paralel olarak 
büyüyen sol ve radikal-sol hareketler çalışmalarımızın diğer önemli bir alanını 
oluşturmaktadır. Tarihi ve güncel boyutu itibariyle etnik farklılıklar, bu 
bağlamda Kürtler ve Kürt sorunu da özel dikkat gösterdiğimiz alanlardan bir 
tanesidir. Yine özel olarak önem verdiğimiz alanlardan birisi de Avrupa’daki 
göçmen hareketidir. Son yıllarda profilimize eklediğimiz radikal İslami 
hareketleri de bu arada zikretmeliyiz. Ancak henüz atılması gereken daha 
birçok adımın olduğunun bilincindeyiz.”

Yukarıdaki ifadeler, Enstitümüz’ün Tükiye Bölümü’nün internet sayfasından 
alındı.2 Bu arada Türkiye Bölümü birçok alanda önemli başarılar sağladı, çok 
özel arşiv, kütüphane, görsel ve işitsel koleksiyonu bir araya getirdi. Yirmi 
yıllık bir geçmişi olan Türkiye Bölümü’nün bir araya getirdiği koleksiyonların 
kapsamı nedir?

Türkiye Koleksiyonları
Arşiv Malzemesi
USTE, geleneği itibariyle sol ve işçi hareketlerinin malzemesini toplamaya 

öncelik verdi. Bunda Enstitü’yü ilk kuranların sol hareketten gelmeleri,  
baş finansörün Hollanda Sendikalar Federasyonu (FNv)’nin yan kuruluşu 
olması rol oynamakla birlikte, o dönemde, yani 30’lu yıllarda ve sonrasında 
muhalefetin ana gövdesini sol hareketin oluşturması da önemli bir etken 
oluşturdu. Bu nedenlerle, Türkiye Bölümü tarafından toplanan malzemenin 
büyük bölümünün sol ve işçi hareketlerine ait olması bir tesadüf değildir.

Türkiye’de sol denilince akla gelen ilk örgüt kuşkusuz Osmanlı Sosyalist 
Fırkası’dır. Hakkında çok fazla bilgi mevcut olmayan bu örgütün ‘Islahat 
Programı’ ve yayın organları İştirak ve Beşeriyet’in örnekleri (bazı sayıları 
fotokopi) Enstitümüz’de bulunmaktadır.

Osmanlı Sosyalist Fırkası’ndan sonra ilk kapsamlı örgütlenmenin adı 
Türkiye Komünist Partisi’dir (TKP). Kuruluş tarihi konusundaki kimi 
tartışmalara karşın 1920 yılında Bakü’de Mustafa Suphi liderliğinde kurulduğu 
genel olarak kabul edilen bu örgüt yaşamının hemen hemen tümünü yeraltı 
koşullarında geçirdi. Kitlesel tutuklamalara ve ağır baskılara muhatap olan 

2	 	http://www.iisg.nl/uste
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bu örgütün arşivinin az bulunan çok parçalı karakteri bu nedenle bizim için hiç 
de şaşırtıcı değildir. Ancak, bu örgütün Komintern’e üye olması arşiv(ler)inin 
çok az bilinen döneme ait kısmının ortaya çıkarılmasına vesile oldu. 

Komintern, yapısı itibariyle dünya komünist hareketinin ana karargâhı 
olduğu ve bağlı komünist partiler tüm önemli yazışmalarının birer örneğini 
Komintern merkezine (Moskova) göndermek zorunda oldukları için Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra Enstitümüz TKP’nin son yöneticileriyle işbirliği 
içerisinde bu malzemenin kopyalanıp gün ışığına çıkarılmasına öncelik verdi. 
Bilal şen’in Komintern arşivinde yaptığı tarama ve Marks-Engels Enstitüsü 
çalışanlarından oluşan USTE Moskova Bürosu’nun düzenlediği envanter 
çerçevesinde yaklaşık 40.000 sayfadan oluşan TKP-Komintern arşivi mikrofilme 
çekilerek Amsterdam’a getirildi. Bir kopyası Türkiye Sosyal Tarih Araştırma 
vakfı (TÜSTAv)’nda bulunan bu arşiv TKP’nin ilk dönemiyle ilgili bilinen veya 
bilinmeyen birçok olaya ışık tutması itibariyle son derece önemli bir kaynaktır.

Kuşkusuz bu arşiv TKP’nin tüm faaliyetlerini kapsamıyor. Demokratik Alman 
Cumhuriyeti’nin (DAC) kurulmasından sonra Leipzig’de merkezi faaliyetlerini 
sürdüren ve daha sonra radyo yayını olanaklarına kavuşan TKP’nin diğer 
malzemesi Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra DAC’nın diğer arşivleriyle 
birlikte Moskova’ya taşındı. Enstitümüz, bu arşivin bilimsel çalışmalara 
açılması için TKP’nin yöneticileriyle birlikte Rusya’da ilgililer nezdinde gereken 
girişimlerde bulundu. Ne var ki bu girişimler, Rusya güvenlik birimlerinin karşı 

Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü Arşivi’nden: Açlık Grevindeki Türk Kadın İşçiler
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tutumu nedeniyle olumlu biçimde sonuçlanamadı. Bu nedenle bu arşiv, ne yazık 
ki araştırmacılara kapalı olarak, hâlâ Rusya’da bulunuyor.

Bunun dışında TKP’nin Avrupa’daki faaliyetlerini ve örgütlenmesini 
kapsayan bir arşivi Duisburg’dan Amsterdam’a getirilerek tasnif edildi ve 
envanteri çıkarıldı. Geldiği yer itibariyle aynı zamanda ‘TKP-Duisburg arşivi’ 
olarak da tanımlanan bu arşivin en önemli özelliklerinden birisi de ‘TKP’nin 
Sesi’ radyosunun metinlerini içermesidir.

Bunun dışında genel anlamıyla Türkiye sosyalist hareketiyle ilgili olarak 
Enstitü’de mevcut bulunan arşivler şöyle sıralanabilir: Nazım Hikmet, Zekeriya 
Sertel, Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Fuat Fegan, Kemal Sülker, vâlâ Nureddin 
ve eşi Müzehher vâ-Nû, Fatma Hikmet İşmen, Yusuf Ziya Bahadınlı, M. Hulusi 
Dosdoğru, Devrimci İşçi (Hollanda), ‘Tutsak ürünleri’ (F Tipi tutukevlerindeki 
DHKC militanlarının çıkardığı el yazması dergiler, karikatürler, resimler vd). 

İşçi sınıfının sendikal hareketi ve diğer alanlarla ilgili koleksiyonlar ise 
başlık olarak şöyle özetlenebilir.

Sendikal hareket: Kemal Sülker (Türk-İş/DİSK), Celal Küçük (DİSK/
Lastik-iş), Sina Pamukçu (DİSK), Yücel Top (DİSK), İsmail İnan (Türk-İş), 
Tom Etty (Hollanda Sendikalar Federasyonu Uluslararası İlişkiler Sekreteri), 
Muharrem Karaman (Belçika’da Türkiyeli sendikacı).

Ünlü politikacılar veya diplomatlar: Ismail Hakkı Arar (parlamenter ve 
bakan), Mahmut şerafettin Dikerdem (diplomat/Barış Derneği Genel Başkanı), 
Osman Olcay (diplomat ve bakan).

Kürt hareketi: International Society Kurdistan (ISK) ve Silvio van 
Rooy, Lissy Schmidt (Kuzey-Irak’ta öldürülen Alman gazeteci), de Stichting 
Nederland-Koerdistan (Hollanda-Kürdistan vakfı). 

Barış ve dayanışma hareketleri: Türkiye’de İnsan Hakları ve Muhalefet 
Hareketleri (Human Rights and Social Movements in Turkey-dökümantasyon), 
Barış Derneği ile Avrupa’da Dayanışma etkinlikleri, Mahmut Dikerdem 
arşivi. 

Köy Enstitüleri: H. İnanç, wim van den Munkhof, 

Hollanda’da Türkiyeli göçmenler hareketi: Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği 
(HTİB), Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği (HTKB), (Hükümet nezdinde) 
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Türkler için Danışma Kurulu (IOT), Alternatif/Jongeren Centrum (Gençlik 
Merkezi), Hollanda Yabancılar Merkezi (Nederlandse Centrum Buitenlanders- 
NCB), Stichting Gastarbeidwinkel / Nijmegen (Misafir İşçi vakfı), Hollanda 
İslami Eğitim ve Öğretim vakfı (ISNO), Jak den Exter (araştırmacı/türkolog), 
Pieter Beerens (türkolog) ve Stichting Turkije Informatie (Türkiye Enformasyon 
vakfı),  Turan Gül (birinci nesil Türk işçisi), Mustafa Dokudur (birinci nesil 
Türk işçisi). 

Dökümantasyon: Türkiye’de seçimler, Partiya Sosyalista Kurdistan (PSK), 
Türkiye’de anarşist hareket, Hollanda basınında Türkler ve Kürtler (HTİB).

Elbette, mevcut koleksiyonlar yukarıda belirtilenlerle sınırlı değildir. 
Türkiye koleksiyonları hakkında daha geniş ve ayrıntılı bilgi için internet 
sayfamızda (www.iisg.nl) bulunan arama motorlarında ‘Türkiye’, ‘Turkije’, 
‘Turkey’ veya ‘Türkei’ anahtar sözcükleriyle tarama yapabilirsiniz. 

Kütüphane Malzemesi
Arşiv malzemesinin yanı sıra düzenli olarak toplamaya çalıştığımız 

kütüphane malzemesini iki bölümde ele almak gerekir. Birincisi, kitaplar ve 
broşürlerdir. Büyük bir kısmı Türkiye’de yayınlananlar olmak üzere Türkiye 
dışındaki değişik diaspora çevrelerinin ve uluslararası akademik çevrelerin 
yayınları da düzenli olarak toplanmaktadır. 2007 itibariyle kataloglanan kitap 
ve broşür sayısı 21.000’in üzerindedir ve buna her yıl itibariyle 1000 yeni başlık 
eklenmektedir. Bu özelliğiyle USTE şimdiden Batı Avrupa’da Türkiye ile ilgili 
en büyük bilgi ve belge merkezi konumuna ulaşmış durumdadır.

Kitapların ve broşürlerin yanı sıra Enstitümüz’deki kütüphane malzemesinin 
en güçlü yanı süreli yayınlardır. Geç dönem Osmanlı’dan başlamak üzere 
günümüze dek yaklaşık 3000 süreli yayının koleksiyonunun mevcut olduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle işçi, sol ve diğer muhalif politik grupların süreli 
yayınları koleksiyonlarımızda güçlü bir biçimde temsil edilmektedir. Osmanlı 
Sosyalist Fırkası’nın yayın organları dışında daha sonraki dönemle ilgili kimi 
sol yayınlar da mevcuttur. 1950’li yılların başlarında ilk işçi sendikalarının 
kurulduğu dönemde yayınlanan sendikal yayınların önemli bir kısmı Kemal 
Sülker koleksiyonunda yer almaktadır. 60’lı yılların Yön,.Sosyal Adalet,.Ant,.
Türk Solu, (Al)Aydınlık, (Ak)Aydınlık-(PDA), İşçi-Köylü,. Türk Solu,. Emek.
ve Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) propaganda broşürleri hemen hemen tam 
koleksiyon olarak bulunmaktadır. 

70’ li yılların bilinen sol yayınlarından Atılım,.Yürüyüş,.Kitle,.İlke,.Devrimci.
Yol,. . Halkın Sesi,. Halkın Kurtuluşu,. Halkın Yolu,. Halkın Birliği tam veya 
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tama yakın olarak mevcuttur. 80’ li ve sonrası yılların yayınları ise Türkiye 
Bölümü’nün kurulmuş olması nedeniyle düzenli olarak toplandılar. şu anda 
yaklaşık olarak 300’ün üzerinde süreli yayının sayıları toplanmaktadır. Sol, 
sendikal, politik, etnik yayınlar bu sayının büyük bir kısmını kapsamaktadır. 
Aralarında çok düzensiz çıkan yayınlar olduğu gibi günlük olarak yayınlanan 
gazeteler de mevcuttur. Bunlar arasında Yeni Ortam,.Politika,.Özgür Politika,.
Yeni Özgür Politika,.Özgür Gündem,.Özgür Ülke,.Ülkede Özgür Gündem,.Akit, 
Evrensel sayılabilir.

Süreli yayınlar içerisinde özel önem verdiğimiz alan ise sendikal yayınlardır. 
Sendikal yayınların toplanması etkinliklerimizin önemli bir kısmını 
kapsamaktadır. Çünkü, bu tür yayınları düzenli toplayan başka bir kuruluş 

–Türkiye dahil- maalesef bulunmamaktadır. Toplananlar düzenli değildir 
veya çok eksiklidir. Ayrıca periyodik olarak yapılan genel kurul raporlarını 
içermemektedir. Halbuki gerek sendikal dergiler, gerekse genel kurul raporları 
Türkiye işçi sınıfının tarihi üzerinde yapılacak araştırmalar için vazgeçilmez 
kaynakları oluşturmaktadırlar. Bu nedenlerle Enstitümüz sendikal yayınların 
toplanmasına özel bir önem vermektedir. Ayrıca her zaman kolay kolay 
bulunmayan broşürler, kitaplar, bildiriler ve raporlar da dikkat merkezimizde 
yer almaktadırlar.

Görsel Malzeme
Sosyal tarihin günümüze ve gelecek kuşaklara doğru ve etkili bir biçimde 

aktarılabilmesi için görsel malzemenin önemi yadsınamaz. Hele iletişim 
teknolojisinin devasa adımlarla ilerlediği günümüzde görüntü malzemesinin 
önemi daha da artmış durumdadır. USTE, Türkiye’nin sosyal tarihine ışık 
tutacak görsel malzemenin toplanmasına ayrıca önem vermektedir. Bu 
bağlamda fotoğraf, film, cd, dvd, afiş, grev önlüğü, görevli kol bandı, şapka, 
bayrak, flama, fular, hapishane işlemeleri vb tekstil ürünleri, rozet, kalem, 
plaket, cam ve madeni figürler saklanıp koruma altına alınmaktadır.  

Görsel malzeme arasında afişler özel öneme sahiptir. 60’lı yıllarda hızla 
artan sosyal hareketlerle birlikte Türkiye’de propaganda aracı olarak afişin 
‘keşfedildiğini’ söyleyebiliriz. Daha önce de kullanılmakla birlikte kapsamı 
oldukça sınırlıydı ve daha çok devlet kuruluşları tarafından kullanılıyordu. 
Çok partili yaşama geçildikten sonra seçimlerde sınırlı da olsa kullanılmaya 
başlandığını görüyoruz. 60’lı yıllardan sonra bu alanda adeta bir patlama 
yaşandı ve bu süreç 70’li yıllarda hızlanarak arttı. Bu artış 70’li yıllardaki politik 
kutuplaşmalar ve çatışmalarla at başı gitti. 12 Eylül askeri müdahalesinden 
sonra bir duraklama dönemi yaşanmakla birlikte hemen akabinde yeniden ve 
hızlanarak arttığını görüyoruz. Bu kez sadece politik hareketler değil, bütün 
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sivil toplum örgütlerinin de afişi bir tanıtım ve propaganda aracı olarak 
kullanmasına tanık olundu. Bu süreç hâlâ genişleyerek sürmektedir. Bu 
özelliğiyle Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en fazla afiş tekniğine başvuran 
ülkelerden birisidir demek pek abartma olmayacaktır. 

USTE, 60’lı yıllardan başlamak üzere günümüze dek Türkiye’nin sosyal 
tarihiyle ilgili 1000’in üzerinde afişi bir araya getirdi ve korumaya aldı. Bu 
sayı her yıl itibariyle yaklaşık 200 civarında artmaktadır. Toplanan afişler 
özellikle sendikalara, sol örgütlere, sivil toplum örgütlerine ve Kürt hareketine 
aittir. Bunların dışında Avrupa’daki göçmen hareketi ve Kürt diasporası da 
afiş koleksiyonumuzda belirli ölçüde temsil edilmektedir. 

Görsel malzemenin diğer önemli bir bölümünü de fotoğraflar oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda Kemal Sülker arşiviyle birlikte gelen Türkiye Birlik  (günlük 
işçi, esnaf ve zanaatkâr gazetesi) fotoğraf koleksiyonu anılmaya değer bir 
özellik taşıyor. 50’li ve 60’lı yıllardaki işçi hareketinin ve çalışanların yaşam 
koşullarının binlerce görüntüsünü içeren bu koleksiyon bizzat Kemal Sülker 
tarafından kurulmuş olan sistematiği bozulmadan koruma altına alındı. Bunun 
dışında DİSK’ten ve Maden-iş’ten gelen işçi direnişleri, 1 Mayıs mitingleri ile 
ilgili fotoğraflar da anılmaya değerdir. Avrupa’daki göçmen hareketi, TKP 
etkinlikleri ve Kürt hareketiyle ilgili fotoğraflar da özgün karakter taşıyorlar. 
Köy Enstitüleri ile ilgili fotoğraf koleksiyonumuz bu özgün eğitim ve öğretim 
deneyimini birçok yazılı eserden daha iyi anlatabilecek özelliklere sahiptir. 
İsmet İnönü ve Adnan Menderes ile ilgili özel bir koleksiyonu anmadan geçmek 
istemiyoruz. Binlerce fotoğraf arasında Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nın özel ve 
aile fotoğrafları kuşkusuz ayrı bir değere sahiptir. Bu arada Hollanda’daki 
Türkiye kökenli göçmen işçi hareketinin birçok fotoğrafının Enstitümüz’de 
mevcut olduğunu belirtmek isteriz. Bunlar arasında HTİB etkinlikleri ve 
birinci nesil göçmen işçilerin resimleri ilk akla gelenlerdir.

Görsel malzeme olarak filmler üzerinde de kısaca durmak isteriz. Bu 
kategoride özellikle Türkiye İşçi Partisi (TİP) filmlerini anmak gerekir. 
TİP’in Film Bürosu tarafından çekilen TİP etkinliklerinin bütün görüntüleri 
toplam 146 rulo halinde özel soğutmalı bir depoda koruma altına alınmıştır. 
12 Eylül askeri rejiminin karanlık elleri imha etme fırsatı bulamadan 
kurtarılıp korunmaya alındığı için bu koleksiyon özel bir öneme sahiptir. TİP 
filmlerinin kullanılması özel izine tâbidir ve envanteri internet ortamında 
bulunmaktadır.3.

TİP filmlerinin dışında İbrahim Kaypakkaya belgeselinin bütün 
çekimlerinin USTE’de bulunduğunu belirtelim. Yapımcı Emrah Cilasun 
tarafından çekilen belgesel birçok bilinmeyeni gün ışığına çıkararak birçok 

�	 	http://www.iisg.nl/image_sound/film/turks.php
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ilke imza attı. Bunun dışında 1 Mayıs mitinglerinin ve TKP etkinliklerinin 
filmlerinin de Enstitümüz’de olduğunu belirtelim.

Görsel malzemenin her kategorisi özelliklerine uygun olarak özel bir biçimde 
ve ayrı depolarda korunuyorlar. Böylelikle normal fiziksel yaşam süresi optimal 
olarak sağlanmış oluyor. Kimi görsel malzemenin zamanla daha uzun süreli 
dijital ortamlara aktarıldığını da belirtmek gerekir. TİP’nin filmleri dışındaki 
görsel malzemesinin incelenmesi ve kopyalanması bazı koşullarla serbesttir.4.

Görsel malzemeyi internet üzerinden nasıl araştırabilirsiniz? Bunun için 
(http://zoeken.iisg.nl/search/) adresi üzerinden ‘tur’, ‘turkey’, ‘turkije’ veya 
konunuzla ilgili daha özgün anahtar sözcükler vererek (ör: nazim hikmet, disk 
vb) arama-tarama yapabilirsiniz. Gözönünde tutulması gereken diğer bir nokta 
şudur: Online ortamda tespit ettiğiniz görüntüleri alıp kullanmanız düşük 
çözünürlük nedeniyle olanaklı değildir. Ayrıca kişi ve telif hakları nedeniyle de 
bu konuda sınırlama koymak zorundayız. Kopyasını almak istediğiniz görüntü 
için Enstitümüz’e başvurmanız gerekmektedir.5.

Türkiye Koleksiyonlarından Nasıl Yararlanılabilinir?	
USTE, uhdesinde bulunan koleksiyonların isteyen her araştırmacıya açık 

olmasını ilke edinmiştir. Ancak bu ilke, koleksiyon sahiplerinin isteği üzerine 
ya da kişi haklarının korunması amacıyla kimi zaman bazı koleksiyonların 
izine bağlı olarak incelenebilmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bu 
tür koleksiyonlar için izin alınması  gerekmektedir. İzin almak süreci 
Enstitümüz’e başvurarak başlatılabilir. Bunun için kimliğinizi, amacınızı ve 
hangi koleksiyondan yararlanmak istediğinizi herhangi bir dil ile bildirmeniz 
yeterlidir. Türkiye koleksiyonları arasında izine tâbi olanlar sadece TKP arşivi 
ve TİP filmleridir. Bunun dışındaki malzemenin hiçbir izine tâbi olmadığını 
hemen belirtelim. Türkiye-Transkafkasya ilişkilerini konu edinen mikrofilm 
arşivi, proje henüz sonuçlanmadığı için şimdilik araştırmalara kapalıdır, proje 
biter bitmez incelemelere açık bir statüye getirilecektir.

Koleksiyonlardan yararlanmanız iki tarzda olabilir. Eğer uzun süren 
bir araştırmayı amaçlıyorsanız, o zaman okuma salonumuzdaki olanakları 
kullanmak zorundasınız. Okuma salonu, yaklaşık olarak 60 kişiliktir ve 
bütün modern çalışma olanaklarına sahiptir. Uzun süre arşiv malzemesiyle 
çalışacak olanlar için özel çalışma odaları ayrılmıştır. Ne var ki bu odalar için 
önceden başvurup sıraya girmek gerekmektedir. 

Uzun boylu bir araştırma yapmayıp sadece bazı kaynaklardan yararlanmak 

�	 	Bu	kopyalamanın	hangi	koşullarda	gerçekleştiğini	internet	sayfamızdan	öğrenmeniz	mümkündür:		
http://www.iisg.nl/service.php

5	 	Başvuru	adresimiz:	user.service@iisg.nl
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istediğiniz takdirde kopya edinmek isteğinde bulunabilirsiniz. Kopyalama 
bedelini ve posta ederini ödemek kaydıyla bu türden başvurularınızı herhangi 
bir Batı dilinde iletebilirsiniz6 Başvurularınızı iletmeden önce ana internet 
sayfamızın (www.iisg.nl) sol şeridinde bulunan ‘Online Catalogue’ başlığını 
tıklayarak iyi bir tarama yapmanızı tavsiye ederiz.  Bunun için, konunuzla 
ilgili birçok anahtar sözcük kullanabilirsiniz. Yalnız, ekrana dökülen bilgilerin 
sadece anahtar sözcükle ilgili olduğunu, söz konusu sözcüğün yer almadığı 
kaynakları içermediğini unutmamanız gerekir. Bu nedenle, kimi zaman 
ilgili yayının başlığıyla ya da yazarın ismiyle arama yapmanız daha kesin 
sonuçlar almanız için gerekli olabilir. Sonuç olarak, Online Catalogue’da geniş 
ve ayrıntılı tarama yararlı olacaktır. Koleksiyonların içeriği konusunda daha 
geniş bilgi edinmek isterseniz her zaman Türkiye Bölümü’ne başvurabilirsiniz. 
Türkiye Bölümü’nün Türkçe sayfasına ana sayfamızdaki ‘Turkey Department’ 
başlığını tıklayarak ulaşmak mümkündür.

Sosyal Tarih Yayını
USTE, Enstitü’nün bütün çalışmalarını kapsayan yıllık rapor yayınlamak 

geleneğini uzun yıllardır sürdürüyor. İngilizce yayınlanan bu raporu basılı 
olarak edinmek isteyenlerin isteklerini iletmeleri yeterlidir. Bu rapor, ayrıca 
internet sayfamızda dijital olarak yer almaktadır.

Bunun dışında USTE Türkiye Bölümü yıllık Türkçe yayını Sosyal Tarih’i.
düzenli olarak yayınlıyor. Geçen bir yıl içerisinde Türkiye koleksiyonlarına 
katılan malzemenin tanıtıldığı, Enstitü’nün kimi etkinlikleri ve uluslararası 
arşivleri konusunda bilgilerin verildiği bu yayını edinmek ücretsizdir ve ayrıca 
internet sayfamızdan dijital versiyonuna da ulaşılabilir. web sayfamızdan 
Enstitü’nün diğer yayın çalışmaları hakkında da bilgi alabilirsiniz.

İletişim
Zülfikar Özdoğan (zoz@iisg.nl) 
International Institute of Social History
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
Hollanda

Tel: +31 20 668 58 66
Fax: +31 20 665 41 81

�	 Taleplerinizi	herhangi	bir	Batı	dilinde	user.service@iisg.nl	adresine,	Türkçe	yazışmak	istediğiniz	tak-
dirde	Türkiye	Bölümü’nden	Zülfikar	Özdoğan’a	iletebilirsiniz	zoz@iisg.nl	
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USTE Ankara Bürosu:
Emirali Türkmen (dipnotkitabevi@yahoo.com) 
P.K. 693
06445 Yenişehir, Ankara
Tel: 0312 – 419 29 32

Arşiv, dökümantasyon, kütüphane, işitsel veya görsel materyaliniz varsa 
ve bu amaçla Türkiye Bölümü ile ilişki kurmak istiyorsanız lütfen isteğinizi 
Zülfikar Özdoğan’a yöneltiniz. Tel 020 6685866, email: zoz@iisg.nl

USTE Türkiye Bölümü’nün yıllık raporu niteliğindeki ‘Sosyal Tarih’.
bültenini yazılı olarak edinmek için zoz@iisg.nl email adresine başvurmanız 
yeterlidir. Bülteni edinmek herhangi bir ücrete tâbi değildir. ‘Sosyal Tarih’i.
online olarak incelemek isteyenler şu başlığı tıklayabilirler: www.iisg.nl/uste/

USTE’deki koleksiyonlarla ilgili genel bilgi edinmek isteyenler, istemlerini 
ask@iisg.nl email adresine iletebilirler. Ayrıca www.iisg.nl/enquiries.php.
internet sayfasından da bilgi edinmeniz olanaklıdır.

Koleksiyonlardan yararlanmanın koşullarını şu adresten öğrenebilirsiniz: 
www.iisg.nl/service.php

Enstitü’nün çalışmalarını gönüllü olarak desteklemek isteyenler ‘USTE’nin 
Dostları’ klübüne üye olabilirler. Bilgi ve başvuru adresi: Friends of the IISH.

Özet: Temelde Hollanda sosyal demokrat işçi hareketi ile sendikalar tarafından kurulan “De 

Centrale” adlı sigorta şirketi tarafından finanse edilen Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü 

(USTE), sosyal tarih ve işçi hareketleri tarihine ilişkin malzemeyi toplamak, güvenli 

biçimde saklamak ve bilimsel kullanıma sunmak amacıyla 1935’te kurulmuş ve özellikle 

Nazi işgalinin getirdiği tehlikeleri atlattıktan sonra, Avrupa’nın ve dünyanın konusunda 

en önemli arşiv ve kütüphanesine sahip hale gelmiştir. Yazıda USTE’nin tarihi, gelişimi ve 

özellikle Türkiye Bölümü ve bu bölümdeki malzeme hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar sözcükller: Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE), Türkiye Bölümü, 

arşivler, kütüphaneler, sosyal tarih, işçi hareketleri. 

Abstract: The International Institute of Social History (IISH), subsidized by “De Centrale” 

which was an insurance company basically founded by social-democratic labor movement 

and relevant trade unions, was officially established in 1935 so as to collect materials 

on social and labour movements history, preserve them safely and make them accesible 

to independent researchers. After overcoming the dangers caused by Nazi occupation the 

archives and libraries of IISH have been recongnized as the most significant ones of Europe 
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and the world in the field of social history. This paper provides information on the history 

and development of IISH and specially the Turkey Department and the materials that it 

contains.

Key words: The International Institute of Social History (IISH), Turkey Department, 

archives, libraries, social history, labour movements.

 




