
Yola ilk ad›m›n› atan her derginin oldu¤u gibi, Toplum ve Kuram dergisinin
de birkaç cümlede aktar›labilecek k›sa bir hikâyesi var. 

Aylar önce, yaln›zca birkaç eski arkadafl olarak, bir masa etraf›nda bir araya
geldi¤imizde konufltu¤umuz konu fluydu: Acaba Türkiye’de sosyal bilimler
alan›na Kürtlerin sesini, rengini ve “gerçe¤ini” dâhil edebilecek bir derginin
kurulufluna önayak olabilir miyiz? Birbirimizi bunun mümkün oldu¤una
inand›rd›ktan sonra, bu fikrimizi deklare etti¤imiz bir davet metni haz›rlad›k
ve ulaflabildi¤imiz herkesle paylaflt›k. Söyledi¤imiz k›saca fluydu: Türkiye’de
Kürtleri d›flar›da tutarak sürdürülmeye çal›fl›lan sosyal bilimler alan›ndaki bil-
gi üretimi, örgütlenmifl bir yalan üretimi faaliyetinden baflka bir fley de¤ildir
ve müdahil olunmad›¤› sürece bu faaliyet, bugüne kadar iflledi¤i biçimde ifl-
lemeye devam edecektir. Aradan k›sa bir süre geçtikten sonra, bu fikir etra-
f›nda bir araya gelen ve ço¤u birbirini tan›mayan genç insanlar, söyledikleri
ve yazd›klar› ile bu dergiyi kurdular. 

Daha yolun en bafl›ndayken etraf›nda topland›¤›m›z o masada dile getirdi¤i-
miz ve ard›ndan eyleme geçirdi¤imiz fleyin, zaten o s›rada arkadafllar›m›z›n
ak›llar›ndan da geçmekte oldu¤unu derginin yay›na haz›rlan›fl› sürecinde an-
lam›fl olduk. fiimdi, aradan geçen aylardan sonra, bu dergiyi merak edip
okuyacak olanlar›n da ak›llar›ndan benzer fleyler geçmekte oldu¤unu umu-
yoruz. Bu yüzden, meselemizi ve rengimizi belirginlefltirmek amac›yla, Top-
lum ve Kuram dergisinin “Lêkolîn û Xebatên Kurdî” (Kürt ‹nceleme ve Ça-
l›flmalar›) alt bafll›¤› ile yay›n hayat›na bafllamas›na karar verdik.  

Bunun ne anlama geldi¤inin ve ne denli güç bir u¤rafl oldu¤unun bilincin-
deyiz: Türkiye’de sosyal bilimlerin s›n›rlar› içinde kalarak Kürtleri, Kürt me-

“Baflka bir kuflak geldi,
sorunun konumunu de¤ifltirdi.”
J. P. Sartre (Fanon’un ‘Yeryüzünün Lanetlileri’ne yazd›¤› önsözden) 

Toplum ve 
Kuram
dergisinden 
sosyal
bilimcilere 
aç›k davet 

Ç›karken



selesini ve Kürt bölgesini araflt›rmaya çal›flmak, her defas›nda, araflt›rmac›n›n
niyetinden ba¤›ms›zlaflan bir dizi faktör ile yüzleflebilmeyi gerektirir. ‹flte bir
örnek: Biz bu dergiyi yay›na haz›rlarken, bölgedeki asit kuyular›na toplu hal-
de at›lm›fl insanlar›n kemikleri ç›kar›l›yordu ve ayn› günlerde bu insanlar›n
belki evlatlar›, ye¤enleri ya da torunlar› olacak yafltaki çocuklar, kurflunge-
çirmez z›rhla kapl› polis araçlar›n› tafllad›klar› için cezaevlerine konuluyor-
lard›. Sadece çak›flan bu iki örnek bile, içinde yönümüzü arad›¤›m›z bu gi-
rift labirentin ne denli fliddet yüklü oldu¤unu göstermektedir. 

‹flte bu yüzden, bizler, bir yüzü daima fliddete bakan bu meseleyi, sosyal bi-
limlerin sa¤lad›¤› araç ve imkânlar ile anlamak, aç›klamak ve tart›flmak istiyo-
ruz. Bu çabam›z›n ilk ürünü de, iflte elinizde tuttu¤unuz bu dergi nüshas›d›r.

Davet metnimizde meram›m›z› uzun uzun anlatm›flt›k. Bu metinde dile ge-
tirdiklerimizi ç›karken tekrar etmemize gerek olmad›¤›ndan, son sözü ça¤r›-
m›za b›rak›yoruz:

Okumakta oldu¤unuz bu metin, haz›rl›klar› ‹stanbul’da sürdürülen, sosyal
bilimlerin tüm disiplinlerine ve oluflumlar›na yer vermeyi amaçlayan, 3 ayda
bir yay›nlanacak yeni bir kuramsal derginin yazarlar›na ve okurlar›na yöne-
lik davet mektubudur. Toplum ve Kuram ad›yla yay›nlanacak olan bu der-
ginin yola ç›k›fl nedenlerini, hedeflediklerini ve yay›n çerçevesini aç›klama-
ya çal›flacak olan bu metin, derginin yay›n hayat›na bafllamas›n› kolaylaflt›r-
maya çal›flan ilk yay›n kadrosu taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r ve içerdi¤i tüm
önermeleri ile birlikte tart›fl›lmaya ve gelifltirilmeye aç›k bir biçimde dikkati-
nize sunulmaktad›r. 

TÜRK‹YE’DE SOSYAL B‹L‹MLER MÜMKÜN MÜDÜR? 

Lizbon merkezli Gulbenkian Vakf› bünyesinde oluflturulan komisyon taraf›n-
dan haz›rlanan ve “Sosyal Bilimleri Aç›n: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yap›lan-
mas› Üzerine Rapor” bafll›¤›n› tafl›yan ufuk aç›c› metin, yay›nland›¤› dönem
olan 1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda dünyan›n farkl› ülkelerinde sosyal bilimler
alan›nda çal›flan hemen herkes aç›s›ndan son derece ilerici ve yenilikçi öneri-
lerde bulunuyordu. Bu raporun esinlendirdi¤i birçok giriflim, farkl› ülkelerde-
ki sosyal bilim üretimini olumlu yönde etkiledi, etkilemeye de devam ediyor.
Ayn› dönem Türkiye’de de bu yönlü tart›flmalar ço¤alarak “Sosyal Bilimleri Ye-
niden Düflünmek” bafll›kl› sempozyumda derli toplu bir görünüme kavuflmufl-
tu. Türkiye’de sosyal bilimlerin kuruluflu, geliflimi ve dönem koflullar› ile gele-
cek perspektiflerinin masaya yat›r›ld›¤› sempozyumda, farkl› dallardan kat›l›m-
c›lar aç›k bir fikir al›flverifli zemininde sorunlar› masaya yat›rm›fllard›.

O süreçte bu tart›flmay› takip eden ya da sonras›nda o sürece göz atan bir-
ço¤umuzun dikkatini çeken fley, Türkiye’de sosyal bilimlerin masaya yat›r›l-
d›¤› böylesi bir platformda dahi ülkenin en ciddi ve yak›c› meselesinin, ya-
ni Kürt meselesinin ve sürmekte olan savafl halinin, bilimsel u¤rafl›n ilgi ve
çal›flma alan› d›fl›nda tutulmas› konusunda gösterilen titizlik olmufltu. “Mese-
le”ye dair sergilenen suskunluk, Türkiye’de akademinin öteden bu yana ta-
fl›yageldi¤i s›n›rl›l›klar›na da iflaret etmekteydi: sözü edilmedikçe “görünmez”
olan bir halk›n, sosyal bilimlerin kavram ve analiz evreninde yer almas› za-
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ten mümkün de¤ildi. Dolay›s›yla, “Kürt kimli¤i”, “Kürtler” ya da en basitin-
den co¤rafi bir terim olarak “Kürdistan” gibi kavramlar, böylesi bir sempoz-
yumda dahi, -sempozyumun kendi ifadesiyle- “üzerinde yeniden düflünülen”
ve “yeni bir kavran›fl›”na ulafl›lmaya çal›fl›lan sosyal bilimlerin alg› evreninde
görünmez hale getirilmiflti. Öte yandan bu örnek durumdaki suskunlu¤un,
daha genifl ölçekli bir suskunlu¤un belirgin bir parças›ndan baflka bir fley ol-
mad›¤› da bilinmekteydi. 

Bu durum, hiç flüphesiz çok temel ve insani bir motivasyonla, yani korku ile
iliflkilidir. Bilim insanlar›n›n kendi geleceklerinin ya da kariyerlerinin de öte-
sinde, can güvenliklerini dahi tehlikeye atabilecek bir çabaya, yani “suskun-
lu¤u bozma”ya ikna olmalar›, Türkiye koflullar›nda, hele hele 1990’l› y›llar
göz önüne al›nd›¤›nda oldukça radikal durufllar› gerektirmekteydi. Öte yan-
dan, ne Türkiye’de böylesi durufllar› sergileyenlerin hiç olmad›¤›ndan söz
edilebilir, ne de bask› düzeyinin Türkiye ile benzer oldu¤u baflka ülkelerde
böylesi karfl› ç›k›fllar›n olmad›¤›ndan. Bilimsel ahlak ve dürüstlük çabas›n›n
baz› evrensel örnekleri, bugün halen çal›flmalar›m›za ›fl›k tutmaktad›r. Top-
lum ve Kuram dergisinde bir araya gelenler olarak bizleri ilgilendiren ve
böyle bir dergiyi yay›n hayat›na kazand›rmak üzere motive eden temel so-
run ise, Türkiye’de “düzen”in temel direklerinin, ülkenin zihinsel topra¤›nda
inebildi¤i bu ürkütücü derinliktir. Bu aç›dan bizler, sosyal bilimlerin “aç›l›m”
sürecinin, bulunulan noktadan daha özgürlükçü bir düzeye yönelik olarak
zorlanmas› gerekti¤ini ileri sürüyor ve bu çerçevede özellikle art›k “Kürtlere
yer aç›lmas›” gerekti¤ini vurguluyoruz. Ayn› ölçüde art›k Kürtlerin de sosyal
bilimlere “aç›lmas›” gereklili¤inin alt›n› çizerek, yay›n haz›rl›klar›n› sürdürdü-
¤ümüz dergimizi bu iki esas›n üzerinde konumland›r›yoruz. 

Toplum ve Kuram dergisi giriflimi olarak, Türkiye’de sosyal bilimler alan›n-
da son y›llarda belirginleflmeye bafllayan farkl›laflma, çeflitlilik ve zengin tar-
t›flma ortam›nda Kürtlere ve Kürt meselesine yönelik artan ilgiyi memnuni-
yetle karfl›lamakla birlikte, bu ilgi çerçevesinde ortaya konan ürünlerin sa¤-
l›kl› bir tasnife ve elefltiriye tabi tutulmad›¤› inanc›n› tafl›yoruz. Niyet ya da
sakl› amaçlar›n okunmas› gibi anlams›z çabalar› d›fllayarak, önemli olan›n,
ortaya konan çal›flmalarda Kürt toplumuna yönelik gelifltirilen analizlerin,
belirlemelerin ve kuramsal çal›flmalar›n özgür bir ortamda, bilimsel k›staslar
gözetilerek tart›fl›lmas› ve daha sa¤l›kl› varg›lara ulafl›lmas› oldu¤unu düflü-
nüyoruz. Kürtlerin, geleneksel olarak “kendilerini ifade edemeyen, ancak
ifade edilebilenler” olarak gördü¤ü kabulün, her platformda reddedilmesi
gerekti¤ini savunuyoruz.

K›sacas› bizleri bir araya getiren temel motivasyon, Türkiye’de Kürtleri d›fla-
r›da tutarak sürdürülmeye çal›fl›lan sosyal bilimler alan›ndaki bilgi üretimi-
nin, örgütlenmifl bir yalan üretimi faaliyeti oldu¤u inanc›d›r. Dolay›s›yla biz-
ler, bu örgütlü ve sistematik yalan üretimine karfl›, yine örgütlü ve sistemli
bir karfl› koyuflu, Toplum ve Kuram dergisi ile birlikte harekete geçirmeyi
hedeflemekteyiz. Bu çabay› ise ancak ve ancak bu sorunun fark›nda olan ve
bununla bir biçimde mücadele etmeyi arzu edenlerle gerçeklefltirebilece¤i-
mize inanmaktay›z. Bizler, ancak böylesi bir çaban›n Türkiye’de sosyal bi-
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limleri mümkün k›labilece¤ini öne sürüyoruz. 

MAVERAÜNNEH‹R’DE B‹R‹KENLER‹N ‹Z‹NDE

Ece Ayhan’›n Meçhul Ö¤renci An›t› adl› fliirinde “devlet”e ve “tabiat”a sor-
durdu¤u “yanl›fl soru”, halen birço¤umuzun belle¤inde canl›d›r:“Maveraün-
nehir nereye dökülür?” diye sorar Ayhan ve fliir flu dizelerle devam eder: 

En arka s›rada bir parma¤›n tek ve do¤ru karfl›l›¤›:
-Solgun bir halk çocuklar› ayaklanmas›n›n kalbinedir. 

“Solgun bir halk çocuklar› ayaklanmas›” imgesinin Türkiye’de 1980 sonras›
kufla¤›n›n zihninde ça¤r›flt›rd›klar›, bu dergi giriflimine ilham›n› veren temel
motivasyon olarak da görülebilir. “Kürt meselesi” olarak adland›r›lan ve as-
l›nda mekansal ve zamansal uzamda çat›flan modernleflme / uluslaflma sü-
reçlerinin bir ürünü olarak da ele al›nabilecek olan bu tarihsel olgu, bugün
halen çözümlenmesi gereken bir y›¤›n sorunla birlikte varl›¤›n› sürdürmek-
tedir. Öte yandan, bu “ayaklanma”yla yan yana büyüyen, her yönüyle bu sü-
recin izlerini üzerinde tafl›yan çocuklar, sessiz sedas›z içine giriverdikleri üni-
versitelerde edindikleri birikim, deneyim ve mesleki becerileriyle birlikte,
çözüm sürecinin büyük ölçüde d›fl›na itilmifl vaziyette, çeflitli ölçeklerdeki bi-
limsel-akademik çal›flmalar›n› da¤›n›k bir biçimde sürdürmektedirler. Dergi
projesi ile amaçlanan, iflte bu konuda söyleyecek sözü olan, bu konuya ka-
fa yoran ve bilimsel bir çaba vermek isteyen, sosyal bilimlerin tüm disiplin-
lerinden –statüleri ya da konumlar› gözetilmeksizin- bilim insanlar›n› ve
adaylar›n› bir araya getirmektir. Dergi, kendisini böylesi bir iletiflim a¤›nda
bir köprü olarak konumland›rmakta ve ortaya ç›kacak metinler ile ürünlerin
dolafl›ma sokuldu¤u bir mecra haline gelmeyi hedeflemektedir. 

YÖNTEM VE B‹Ç‹M

Toplum ve Kuram dergisi ile amaçlananlar› özetlemek gerekirse, parçalan-
m›fll›k realitesini göz önünde tutarak Kürt toplumunu sosyolojik, ekonomik,
demografik, antropolojik, kültürel, politik ve tarihsel aç›lardan incelemek ve
bu alanlarda derinlemesine, tutarl› ve bilimsel bilgiye ulaflmak; çeflitli top-
lumsal sorunlara ›fl›k tutmak ve çözüm yollar›n› araflt›rmak; sosyal bilimler
alan›nda çal›flmay› hedefleyen yeni kufla¤› bu yönde yüreklendirmek ve
Kürtler üzerine parçal› olarak çal›flma yürüten bilim insanlar› aras›nda bir
köprü oluflturarak koordinasyonu sa¤lamakt›r.

Bu aç›dan dergi, her say›s›nda farkl› bir bafll›¤› dosya konusu olarak belirle-
yerek, ilgili bafll›k alt›ndaki çal›flmalar› derli toplu bir biçimde bir araya geti-
ren ve bu flekilde büyük bafll›klar alt›nda zay›f metinlerdense, ayr›nt›ya inen
bafll›klar alt›nda güçlü metinleri teflvik eden bir biçimi tercih etmektedir. Bu
flekilde, uygun dosya konular› çerçevesinde Kürt toplumunun bütünlüklü ve
genel bir tasviri ile toplumsal de¤iflim dinamiklerinin oynad›klar› rolün ve so-
nuçlar›n›n bilgisinin elde edilmesi; Kürt toplumunda tabakalaflma, s›n›flar›n
konumlar›, aralar›ndaki iliflkiler ile güncel siyasal süreçlerle toplumsal dina-
miklerin etkilefliminin incelenmesi; göç, nüfus, yoksulluk, bölgeler aras› ge-
liflmifllik farklar›, yerel yönetimler, kentleflme, dil, kalk›nma, e¤itim ve sa¤l›k
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gibi alanlara dair tablolar›n belirginlefltirilmesi; Kürt toplumunda yaflanan ide-
olojik ve siyasal dönüflüm dinamikleri ile toplumun siyasal iktidarla ve siya-
setle kurdu¤u iliflkilerin araflt›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Elbette her say›da, be-
lirli bir bafll›¤a sahip dosyan›n yan› s›ra, kitap elefltirileri, çeviri metinler ve
çeflitli disiplinlerden, yeni yeni araflt›rma konular›n›, tart›flmalar› teflvik eden
ve önemli girdiler sa¤layan ba¤›ms›z makalelere de yer verilecektir.

Toplum ve Kuram’›n ilk say›s› için düflünülen dosya konusu “Kürt toplu-
munda de¤iflim dinamikleri ve s›n›flar”d›r. Bu dosya bafll›¤› alt›nda, yu-
kar›da aç›klanmaya çal›fl›lan temalar ve alt bafll›klar çerçevesinde de¤erlen-
dirilebilecek nitelikte, bilimsel yay›n yaz›m kriterlerini gözeten makalelere
yer verilecektir. ‹lk say› için belirlenen bu ana bafll›k ve alt›nda yer alacak
di¤er bafll›klar, bütünüyle tart›fl›lmaya ve gelifltirilmeye aç›kt›r. 

SON SÖZ

F. Bacon’›n da belirtti¤i gibi, “gerçek, hata yapana karmaflaya düflenden da-
ha yak›nd›r”. Toplum ve Kuram dergisi giriflimi olarak bizler de hataya düfl-
mekten çekinmeksizin, bugünün karmaflas›n› da¤›tmak ad›na, aç›kça görü-
nür hale gelmifl, ancak henüz dile getirilmemifl olanlar› sosyal bilimlerin sa¤-
lad›¤› olanaklar çerçevesinde tart›flmaya açmak istiyoruz. Elbette, kolektif ça-
bam›z›n sadece bununla s›n›rl› kalmayarak, sosyal bilimlerde kuramsal aç›-
l›mlara katk›da bulunmay› da içerecek flekilde genifllemesini arzu ediyoruz.
Yeni kuramlar›n ortaya ç›k›fl›n›n ön koflulunun bunal›m oldu¤u bilgisini ak-
l›m›zdan ç›karmayarak, toplumsal eflitlik ve özgürlük yolunda elimizden ge-
len katk›y›, umudun büyütülmesi ve bunal›m›n afl›lmas› yolunda sarf edece-
¤imizi belirtmek istiyoruz. Bu ba¤lamda ça¤r›m›z, davetimiz, bu metin bo-
yunca aç›klamaya çal›flt›¤›m›z inceleme bafll›klar›n› sahiplenen, araflt›ran,
merak eden ve kendi problemati¤inin izinden giden tüm sosyal bilimcilere
yöneliktir. Bu bafll›klar› ço¤altmak ve zenginlefltirmek üzere sizleri aram›za
kat›lmaya; görüfllerinizi, önerilerinizi ve çal›flmalar›n›z› paylaflmaya davet
ediyoruz. 

Selam ve sayg›lar›m›zla, 
Toplum ve Kuram Dergisi 
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Me bi nêrîn û destpêkeke nû û angaflteke teze heflt meh berê nivîsareke bi
sernavê ‘’Ji  Zanyarên Civakî Re Dewet’’ flandibû. Armanca pêngava me yê
bi navê ‘’Kovara Civak û Dozîne’’ li Tirkiyeyê, xebatên li ser gelê Kurd û
pirsgirêka Kurd, di hêla zanistiya civakî de tên kirin; di qadekî de berhev
bike û peywira koordînasyonê hilbigre li ser milê xwe. Di van rojên dawî
de xebatên me berhem didin û ‘’Bîrên Mirinê’’ û pirsgirêka Kurd; bi rastiyeke
dîrokî, civakî, û rojane ve, li benda xebatên dîsîplînên cûda bi cûda yên
zanistiya civakî ne. Rewfla flerê ku didome û li hemberî bêçareseriyê;
Akademiya Tirkiyeyê pirsgrika Kurd di qada ‘’Zanistiya Civakî’’ de niqafl
nakê û ev yek zanyarên civakî û endaman yên ku bi dil û can girêdayî
rastiya civakê û bihîstiyara xwe wenda nekirine; hewcedariya ciwandina
wan derdixe holê. 

Bi vê perspektîf û nêrînê, xebata ku me heflt meh berê dabu destpê kirin;
bêtir bal kifland, hat rexne kirin û nirxandin. Em bawer dikin ku ev bertekên
ku li me hatin kirin ji bo me pirr girîng e û di vê rêwîtiya me de dê ji me re
bibe alîkar. Me, bi vî esasî ji bo reng û dengê xebatên me bêhtir werin fêm
kirin;  çekûya “Lêkolîn û Xebatên Kurdî’’ jî hilgirt naveroka kovara xwe. her
çi qas di vê hejmarê de nebe jî, di hejmarên kovara me yên din de, xebatên
bi Kurdî hatine nivîsandin jî dê werin weflandin. Em bi cofla ku destpêkên
nû rengîn û zindî dike; û bi xirofla li pey rastiyê ve hejmara xwe yê yekem
berpêflî bala we dikin û dixwazin ‘’nivîsara bangê’’ ku ê çarçoveya xebatên
me kiffl kiriye ji nû ve biweflînin. 

“Niffleke din hat, 
rewfla pirsgirêkê guherand.” 
J. P. Sartre (ji pêflgotina ‘Nifirlêbûyiyên Serzemînê’ ya Fanon)

Ji kovara 
‘Toplum ve 
Kuram’ê 
vexwendineke 
ji bo zanyarên 
civakî

Bi Destpêkê



Ev nivîsa ku hûn dixwînin dawetnameyek e ji bo nivîskar û xwendevanên
kovareke nû ya teorîk a sêmehane. Kovara ku amadekariyên wê dewam di-
kin hewl dide ku cih bide hemû dezgeh û dîsîplînên zanîstên civakî. Ev da-
wetnameya ku daxwaz, çarçoveya weflan û armancên derketina vê kovara bi
navê Toplum ve Kuram (Civak û Teorî) diyar dike ji aliyê yekemîn lîjneya
weflanê hatiye nivîsandin. Dawetname li gel hemû pêflniyazên xwe benda nî-
qafl û pêflvebirinê ye û bi vê fliklê bangî we dike.

GELO L‹ TIRK‹YÊ ZAN‹STÊN C‹VAK‹ GENGAZ E?

Nivîsareke asovekir bi sernivîsa “Zanistên Civakî Vekin: li ser veavabûna za-
nistên civakî rapor” ji aliyê komîsyona ku di bin banê Weqfa Gulbenkian’ê
ku navenda wê Lîzbon e, hate amade kirin. Ev nivîsara ku pifltî nîvê salên
1990’an de hatibû weflandin, pêflniyarên gelek nûjenîxwaz û pêflverû dida
hemu kesên ku li welatên cûda cûda li qada zanistên civakî dixebitîn. Ge-
lek peyanên ku ji vê raporê îlham girtin, bi awayekî erênî bandor dan hil-
berîna zanistên civakî li welatên cûda, hê jî bandordayîna xwe berdewam
dikin. Di heman demê de li Tirkiyê jî ev nîqafl zêde bûn û bi navê sempoz-
yûmeke “Ji nû ve fikirîna Zanistên Civakî” gihaflt dîmenekî bikeys. Di sem-
pozyûmê de, li Tirkiyê avakirin û pêflvebirina zanistên civakî, flert û mercên
wê demê û perspektîfên pêflerojê hatin destgirtin û befldarên ji beflên pispo-
riyên cûda li ser bingehekê ji danûstendina ramanê re vekirî pirsgirêk nîqafl
kiribûn. 

Di wê pêvajoyê de an li dû wê pêvajoyê tifltê ku ji me bala gelekan kiflan-
dibû, li Tirkiyê di platformeke wisa ku zanistên civakî hatibûn nîqafl kiri-
bûn de jî, di warê pirsgirêka welêt ya herî ciddî û biflewat ango pirsgirêka
kurd û rewfla fler ya ku berdewam dikir de hendazetî hatibû nîflandan û li
derveyî pêwendî û xebata zanistî hatibû hifltin. Bêdengiya ku di warê “pirs-
girêk” ê de dihat pêflandan, li Tirkiyê tixubdarbûna akademiyê ya mêjveyî
jî nîflan dikir: gelê ku heya behsa wî neyê kirin “nedîtbar” be, jixwe ne gen-
gaz e ku di gerdûna analîz û têgehên zanistên civakî de jî cîh bigire. Lew-
ma, di sempozyûmeke wisa de jî (bi gotina sempozyûmê bixwe) têgehên
wek “nasnameya kurd”, “kurd” an jî herî hêsan “Kurdistan” ku têgîneke erd-
nîgariyê ye, di gerdûna têgihafltina zanistên civakî yên ku ji bo “serwextbû-
neke nû” û “ji nû ve li ser fikirîn” ê , ketibû rewfleke nedîtbar. Ji aliyê din,
ev bêdengiya di rewfla minakê de, dihat zanîn ku ji bilî bêdengiyeke berfi-
rehtir ne tifltekî din e.

Ev rewfl bê flik bi motîvasyoneke însanî û bingehîn re, ango bi tirsê re têkil-
dar e. Ji bo pisporên zanistê, qanihkirina dayîna keda ku ji pêfleroj û kari-
yera wan jî zêtir, ewlehiya canên wan têxe xeterê ango “xerakirina bêden-
giyê” hela hela di flert û mercên salên 90’î de helwesteke gelek radîkal dix-
west. Li aliyê din, ne kes dikare bêje li Tirkiyê tu kesên ku helwesteke wi-
sa dane pêflandan qet tunebûne, ne jî li welatên din yên ku asta zextê we-
ka Tirkiyê bûne tu helweseteke wisa nehatiye pêflandan. Hinek mînakên ke-
da rastiyê û sinca (exlaq) zanistî, îro hê jî flewqê dide xebatên me.

Em yên ku li dora kovara Toplum ve Kuramê hatine ba hev, pirsgirêka me
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ya bingehîn ya ku me têkildar dike û ji bo weflandina vê kovarê me motîve
dike ev e ku li Tirkiyê dîregên bingehîn yên “pergalê”, dikarin xwe berdin
kûrahiya bi xof ya erdê vî welatî yê zîhnî. Di vê çarçoveyê de em dibêjin
divê pêvajoya “vebûn” ê ya zanistên civakî ji vê astê bilindî asteke bêtir aza-
dîxwaz bibe û di vê çarçoveyê de bi taybetî divê êdî “cihek ji kurdan re we-
re weqetandin”. Di heman pîvanê de divê êdî kurd jî berê xwe bidin za-
nistên civakî “vebûnan” pêk bînin. Em vê kovara ku amadekariya weflana
wê dikin li ser du bingehan radiwestin.

Peyana me ya Toplum ve Kuramê, van salên dawiyê cudatî, cûrbicûrî û der-
dora nîqaflê ya dewlemend û têkildariya ku li Tirkiyê di warê kurdan û pirs-
girêka kurd de zêde bûye bi kêfxweflî dibersivîne, lê li gorî baweriya me ber-
hemên ku di çarçoveya vê têkildariyê de hatine afirandin di rexne û tesnîfe-
ke rêk û pêk de derbas nebûye. Li gorî me divê em dev ji mebest an jî xwen-
dina armancan berdin, ya girîng ew e ku, di xebatên me de analîz û diyarki-
rinên xebatên me yên teorîk yên di derbarê civaka kurd de bînin derdoreke
azad, nîqaflên xwe li gorî krîterên zanistî pêk bînin û bigihîjin encamên ser-
keftî. Divê êdî qewla gerdîflî ya ku “Kurd nikarin xwe bînin ziman, encax ji
aliyê hinekî din ve werin ziman” di her platformê de were red kirin. 

Bi kurtasî motîvasyona bingehîn a ku em anîn ba hev, ev bawerî bû ku, li
Tirkiyê, bi lidervahifltina kurdan, hilberîna zanînê ya di warê zanistên civa-
kî de, hilberîna derewan ya bi rêxistinî ye. Lewma jî armanca me ew e ku,
em li hember vê hilberîna derewan a sîstematîk, bi arava kovara Toplum ve
Kuramê, hewl bidin ku raperîneke sîstematîk û rêxistinî pêk bînin. Em di wê
baweriyê de ne ku, ev ked, tenê bi kesên ku ji pirsgirêkê haydar in û dix-
wazin di der barê vê pirsgirêkê de berxwe bidin tê dayîn. Em îddîa dikin ku
li Tirkiyê encax wisa zanistên civakî gengaz dibe.

L‹ SER fiOPA KESÊN L‹ MAVERAUNNEHÎRÊ KOMBÛYÎ

“Pirsa xelet” ya ku Ece Ayhan di helbesta xwe ya Bîrdariya xwendekarê
meçhûl de ji “dewlet” û “ xweza”yê daye pirsîn, hêj jî di bîra me gelekan de
zindî ye:“Maveraunnehîr bi ku ve dirije?” dipirse Ayhan û bi van rêzikan ber-
dewam dike:

Bersîva rast û tenê ya bêçiyekê ji rûniflteka paflîn: 
-bi dilê serhildaneke çilmisî ya zarokên gelekî ve! 

Hêmaya “serhildaneke çilmisî ya zarokên gelekî” li Tirkiyê tifltên ku haniye
bîra niffla dawiya 1980’yî, di heman demê de dikare bê dîtin ku motîvasyo-
na ku best daye peyana vê kovarê ye jî. Ev bûyera dîrokî ya ku bi navê “pirs-
girêka kurd” tê nav kirin bi rastî berhema pêvajoya modernbûn / netewe-
bûnê ye, ku di wusata mekan û demê de pozberî hev in. Ev bûyera îro hêj
jî tevli komeke pirsgirêk, li benda dahûrandinê ye. Ji aliyekî din, ev zarokên
ku li kêleka vê “serhildan”ê mezin bûne û bi her awayî flopên vê pêvajoyê
bi xwe re digerînin, îro bi awayekî bêdeng ketin nava zanîngehan û tevli da-
nehevî, ceribîn û hunerweriyên xwe yên pîfleyî li derveyî pêvajoya çarese-
riyê hatin hifltin xebatên xwe yên zanistî / akademîk bi awayekî belawela
dimeflînin. Bi projeya vê kovarê armanca me ew e ku em kesên ku li ser van
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mijaran radiwestin û serê xwe pê diêflînin û di van mijaran de xwedî gotin
in bînin ba hev. Em dixwazin kesên ku di vî warî de kedeke zanistî didin,
ji her beflên zanistên civakî –bêyî ku asûn û statuya wan bên nihêrtin- we-
rin ba hev. Kovar, di tora ragihandineke wisa de, armanc dike ku peywira
pirekê bigre û ji bo nivîsarên ku derkevin holê û dewerana berheman jî bi-
be rêaveke. 

AAZZÎÎNNEE  ÛÛ  TTEEfifiEE

Heke em armanca xwe ya bi derxistina kovara Toplum ve Kuramê bi kurta-
sî bêjin, armanca me nîqaflkirina realîteya perçebûna civaka kurd bi nihêrîne-
kî sosyolojîk, ekonomîk, demografîk, antropolojîk, çandî, polîtîk û dîrokî û li
ser van qadan bi kûrahî gihafltina zanîneke hevgirtî û zanistî ye. Di heman
demê de, ji bo çareseriya pirsgirêkên cûr bi cûr yên civakî rêvekirin û pêka-
nîna lêkolîna riyên çareseriyê; ji bo niffla nû ya ku dixwaze di warê zanistên
civakî de bixebite cesaretdan û di nav kesên pispor ên ku dixwazin li ser kur-
dan lêkolînan bikin avakirina pirekê di nav armancên vê kovarê de ne.

Ji vê nihêrînê kovar, di her hejmara xwe de sernivîseke cûda dê nîqafl bike.
Li flûna nivîsarên bêserûber, nivîsarên bi kitekit ên hêzdar tercîh bike. Bi vî
awayî, di çarçoveya mijarên dosyayên levhatî de tesvîreke gifltî û bi tevahî
ya civaka kurd û zanîna encam û rolên dînamîkên guherînê yên civakî bi-
dest bixe. Bandorên dînamîkên civakî û pêvajoyên siyasî û di nav civaka
kurd de tebeqebûn, asûna polan, têkiliyên nava wan, dê bê lêkolîn. Diyar-
kirina tabloyên qadên weka koç, gelhe (nufûs), hejarî, cûdatiyên nava
herêman a pêflveçûyînê, rêvebirinên cîgayî, bajarbûn, ziman, pêflketin, per-
werdehî û tendurstî yê, lêkolînên têkiliyên ku civakê bi desthilatdarî û siya-
setê re daniye û guherînên ku di civaka kurd de pêk hatine, dînamîkên ve-
guherînê, li ser van mijaran xebat tê armanc kirin. Helbet di her hejmarê de,
ji bilî dosyeya ku xwediyê sernivîsekê ye, dê ji rexneyên pirtûkan re, wer-
ger, rêzkariyên cûr bi cûr re, ji mijarên lêkolînan ên nû û gotarên ku niqa-
flan teflwîq dikin re cîh bê qetandin. 

Ji bo hejmara yekemîn ya kovara Toplum ve Kuramê mijara ku tê nîqaflkirin
“di civaka kurd de dînamîkên guherînê û pol” e. Di bin sernivîsa vê dos-
yayê û dosyayên wekî din de nirxandinên di derbarê tema û bin sernivîsên
ku me li jor diyar kirine de, dê gotarên li gorî nivîsa weflanên zanistî werin
weflandin. Ev sernivîsa ku ji bo hejmara yekemîn hatiye diyarkirin û bin ser-
nivîsên din, bi her awayî ji nîqafl û pêflvebirinê re vekiriye.

PPAAfifiGGOOTT‹‹NN

Wekî ku F. Bacon jî diyar kiriye, “rastî, ji kesên ku nava gengefliyê de ne
bêtir nêzî yên ku xeletiyê dikin e.” Li ser navê peyana kovara Toplum ve
Kuramê em jî beyî ku ji xeletiyan xwe vekiflînin, ji bo belavkirina gengefliya
îroyîn, ên ku li ber çavan in, lê hêj nehatine zimên, dixwazin li gorî çarço-
veya zanistên civakî ji niqaflê re vekin. Helbet keda me ya kolektîf dê tenê
bi vî ve tixubdar nemîne. Em dixwazin vê xebata me bi vebûnên bîrdozî tev-
lîkariyê bide zanistên civakî û berfirehtir bibe. Em dizanin ku flertên pêflîn
yên bîrdozên nû qeyranin û em dixwazin diyar bikin ku, ji bo wekheviya ci-

12

Toplum
 ve K

uram
, Say›: 1, M

ay›s 2009



vakî û azadiyê çi tevlîkarî ji destê me bê, ji bo mezinkirina hêviyan û der-
baskirina qeyranan çi ji destê me bê em dê bikin.

Di vî warî de banga me, vexwendina me, wekî ku me xwest di vê nivîsarê
de jî diyar bikin, ji kesên ku li van sernivîsên lêkolînê xwedî derdikevin,
lêdikolin, meraq dikin û zanyarê civakî yên ku li flopa pirsgirêka xwe dime-
flin re ye. Ji bo dewlemendkirin û zêdekirina van sernivîsan em we jî li na-
va xwe dixwazin. Nêrînên xwe, pêflniyariyên xwe û xebatên xwe ji par ki-
rinê re li nava me dixwazin.

Bi silav û rêzên me, 
Kovara Toplum ve Kuramê
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Toplum ve Kuram Dergisi giriflimi olarak yaklafl›k bir y›l önce dergi tart›flma-
lar›na bafllad›k. Geçen y›l›n Eylül ay›nda ise Sosyal Bilimcilere ve bu alanla
ilgilenen araflt›rmac›lar ile okuyuculara amac›m›z› ve sosyal bilimlere yakla-
fl›m›m›z› içeren bir ça¤r› metni gönderdik. Bu süre zarf›nda desteklerini biz-
lerden esirgemeyen, derginin yay›na haz›r hale gelmesinde katk›lar›n› sunan
afla¤›da isimlerini yazd›¤›m›z dostlar›m›za teflekkür ederiz. 

Dergimizin ana yaz›s› olan Tuzla çal›flmas› hakk›nda, dergi büromuza gele-
rek bizlerle düflüncelerini ve deneyimlerini paylaflan ‹stanbul Bilgi Üniversi-
tesi Tarih Bölümü araflt›rma görevlisi Asl› Odman’a, hem ça¤r› metnimizde
hem de kimi makalelerin ‹ngilizce’den çevrilmesinde ve yapt›¤›m›z mülakat-
lar›n transkribe edilmesinde büyük emekleri olan P›nar fieno¤uz, fierif De-
rince, Alp Kanz›k, Gülseren Duman, Cihat Dursun, Alev Günefl ve Diren He-
val Tafl’a, Tuzla’da yapt›¤›m›z mülakatlara bizlerle birlikte gelerek görüflme-
ler yapan Ercan Aktafl’a, yine Tuzla’da mülakatlar› yapmam›zda ciddi emek-
leri olan Limter-‹fl yetkililerinden Kamber Sayg›l› ve Mustafa Karao¤lan ile
Tuzla tersanesinde iflçi olan Hamza Karaa¤aç’a, isimlerini yazamad›¤›m›z, bi-
zim görüflme iste¤imizi geri çevirmeyip, düflüncelerini bizimle paylaflan Tuz-
la tersanelerindeki iflçi arkadafllara, ayr›ca ça¤r› metnimizi ve dergimizin ça-
l›flmalar›n›n daha genifl kesimlere ulaflmas›n› sa¤layan ve farkl› iletiflim ka-
nallar› açan ODTÜ ö¤retim üyesi Doç. Dr. Mesut Ye¤en’e, Vate yay›nlar›n-
dan Deniz Gündüz’e, dergimizin web sitesini haz›rlayan Ömer Ensari’ye ve
ad›n› burada anamad›¤›m›z, bizden manevi desteklerini esirgemeyen düflün-
ce ve önerileriyle katk›da bulunan onlarca dostumuza en içten teflekkürleri-
mizi iletiyoruz. Dergimizin yay›n hayat›na bafllamas›nda bu dostlar›m›z›n
emekleri yads›namayacak derecede büyüktür. 

Teflekkür





Toplum ve Kuram’›n ilk say›s› okuyucular›yla bulufluyor. Türkiye’de Kürt ça-
l›flmalar›n›, sosyal bilimlerin ›fl›¤› alt›nda ama ayn› zamanda Türkiye’de ve
genel olarak akademi dünyas›nda sosyal bilimlerin s›n›rlar›n›, açmazlar›n›, s›-
k›nt›lar›n› akl›nda tutarak yürütmeye çal›flacak olan dergimiz, bu say›da yer
alan yaz›lar ve çal›flmalar ile beraber bu çetrefilli ve daha önce denenmemifl
yola “ilk tafllar›”n› döküyor. Önceden de duyurdu¤umuz gibi dosya konusu-
nu “Kürt Toplumunda De¤iflim Dinamikleri ve S›n›flar” olarak belirledi¤imiz
ilk say›m›zda, dosya konusu içinde yer alan alt› farkl› çal›flmay› okuyucula-
r›m›z›n ilgisine sunmufl bulunmaktay›z. Bu çal›flmalar d›fl›nda, “Akademi
Üzerine” isimli bölümümüz, dosya d›fl› yaz›lar›m›z ve kitap tan›t›mlar›m›z da
dergimizin sayfalar›nda yer almakta. 

Dosya yaz›lar›m›z›n ilki, Harun Ercan’a ait. Türkiye’de ulus devletin kurulma
aflamas›nda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kürtler ve Kürt bölgesi aras›nda-
ki iliflkilere, çat›flmalara yo¤unlaflan Ercan, tarihsel olarak 1960’lara kadar ge-
tirdi¤i çal›flmas›nda, hem resmi tarihin hem de bu anlat›ya alternatif olarak ç›-
kan Kürt tarih yaz›m›n›n bildik kal›plar›na karfl› ç›k›yor. Bu kal›plar› tekrarla-
mak yerine, meseleyi devlet teorileri ekseninde, daha farkl› bir zemine tafl›-
yan Ercan, göz ard› edilmifl ya da üzerinde çok fazla durulmam›fl sorular› ve
problemleri tart›flmaya aç›yor, bunlara cevaplar ve çözümler ar›yor.

Nilay Özok ise Güneydo¤u Anadolu Projesi (GAP) hakk›ndaki çal›flmas›yla
bu say›da yer al›yor. 1970’lerde, Güneydo¤u Anadolu bölgesinde aslen bü-
yük çapl› bir altyap› yat›r›m› olarak do¤an GAP’›n, 1990’lar ve 2000’ler bo-
yunca de¤iflen konjonktür, savafl koflullar› ve devlet zihniyeti ile beraber
edindi¤i yeni biçimleri ve ifllevleri, kalk›nma literatürü ve neo-liberal dönü-
flüm hakk›ndaki yeni dönem elefltirilerinin ›fl›¤›nda tart›flmaya açan Özok,
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GAP’›n Türkiye kamuoyunun zihninde yer alan görüntüsünün aksine, çok
daha farkl› boyutlara ve yans›malara sahip bir proje oldu¤una dikkat çeki-
yor ve GAP ‹daresi’nin kendi yay›nlar›nda yer alan belgeler ve veriler ile dö-
nemin bas›n›nda yer alan haberler yard›m›yla bu tezini destekliyor.  

Hollandal› befl akademisyenin (Jacob van Etten, Joost Jongerden, Hugo J. de
Vos, Annemarie Klaasse, Esther C.E. van Hoeve) ortak çal›flmas›nda ise
1990’lar boyunca süre giden savafl›n genelde göz ard› edilen bir yönü ortaya
konuyor. 1990’lar boyunca bölgede Türk ordusu taraf›ndan kontrgerilla stra-
tejisi olarak yürütülen çevre tahribat›n›n boyutlar›na odaklanan bu çal›flma,
çat›flma bölgelerini daha yak›ndan mercek alt›na almak için sosyal bilimler-
de son zamanlarda kullan›lmaya bafllanan jeo-uzamsal (geospatial) araflt›rma
tekniklerinden faydalan›yor ve elde edilen verileri Tunceli özelinde yap›lan
bir saha araflt›rmas›ndaki bulgularla birlefltirip, 90’lar boyunca yaflanm›fl çev-
re tahribat›n›n net bir resmini önümüze seriyor. Jeo-uzamsal yöntemlerin
sosyal bilimlerdeki uygulanabilirli¤ini ve kullan›fll›l›¤›n› da tart›flmaya açan
makale, ayn› zamanda yaflanan silahl› çat›flman›n boyutlar›n›n jeo-uzamsal
yöntemlerle incelendi¤i ilk akademik çal›flma olma özelli¤ini de tafl›yor.

Türkiye’de son 25 y›ll›k silahl› çat›flma döneminde ön plana ç›km›fl olan Kürt
“Bar›fl Anneleri” hareketi dosyam›zda yer alan beflinci makalenin merkezin-
de yer al›yor. Gözde Orhan bu makalesinde, toplumsal olarak kurgulanm›fl
olan annelik kimli¤i ile politika aras›ndaki iliflki üzerine yo¤unlaflarak, ceza-
evine konan ya da hayat›n› kaybeden çocuklar› için, 1980’lerden itibaren,
Kürt anneleri taraf›ndan ortaya konan direniflin ve mücadelenin tarihçesini
bizlere aktar›yor ve bu mobilizasyonun, kad›n hareketlerindeki ve yak›n za-
manl› siyasal tarihteki konumunu tart›fl›yor.   

Betül Altuntafl ise, Türkiye’de 1980’ler ve 1990’lar boyunca gerçekleflmifl olan
zorunlu göçün toplumsal sonuçlar› üstüne bir çal›flmas›yla dergimize katk›-
da bulunuyor. Genelde etno-politik bir mesele olarak alg›lanan Kürt Mese-
lesinin, genifl Kürt kitlelerinin Bat› illerine zorunlu ya da gönülsüz göçü son-
ras›, toplumsal bir mesele olarak da ele al›nmas› gerekti¤ini savunan Altun-
tafl, çal›flmas›nda bu durumun nedenlerini, göstergelerini ortaya koyuyor.
Zorunlu göç ile ortaya ç›km›fl olan kentsel yoksulluk; kad›nlar›n, gençlerin
ve çocuklar›n sosyo-ekonomik ma¤duriyetleri; ayr›mc›l›k ve fliddet; sosyal
d›fllanma; kimlik sorunu konular›n› çal›flmas›n›n merkezine alan Altuntafl,
1990’lar boyunca Türkiye’de kamuoyu ve medya kurulufllar› taraf›ndan gör-
mezden gelinmifl olan zorunlu göçün, art›k yads›namayacak hale gelmifl ge-
ri yans›malar›n› gözler önüne seriyor.

Türkiye gündemine, ifl cinayetleri ile giren Tuzla Tersaneler Bölgesi hakk›n-
da, araflt›rma grubumuz taraf›ndan haz›rlanan hacimli çal›flmam›z, dosya ya-
z›lar›m›z›n sonuncusunu oluflturuyor. Tuzla özelinde Kürt iflçiler üzerine yo-
¤unlaflan bu çal›flma, ço¤unlukla yoksulluk halleri ile özdefllefltirilmek iste-
nen Kürtlerin, Türkiye genelindeki s›n›fsal pozisyonlar›n› ve bir özne olarak
oynad›klar› rolleri önplana ç›kartmay› amaçl›yor. Çal›flmada, Tuzla tersanele-
rinde çal›flan Kürt iflçilerle yap›lan derinlemesine mülakatlara dayanarak,
PKK ile Türk Devleti aras›ndaki silahl› çat›flma yüzünden Bat› illerine göç et-
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mek durumunda kalm›fl ya da zorla göç ettirilmifl Kürtlerin proleterleflme sü-
reçleri genifl bir teorik çerçeveyle inceleniyor. Dünya çap›ndaki neo-liberal
dönüflümün, Türk Devletinin hegemonik projesini ve Türkiye’deki iktidar
iliflkilerini nas›l dönüfltürdü¤ü ve Kürtlerin bu dönüflüm sürecinden nas›l et-
kilendikleri ve kendilerini bu süreçte nas›l konumland›klar› gibi konular› tar-
t›flmaya açan bu çal›flma, vard›¤› sonuçlar kadar ortaya koydu¤u sorular ve
problematikler ile Türkiye’deki s›n›f ve toplum araflt›rmalar›na daha genifl bir
perspektif kazand›rmay› hedefliyor.  

“Akademi Üzerine” isimli bölümümüzün ilk k›sm›nda ise ‹ranl› Kürt akade-
misyen Abbas Vali bulunuyor. Bizlere karfl› gösterdi¤i olumlu ve yap›c› tav-
r›yla Vali, kendisiyle yapt›¤›m›z röportajda, Kürt Çal›flmalar›, Kürt Akademi-
si ve bu çal›flmalar›n metodolojisi ve dili üstüne görüfllerini dile getirdi. Uzun
y›llar ‹ngiltere’de Wales Üniversitesi’nde profesörlük yapm›fl, yak›n dönem-
de Erbil’de kurulan “University of Kurdistan Hawler”in kuruluflunda yer al-
m›fl, son bir y›ld›r da Bo¤aziçi Üniversitesi’nde ders vermekte olan Vali, bir
Kürt akademisyen olarak uzun ve derin hayat tecrübesinin ›fl›¤›nda, siyasi
yap›lar ile entelektüel üretim aras›ndaki iliflkiye ve çeliflkilere dair tespitleri-
ni ortaya koyuyor, Kürt çal›flmalar›n›n gelece¤ine dair önerilerini ve fikirle-
rini belirtiyor. 

Türkiye akademisinde karfl›laflt›¤› tüm güçlüklere ve engellere karfl›n, Kürt
çal›flmalar›n›n ilk örneklerini sunmufl olan bilim insan› ‹smail Beflikçi de
“Akademi Üzerine” bölümünün ikinci k›sm›nda yer alarak bu say›da bize
katk›da bulunuyor. Türkiye’de Kürt çal›flmalar›n›n öncülü¤ünü yapm›fl olan
“Mamoste”, duyurusunu yapt›¤›m›z ça¤r› metninden hemen sonra bizleri k›r-
may›p, k›sa bir sürede yaz›s›n› göndererek, dergimizde ç›kan yaz›lar için de
benzer bir rolü üstlendi. Türkiye’de sosyal bilimlerin olanakl›l›¤›n› konu edi-
nen “Mamoste”, Türkiye’de resmi ideolojinin ve devlet müdahalecili¤inin
sosyal bilimlere olan etkilerini tart›fl›yor, bu konuda yaflanan s›k›nt›lar› dile
getiriyor.

Dosya d›fl› yaz›lar›m›z›n ilki N. Kemal Dinç taraf›ndan kaleme al›nd›. ‹ttihat ve
Terakki örgütünün, 1. Paylafl›m Savafl› s›ras›nda Kürtlere yönelik yeniden iskân
politikalar›n›, belgelerin yan› s›ra dönemin yay›nlar›ndaki haberler ile birlikte
ortaya koyan Dinç, genellikle sadece Ermeni tehciri ile an›lan bu dönem iskân
politikalar›n›n, say›lar› bir milyonu bulacak flekilde Kürtleri de kapsad›¤›n› net
biçimde gösteriyor. O dönemin iskân politikalar›na dair daha önceden gün yü-
züne ç›kart›lmam›fl belgeleri de kullanan bu önemli çal›flma, 20.yüzy›l›n son
çeyre¤i boyunca isimleri hep göç, iskân ve yerinden edilme ile birlikte an›lan
Kürt Halk›n›n bu makûs tarihinin çok daha gerilere götürülerek anlafl›lmas› ge-
rekti¤ini gözler önüne seriyor.

Djene Bajalan, Kürt tarih yaz›m› üstüne olan bir araflt›rmas›yla bu say›da biz-
lere katk›da bulunuyor. 16. yüzy›lda Kürt Beyi fierefhan Bitlisi taraf›ndan ya-
z›lm›fl olan fierefname üzerine odaklanan Bajalan, Kürt tarihinde ço¤unluk-
la milliyetçi bir eser ve milliyetçi bir figür olarak ele al›nan fierefname’nin ve
fierefhan’›n, o dönemin Osmanl› siyaseti ba¤lam› içerisine yerlefltirilerek an-
lafl›lmalar› gerekti¤ini savunuyor. Bajalan bu tarihsel araflt›rmas›yla Kürt ta-
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rihyaz›m›na farkl› bir elefltirel boyut kazand›rd›¤› gibi ufuk aç›c› tart›flmalar›n
da önünü açm›fl bulunuyor. 

Dosya d›fl› yaz›lar›m›z›n sonuncusu ise Murat Belge’nin 2008’in Kas›m ay›n-
da ç›kan “GENES‹S ‘Büyük Ulusal Anlat›’ ve Türklerin Kökeni” kitab›na
odaklanmaktat›r. Dervifl Ayd›n Akkoç, kitab›n genel bir tan›t›m›n› yapmakla
kalm›yor, ayn› zamanda Belge’nin bu çal›flmas› ba¤lam›nda “köken”, “ulusal
anlat›”, “geleneksel”, “modern” gibi kavramlar›, Nietzsche, Foucault, Marx gi-
bi müstesna düflünürlerin fikirleri do¤rultusunda tart›flmaya aç›yor ve bu
kavramlar›n ve bu isimlerin birbirleriyle olan iliflkilerine e¤ilerek, modern ça-
¤›n ulusal anlat›lar›na ve mitlerine farkl› bir bak›fl aç›s› getiriyor.

Dergimizin bu say›s›nda toplam befl kitab›n tan›t›m› yap›lmaktad›r. N. Kemal
Dinç, Hollandal› akademisyen Joost Jongerden’in 2008 y›l›nda Vate yay›nevi
taraf›ndan bas›lan ve Türkiye’de zorunlu göç/yeniden iskân konular› hakk›n-
da kapsaml› bir çal›flma olan “Türkiye’de ‹skân Sorunu ve Kürtler: Moderni-
te Savafl ve Mekân Politikalar› Üzerine Bir Çözümleme” kitab›n› tan›t›yor. Ali-
flan Akp›nar, 1918 ve 1928 y›llar›nda ç›km›fl ve Kürt çal›flmalar› için önem arz
eden iki kitab›n tan›t›mlar›n› yapmaktad›r. “Kürdler -Tarihi ve ‹çtima-i Tetkî-
kat” ve “Van Tarihi- Kürdler Hakk›nda Tetebbu’ât” isimli bu kitaplar, Türki-
ye tarihinin erken dönemine dair merkezi otoritenin Kürt alg›s› üstüne iki
önemli kaynak olarak, Akp›nar’›n tan›t›m yaz›s›yla okuyucular›m›z›n dikka-
tine sunuluyor. Harun Ercan ise, Mehmet Emin Bozarslan’›n ilk bask›s› 1966
y›l›nda yap›lm›fl “Do¤u’nun Sorunlar›” isimli kitab›n› tan›t›yor ve bu kitab›n
Kürt çal›flmalar› için önemine ve özgüllü¤üne de¤iniyor. Son kitap tan›t›m›-
m›z ise Kürt diliyle ilgili tarihi bir nitelik tafl›yan kitapt›r. Kürt Talebe Hêvî
Cemiyetî’nin 1921 y›l›nda ç›kartt›¤› ve ilk pratik Kürtçe ö¤renme kitab› ola-
rak gösterilen “Hînkerê Zimanê Kurdî”nin 2008 y›l›nda BGST yay›nlar›ndan
ç›kan güncellefltirilmifl halinin tan›t›m›n› Zeki Gürür yap›yor.


