Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

"Yakýn Tarih Araþtýrmalarý Merkezi" Kuruluyor

Yak1n Tarih Ara_t1rmalar1 Merkezi; esas olarak Sosyal Ara_t1rmalar
Vakf1n1n kurulu_undan bu yana temel ilgi alanlar1 içinde gördüü
* 1974 1983 Dönemi Analizi ve
* Sosyalizm Deneylerinin Analizi
çal1_malar1n1 yürütecektir. Almanak projesi de bu merkezin çal1_malar1 kapsam1nda olacakt1r.

YAKIN TAR0H ARA^TIRMALARI MERKEZ0M0Z0 KURUYORUZ!

SAV Y.K'DAN DUYURU VE ÇARI

Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 2002 y1l1nda Almanak1n Internet versiyonunu açarken a_a1daki aç1klamay1 yapm1_t1

KISACA SOSYAL ARA^TIRMALAR VAKFI VE SAV.ORG.TRnin 0^LEVLER0 ÜZER0NE

Sosyal
Ara_t1rmalar Vakf1n1n (SAV) kurulma süreci 1996 y1l1 sonlar1nda
ba_lad1 ve bu süreç - kurulu_ prosedürleri gerei - ancak 2000 y1l1nda
tamamland1.

SAV kurucular1, o üzerine çok _ey söylenen ya da
hiçbir _ey söylenmeyen bir dönemi, 1970 1980 dönemini birlikte
ya_am1_; birlikte gülmü_ birlikte alam1_, birlikte kavga etmi_
birlikte türkü söylemi_ ve en ac1s1 aralar1ndan kopar1lanlar1 birlikte
topraa vermi_ bir geçmi_ten gelmektedir.

Ve SAV1n üstlendii
temel iki misyondan biri, kurucular1n1n birlikte olgunla_t11 bu
dönemden ç1kard1klar1 en büyük derslerden birinin sonucudur:
Egemenlerce, korkulan ve üstü örtülen, toplumun belleinden ve
yüreinden silinmek istenen DAYANI^MA duygu ve bilinci, GÜNLÜK YA^AMA
MÜDAHALE iradesidir. Bu ayn1 zamanda egemenler aç1s1ndan sistemin
sürekliliini salaman1n ve iktidar1 ellerinde tutman1n temel
ko_uludur.

Bu nedenle SAV; kendini "Bireyin, kitlelerin,
toplumsal katman ve s1n1flar1n ya_ama aktif bir biçimde kat1lmas1n1
salamaya yönelik bir bilgi ta_1y1c1s1" olarak tan1mlar; toplumda ve
üyeleri aras1nda dayan1_ma duygu ve bilincinin geli_tirilmesine özel
bir önem verir. diyor.

Bu nedenle SAV en ba_ta bir DAYANI^MA
örgütüdür. Dayan1_may1 tüm faaliyetlerinde hem bir ara_t1rma konusu
olarak ele al1r hem de uygular. SAV, tüm çal1_malar1nda ürünlerinin
kollektif iradenin ve bilincin ürünü olmas1na özen gösterir.

Dayan1_ma
ayn1 zamanda SAV1n varl11n1n da temel güvencesidir; SAV sadece ve
sadece üyelerinin ve yak1n çevresinin bu bilinç ve iradesine güvenir ve
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bu bilinç ve iradeye yaslan1r.

SAV kendine ad1n1 veren ara_t1rma konusunda dört temel ilgi alan1 saptam1_t1r:

1) Küreselle_me,

2) S1n1f Analizleri

3) 1974 1983 Dönemi Analizi ve

4) Sosyalizm Deneylerinin Analizi

Ya_ad11m1z
dönemde tüm dünya ölçeinde ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel
ili_kiler dei_iyor: Küreselle_me ve S1n1f Analizleri ara_t1rmalar1 bu
dei_im süresinde, yönetilenler aç1s1ndan NE YAPMALI sorusunu
sorarak cevap arayacakt1r.

Gelecek? Bu ülkede e_it, özgür,
karde_çe ya_anan bir hayat olacaksa kendi tarihimiz aç1s1ndan 1974
1983 döneminin, dünya ölçeinde ise ya_anan tüm Sosyalizm Deneylerinin
kapsaml1 ve sürekli bir analizi gerekiyor. SAV, yine NE YAPMALI
sorusunun 1_11nda bu analizlere yönelik ara_t1rmalar1 organize etmeyi
planl1yor. Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 ve sav.org.tr bu hedeflere uygun
olarak yoluna devam edecektir.

Son olarak belirtmeliyiz ki; SAV,
bu alanlarda ne tek ve biricik örgüt olmay1 hedeflemektedir, ne de
kendi d1_1nda bu alanlarda herhangi bir_ey yap1lmad11 iddias1ndad1r.
Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1, ayn1 yöndeki çabalar1n organize bir parças1
olmaya özen gösterecek, tüm çabalar1 güçlendirmek için üzerine dü_en
tüm görevleri seve seve üstlenecektir.

Sayg1lar1m1zla

SAV Yönetim Kurulu

Bu duyurunun yap1lmas1ndan bugüne dek;

* Henüz tasarland11 içeriine kavu_mam1_ olsa da Almanak projesi kendi ürünlerini verdi ve vermeye devam edecek.

* Türkiye S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezi (TÜSAM) kuruldu, kendi
mekanizmalar1n1 olu_turdu, kendi faaliyetini organize etmeye ba_lad1.

* Yine bir SAV Çal1_ma Grubu taraf1ndan ç1kar1lan Genç Sosyal Bilim
Forumu Agora yay1n hayat1na ba_lad1 ve dördüncü say1s1n1 yay1mlad1.
* SAV 0ktisadi 0_letmesi, bir yay1nevi olman1n asgari ko_ullar1n1 olu_turdu ve kitaplar1n1 yay1mlamaya ba_lad1.

^imdi, yeni bir a_amaday1z.
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Sosyal
Ara_t1rmalar Vakf1 olarak yeni bir ara_t1rma merkezi, Yak1n Tarih
Ara_t1rmalar1 Merkezi olu_turma karar1 alm1_ bulunuyoruz.

YAKIN TAR0H ARA^TIRMALARI MERKEZ0

Yak1n
Tarih Ara_t1rmalar1 Merkezi; esas olarak Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1n1n
kurulu_undan bu yana temel ilgi alanlar1 içinde gördüü

* 1974 1983 Dönemi Analizi ve
* Sosyalizm Deneylerinin Analizi

çal1_malar1n1 yürütecektir. Almanak projesi de bu merkezin çal1_malar1 kapsam1nda olacakt1r.

Merkez,
kendi mekanizmalar1n1 (Yürütme Kurulu, Dan1_ma Kurulu v.b.) olu_turana
dek, merkezin çal1_malar1 SAV Y. K taraf1ndan koordine edilecektir.

Almanak,
1974 1983 Dönemi ve Sosyalizm Deneyleri Ara_t1rmalar1n1n her biri
için ayr1 çal1_ma gruplar1 olu_turulabilir; bu karar Merkezin Yürütme
Kurulu taraf1ndan verilecektir.

SAV, kendi iç çal1_malar1n1
yönetmelik, tüzük v.b. dokümanlarda ifade edilmi_ olan kurallara göre
yürüttüünden Yak1n Tarih Ara_t1rmalar1 Merkezi Yönetmelii süreç
içinde olu_turulacakt1r.

SAV, gerek merkezin gerek olas1 çal1_ma
gruplar1n1n Dan1_ma Kurullar1n1n olu_turulmas1 gerektiine
dü_ünmektedir ve bu önerisini Merkez Yürütme Kuruluna iletecektir.

Yak1n Tarih Ara_t1rmalar1 Merkezi, kendi çal1_ma program1n1 da kendi olu_turacak olmas1na kar_1n;

* SAV, 3 ayl1k periyotta yay1mlanan bir sürekli yay1n1 ç1karmay1 ve her
bir konuda çeviri kitaplar1, derlemeleri, özgün ara_t1rmalar1 SAV
0ktisadi i_letmesi üzerinden yay1mlamay1;
* Her bir konu için internet üzerinden eri_ilebilecek olan bir ar_iv çal1_mas1 yapmay1

Yak1n dönem hedefleri içerisine alm1_t1r.

Yay1nlar
için bir Editör ya da Editörler Kurulu olu_turulacak, Internet üzerinde
tutulacak ar_iv için de internet üzerinden ve çok kullan1c1l1 bir veri
yükleme ortam1 ve olanaklar1 salanacakt1r.
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1974 1983 Dönemi Analizi

Sosyalizm
Deneylerinin Analizi henüz dorudan kamuoyunun gündemine girmemi_
olmas1na kar_1n 74 83 Dönemi art1k gündemdedir ve birçok kurulu_ bu
döneme ili_kin çal1_malar1 program1na almaktad1r.

* Daha
somut ve siyasi hedeflere sahip olmas1na kar_1n 78liler Vakf1 Giri_imi
ve 78liler Dernekleri birçok ilde organize olmu_ durumdad1r. Bu
organizasyonlarda, ar_ivcilik ilkelerine uygun olarak
s1n1fland1r1lmam1_ durumda olsa da döneme ili_kin birçok belge
bulunmaktad1r.
* Tarih Vakf1 Ankara Giri_imi, Bellek 12 ad1yla bir çal1_may1 ba_latt11n1 duyurmu_tur.

* TÜSTAV (Türkiye Sosyal Tarih Ara_t1rma Vakf1), ba_ka amaçlarla da
olsa ayn1 dönemi kapsayan bir ar_iv çal1_mas1n1 yürütmektedir.

SAV,
Ar_iv (Belgelik) olu_turma çal1_malar1 için kendi d1_1ndaki tüm
kurumlarla i_birlii içine olacak ve kendi ar_ivini internet üzerinden
ara_t1rmac1lar1n eri_imine ve kullan1m1na açacakt1r.

SAV, genel ve merkezi bir ar_iv çal1_mas1n1n d1_1nda, belge toplama çal1_malar1n1;

* Büyük illerde ilçe /semt, küçük illerde il ölçeinde
* Dönemde ön plana ç1kan olaylar (1 May1s 1977, Sivas, Malatya, Kahraman Mara_, 0zmir Tari_ v.b.)
* Organizasyonlar (TÖBDER, D0SK, Gençlik Örgütleri v.b.)
* Siyasi Partiler, Hareketler ve Ak1mlar
* Üniversitelerdeki Örenci Birlikleri

temelinde
yapman1n süreci h1zland1raca1n1n bilincindedir. Bu nedenle SAV, bu
çal1_malar1 yürütmek üzere, ara_t1rma merkezinin çat1s1 alt1nda alt
çal1_ma gruplar1 olu_turman1n yan1s1ra ilgili tüm organizasyonlar ile
ortak çal1_ma ko_ul ve ortamlar1n1n yarat1lmas1n1 hedeflemektedir.

Sosyalizm
Deneylerinin Analizi çal1_malar1 da 74 83 Dönemi Çal1_malar1 gibi,
dönem, ülke ve konu (Ekonomi, Siyaset, Kültür, Toplum) esasl1 olarak
alt bile_enlerine ayr1larak, farkl1 çal1_ma gruplar1 taraf1ndan ve yine
ilgili tüm organizasyonlar ile ortak çal1_ma ko_ul ve ortamlar1
yarat1larak gerçekle_tirilecektir.

Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 olarak bu çal1_malar1n;

* Dönem tarihi, kent tarihi, kurum tarihi ara_t1rmalar1n1n gerektirdii metodoloji ve tekniklerin,
*Siyasal tarih, ekonomik tarih, toplumsal tarih, kent tarihi gibi farkl1 tarih kategorilerine özgü ilkelerin
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bilgisine
sahip, farkl1 alanlardan uzmanlar1m1z1n teknik yönlendirmesi olmaks1z1n
verimli olarak yürütülemeyeceini ve analizlerin, çok doal olarak,
siyaset, ekonomi, tarih bilimcilerimiz ve siyasetçilerimiz taraf1ndan
yap1lmas1 gerektiini biliyoruz.

Aç1kça belirtmeliyiz:

Sosyal
Ara_t1rmalar Vakf1 olarak amac1m1z; bu dönemlerin, tarafs1z, nesnel
bir tarih yazmak üzere ara_t1r1lmas1 / analiz edilmesi deildir.

Amac1m1z, her ikisinde de yenildiimiz;

1) dünya ölçeinde, tüm insanl1k tarihi boyunca ilk kez emein iktidara geldiini ilan eden sosyalizm döneminin ve

2) ülkemiz ölçeinde tüm s1n1f ve tabakalar1n siyaset sahnesinde dorudan yer ald11 74 83 döneminin,

_imdiye dek ya_ad11m1z bu en kapsaml1 deneyimlerin analizleri sonucunda

* Kendi tarihimizi kendimizin yazma
* Kendi kollektif belleimizi olu_turma
* Kendi geçmi_imizden dersler ç1karma

çabalar1na
katk1da bulunmakt1r. Bu çabalar1n, her an sorulan ve her an cevaplar
üretilen NE YAPMALI sorusuna çal1_malar1n her a_amas1nda daha anlaml1
cevaplar üretmemizi salayaca1na inan1yoruz.

VE;

* Siyaset bilimcilerimizi, sosyal bilimcilerimizi, tarihçilerimizi, ekonomistlerimizi, siyasetçilerimizi, uzmanlar1m1z1;

Ara_t1rma Merkezimizin Yürütme, Dan1_ma Kurullar1nda, dergimizin Editörler Kurulunda yer almaya,

Her
iki temel ara_t1rma alan1m1zda da gerek çal1_man1n kapsam1, yöntemi ve
program1 aç1s1ndan gerek uygulanmas1 gereken metodoloji ve teknikler
aç1s1ndan önerilerde bulunmaya,

* Üniversitelerde, bu
konular üzerinde ara_t1rma yapm1_ uzmanlar1m1zdan çal1_malar1n1
deerlendirmek üzere (Editörler Kurulu taraf1ndan yap1lacak
deerlendirme sonras1nda, çal1_malar1n bir k1sm1, SAV 0ktisadi
0_letmesi taraf1ndan kitap olarak, dierleri ise Internet üzerinden
elektronik kitap olarak yay1mlanacakt1r) merkezimize göndermeye,
*
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0lgili tüm organizasyonlar1, her düzeyde i_birliine aç1k olduumuzu
bilerek ortak bir ara_t1rma ve analiz çal1_mas1 içinde yer almaya,
* Bu çal1_malarda yer almak isteyen tüm gönüllülerimizi SAV ile ili_kiye geçmeye ça1r1yoruz.

Ve,
tüm ki_i ve kurulu_lar1m1z olarak, sahip olduumuz birikimin böylesi
zorlu bir projeyi hayata geçirmeye yeteceini biliyoruz.

Sayg1lar1m1zla

SAV Y.K

Not:
Dokümanda esas olarak yakla_1m yöntemimizi belirttik, fakat 74 83
Dönemi Analizi ya da Sosyalizm Deneylerinin Analizi çal1_malar1 için,
bu konular1 ayr1nt1land1ran bir çerçeveyi çizmedik. Bu çerçevelerin
olu_turulmas1 i_inin ve hakk1n1n merkezin ve olacaksa- çal1_ma
gruplar1n1n görevi ve hakk1 olduunu dü_ünüyoruz.

Bizimle ili_kiye geçmek için:haba@sav.org.tr

merhaba@sav.org.tr

dincer_mete@yahoo.com

serap@bilgievi.net

aaltayli03@yahoo.com

Internet adreslerini ya da Vakf1n telefon (212 292 55 85) ve fakslar1n1 (212 292 55 86) kullanabilirsiniz.
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