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Kürtler ve Kürt coğrafyası hakkında temel referans kitaplarından biri olan Ağa Şeyh 
Devlet, Martin van Bruinessen’in de en çok yankı yapan eseridir. İlk kez 1967´de henüz 
fizik bölümü öğrencisiyken Ortadoğu’ya yaptığı bir seyahat sırasında Kürtlerle tanışan ve 
bölgenin manzarası ve sosyolojik çeşitliliği karşısında büyülenen Bruinessen, daha sonra 
antropoloji ve sosyoloji bilimlerine ilgi duymuş ve bunu izleyen bir süreçte, 1960´ların 
politik ve entelektüel ikliminin de tesiriyle köylü ayaklanmaları, kurtarıcı ve milliyetçi 
hareketler ve sınıf bilincine ilişkin teorilere dalmıştır. Buradan hareketle “alana inmeye” 
karar veren Bruinessen seçtiği alan konusunda ne yazık ki binbir güçlükle 
karşılaştırmıştır. Özellikle siyasi ortam nedeniyle Kürt coğrafyası ona pek de kolaylık 
sağlamamıştır. Nitekim yazar, dört ülkeye yayılan Kürt coğrafyasının parçalanmışlığı 
karşısında araştırması sırasında büyük güçlükler yaşamıştır. Değişik ülkelerin yönetimi 
altında yaşadıkları güç politik koşullar ve bu hükümetlerle devamlı sorunlu olmaları 
nedeniyle sürekli bir hareketliliğin yaşandığı Kürt topluluklarını incelemenin ne kadar zor 
bir iş olduğu açıktır. Hele de yetmişli yılların karmaşıklığı içinde... Yine de göçer, yarı-
göçer ve yerleşik halde yaşayan bu topluluklara bazen misafir olan, bazen de onlarla 
birlikte yaşama katılan yazar, bölgede geçirdiği uzun yıllar sonunda bugüne kadar ortaya 
konan birçok veriyi aşan antropolojik ve sosyolojik verileri toplamayı başarmıştır. Bu 
kitap sadece ortaya koyduğu sosyal verileriyle dahi özgün bir nitelik kazanmaktadır ve 
kapsamı ve derinliği açısından, yayımından bu yana yirmi yılı aşkın bir zaman geçmesine 
karşın halen aşılamamıştır. Ama Ağa Şeyh Devlet’e sadece kuru bir veriler bütünü olarak 
bakmak da haksızlık olur. Akademik bütünlüğü ve anlatım zenginliği açısından 
bakıldığında takdire şayan bir eser olan bu kitap yakın tarihe, Mezopotamya halklarına, 
Ortadoğu’ya, Kürtlere ve Kürt coğrafyasına; bunun da ötesinde antropolojiye, sosyolojik 
alan araştırmalarına ilgi duyan herkes için başlıca kaynaklardan biridir.  
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