Bilim, İdeoloji ve İktidar: Kürt Çalışmaları’nın Yapısökümü*
Clémence Scalbert-Yücel** and Marie Le Ray***
Bu sayının1 hazırlanması fikri 2005-2006 yıllarında İstanbul'daki Fransız Anadolu
Araştırmaları Enstitüsü'nde (IFEA) Jean François Pérouse ile birlikte düzenlediğimiz ‘Türk Akademisinde Kürt Meselesinin Ortaya Çıkış Koşulları’ isimli bir seminerde ortaya çıktı.2 1990'lardan bu yana Türk3 araştırmacılar arasında Kürtler ve
Kürt meselesi başlıklarına yönelik büyüyen bir ilgi olduğunu fark etmiştik. Çok
yakın bir zamana kadar Kürtler hakkında konuşmak Türk üniversitelerinde gerçek bir tabuydu; bu noktada İsmail Beşikçi’nin deneyimi Türk akademisinin bu
konuya ne kadar kapalı ve katı olduğunun tipik bir örneğidir. Öyle görünüyordu
ki, Türkiye'de genel olarak akademisyenler Kürtlerin ve Kürt meselesinin varlığını
inkar ederek sadece resmi ideolojinin üretimine katkıda bulunuyor, buna karşın
yalnızca akademisyen olmayanların bu sorunu ele alıyor, inceliyor ve buna ilişkin
araştırmaları yayınlıyorlardı. Bu nedenle tam da burada bilgi meselesi, politika ve
ideolojilere bağlı ve oldukça hassas bir mesele olarak açığa çıkmaktadır. Bu sayıda
Kürtler üzerine yapılan akademik araştırmaların tarihine uzanmayı ve de güncel
çalışmaları araştırmayı istedik. Neden bu konu araştırmacıların ilgisini çekti ve bu
durum neden şimdi gerçekleşti? Bu araştırmacılar hangi paradigmalar içinde,
hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle çalışıp araştırmalarını yürütmektedirler?

* Makale ilk kez European Journal of Turkish Studies’in 5. sayısında yayınlanmıştır. Elinizdeki çeviri, makalenin 14 Eylül 2009’de güncellenmiş halidir. Toplum ve Kuram Dergisi olarak, makaleyi yayınlamamıza izin
veren yazarlara teşekkür ediyoruz. Makalenin İngilizce dilindeki orijinal haline http://ejts.revues.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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-1 Yazarlar, makalenin yayınladığı European Journal of Turkish Studies dergisinin 5. sayısını kastetmektedirler (ç.n.).
2- Hamit Bozarslan ve Nicole Watts’a yardımları ve ufuk açıcı yorumları için teşekkür ederiz.
3- Bu metinde, ‘Türk araştırmacılar’ veya ‘Avrupalı akademisyenler’ ifadeleri araştırmacıların etnik aidiyetleri referans alınarak değil, içinde geliştikleri akademik alanlar referans alınarak kullanıldı. Zira burada, gerek
Türkiye’de çalışan Türk ve Kürt araştırmacılar gerek örneğin Fransa’da çalışan Türk ve Kürt araştırmacılar
arasında bir fark bulunmamaktadır. Bununla beraber, akademik alanların değişen özellikleri üzerinde
düşünmek açısından etnik boyutn ayrı ve uygun bir ölçüt olabileceğini kabul ediyoruz.

218
Toplum ve Kuram, Sayı: 5, Bahar-Yaz 2011

Amacımız burada hem epistemolojik hem de sosyolojik bir perspektif ile “gelinen
en son noktayı” ortaya koymaktır. Kürtler hakkındaki bilgi üretimini, bu bilgi üretiminin koşullarını, içerdiği riskleri, ilgili aktörleri ve -eğer gerçekleşmişse- bu üretimin dönüşümünü inceleyeceğiz. Burada ana araştırma alanımız olarak
Türkiye'ye odaklanacak olsak bile sorunun Batılı ülkelerdeki ele alınışını, çeşitli
biçimlerde Türk araştırma alanının gelişimini etkilediği için, göz önünde bulundurmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu sayıyı, bir tartışma başlatma ve bu geniş çaplı
sorun hakkındaki bir takım hipotezler ve araştırma biçimleri ortaya koyma fırsatı
olarak görüyoruz. Bu sayımız, farklı tarihi bağlamlarda farklı aktörlerin (devlet,
Kürt milliyetçileri, sömürgeci güçler) Kürtler hakkındaki bilgi üretimini konu edinen makaleleri içermektedir. Ayrıca, farklı çerçevelerle ve farklı bağlamlarda sorun
üzerinde çalışmış olan araştırmacılar ile yapılan mülakatlar da bulunmaktadır. Bu
araştırmacılardan Kürtlerle ilgili araştırmalarında oluşturdukları yöntemi, bunların hangi kısıtlamalar altında ve hangi kaynaklarla yapıldığını değerlendirmelerini
istedik. Kendilerinden zaman ve mekan açısından farklı ulusal çerçeveler içinde ve
arasında gelişen Kürt Çalışmaları (Kurdish Studies) alanını etkileyen olası dönüşümlerin ne olabileceği üzerine fikir yürütmeleri de istendi. Nitekim bu mülakatlar hem Avrupa ülkelerinde hem de Türkiye’de Kürt Çalışmaları alanının gelişme
düzeyinin sunulmasına da katkıda bulunacaktır.
Burada çeşitli soruları araştırıcağız. İlk ve en önemli soru çalışmanın kapsamındaki araştırma nesnesini tanımlamaktır. Kürtlerden nasıl söz etmeliyiz? Bu soru bizi
bir ikinci soruya yöneltir: Kürtler ve Kürt bölgelerini ele alan çalışmalardan nasıl
söz etmeliyiz? ‘Kürt Çalışmaları’ ve ‘Kürdoloji’ ne anlama gelmektedir? Tarihsel
olarak nasıl inşa edilmişlerdir? Etnisite sorununu dikkate almaksızın ‘Kürtler’ hakkında çalışma yapmak mümkün müdür ve bu, hangi bilimsel ve politik sonuçlarla mümkündür? Gerçekten de, araştırma konusunun bir etnik grup olarak tanımlanması eğilimi ile birlikte etnisitenin sorunun merkezi haline geldiği görülür; etnisiteye ve ondan kaynaklanan çatışmalara gerek vurgu yapan gerekse de bunları gizleyen çalışmalardan kısmen de olsa bu sonuç çıkmaktadır. Böylesi bir sınıflandırmanın politik ve bilimsel riskleri nelerdir? Böylesi kutuplaşmış bir bağlamda şeyleştirmeden (reification) nasıl kaçınırız? Ayrıca, bu noktada Kürt Çalışmaları alanının özerkliği sorusu da önem arzetmektedir ve bu soru önceki sorularla da bağlantılıdır. Söz konusu özerkleşme iki aşamalıdır: diğer araştırma alanlarından
–burada esasen Şarkiyatçı çalışmalardan- özerkleşme ile daha geniş çaplı toplumsal ve politik alanlardan özerkleşme. Dahası şu sorular da incelenecektir: Asıl
aktörler kimlerdir? Nerede ve hangi kurumlar aracılığıyla araştırmalar yapılmaktadır?
Bu soruları cevaplamaya başlamak için ilk bölümde –gelişme halinde olmakla birlikte- spesifik bir araştırma nesnesinin inşası ve spesifik konular ile kurumlar etrafında "Kürt çalışmaları” alanının gelişimini inceleyeceğiz. Bu kurumların büyük
bir bölümünün Kürdistan ve Türkiye dışında bulunan akademi dışı ve diasporik

I. Kürt Çalışmaları nedir?
Kürt Çalışmaları’nın nesnesi
‘Kürt çalışmaları’nın nesnesinin bir ön görüntüsünü ortaya koymak amacıyla,
Kürt çalışmalarının inşasının farklı aşamalarının örnekleri olarak görünen çalışmalarının ve onların içine koyulduğu paradigmaların birkaç kuşağını sunacağız.
Bu örnekler, esasen bizim daha iyi tanıdığımız ve bu alanda önemli bir rol oynamış oldukları görünen Fransız akademik çevresinden alınmıştır. Birinci kuşak
Şarkiyatçı gelenekten gelen Basil Nikitine tarafından, ikinci kuşak ise 1960’lar ve
1970’lerde ulusal sorun üzerinde çalışan solcu araştırmacılar tarafından temsil
edilmektedir. Bunların sonrasında da, 1980’ler ve 1990’ların Kürdistan veya Kürt
sorunu hakkındaki ilk karşılaştırmacı ve daha teorik çalışmalar ile beraber ülke
araştırmalarına daha fazla entegre olmuş görünen son kuşağı sunacağız.
“Kürt halkının ruhu”
Diğer birçok Rus Şarkiyatçısı gibi, Basile Nikitine (1885-1960) de Rus Konsolosu
olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Urmiye’de (İran) görevliydi. Rus Konsolosu olarak Erzurum’da görev yapan ve Kürt Çalışmaları’nın bir
diğer ‘kurucu atası’ olan Alexandre Jaba4 gibi Nikitine’in, büyük bir araştırmacı
olmasına rağmen, şarkiyatçı formasyonu yoktu ve kendisi bir akademisyen değildi. Kitabı Les Kurdes: Etude Sociologique et Historique (Kürtler: Sosyolojik- Tarihi
İnceleme) bölgede yaptığı gözlemlerin ve geniş çaplı okumaların bir ürünüydü.
Kitabını Sovyet devrimi sonrası bir mülteci olarak kaldığı Fransa’da yazdı. Basil
Nikitine bir akademiye mensup olmamasına karşın kitabını Ulusal Bilimsel
Araştırma Merkezi’nin (CNRS) desteğiyle yayınlamıştı. Kitabın önsözü Fransız
Şark Çalışmaları’nda başat bir konumda olan, 1926’dan 1959’a kadar Fransa
4- Ancak Leningrad Üniversitesi Jaba’dan, Kürt bölgesinde görevli olduğu dönemde, bölgede üniversite için
görevli olarak çalışmasını ve bilgi toplamasını istemişti. Bu iki diplomatın aksine, Dışişleri Bakanlığı için
çalışan Minorsky ise şarkiyatçı bir formasyon aldı ve doktoraya sahipti (Joyce Blau’ya bu bilgi için teşekkürlerimizi sunarız). Unutmayalım ki, 1823’de Rus Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir Şark dilleri bölümü
kurulmuştu. Bölüm diplomatlara faydalı, pratik kavramları öğretmeyi hedefliyordu. Dersler çoğunlukla üniversiteden gelen profesörler tarafından veriliyordu. 1890 yılında bölüm memurlara da eğitim vermekle
görevlendirildi (Barthold 1947: 320- 321).
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kurumlar olduğunu göreceğiz. Fakat bu yersiz yurtsuzlaştırlmış alan, insanların,
yayınların ve fikirlerin dolaşımı yoluyla Türkiye ile bağlantılı bir hale gelmiştir. Bu
makalenin ikinci bölümü, Türkiye’deki “Kürt Çalışmaları” alanının artzamanlı (diachronic) bir sunumuna ayrılmıştır. Böylesi bir bağlamda “Kürt Çalışmaları”ndan bahsedebilir miyiz? Yani, söz konusu alan gerçek anlamda açığa çıkmış mıdır? Araştırmanın
ve yazmanın koşulları gerçekten değişmiş midir?
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Koleji’nde (Collége de France) Müslüman sosyolojisi kürsüsünde yer almış İslam
bilimci Louis Massignon (1883-1962) tarafından yazılmıştır. Bu durumda kitabın
önemli bir bilimsel geçerliliğe sahip olarak kabul edilmiş olduğunu ileri sürmek
mümkündür. Kitap Fransa’da Kürtler hakkında yayınlanmış ilk monograftır.
Kitabın amacı ‘Kürt’’ü tanımlamaktır. Nikitine şöyle yazar: “Kitabın yazarı bu halkı,
onu gerçekte olduğu gibi, önyargısız, iyi ve kötü yanlarıyla nesnel olarak tanıtmaya çalışmak gerektiğini düşünmüştür” (Nikitine 1956: IV).5 Kitap Kürtlerin
kökenleri, tarihi, yaşama biçimleri, meslekleri, toplumsal örgütlülüğü ve kültürü
gibi farklı yönlerini tanımlar. Kitabın dördüncü bölümü “Kürt Kişiliği, Kürt
Karakteri” başlığını taşır. Bu bölüm o dönemde ‘Kürtler’in nasıl incelendiğini anlamak için önemlidir. Yazar bir kavmin “onu diğer kavimlerden ayıran ya da diğer
kavimlere yaklaştıran bir dizi özelliğin” oluşturduğu bir “ulusal ruha” sahip olduğunu ifade eder (Nikitine 1956: 65). Daha sonra kitap bu ayırt edici özellikleri ortaya koyar. Kürtlerin kişiliği ve bütünlüğü ortaya konulur. Bir yandan en güncel teorileri (Oscar Marr, Vladimir Minorsky) ortaya koyarak Kürtlerin kökenini ele alan
birinci bölüm, diğer yandan geliştirilen doğal belirlemecilik (natural determinism)
ve ırk düşüncesi bu özcü bakışı güçlendirir. Thomas Bois de sadece 1940’larda
değil, 1960’larda bile yazdıklarıyla bu biçimde “Kürtlerin ruhu”nu tanımlama yoluna gitmiştir (Bois 1946, 1963a). Dolayısıyla, Kürdoloji’nin –Nikitine ‘Kürdoloji’ ve
‘Kurdisants’ kelimelerini kullanır (Nikitine 1932, 1956)- amacı tamamen ayrı bir
kavim olarak Kürtlerin yaşamının, kültürünün ve tarihininin tüm yönlerini oldukça farklı disiplinler (etnoloji, arkeoloji, tarih, dilbilim vb.) içinde ele almaktadır.
Dönemin düşünür geleneğinin ayırt edici özelliği ile paralel olarak, bu monograf bir
halkın özcü sunumunun geliştirilmesine hizmet eder. Bununla birlikte, böylesi kapsamlı monografları ancak alan bilgisi ile geniş çaplı okumalarını birleştirebilen büyük
araştırmacılar bir araya getirebilir. Elbette araştırma yapma yöntemleri değiştiğinden
dolayı, Nikitine sonrasında Fransa’da hiç kimse böyle bir çalışmaya girişmedi.
Bununla birlikte, burada Kürt kökenli Amerikalı akademisyen Mehrad Izady’nin
yapısı itibariyle Nikitin’in çalışmasına çok benzeyen kitabına (1992) değinmek ilgi
çekici olacaktır. Bu kitap daha da özcü bir bakış sunmakla birlikte, hedefleri
Nikitine’in kitabında hedeflenenden kesinlikle farklıdır: yazarın aşırı milliyetçi
bakışı oldukça açık bir şekilde sergilenir.6 Bu kitabın yaygın bir dağıtımı yapılmış,
hatta yakın geçmişte (2004 yılında) Türkiye’de bile yayınlamıştır.
Batılı ülkelerde Nikitine ile aynı dönemde yapılan çalışmalar, Kürt ulusal kimliğinin inşa sürecine destek olmuş; Kürtlerin politik taleplerine hizmet etmiş ve ‘Kürt
Sorunu’ formülasyonu içinde talepleri meşrulaştırmıştır. Jordi Tejel, Fransız
5- Makalede alıntıladığımız yabancı dildeki eserleri kendimiz tercüme ettik.
6- Izady'nin kitabının oldukça iyi bir eleştirisi için bkz. O’Shea (2004).

‘Kürt sorunu’nu yazıya dökmek
Fransa’da akademik çalışmaların ikinci kuşağı 1960’lardan itibaren ortaya çıkmış
ve Kürt sorununu bir politik sorun olarak tespit edip ele almıştır. Kürtlere yönelik
ilginin yeniden canlanması Kürtleri tekrardan uluslararası politika sahnesinin ön
saflarına çeken politik olaylarla doğrudan ilişkilidir: 1961 ve 1975 yıllarında Irak’ta
Mustafa Barzani isyanı; 1970’lerden 1990’lara kadar İran’daki ve Türkiye’deki gerilla savaşı; İran-Irak savaşı ve diğer Körfez savaşları; son olarak ve en az diğerleri
kadar önemli olan, -Kürtleri gerçek anlamıyla yakın kılan- Avrupa’daki Kürt diasporasının büyüyen varlığı. Soruna yönelik akademik yaklaşımlar da bu politik
olaylarla bağlantılıydı. Sorunun ulusal mücadele, halk ve azınlık hakları çerçevelerinde araştırıldığı bir gerçektir. Araştırmacılarca kullanılan kavramların araştırmanın yapıldığı Kürt bölgesinin politik yapısına oldukça bağlı olduğu görülmektedir.
Ayrıca, Kürt ulusal hareketinin temsilcilerinin Batı’daki varlığı da sorunun ortaya
çıkarılmasında ve yazıya dökülmesinde bir rol oynamıştır.
‘Kürt sorunu’ ilk olarak Kürdistan’ın dışında, Avrupa’da yaşayan Kürtler tarafından
açıkça formüle edildi. ‘Kürt sorunu’na ilkin 1930’da ulusal bir örgüt olan Xoybun
tarafından yayınlanan Dr. Bletch Chirguh (Celadet Bedirxan’ın takma adı) imzalı
bir kitapta değinildi.7 Bu kitap ‘uygar dünya’ya Kürt ulusunu tanıtmayı hedefler
(Chirguh 1930: 3). Kürt sorununu ‘üç asırdan fazladır süren ve daima ulusal
bağımsızlığı hedefleşmiş mücadeleler’ ortaya çıkarmıştır (Chirguh 1930: 13). Kürt
sorunu, Bedirxan kardeşler tarafından esasen -Bedirxan’a göre- son Kürt beyliğinin ortadan kaldırılmasının tarihi olan 1847’lere kadar giden Kürt-Türk karşıtlığı
bağlamında değerlendirilir. Zira, Xoybun örgütünün başındaki Bedirxan da
Türkiye’den geliyordu ve örgüt de esas olarak Türkiye Kürtleri ve Kürdistan’ı ile ilgiliydi. Chirguh’un kitabının yayınlanmasından otuz yıl sonra Kamuran Bedirxan
Fransızca yazdığı Kürt Sorunu (La Question Kurde) adlı kitapta sorunu benzer ifadelerle tanımlamıştır: “Bu Kürt halkının bir asırlık bağımsızlık kavgasıdır. Kürt olarak kalmak, kendi dilini özgürce konuşmak ve ulusal mirasını korumak isteyen bu
halkın doğal ve içgüdüsel bir tepkisidir […] Kürt sorunu Kürdistan’ı paylaşan devletlerin Kürtlere evrensel olarak kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Anlaşması ile
İnsan Hakları Deklarasyonu’nda yazılan hukuki ve ahlaki ilkelere göre davranma7- Xoybun hakkında bkz. Tejel (2007) ve Tejel (2006).
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‘Kürdologlar’ (Roger Lescot ve Pierre Rondot) ile Fransız Mandası altındaki Suriye
ve Lübnan’daki Kürt milliyetçileri arasındaki bağlantıyı araştırır. Tejel, sonrasında
Kürt milliyetçi elitleri tarafından benimsenen ve yayılan özgül bir Kürt kimliğinin
etnikleşmesinde (etnik bir sorun haline gelişinde) ve sınırlarının belirlenmesinde
bu ‘Kürdologlar’ın çalışmalarının önemli bir rol oynadıklarını ortaya koymuştur.
(Tejel 2006)
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ya ikna edilmesine bağlıdır” (Bedirkhan 1958: 1). Bu kitapçık sorunu oluşturan
faklı aşamalar hakkında detaylı bilgi de sağlar: Bu aşamaların başlıcası Birinci
Dünya Savaşı'nın sonunda Batılı güçlerin desteğiyle Kürdistan'ın ‘ikinci paylaşım’ı
olarak adlandırılan aşamadır (Bedirkhan 1958: 8-9). Zira, Lozan ve Sevr
Anlaşmaları ile birlikte bu dönem hem Kürt hem de Türk tarihyazımında temel
bir yere sahiptir: bu dönem Kürt devleti olasılığını ve Türklerin bölünme korkusunu sembolize etmektedir.
1970'de İsmet Şerif Vanlı Irak Kürdistanı ve ulusal sorun hakkındaki doktora tezini
yayınladı. Bedirxan’ın 1930'larda önceden yaptığı gibi Vanlı da Kürt sorununu bir ‘ulusal özgürlük sorunu’ olarak tanımladı.8 Ara ara Marksist bir kavramsal çerçeve kullanmasına rağmen, Vanlı da ulusu ebedi/zamansız ve doğal bir oluşum olarak değerlendirir. Bedirxan ve Vanlı’nın çalışmalarında ‘doğanın ürünü’ (Vanly 1970: 31) olan
ulusun asırlardır savaşmakta olduğunu okuyabiliriz. Bu çalışmada ulusal hissin de 16.
yüzyıla kadar uzandığı söylenir (Vanly 1970: 31). Böylesi bir tarihsel arkaplan zulme
karşı mücadele ile ulusal özgürlük mücadelesini meşrulaştırır. Ulusu ve onun ‘ruh’unu
özselleştiren bilimsel çalışmalar elbette ebedi bir ulus ve zalimlere karşı atalardan
kalma savaşlar fikrini besleyerek burada bir rol oynar. Ebediyet kavramı mevcut
mücadeleleri ve talepleri meşrulaştırır. Soruna ilişkin analizler ebedi bir ulus algısı ile
(baskıcı) devletler ve (baskıya uğrayan) Kürtler arasında değişmeyen bir ilişkinin varlığı algısına dayalıdır. Fakat bu noktada kendimizi sert politik yazıların içerisinde buluruz. Ancak, bunlar sorunun Batılı – en azından Fransız- akademisyenler tarafından
nasıl formüle edileceğini anlamak açısından önemlidir.
General Kasım'ın Irak Devrimi (1958) ile aynı dönemde yazılan Bedirxan'ın kitapçığı hem Iraklı generali hem de Mustafa Barzani'yi destekler. Kamuran Bedirxan o
dönemde Barzani hareketini etkin bir şekilde Avrupa’da temsil ediyordu. Bedirxan
gibi Vanlı da Avrupa'daki KDP’nin (Kürdistan Demokratik Partisi) bir temsilcisiydi. Her ikisi de akademiyi bitirmişti. Hatta Kamuran 1948 ve 1970 yılları arasında,
Paris'teki sonrasında Doğu Diller ve Uygarlıklar Ulusal Enstitüsü (Institut National
des Langues et Civilisations Orientales - INALCO) adını alan Yaşayan Doğu
Dilleri Ulusal Okulu’ndaki (Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes) Kürt
dili kürsüsüne başkanlık etti. Aynı dönemde Avrupa’da çok az başka Kürt öğrenci
vardı ve bunların çoğu siyasetle ilişkiliydi. Kamuran Bedirxan Avrupa'da başta
gelen Kürt politik ve akademik figürüydü ve bu öğrencilerin bir araya toplanmasında önemli bir rol oynadı. Avrupa -en azından Fransa- esas olarak bu çevre aracılığıyla Kürt sorununun farkına vardı. Dolayısıyla dekolonizasyon hareketlerinin
revaçta olduğu bu dönemde sorun bir ‘ulusal özgürlük’ sorunu olarak incelendi.
Örneğin, Joyce Blau, Kürt sorununun farkına siyasi adanmışlığı ve Kamuran
Bedirxan ile karşılaşması sayesinde varmıştır (Blau 2006). Bu noktada Martin Van
8- Yazarın gözünden Kürt sorunun ne olup ne olmadığının bütünlüklü bir tanımı için bkz. Vanly 1970: 32-34.

Avrupa'da araştırma yapmış, eğitim vermiş veya çalışmış Kürt milliyetçilerinin
Kürtler hakkındaki bilginin yayılmasında ve Kürt sorununun esasen Avrupalı az
çok akademik bir kitleye sunulmasında büyük bir rol oynadığı görünmektedir.
Ancak, bu Kürt yazarlar (bilhassa Bedirxan) Marksist eğilimli değillerdi ve Kürt
mücadelesi de Marksizm çerçevesinde algılanmıyordu. Bu noktada bu milliyetçiler ve Fransız araştırmacılar arasındaki buluşmalar belirleyiciydi. Gerçekten de
sorunu araştırmaya başlamış olan ilk Fransız araştırmacılar (ister Blau veya
Chaliand gibi akademisyen ister Kutschera gibi gazeteci olsun) ya politik olarak sol
içinde etkinlerdi ya da Marksizm, sömürgecilik karşıtlığı ve bağımsızlık mücadelesi teorilerinden etkilenmişlerdi. Bu kişiler tarafından Kürtler diğerlerinin içinde
özgül bir sorun olarak değerlendirilmiş, sömürgeleştirilmiş halklar ya da Vietnam
halkı ile tamamen aynı kategorilerde algılanmıştır.
Kamuran Bedirxan'ın bir ulusal sorun olarak formüle ettiği ‘Kürt sorunu’ hakkındaki kitapçığını yazdığı bu dönemde, Türkiye’de ne Kürt ulusal taleplerinin ne de
Kürt siyasi partilerinin olmadığını hatırlamak ayrıca önem taşır.9 Dönemi olduk9- T-KDP (Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi) 1960’ların sonunda kurulmuştu.

223
Bilim, İdeoloji ve İktidar: Kürt Çalışmaları’nın Yapısökümü

Bruinessen’in deneyimi de araştırmacının politik bağlantısının önemini teyit eder
(Van Bruinessen 2006). Sonrasında, Joyce Blau Kürt ulusal sorunu ve Kürt meselesi üzerine bir tez yazacaktır. Bir süreliğine INALCO'da eğitim veren Jean-Pierre
Viennot da 1969'da Sorbonne Üniversitesi'nde bir doktora tezi yazmıştır. Kürtler
ile ilgilenen ilk Fransız yazarlar Chris Kutschera ve Gérard Chaliand'dı.
Chaliand'ın Kürtler ve Kürdistan: Yakın Doğu'da Kürt Ulusal Sorunu (Les Kurdes et
le Kurdistan: La Question Nationale Kurde au Proche Orient) adlı kitabının temel
makaleleri bir kısmı Abdurrahman Kasımlo ve İsmet Şerif Vanlı gibi akademi
mensubu olan Kürt hareketinin temsilcileri tarafından yazılmıştı. Kitabın gelirleri
bir Kürt örgütüne bağışlanmıştı. Chaliand bu yazarları "ulusal hareketin mirasını
eleştirel bir şekilde inceleyen Kürt entellektüelleri" (1979: 29) olarak tanımlar.
Massignon gibi Şark Araştırmaları alanında Fransızlar içinde baskın bir şahsiyet
olmakla birlikte tamamen farklı politik görüşüyle Marksist Arap entelijensiyası
üzerinde etkili olan Maxime Rodinson tarafından yazılan önsöz gayet açıktır: bu
kitap "Kürt sorununu ortaya koyan ve açıklayan, Kürtlerin ulusal taleplerini savunan" bir kitaptır (1979: 7). Kitap, yazarın sömürge sorunun çözümü sonrasında
artakalan en önemli sorun olarak değerlendirdiği bir meseleden habersiz olan sol
kamuoyu için yazılmıştır (1979: 17). Kendini bu işe adamış Kürt ve Avrupalı yazarlar tarafından yazılmış bu kitap aslında harekete arka çıkmayı hedefler. O dönemde Fransa'da konu üzerinde çalışan yazarların tümü aynı şekilde çalışıyordu: kitaplar birinci elden deneyimler, ikincil kaynaklar veya arşiv belgeleri aracılığıyla yazılmıştı (özellikle Kutschera 1979 tarihli çalışmasını bilhassa Avrupa arşivlerinden
faydalanarak yapmıştı).
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ça iyi yansıtan Doğu'nun Sorunları (Bozarslan, 1966) kitabında gösterildiği gibi
temel sorun esasen ulusal olmaktan çok, ekonomik ve toplumsal (az)gelişmişlik
sorunu olarak, ‘Doğu Sorunu’ adıyla ifade ediliyordu. Bu nokta bize soruna ve kullanılan kategorilere ilişkin Batı algısı ile Türk algısı arsındaki farkı anlama imkânı
sağlar. Türkiye’de ilerleyen zamanlarda Marksizmin yayılması ise Kürt sorununun
politik formülasyonunu değiştirecektir.
Sorunu ele alan tüm kitaplar konuyu genellikle parça parça araştırmıştır. Bu kitaplar benzer yapılara sahiptirler: ya belli bir ülkedeki Kürt sorununu ele alırlar
(Türkiye’de Xoybun, Irak'ta Vanlı gibi) ya da meseleyi bir bütün olarak ilgili ülkelerin her birindeki soruna ayrılmış bölümler halinde ele alırlar. Chaliand (1979) ya
da sonrasında Picard (1993) gibi son yapılan çalışmalar daha çok kolektif kitaplardır. Kitapların giriş bölümü Osmanlı İmpartorluğu'ndaki Kürtleri ele alır, Sevr ve
Lozan Antlaşmaları ile son bulur. Takip eden bölümlerin herbiri gerçek anlamda
bir karşılaştırmalı yöntem kullanılmadan Türkiye, İran, Irak ve Suriye'deki Kürt
sorununu ele alır. Ancak, Picard'ın kitabının Kürt milliyetçiliği ve azınlık sorunları hakkındaki son üç bölümünde ilk kez karşılaştırmalı bir boyut sunulur. Ayrıca,
bu çalışmaların temel amacı Kürtlerin kendisini anlamak değil, daha ziyade azınlık ya da ulusal hareket olarak değerlendirilen Kürtler ve ilgili devletler arasındaki
ilişkileri anlamaktır. Daha çok ‘sorun’a odaklanan bu çalışmaların ve bunların sonrasında 1990'larda yapılan çalışmaların başlıkları da bu yaklaşımın altını çizer.
Örneğin, 1994 yılında yayınlanan Peuples Méditerranéens dergisinin özel sayısı
‘Kürtler ve Devletler’ başlıklıdır ve yine Bozarslan’ın Kürt Sorunu (La Question
Kurde) çalışmasının altbaşlığı da "devletler ve azınlıklar"dır.
Karşılaştırmalı çalışmalara doğru
Karşılaştırma mekân ve zaman vasıtasıyla ortaya konulmuştur. Kürt sorununu ele
alan, yeni ve daha teorik bir yaklaşım sunan en önemli karşılaştırmalı çalışma ise
Bozarslan’ın Kürt Sorunu: Ortadoğu'da Devletler ve Azınlıklar (La Question Kurde:
Etats et Minorit au Moyen-Orient) adlı çalışmasıdır. Karşılaştırmacı yöntemin ve
ölçek kaymasının analizde kullanımı yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu kitap, hem ilgili
devletlerin kendi Kürt azınlıklarına dönük stratejilerinin hem de farklı milliyetçi
hareketlerin stratejilerinin kapsamlı bir analizini sunar. Sonraki kısımlarında kitap
özellikle Ortadoğu'daki diğer azınlık-devlet ilişkilerine ilişkin araştımalar açısından bir model olabilecek Kürt örneğindeki devlet-azınlık veya merkez-çevre ilişkileri hakkında öneriler ortaya koyar. Yazar karşılaştırdığı her bir devlet içinde ayrı
Kürt sorunlarının varlığını kabul eder; çalışması farklı ülkelerdeki Kürtlerin ve
Kürt hareketlerinin –yazarın önceki çalışmalarda açıkça tartışılmamış olmasına
rağmen algılanabilen- ayrımlarını belirginleştirir (Bozarslan 1997: 312). Bununla
birlikte, yazar sorunun bölgesel ve sınır-ötesi boyutu ile ‘sınır-ötesi çatışmalılık’ ve
‘paralel diplomasi’ kavramsallaştırmalarının altını çizer: Kürtler sadece devletle
karşı karşıya olan bir azınlık değildir, aynı zamanda farklı komşu devletler ile anlaş-

Çalışma, Kürt hareketinin ve meselesinin çoğu kez gerek aşiretsel gerekse de etnik
olarak farklı kimlik düzeylerinde bölünmesiyle zıtlık taşıyan Kürt ulusal söyleminin -ya da pankürdist söylemin- ortaya çıkışı ve gelişimine ilişkin ilk bütünlüklü
analizi sunar (Bozarslan 1997, 2. ve 5. bölümler). İlk kuşak çalışmalarda ebedi bir
halk olarak sunulan Kürtlere ilişkin görüşün dönüşümüne katkıda bulunur.
1990'larda Kürt milliyetçiliği ve Kürt ulusal kimliğinin inşa süreci üzerine çalışmalar gelişmiş ve bu yönlü araştırmalar teşvik edilmiştir. Gerçekten de, ulus ve kimlik inşa edilen bir yapı olarak algılandığından dolayı, artzamanlı (diachronic) boyut
göz önünde bulundurulur ve bu boyut kesin ile tartışılmaz sınırlara sahip değişmez
bir yapı olarak kabul edilenin zorunlu olarak yapısökümüne uğramasına sebep
olur. Gilles Dorronsoro köy korucularının Hamidiye Alayları’nın uzantısı olduğunu ileri süren önemli bir tarihyazımı tartışmasını tekrardan ele almaktadır. Giriştiği
derinlemesine karşılaştırma, bize Kürtlere dönük Cumhuriyetçi politikaların
imparatorluk dönemi politikalarının bir uzantısı olduğu düşüncesini gözden geçirme imkânı sunar. Böylece, tarihsel karşılaştırma ve artzamanlı perspektifler bize
hem araştırmanın nesnesini -Kürtleri- hem de onların devletlerle ilişkilerini şeyleştirmeme (de-reify) imkanını sunar (Dorronsoro 2006).
Şüphesiz, Martin Van Bruinessen'in çalışmaları da (1992a, 1994) farklı ve iç içe geçmiş kimlikleri açığa çıkarırken Kürt halkının birliği fikrini ve “tipik” bir Kürt imgesini yapısökümüne uğratan düşünceler taşır. Bu çalışma şeyleştirilmemiş bir analitik süreci mümkün kılar. Van Bruinessen'in Kürdistan'daki birincil bağlar hakkındaki çalışması yazarı bu tespitlere iten faktörlerinden biri olmuştur. Zira, çalışmasının son bölümünde yazar “bu gibi bağlılıkların insanlara sınıf ve millet gibi
daha geniş ve soyut birimlere olan bağlılıktan daha doğal geldiğini ve kendilerini
özdeşleştirecekleri bir gruba duyulan ihtiyacı daha kolay karşılayabildiğini” belirtmiştir (Van Bruinessen 1992a: 317).
Martin Van Bruinessen 1978'de yazdığı ve ilk olarak 1989'da Almanca, sonrasında
1991'de Türkçe ve 1992'de de İngilizce yayınlanan Ağa, Şeyh ve Devlet: Kürdistan'ın
Toplumsal ve Politik Yapısı (Agha, Shaikh and the State: The Social and Political
Structures of Kurdistan) adlı doktora tezi ile bir başka disipliner alan olan antropolojide de karşılaştırmalı yöntem açısından önemli bir yol açmıştır. Çalışmanın
hedefi Kürdistan'daki dış etkenlere (bilhassa devlete) bağlı etkilenen ve değişen
bağlılık sistemleri olan ‘birincil/asli bağları’10 (primordial ties) araştırmaktı. Bu

10- Bruinessen, Alavi’nin birincil bağlılıklar tanımını kullanmaktadır: “Yoksul köylüleri sınıf uzlaşmazlıklarını görmekten alıkoyan ve onların kendi objektif çıkarlarının aksine hareket etmelerine yol açan akrabalık ve kast gibi grup
bağları” (Van Bruinessen 1992a: 5 içinde Alavi 1973).
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ma halinde olan bölgesel ve hatta uluslararası aktörlerle de karşı karşıyadırlar
(Bozarslan 2006).

226
Toplum ve Kuram, Sayı: 5, Bahar-Yaz 2011

projeyi tamamlamak amacıyla, yazar "Kürtler hakkındaki yayınların çoğunda
olduğu gibi müphem bir intiba edinmekten ziyade yoğun veri toplamak” için kendisine imkan sağlayacağını düşündüğü kapsamlı bir alan araştırmasına girişti (Van
Bruinessen 1992a: 4). Araştırmacı, bu yönüyle Kürtler hakkındaki gözlemlere ve
okumalara dayalı geleneksel çalışmalardan ayrılmaktadır. Kendisi, Kürdistan'da
böylesi bir antropolojik alan çalışmasına girişen ve birinci elden veri toplayan ilk
Avrupalı araştırmacıdır.11 Bir tercihten ziyade bir gereklilik olarak dört ülkede de
(İran, Irak, Türkiye ve Suriye) alan çalışması yapmıştır (Van Bruinessen 1992a: 36). Bununla birlikte, politik kısıtlamalar yüzünden farklı farklı yerlerde kısa süreli
olarak kalmış olan yazar bu durumda nicel veri toplamanın imkansız olduğunu
ifade eder. Yaptığı yönlendirilmemiş mülakatlar kendisine iyi bir veri toplama
imkanı sağlıyordu ancak bunlarla bir karşılaştırma yapmak da zordu (1992a: 5).
Buna karşın, esasen alan çalışmasını yapmayı plandığı tek yer olan İran'da yeterli
sürede kalamamış olması kendisini Kürdistan'ın tamamındaki toplumsal örgütlenme hakkında veri toplamaya yöneltti. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu ve
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Kürt aşiretler veya dini şahsiyetler ile devlet arasındaki ilişkilere daha fazla odaklansa dahi, yazar Kürdistan’daki bağlılık sistemlerinin
daha geniş bir görünümünü sunar (Van Bruinessen 2006). Bu çalışmalar karşılaştırmalı yöntem ile yaklaşılan teorik meseleleri ortaya koyarak, Nikitine’in temsil
ettiği Şarkiyatçı gelenekten kendisini ayırır (Bozarslan 2000).
Ülke ve disipliner çalışma alanları içerisinde Kürtler: bağlamdan ve Kürtlerin dağılmışlığından kaynaklanan kısıtlamalar
Alan çalışması bugün sosyal bilimlerde çok daha fazla yapılmaktır. Bu çalışma
genellikle bir devletin toprakları içerisindeki küçük ve sınırlı bir alanda yapılmaktadır. Kürt nüfusunun en azından dört devlet içinde dağılmış olması böyle bir çalışmayı daha da zorlaştırmaktadır. Karşılaştırmalı alan çalışması yürütmek araştırmacının farklı dillerde uzmanlaşmasını yanı sıra farklı tarihler ile farklı toplumsal
ve politik kültürleri tanımasını gerektirdiğinden oldukça zordur. Kürtlerin bugün
araştırma koşullarından kaynaklı bir zorunluluk olarak belirli bir ya da iki ülkede,
çoğu kez de bu ülke ile karşılıklı bir ilişki içinde incelendiği bir gerçektir. Bu konuda karşılaştırma yapmak oldukça ilgi çekici olabilecekken buna çok nadiren girişilmektedir. Ayrıca, belki tam da coğrafi olarak sınırlı olmalarından dolayı bu çalışmalar Kürtleri kendi içinde değil; belli bir politik sistemi, mobilizasyon biçimlerini
ve kimliklerin inşasını, başka bir deyişle ilk elden etnisite ile tanımlanmayan fakat
onu da içerebilen “mikro-nesneler”in üretimini araştırmayı hedefler. Tüm bu
11- İlk alan çalışması Joyce Blau veya David N. Mackenzie gibi materyallerini toplamak için daha az zamana ihtiyaç
duyan dilbilimciler tarafından yapılmıştır. Onların alandaki durumu da çalışma “politik” olarak değerlendirilmediğinden daha kolaydı (Blau 2006). Bu noktada antropolog Frederik Barth’ın öncü çalışmasına da (1953) değinmek
önem taşımaktadır.

Kürdoloji Kurumları: Yersiz Yurtsuzlaştırılmış Bir Çalışma Alanının İnşası
‘Kürt Çalışmaları’nın nesnesi olan ‘Kürtler’ daha çok bilimsel araştırmalar tarafından yapısöküme uğratılıyorsa ‘Kürt Çalışmaları’nın veya Kürdoloji’nin spesifik bir
araştırma alanı olarak zaman içinde inşa edilmiş ve bugün akademik (bilimsel) bir
kurum olarak var olduğunu söylemek mümkündür. Bu alan esasen önemli bir
Kürt nüfusunun doğrudan etkilediği ülkelerin dışında var olmuştur çünkü
Türkiye, İran, Irak veya Suriye’de Kürtler üzerine doğrudan araştırmalar yapmak
mümkün olmamıştır. Üstelik bu, kuşkusuz Kürdoloji’nin kazandığı politik önemi
açıklamaktadır. Öte yandan, Rusya ve Sovyetler Birliği’nin Kürdoloji olarak adlandırılan spesifik bir disiplinin kurulmasındaki rolü son derece önemlidir. Bunu
muhakkak Sovyet ulus politikalarının kapsamı içinde anlamak gerekir. Diğer
taraftan, kavramın yaygınlaşmasında Kürtçü hareketin12 rolü de baskındır.

12- Biz, burada, bir Kürt ulusal hareketinden çok ‘Kürtçü hareket(ler)’ üzerine konuşmayı tercih ediyoruz. ‘Kürtçü
hareket’ kavramı, burada, Kürt kimliği meselesi etrafında harekete geçirilen/mobilize edilen çok çeşitli ancak (kimliğin tanınmasından ulusal bağımsızlığa kadar giden) farklı hedefler taşıyan kurum veya kişileri belirtiyor.
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“mikro-nesneler” çoğunlukla ulusal bir bağlama denk düşen özgün bir bağlamda
analiz edilmektedir. Zira, bunlar ulusal ölçekteki bir olguyu anlamaya dönük bir
vaka olarak addedilir. Kürtler bu durumda araştırmanın nesnesinin sadece bir parçasıdırlar. Jean-François Pérouse’un inşacılığını öne çıkaran varsayımı da güncel
araştırma koşullarınn gerçekliğini kabullenmemize ve araştırma nesnemiz hakkında yeniden düşünmemize neden olmaktadır: “Amacımız sonunda belirgin bir
etkileşime, iç içeliğe ve fazla taraflı bir yaklaşıma varabilecek genel, çağdaş Türkiye
tarihinden ayrı bir tarih ‘üretmek’ değil, daha ziyade bütünüyle ve ayrılamaz bir
şekilde Kürtlerin katıldıkları tarihe kendilerini yerleştirmektir. Bu iki tehlikeden
kaçınarak yapılır: bir yandan inkardan veya asimilasyoncu paradigmadan
(Kürtleri kendine özgü özelliklerinden yoksun bırakma) ve diğer yandan da karmaşık toplumsal, politik, ekonomik ve bölgesel ayrımları ortaya koyabilecek
bölümlendirmeden kaçınarak.” (Pérouse 2005: 358). Bu yaklaşım a priori olarak
nüfusu ve sorunları parçalı incelememeye sebep verir. Bozarslan’ın Çağdaş Türkiye
Tarihi (2004) (History of Contemporary Turkey) çalışması gibi böylesi çalışmalar
Pérouse’ın savı ile bağdaşmaktadır. Farklı ulusal, etnik veya dinsel sorunları (Alevi,
Ermeni veya Kürt sorunları gibi) genel Türkiye tarihi ile bütünleştirme oldukça
ustalık gerektiren bir iştir. Eğer Kürt sorununu araştırmaya ilişkin kavrayış değişebilirse, Türk araştırmaları alanında çalışanların yöntemi de değişebilir. Bu çalışma
yöntemleri elbette ‘Kürtleri’ daha karmaşık bir nesne haline getirir ve zorunlu olarak Kürtlerin ne olduğunu tanımlamaya yönelik –imkansız- sorunun ötesine geçerek daha karmaşık teorik analizlere imkan sağlar.
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Bütün araştırmacılara göre Rusya, Kürdoloji’nin kendini (Şarkiyat Çalışmaları
içinde olan) İranoloji’den farklılaştırarak doğduğu yerdir. Kürt toplumu ve dili
çalışmaları, 19. yüzyılda geliştirilmiştir. Bu tarih, Rus ordusunun Pers ve Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı düzenli savaş açtığı döneme tekabül eder. Bu dönemde
Kürtlerin bu imparatorlukların Rus İmparatorluğu’na komşu olan sınırlarında
iskân ettiği keşfedilmiştir. Kürtlere yönelik bilimsel merak Kırım Savaşı’ndan sonra
oldukça yükselmiştir. Ondan itibaren, Kürt kültürü ve dili üzerine çalışmalar
imparatorluk üniversitelerinde, esasen (daha sonra Leningrad olacak olan) St.
Petersburg’daki İmparatorluk Bilimler Akademisi’nde13 gelişmeye başladı. A. A.
Frejman ve I. A. Orbell’in yönlendirmesiyle Sovyet Kürdolojisi Rus Kürdolojisi’ni
geliştirmiştir. Frejman, Leningrad Üniversitesi Dil Fakültesi içerisinde Kürt dilbilimi üzerine bir seminer düzenlemiştir (1931). İlk Kürtçe latin alfabesini geliştiren
Orbell ise, 1915’ten 1934 yılına kadar Petersburg’da (ve Leningrad’da) Kürtçe dersi
vermiş ve 1959’da Leningrad’ta, SSCB Bilimler Akademisi Asya Halkları Enstitüsü
içerisinde Kürtçe bölümü (Kurdskij Kabinet) kurmuştur. Filoloji Fakültesi’nde ve
Şarkiyat Fakültesi İranoloji Bölümü’nde ilk Kürt dili derslerini veren dilbilimci ve
tarihçi Qanatê Kurdo14 1961’de Kurdskij Kabinet’in direktifleri doğrultusunda
Orbell’in halefi olmuştur. İkisi de pek çok öğrenci yetiştirerek bu alanda önemli bir
rol oynamıştır. Leningrad Kürt Çalışmaları’nın merkezinde duruyor ve bu alanda
uzmanlaşan pek çok öğrenci de oraya gidiyordu. Kürt Çalışmaları yine bu şehirdeki Şarkiyat Enstitüsü ve Etnografya Enstitüsü’nde mevcuttu. Moskova’da Kürtler
üzerine yapılmış araştırmalar SSCB Bilim Akademisi’nin Filoloji, Etnografya ve
Şarkiyat Enstitüsü’nde15 oluşturuldu.
Ancak, Kürdoloji’nin (belirli bir bölüm ve dersleri olan) bir disiplin olarak kurumsallaşması ilk olarak Sovyet Ermenistanı’nda gerçekleşmiş gibi görünüyor. Gerçekten de
ilk Pan-Sovyet Kürdoloji Kongresi Temmuz 1934’te Erivan’da Ermeni Komünist
Partisi Merkez Komitesi’nin girişimiyle yapıldı. Sözlükler ve dilbilgisi kitapları yayım-

13- Alexandre Jaba’nın (1801-1894), P.I. Lerx’in (1827-1884) ve A Chodzko’nun çalışmaları ile Şerefname’nin çevirisini yapan F.B. Charmoy’un (1793-1869) çalışmaları dikkata değerdir. Ayrıca Çarlık Rusyası Petersburg’da çalışan
veya yayın çıkaran yabancı araştırmacıları da kendine çekmiştir.
14- Qanatê Kurdo Kars doğumludur. 1918’de ailesiyle Ermenistan’a göç etmiştir. 1928’de Ermeni Komünist Partisi
Merkez Komitesi onunla birlikte yedi Kürdü Leningrad’a çalışma yapmaları için göndermiştir. Kurdo, orada Orbell
ve Frejman’dan eğitim almıştır (Blau 1986).
15- Bilim Akademisi Şarkiyat Bilimleri Enstitüsü, Asya Halkları Çalışmaları Enstitüsü (Institut Narodov Azii) olarak
bilinir. Etnografya Fakültesi 1920’de kurulup 1931’de kapatılmıştır. Etnografya Enstitüsü halkların yaşam tarzları,
maddi kültürleri, gelenekleri ve kültürel mirasları hakkında çalışmak amacıyla 1934’te kurulmuştur. Bu enstitü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Goujon (2006).

SSCB içerisindeki önemli dört Kürdoloji merkezi Leningrad, Erivan, Moskova ve
Bakü’de bulunmaktadır (Bakü’de aynı zamanda 1959’dan bu yana bir Kürdoloji bölümü vardır). Kürdoloji adı da bu şekilde verilmiştir. Alakom’a göre (1991: 9-10) ‘Kürt
Çalışmaları’ terimi ilk kez 1840’da ortaya çıkmıştır (Rödiger; Pott 1840) ve Kürdoloji
terimi 1934’teki Erivan Kongresi’nden beri gittikçe daha sık kullanılır hale gelmiştir. Bu
şekilde adlandırıldığından dolayı, içinden geldiği İranoloji’den bağımsız bir çalışma
alanı olarak kabul görür. Kürdoloji bölümleri içerisinde, Kürt dili, dilbilimi, edebiyat,
folklor, etnoloji ve tarih temel araştırma alanlarıdır. Kürdoloji’nin araştırma nesnesi
farklı disiplinlerin kapsamında ve Kürt nüfusunun bulunduğu bölgede bulunan,
Kürdistan’daki Kürtlerdir.17 Bu disiplin SSCB’deki kongreler, Kürtçe kürsüleri ve
Kürtçe kurultayları gibi kendi kuruluşlarıyla bağımsız bir şekilde ortaya çıkmıştır.
‘Kürdoloji’ terimi burada gelişmiş ve akademik bir alan olarak ortaya çıkmıştır.
Buna benzer bir merkez Yaşayan Doğu Dilleri Ulusal Okulu’nun (Ecole Nationale
des Langues Orientales Vivantes) içerisinde Paris’te, Fransa’da da ortaya çıkmıştır.
Bu kurum daha sonra INALCO (the Institut National des Langues et Civilisations
Orientales) adını aldı. Burada öğretim görevlisi Roger Lescot tarafından 1945’te
Kürt dili dersi başladı. Kürsü, aslında 1960 yılında, 1948’ten bu yana orada bulunan Kamuran Bedirxan tarafından kurulmuştur. 1966’da Kürt medeniyeti üzerine
bir ders başlatıldı ve Thomas Bois tarafından verildi. Yavaş yavaş, daha fazla ders
verilmeye başlandı: Kürtçe (Kurmanci ve 1970’lerin başlarından beri Soranice),
Kürt edebiyatı, Kürt medeniyeti (veya kültürü), tarih, medya ve coğrafya. 1970’lerde kurulan Kürt Dili ve Medeniyeti bölümü içerisinde yüksek lisans ve doktora
dereceleri verilmektedir.18 Ayrı bir bölüm açmak açıkça politik riskler taşımaktır.
Böylelikle Kürtlerin özgüllüğü kabul edilmekte ve özel olarak çalışması önerilmek16- Kongre, ayrıca, Latin Kürtçe alfabesinin kullanımını SSCB’de zorunlu kıldı. Bu alfabe, Stalin 1938’de Kril alfabesine dönüşü
savununa kadar kullanıldı (Blau 1996).
17- Rusya ve SSCB’de yapılan Avrupa dillerindeki Kürt Çalışmaları’nın bir sunumu için bkz. Mokri (1963) ve Benningsen (1960).
18- Kürt Dili ve Medeniyeti bölümü Avrasya Fakültesi’nde bulunmaktadır. Buradaki derslerin ve öğretim kadrosunun bir sunumu
için bkz. Blau (1995).
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lama kararıyla birlikte, ülkedeki Kürtçe dilbilim çalışmaları arttı.16 Bu Kongre’nin
kararlarından biri Kürdoloji’yi Moskova ve Leningrad gibi büyük Sovyet kentlerinde
geliştirmekti. Bir Şarkiyatçılık bölümü 1934’te Ermenistan Bilimler Akademisi’nde
açıldı ve Leningrad’a yetiştirilmek üzere öğrenciler gönderildi. Dört tane çalışma
grubu kuruldu: Türkoloji, Arap Çalışmaları, İranoloji ve Kürdoloji. Çok geçmeden,
Erivan Kürdoloji alanında Leningrad’tan sonraki ikinci büyük Sovyet merkezi oldu.
Bugün, Kürt dili, edebiyatı, etnolojisi ve tarihi üzerine yapılan araştırmalar İran
Çalışmaları Kafkasya Merkezi bünyesinde ve Erivan Devlet Üniversitesi’nde İran
Çalışmaları Bölümü’nde yapılmaktadır. İran Çalışmaları Bölümü’nde Kürdoloji üzerine bir yüksek lisans dersi bulunmaktadır.
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tedir. Aynı zamanda burada Kürtler, Türkçe ve Farsça dili ve medeniyeti çerçevesinde çalışılan Türkler ve Farslılardan ayrı, bağımsız bir araştırma nesnesi olarak
ortaya çıkmaktadır. Derslerin yapısı ve medeniyet teriminin kendisi, derslerin özel
bir nesne olarak tanımlayıp çalıştığı Kürtlerin kendilerine has özelliklerini ve onların, diğer uluslardan farklı sayılan kültürel ve sosyal özelliklerini vurgular.
Diğer Kürt Çalışmaları merkezleri, Göttingen Üniversitesi’ndeki İranoloji Bölümü
ve Exeter Üniversitesi’ndeki Arap Enstitüsü ve İslami Çalışmalar Bölümü örneklerinde olduğu gibi çeşitli Avrupa üniversitelerinde kurulmuş ya da kurulmaktadır.
Avrupa’daki Kürt merkezlerinin rolü
Avrupa’da bulunan ve akademik olmayan bağımsız pek çok Kürt enstitüsü ve araştırma merkezi Kürt Çalışmaları’nın büyümesi ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu
kuruluşlar potansiyelleri yüksek ve zengin bir alan olan Kürdoloji’nin az gelişmişliğinden şikayet etmektedirler. Bu kuruluşlara göre bu durum politik koşullardan kaynaklanmaktadır. Egemen devletlerin bu konularda araştırmayı sınırlamak ve önlemek
için ellerinden geleni yaptıkları söylenmektedir.19 Bu kuruluşlar genellikle bu eğilime
bir çözüm bulmayı amaçlamaktadırlar. Doğrusu, Kürtler üzerine araştırmaları üniversitelerden daha fazla (Batılı olanlardan bile) kendileri teşvik etmektedir. Paris Kürt
Enstitüsü 1983’te Kürt entelektüelleri, sanatçıları ve Batılı Kürt uzmanları yönetiminde Paris’te açılmıştır. İlk etapta bir topluluk olarak ortaya çıkmış, 1993’te ise bir vakfa
dönüşmüştür. Enstitü’nün amaçları Kürt dilini, tarihini ve mirasını korumak,
Avrupa’daki Kürt göçmenlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak ve Kürt halkını, tarihini ve bugünkü durumunu Avrupalılara sunmaktır. Kuruluş Kendal Nezan önderliğinde, pek çok akademisyenin de (Abbas Vali, Fuad Hüssein, Joyce Blau) bulunduğu
bir yönetim kurulu tarafından idare edilmektedir. Kuruluş sosyal bilimler, dil ile edebiyat, sanat, insan hakları ile bilgi ve sosyo-kültürel aktivitelerle ilgilenen beş bölümü
içeren bir bilim ve kültür kuruluna da sahiptir. Kurum burs verilmesi, konferansların
ve toplantı serilerinin düzenlenmesi ve Studia Kurdica (1984-1993) ve Etudes Kurdes
(2000 yılından beri) gibi bilimsel dergilerin yayınlanması aracılığı ile de araştırma alanında oldukça aktiftir. Etudes Kurdes, Joyce Blau, Hamit Bozarslan ve Salih Akın tarafından yönetilmektedir. Kurumun başkanı olan Kendal Nezan dışında, bilim ve yayın
kurulunun tüm üyeleri Batı’da çalışan akademisyenlerdir. (ABD’de 1995’ten beri
yayımlanan) Journal of Kurdish Studies için de durum aynıdır. Doğrudan Paris Kürt
Enstitüsü ile bağlantılı olmamasına rağmen, yayın kurulunun bileşeninin20 gösterdi19- Bkz. http://www.kurdologie.de ve
http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Presentation.html .
20- Journal of Kurdish Studies’in editörlüğü Joyce Blau (Fransa) ve Keith Hitchins (ABD) tarafından yapılmaktadır.
Yayın kurulu ise Peter Kreyenbroek, Gilberd Lazard, Pierre Lecoq, David Mackenzie, Kendal Nezan ve Martin Van
Bruinessen’den oluşmaktadır.

Bu alanda aktör olan bir başka dergi ise The International Journal of Kurdish Studies’tir.
Bu dergi New York’ta Kürt bir kütüphanesi (1986) ve müzesi (1988) kurmuş olmasıyla tanınan (ve 1981 yılında Amerika’da kurulmuş olan) Kurdish Heritage Foundation
of America’nın himayesi altında 1986’dan beri yayınlanmaktadır. Dergi Kürt tarihi,
kültürü ve alakalı güncel olaylar üzerine araştırmalar, analizler ve yorumların yayınlanmasını amaçlamaktadır.21 Washington Kürt Enstitüsü (The Washington Kurdish
Institute / WKE) ise ABD'de akademik çalışmalar yürüten bir başka kuruluştur.
1996’da kurulan, “dünya çapında Kürt halkı” için çalışan, kar amacı gütmeyen bir araştırma ve eğitim organizasyonudur. WKE, Kürtleri etkileyen ve bölgesel istikrar ile
ABD’nin ulusal çıkarları ile ilgili meselelere dair bağımsız ve güncel perspektifleri
çoğaltmaktadır. Danışma komitesinde Kürt sorunu üzerine çalışan dünya çapında
akademisyenler (Michael Chyet, Martin Van Bruinessen, Joyce Blau, Amir
Hassanpour, Abbas Vali vb.) bulunmaktadır. Pek çok farklı projenin yanı sıra araştırma bursu vererek bir araştırma kurumu olarak da çalışmaktadır.
Berlin Kürdoloji Geliştirme Derneği (Berliner Gesellschaft zur Förderung der
Kurdologie / BKGD) diasporada ve kendi memleketlerindeki Kürtlerle ilgili disiplinlerarası bilimsel araştırmaları geliştirmeyi amaçlayan özel bir araştırma kurumudur. Bu kurum, çoğunluğu içinde Toplum projesini başlattıkları Berlin Freier
Universtät’da okumuş olan genç araştırmacılar tarafından yürütülmektedir. Resmi
olarak 1999 yılında kurulmuş ama 1993 yılı gibi erken bir tarihte bile geniş kapsamlı konferanslar, kongreler ve atölyeler düzenlemişlerdir. İki ana yayınları vardır:
Kürdoloji (1997’den bu yana) ve Kürt Çalışmaları (2001’den bu yana) dergileri.
Bu kurumların çoğu -amaçları bilimsel araştırmanın ötesine geçtiği için- doğrudan akademik kurumlar değildir. Fakat bu kurumlar akademik yayınlar çıkaran,
bilimsel toplantılar düzenleyen ve az çok Kürt meselesi çalışan araştırmacılara burs
veren yegane kurumlardır. Yukarıda adı geçen üniversitelerde ise, Kürtçe kürsüsü
ve hatta Kürt Çalışmaları bölümleri olsa bile, henüz bu tarz çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Sürekli ‘Kürdoloji’ ve ‘Kürt çalışmaları’na (dergilerinin veya sempozyumlarının başlıklarından görüleceği üzere) değinen bu organizasyon ve merkezler, Kürtler hakkında geniş çaplı araştırma yapmayı ve bu düşünceleri yaymayı
21- Fakat bu durum, Kürtler hakkındaki çalışmalar içerisinde milliyetçi hissiyatlara (örneğin Mehrad Izady’nin
düzenli yazılarında olduğu gibi) daha duyarlı olan bir eğilimi temsil ediyor olabilir.
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ği üzere Ensitütü’ye çok yakındır. Her iki derginin başyazılarında Kürt Çalışmaları’nın
geliştiği iddia edilir. Bu dergilerin amacı bu araştırmaları geniş bir alana, çoğunlukla
uzman kitlesine duyurmak fakat aynı zamanda da Kürdistan ve Kürtler hakkında
araştırma yapanlar için uluslararası bir forum haline gelmektir. Etudes Kurdes’un
amacı kronolojiler, kitap eleştirileri, dokümanlar ve arşivlerin yayınlanmasıyla Kürtleri
araştıranlar için bir araç görevini görmektir.
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amaçlayan Kürdoloji ve Kürt Çalışmaları bölümlerini destekleyen temel aktörlerdir. Kürtler hakkında çalışmalar yürüten tüm araştırmacıları gerek bire bir (toplantılar yoluyla) gerekse sembolik olarak (dergiler veya araştırma dizinleri yoluyla)
bir araya getirmektedirler. Ayrıca yukarıda bahsedilen üniversitelerle de yakın bağlar kurmuşlardır. Dahası, yukarıda bahsedilen tüm kurumlar birbirleriyle bağlantılı çalışmaktadır: mesela, PKE (Paris Kürt Enstitüsü) Başkanı Kendal Nezan da
WKE (Washington Kürt Enstitüsü) yöneticilerinden ve aynı zamanda Kürt
Çalışmaları dergisinin yayın kurulu üyelerindendir. Aralarında, PKE hiç kuşkusuz
alanda en geniş ağa sahip olan ve en baskın olan kurumdur; bu biçimde kurulan
ve araştırma alanında en aktif olan kurumdur. Paris’te farklı konularda düzenlenen
toplantılar sıklıkla birçok araştırmacıyı ağırlar. Akademik ve akademi-dışı araştırmacıları ve insan hakları savunucularını bir araya getiren diasporik bir araştırma
ağı böylece ortaya çıkmıştır. Buna bakarak, bu tarz bir Kürt Çalışmaları alanının iyi
organize edilmiş olduğunu, akademik ve akademik olmayan araştırmacı ve alanları bir araya getirdiğini görebiliyoruz. Akademik olmayan alan daha baskın çıkmaktadır çünkü akademisyenler dağılmıştır ve ayrıca üniversiteler tek bir kurum
tarafından bu kadar iyi organize edilebilen aktiviteler için gerekli sayıda öğrenciyi
ve gerekli miktarda parayı bir araya getirememektedir.
.
Bu diaspora kurumları ve Irak Kürdistanı üniversiteleri arasındaki bağ, Irak
Kürdistanı’nın devletimsi bir statü ve kendi kurumlarını geliştirmesiyle kurulmaktadır. Sözü geçen bütün kurum ve vakıflar bu üniversitelerle anlaşma sağlamış durumdadır. Bölgesel Kürdistan Yönetimi’yle yakın ilişkiler içinde olan WKE, uluslararası
öğrenci değişimini kolaylaştırabilmek amacıyla Irak Kürdistanı’nın bu üç üniversitesiyle beraber programlar tasarlamıştır. Berlin Kürdoloji Geliştirme Derneği, Ağustos
2002’de Duhok22 , Süleymaniye ve Erbil Üniversitesi rektörleriyle buluştu ve burada
hangi çalışmaların koordine edileceği, hangi kitap ve yayınların karşılıklı değiş tokuşunun yapılacağına dair bir anlaşma imzalandı. Yakın zamanda, Eylül 2006’da, PKE
Erbil’de düzenlenen Dünya Birinci Kürt Çalışmaları Kongresi’nde Irak kurumlarıyla
çalışma kapasitesini belli etti. Bu sempozyumlar Erbil’deki Selahattin Üniversitesi ile
beraber organize edildi. Giriş konuşmasında Kendal Nezan etkinliği şöyle tanıttı: “Bu
etkinlik hem önemli hem de oldukça semboliktir. Önemlidir çünkü ilk defa, çalışmalarını Kürt halkına, tarihine, kültürüne, diline ve sosyal ile politik durumuna adamış
dünya çapında birçok araştırmacı ve akademisyen burada bir araya geliyor. Ve bu
sembolik bir etkinlik çünkü Kürdistan’ın başkenti Erbil’de gerçekleşiyor.” Böyle bir
etkinliğin amacı ise “Kürt Çalışmaları’nın çeşitli alanlarının envanterini çıkarmak” ve
“bakış açılarını tartışıp gelecek için gerçekçi öneriler bulmaktır”.23 Etkinlik, böylelikle,
Kürt Çalışmaları’nın geliştirilmesinde bir ilk adımı atıyor ve Kürtlerle ilgilenen araştırmacılar arasında bir tartışma, değiş tokuş ve dayanışma platformunu yaratıyordu.
22-Duhok Üniversitesi, bir ‘Kürt Çalışmaları Merkezi’ açmıştır.
23- http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Presentation.html .

Peki ya Türkiye? Türk aktörler bu alanın dışında kaldılar. Avesta Yayınevi’nin sahibi dışında bir Türk üniversitesinden veya Türkiye’nin Kürt kültürel merkezlerinden
hiçbir kimse Erbil’de bulunmadı ve konuşma yaptı. Türk akademisyenler için Irak
Kürdistanı’na gidip PKE tarafından organize edilmiş bir konferansa katılmak zor
gelmiş olabilir. Peki araştırmayı ana hedefleri olarak amaçlayan ve 1990’larda
kurulmuş birkaç Kürt enstitüsü’nün üyeleri? Bu enstitülerinden en önemlisi 1992
yılında kurulan İstanbul Kürt Enstitüsü’dür (İKE). Avrupa’daki Kürt enstitüleri ve
merkezleri gibi, bu enstitü de Kürt dili (Kürtçe-Türkçe ve Türkçe-Kürtçe olmak
üzere iki büyük sözlük basmışlardır), Kürt tarihi veya halkı üzerine (birçok önemli) çalışmalar yapmışlardır. Ancak bu Enstitü kesinlikle bu alanın dışındadır ve
yukarıda bahsedilen aktörlerle hiçbir zaman işbirliği içerisinde çalışmamıştır.
Örneğin, İstanbul’da Kürt dili üzerine çalışan insanlar hiçbir zaman PKE tarafından yılda iki kez Kurmançi kelimelerini toplama amacıyla düzenlenen ‘Kurmançi’
toplantılarına katılmamışlardır. Alandaki bu bölünmeyi açıklamak için birkaç
hipotez sunabiliriz. Bunların en önemlisi politik görüşlerin uyuşmazlığının işbirliğini zorlaştırması olabilir. Bir diğer hipotez de belli enstitülerin vizyonları ve çalışmaları güçlü bir biçimde milliyetçi duyguları yansıttığı için, üretilen çalışmalara
atfedilen ‘bilimsellik’ derecesidir. Böylelikle, bu alanın katı bir biçimde birleşemediği ve birçok konuda anlaşmazlık çıktığı görülmektedir: bu alana kim, ne tarz
işlerle dâhil olabilir? Kürt Çalışmaları nedir? PKE gibi enstitülerin en ünlü araştırmacıları toplamayı başardığını ve böylelikle bugün Enstitü’nün bilimsel aktivitelerine katılmaktan kaçınmanın zor olduğunı görmek mümkündür. Bu durum
Enstitü’nün Kürt Çalışmaları’na dair bilimsel bir vizyonu sahiplendiğini ve en azından bu konuda milliyetçi görüşleri beslememek konusunda dikkatli olduğu anlamına geliyor. Yani, Kürt Çalışmaları alanı önde gelen enstitülerle (PKE ile birkaç
üniversite) ve biraz daha kıyıda köşede kalmış enstitülerle (WKE veya BKGD)
somut bir şekilde inşa edilmiştir. Kürt Çalışmaları’nı geliştirmeyi hedeflediklerini
iddia etmelerine rağmen, diğer enstitüler (İKE gibi) görünmez kılınmış ve Kürt
Çalışmaları’nın bilimsel sahasından uzak kalmışlardır. İlk grupla hiçbir bağlantı
kurmamaktadırlar.
Kürdoloji, ilk olarak SSCB ve Rusya‘da Şark Çalışmaları’nda disiplinerarası bir araştırma sahası olarak ortaya çıkmıştır. 20. yüzyıl boyunca SSCB’de, kendinden önce
ortaya çıkan İranoloji ve Türkoloji gibi24 özerk bir alan olarak gelişme göstermiş24- Kürdoloji (Türkoloji ya da İranoloji gibi) disiplinlerarası olarak adlandırılıyor olsa bile, Kürdoloji’nin tek başına bir
disiplin oluşturduğu da iddia edilmektedir. Bkz.
http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Presentation.html .
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Kongre, gerçekten de Kürtler üzerine akademik veya akademi dışı araştırmacılar ile
gazeteciler tarafından yapılan çalışmaları ülke ülke sunuyor ve bu ülkelerdeki durum
hakkında nabız tutuyordu. Disipliner veya tematik atölyeler ise söz konusu değildi.
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tir. Kürt Çalışmaları’nın özel bölümleri Leningrad ve Erivan’da, Paris’te ve de bugün
Exeter’de mevcuttur. Bugün bu üniversite bölümleri az çok yoğun bir biçimde ve
az çok kaynaklara sahip olarak çalışmaktadır. Hepsi akademi dışı Kürt araştırma
enstitüleri ile bağlantılıdır.25 Bunlar alanı bir araya getirip, bugün Irak
Kürdistanı’nda olduğu gibi, mümkün olduğu zaman Kürt topraklarına açılırlar.
Böyle bir araştırma alanının nesnesi öncelikle dil, edebiyattır - gerçekten de dil üzerine çalışmalar Erbil’de Birinci Dünya Kongresi’nin açılışını yapmış ve Kürtler üzerine çalışmalar ilk olarak dillerinin çalışmasıyla başlamıştır- ve Kürtlerin incelendiği her türlü disiplindir. Nesne Kürt halkıdır. Bu araştırma alanı disipliner veya
ulusal alanları ayrı ayrı ya da beraber keser (Bozarslan 2006). Bu alan açık bir şekilde üniversite araştırma alanının ötesine de geçer. Bu alan bir taraftan Kürdistan’ın
dışında, Avrupa’da veya Amerika’da yer alan akademik olmayan enstitüler tarafından yönlendirilir ve bağımsız araştırmacılar, gazeteciler ile yazarları içerir. Diğer
taraftan Kürtler hakkında bilimsel araştırmaları geliştirme amacı bazen katı bilimsel sınırların ötesine geçer. Bu çerçevede, akademik araştırmacıların görevi belirsiz
ve çok katmanlıdır. Kendal Nezan akademik çalışmaları şöyle tanımlamaktadır:
“Kürtlerle ilgilenmeyi, onları tanıtmayı, onlar hakkında resmi devlet yalanlarını
ifşa etmeyi seçerek, zor bir bağlamda bilimin hümanist geleneğine ... katkıda
bulundunuz”.26 Kürtler üzerine araştırma yapanlar, resmi ideolojiye ve Kürtleri
yok sayan devlet ilkelerine karşı çıkar gibi görülür ve Kürtlerin varlığında direterek
çok şey yaparlar. Bu araştırmacılar sadece varlıklarıyla politik bir rol oynarlar.
Kürt siyaseti ve bilginin riski: Kürdoloji’nin önemi
Kürdoloji diye adlandırdığımız bu kavrama Kürt milliyetçileri ve aktivist çevreleri
tarafından da büyük önem verilmektedir. Vanlı’nin tanımı şöyledir: “Kürdoloji’yi
Kürtler, tarihleri, dilleri, ülkeleri, sosyal ve ekonomik yapıları, ulusal hareketleri
üzerine yapılan ve açık bir şekilde bilimsel garanti sunan tüm çalışmalar şeklinde
tanımlayabiliriz. Bu yüzden, devlet ideolojilerinin ürünü olarak ortaya çıkmış
karalayıcı veya sözde bilimsel çalışmaları Kürdoloji kavramına dâhil etmemiz
mümkün değildir” (Vanly 1970: 21). Kürdoloji’nin ise, apaçık bir anakronizm ile,
18. yüzyılın sonlarında ortaya çıktığı varsayılmaktadır (Rohat 1987, Blau 1983).
Rohat tarafından belirtilen ve sık sık gönderme yapılan tarih, Roma’da 1787 yılında Maurizio Garzoni’nin Kürt dilbilgisi ve kelime haznesi üzerine yayımladığı eseriyle örtüşür. Bu yazar ‘Kürdoloji’nin babası’ olarak adlandırılır. Kürdoloji’nin ortaya çıkış tarihinin bu biçimde belirlenmesinin riski nedir? Bu, Kürtlerin ve araştırmacıların Kürdoloji’ye olan ilgisinin ne kadar eskiye dayandığını gösterdiğinden,
25- Burada sadece Batı’da değil, Türkiye’de de önemli bir araştırma üreticisi olan STK’ları da anmamız gerekir.
Uzun bir zamandır, yalnızca STK’lar alana –zor koşullarda- gidip gözlem yapmış, veri toplayıp bunları yayınlamıştır;
akademi de Batı’da bu verileri ve kaynakları kullanmıştır. Bilgi üretiminin önemli bir aktörü olarak STK’ları unutmamak gerekmektedir.
26- http://www.institutkurde.org/en/conferences/kurdish_studies_irbil_2006/Presentation.html .

II. Kürtler ve Kürdistan üzerine Çalışmalar: Türkiye’de bir Tabu mu?
Buradaki amacımız Türkiye’deki akademi ya da entelektüellerin - henüz üretilmemiş olan- sosyolojisini üretmek değil. Çok az çalışma Türk üniversiteleri ve onların iktidar ilişkilerine değinir: ancak, Ali Arslan’ın (2004) çalışmalarından, Birikim
(2001)’in özel sayılarındaki makalelerden ve Toplum ve Bilim’in (2003) Türk üniversiteleri üzerine yaptığı çalışmalardan bahsedebiliriz. Milliyetçilik – ve onun
bilim, dolayısıyla eğitim ve akademik camia ile kurduğu ilişkiler- üzerine yapılmış
oldukça iyi araştırmalar mevcuttur (Copeaux 1997; Taşkın 2001). Bu çalışmalar,
üniversitenin, diğer Türk eğitim kurumları gibi, iyi vatandaşlar yetiştirme, milli
kültürü ve hatta milliyetçiliği yayma amaçlarını güden bir organ olduğunu savu-

27- Jîn dergisi, bilginin yayılması amacıyla bir araya gelen grubun bildirgesini 1919 yılında yayınlamıştır. Bu bildirge,
Kürtler hakkındaki Avrupalı çalışmalarının çevrilmesine vurgu yapmıştır. Bkz. Jîn 10, Şubat 1919, M. E. Bozarslan
tarafından hazırlanan yeni basım (1985: 493).
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bariz bir şekilde tarihyazımı ile alakalı bir sorundur. Kürdoloji ya da Kürdolog
terimleri, Kürtler üzerine araştırma yapan tüm akademik araştırmacıları belirtmek
üzere bugün Türkiye’de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kürtlerin etnik adına
atıfta bulunan terim, özel bir disiplinin nesnesi olan farklı bir insan grubunun varlığını vurgular. Muhakkak ki, Avrupa’da yapılan çalışmalar, kendi çalışmalarına
meşruluk sağlamak ve politik talepleri beslemek için Kürtçü hareket açısından çok
önemlidir. Böylelikle Kürt milliyetçiliğinin ilk adımlarından beri, Avrupa’da
Kürtler üzerine yayın çıkarmanın öneminin altı çizilmiştir.27 Aynı süreç, Türk milliyetçiliğinde de ortaya çıkmış ve incelenmiştir. Copeaux, bu durumu şöyle belirtir: “Sadece belirleyici dürtüyü sağlamakla kalmayan, ayrıca Türk tarihyazımı söyleminin de üzerine kurulu olduğu otorite Batı Şarkiyatçılığı’dır.” (Copeaux 1997:
72-73). Kürtçe’nin ilk yazılı ürünlerinde gördüğümüz gibi genellikle kullanılan
Avrupalı kaynakça ve alıntılar, metinlere objektif bir ton vermek için kullanılmaktadır. Bu boyut, Dr. Bletch’in çalışmalarından beri oldukça çarpıcı olmuştur:
“Kürtlere gelince, biz onları kendi başımıza temsil edemeyiz; bu işi, Kürtleri ve
Kürdistan’ı en iyi şekilde çalışmış, en iyi şekilde bilen Avrupalı Şarkiyatçı elit yazarlara bırakırız.” (Bletch 1930: 3). Bütün tartışılan kimlik, azınlık hareketlerinde veya
milliyetçi hareketlerde olduğu gibi, dışarıdaki –bu yüzden de bilimsel ve tarafsız
farz edilen- akademik ses “üretilmiş söylemlere meşruiyet” verirken ve hatta bunların detaylandırılmasına katkıda bulunurken oldukça büyük bir nüfuza sahip
olmaktadır (Massicard 2002). Dışsal söylemler, ortaya çıktıkları ülkelerin akademik çevreleri Kürtlerin Kürtler olarak varlığını tanımadığı için, çok daha önemlidir. Şimdi ise Kürtler ve Kürdistan hakkında özel olarak Türkiye sınırları içinde
üretilen araştırmalara yoğunlaşacağız.
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nur (Copeaux 1997: 83; Arslan 2004: 58-159). Özellikle 1980 Darbesi’nden28 beri
bu kurumların hiçbir özerkliğinin kalmamış olmasını akılda tutmak gerekmektedir. 1981’de çıkarılan yüksek eğitimle ilgili 2547 sayılı kanun üniversitelerin hedeflerini şöyle belirtir: Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlılılık; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri
ile uyumluluk; toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutmak; aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu olmak. 1980’lerde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi isimli zorunlu dersler başladı. İsmail Beşikçi’nin Bilim Yöntemi’nde (1991) belirttiği gibi,
düşünme ve ifade özgürlüğü olmaksızın, milliyetçilik süzgecinden geçirilen akademik bilim, dogma olmanın ötesine geçemez.
Cumhuriyet üniversitelerinin kuruluşundan beri bilim, ideolojik amaçlara hizmet
etmiş ve akademik çalışmalar ideolojik ürünler haline gelmiştir. 1933 yılında
kurulmasından kısa bir süre sonra, ilk Cumhuriyet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi ile öğretim üyeleri yeni doğmuş Türk cumhuriyeti ve ulusunun yerini sağlamlaştırmada ve bunun temelini oluşturan ideolojiyi yaygınlaştırmada önemli bir
rol üstlenmiştir. 1935–1945 yılları arasında Ankara Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi’nden profosörlerin de katılımıyla bir dizi konferans hem İstanbul Üniversitesi’nde hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki Halk Evleri’nde gerçekleşti. Bu
konferansların ana fikri, Biriz Berksöy (2000)’ın da belirttiği gibi, tek parti
–Cumhuriyetçi Halk Partisi- iktidarının ideolojik çıkarlarıyla ve politikalarla aynı
doğrultudaydı. Fakültelere “Türk ulusunun ve Türk Cumhuriyeti’nin yüksek
çıkarlarının tüm üniversite profesörlüklerine hakim olduğu” ve beşeri bilimler alanında yapılan bilimsel çalışmaların Türk tarihi ve Türkçe konuşan topluluklarının
ürünleri tarafından ‘aydınlatılması’ gerektiği sık sık hatırlatıldı. 29 Kemalizm fikrini aşılamak için yaratılmış bu kurumlar, Türkleri bütün büyük medeniyetlerin
atası olarak tanıtan Türk Tarih Tezi’nin ve Güneş Dil Teorisi’nin destekçisiydi. Bu
akademi tarafından üretilen bir ‘bilimsel teorinin’ devlet ideolojisi tarafından ilk
defa sahiplenilmesiydi.30 Sonrasında, Türk-İslam Sentezi ve Kürtlerin Türklüğünü
vurgulayan tüm diğer teoriler ortaya çıkacaktı.
28 - Tuncay (1983) üniversite ve üniversite kadrosunun 1909’dan 1946’a kadar kontrol altında tutulduğunu ve
1981’de Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluşu ile bunun daha da arttığını belirtmektedir. 1980 Darbesi, akademik kurumunun yeniden merkezileştirilmesini ve çalışmalarının (Türk-İslam Sentezi ile) yeniden tanımlanarak
resmi ideoloji ile katı bir biçimde uyumlulaştırılmasını beraberinde getirdi. YÖK, Türkiye’de bütün üniversiteleri
yönetme yetkisi ve sorumluluğuna kavuştu. Ayrıca, aydınlanma, Batılılaşma ve modernleşme misyonuyla taşrada
üniversiteler açıldı (Aktay 2001: 94). YÖK, fakültelerin ve fakültelerin içindeki bölümlerin kurulmasına onay vermektedir. YÖK, dekanların ve öğretim üyelerinin atanmasıyla sorumluyken Cumhurbaşkanı her üniversitenin rektörünü
atamaktadır (1982 Anayasası ile beraber seçimler yasaklanmıştır). 1982 yılından beri 20 defa değişikliğe uğrayan
olan YÖK, araştırmada ve öğretimde akademik özgürlüğün eksikliği ve rektörler ile dekanların -öğretim üyeleri tarafından değil- kendisi tarafından atanması açısından sıklıkla eleştirilmektedir.
29- Üniversite rektörü Cemil Birsel’in 1936-37 Üniversite Konferansları için açılış konuşması. Aktaran Berksöy (2000: 41-53).
30- Bu Tezler için bkz. Ersanlı-Behar (1992) ve Copeaux (1997); Tezler’in Kürt meselesi ile ilişkisi için bkz. Beşikçi
Bu Tezler için bkz. Ersanlı-Behar (1992) ve Copeaux (1997); Tezler’in Kürt meselesi ile ilişkisi için bkz. Beşikçi (1977).

Bir tabu olarak etnik boyut
Mesut Yeğen 1920’lerin ortalarından 1980’lerin sonlarına kadar, Türk devletinin,
Kürtlerin varlığını yok sayarken, Kürt sorunu üzerine düşünmek, konuşmak ve
yorum yapmak zorunda kaldığını ifade ediyor. Bu yüzden Kürt sorunu dikkate
alan birçok metin üretilmiştir (Yeğen 1996: 216). Yeğen, Foucault’nun Bilginin
Arkeolojisi adlı kitabından yola çıkarak, Türk devlet söyleminin var olan ve etkileşim içinde bulunan laiklik, batılılaşma, milliyetçilik ve merkezileşme söylemlerinin oluşturduğu gönderimler sisteminin içinde kaldığını ifade ediyor. Kürt sorunu
zaman içinde ‘hilafet ve saltanatı canlandırma hevesi’, ‘modernlik-öncesi toplumsallıkların direnci: aşiret ve eşkiya’ ve son olarak ‘bölgesel geri kalmışlık’ olarak
yeniden inşa edilmiştir (Yeğen 1996:226). Bu söylemsel üretim aynı zamanda Türk
akademik alanının içinde ve sınırlarında Kürtler hakkındaki bilginin şekillenmesine inkâr edilemeyecek bir şekilde katkıda bulunmuştur. Zaman içinde farklı
biçimlerde birleşmiş olabilen bu söylem katmanların ortak noktası Kürt sorununun etno-politik mahiyeti hakkında sessiz kalmalarıdır (Yeğen 1996).
Ötekiliği ve Çatışmayı İnkar Etmek
Birçok çalışma, yalnızca etnik ve çatışmalı boyutları gizlemek bir yana, Türkiye’de
böyle bir grubun varlığını inkâr etmeyi amaçlamıştır. Geniş bir referans sistemi
kullanan bilimsel tarih ve dilbilim çalışmaları, Kürtlerin Türk olduğu ve dillerinin
de Türkçe bir versiyon olduğu sonucuna varmıştır. Bu tarz çalışmalar akademisyenler ve aynı zamanda gazeteciler veya mühendisler tarafından Cumhuriyet
döneminin başlangıcında başlamış ve 1990’lara kadar devam etmiştir. Türkiye
tarihi üzerine yapılan yeni araştırmalar ise Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye
Cumhuriyeti arasında bir devamlılık olduğunu iddia etmektedir (Zürcher 1998).
Fuat Dündar (2006b) ise aynı zamanda Kürtlerin Türklüğü teorisinin İttihat ve
Terakki Hükümeti altında geliştirilmeye başladığını ifade ediyor.
Kadri Kemal Kop’un çalışmaları (1935, 1938) cumhuriyetin ilk döneminin tipik
örneğidir. Bugün, Hacettepe Üniversitesi’nde profesör, (1999 yılında seçilen) eski
MHP milletvekili ve partinin (1997’de seçilen) yönetim üyesi tarihçi Abdülhaluk
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Bu kısımda Kürtler ve Kürdistan üzerine yapılan Türkçe çalışmalardan bahsedeceğiz.
İlk olarak, ‘Kürtler’ hakkındaki ana akım çalışmalara yer vereceğiz. Bu çalışmalar iki
taraflıdır: bir taraftan, bu insanların varlığını ‘Kürt’ etnik teriminin kullanımının geçersizliğini ‘kanıtlayarak’ inkâr ederler; diğer yandan ise böylece damgalanmış belli bir
topluluğu kontrol etmeyi amaçlarlar. Tabunun etnisiteyi ile ilgili olduğunu gösterdikten sonra, etnik boyutları hesaba katmadan Kürt ve Kürt bölgesini çalışmanın mümkün olup olmadığını ele alacağız. Bu artzamanlı (diachronic) sunumdan sonra, üniversitelerde –kıyıda köşede kalsa da- yapılan yeni çalışmaların da içinde bulunduğu
güncel bağlamı ve çalışmaların kendilerini inceleyeceğiz.
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Çay, özellikle Newroz bayramının Türk kökenini vurgulamasıyla tanınmaktadır
(Çay, 1985).31 Çay ve çalışmaları 1980’lerde Kürtler üzerindeki ana akım akademi siyasetinin tipik bir örneğidir.. Bu politik duruş iktidara yakın akademisyenler
tarafından temsil edilmiştir. Buna göre, Türkiye’de hiç Kürt olmadığı için ne bir
Kürt meselesi ne de bir Kürt sorunu vardı. Türkiye’yi ilgilendiren tek konu eşkiyalık meselesi ve akabinde ülkeyi bölmek amaçlı büyük ölçüde Batılı emperyalistler
ve sosyalist Rusya öncülüğündeki PKK’nın, terörün ve bölücülüğün artan önemiydi. Stratejisi Türkiye‘nin doğusunda yaşayan vatandaşları Türk değil de Kürt olduklarına ikna etmek olan ayrılıkçılar ‘Kürtçü’ olarak adlandırdılar.32 O halde araştırmacının rolü ayrılıkçıların iddialarının aksine Kürtlerin gerçek Türkler olduklarını bilimsel olarak göstermekti. Aralarında önemli akademisyenler de olan bu araştırmacılar, farklı konularda ve Kürt sorununda bu resmi ideolojiyi hem beslemekte hem de korumaktadırlar. Bunları Taşkın’ın da belirtiği gibii “misyoner entelektüeller” olarak adlandırabiliriz (Taşkın 2001b). Bu misyonerlerin yaptığı görev ise
onlara devlet tarafından verilmiştir. Kürt sorunuyla ilgili ilk somut örnek 1961 tarihine dayanır. Bu sırada Irak’taki Barzani hareketi çok güçlüydü ve ulusal ile tikelci
(particularist) söylemlere gitgide daha açık olan ve kendilerini kurumlarda ve daha
sonra siyasi partilerde örgütleyecek olan Kürtleri çok etkiliyordu. Türk devleti bu
sırada Kürtlerin inkârını yayma ve geliştirmeyi oldukça önemli buldu. Bu görev
açık bir şekilde bilim ve adamlarına verdi. Önsözü General Cemal Gürsel tarafından yazılan M. Şerif Fırat’ın Doğu İlleri ve Varto Tarihi (1961) adlı eserinin yeni
basımına bakmak bu sebeple ilginç olacaktır. Zamanının cumhurbaşkanı olan
generale göre, Kürtlerin ‘dağ Türkler’ olduğunu bilimsel kanıtlarla tekrar tekrar
araştırmak gerekir. Bunun göz ardı edilmemesi için hiçbir sebebe müsaade etmemek gerekir. Bilimsel kanıtlar getiren bilimsel çalışmalar yardımcı olacaktır (Gürsel
tarafından yazılan önsöz, Fırat 1961:3). Bu kitap üniversite profesörlerine, asistanlara, öğrenci örgütlerine ve hatta gazetecilere, yazarlara ve okul kütüphane görevlilerine bile ücretsiz dağıtılmıştır (Beşikçi 1990a:80-1).
Kürtlerin Türklüğünü kanıtlama iddiasında olan bu çalışmaların bir kısmı akademisyenler tarafından yazılmıştır. Ancak, Ermeni çalışmalarının aksine Türk üniversitelerinde Kürt Çalışmaları’na tahsis edilmiş hiçbir bölüm bulunmaz.33 Ayrıca, birkaç üniversiteden birkaç yayın hariç (Erciyes Üniversitesi Yayınları gibi) Kürtler hakkında
çalışma yapan akademisyenler tarafından üretilen kitaplar daha çok Boğaziçi Yayınları
31- Yazara göre Nevruz, dış güçlerin ve bölücülerin el koymak istediği Türk geleneklerinden biridir. Araştırmacı olarak onun
görevi, Türk medeniyetinin tehlike altında olan unsurlarını açığa çıkarmaktır. Yazara göre, Nevruz yeni yılı kutlamak ve
Türklerin Ergenekon’dan çıkışını anmak için bütün Türk dünyasında kutlanmaktadır.
32- İlhan Akbulut, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi’nde kabul edilen ve 1990’da Boğaziçi Yayınları tarafından basılan doktora tezinde Kürtçü’yü şöyle tanımlamaktadır: “kendini Kürt olarak adlandıran, Kürt kültürünün propagandasını yaparak
ve Kürt bağımsızlığı için çalışarak Kürt devleti kurmak isteyen kişi” (Akbulut 1990: 35).
33- Kürt meselesinde olduğu gibi, Ermeni meselesi de Türk resmi söyleminde Batı tarafından yaratılan terörizm sorunu
olarak tanımlanmaktadır. Burada sık sık Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin Türk katliamlarına vurgu yapılır.

Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü (TKAE) başlangıçta Dışişleri Bakanlığı altında,
Cumhurbaşbakanı Cemal Gürsel’in koruması altında 1961 yılında kuruldu.
(Taşkın 2001b: 208). Bu “gayri resmi bir kuruluş”tu (Copeaux 1997: 95) ancak devlet tarafından destekleniyordu ve kamu çıkarını gözeten bir enstitü olarak 1968’de
resmi bir şekilde tanınmıştı. Bu enstitü üç dergi yayınladı: Cultura Turcica, Türk
Kültürü (1962’den beri), Türk Kültürü Araştırmaları (1964’den beri). Ayrıca bu
enstitü gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki Türk kültürü ve tarihiyle ilgili
kitaplar yayınlamıştır – gerçekten de enstitü Pantürkizm fikrine oldukça fazla eğilim göstermiştir. (Landau 1995).
Enstitü imzalı (İbrahim Kafesoğlu yönetimindeki) ilk Türk Kültürü başyazısı, Türk
Kültürü Araştırma Enstitüsü’nün amacını belirtir. Türk Kültürü Araştırma
Enstitüsü, “tarih, etnografya, dil, sanat, toplumsal problemler, felsefe, coğrafya ve
ekonomi gibi geniş alanları içererek bir bütün olarak Türk dünyası hakkında akademik araştırmak yapmak ve Türkler hakkındaki bilgiyi Türk ulusunu ve ulusal
ideallerini güçlendirmek adına geliştirmek” için kurulmuştur (Landau, 1995: 1623; Türk Kültürü 1, 1962). Enstitü bilimsel bir kurumdu ve üyeleri ile dergi yazarları seçkin akademisyenlerden oluşuyordu. Türk Kültürü yazarlarının en sık tekrarladığı temalardan biri, Taşkın’ın da belirttiği gibi (2001b: 181), ”ilmin süblimleşmesi”ydi (sublimation of knowledge). (Kafesoğlu 1968: 274-277). Landau bilimsel
standartların büyük ölçüde korunmasına rağmen konular ve yazarların derginin
politik amacının etkisi altına girdiğini eklemektedir (1995: 163). Enstitü tarafından
üretilen söylemler milliyetçi-ilimci idi veya ilmi olandan beslenen bir milliyetçilipe
sahipti. Taşkın da “ilimci milliyetçilik”ten bahsetmektedir (2001a: 75). Gerçekten
de Copeaux’nun da belirttiği gibi dergi sadece kültürel değil, aynı zamanda bilimseldi. Dergi Türk-İslam sentezi, pantürkizm ideolojisi ve antikomünist35 görüşlerin yayılmasında (hatta inşasında) önemli bir rol oynadı. Landau’yu takip ederek
TKAE’nin “Türkçü ve milliyetçi bir kurum” olduğunu söyleyebiliriz (Landau 1995:
162). Yine, Landau’nun kelimelerini kısmen modifiye ederek, Türk Kültürü’nün
ilmin ve milliyetçiliğin kombinasyonunun36 muhtemelen en iyi örneklerinden biri
olduğu söylenebilir. Bu bilim insanları, sadece resmi ideolojiyi yaymaktan öte,
onun şekillendirilme süreçlerine de dâhil oldular. Üretilen fikirler daha sonra geniş
ölçüde radikal sağ partiler ve devlet (1980’deki askeri yönetimin Türk İslam
34- MHP gibi radikal sağ partiler bünyelerinde akademisyenlerin olmasını önemli görmektedirler. Özçınar Zekai, “MHP’li
Milletvekillerini Bakanlık Heyecanı Sardı”, Zaman, 01.01.2002.
35- Sosyalist/Marksist düşünürler, bu düşünürler tarafından ‘anti-bilimsellik’ ile suçlandı.
36- Landau’nun orijinal ifadesi şu şekildedir: “ılımlı pantürkizm ile bilimselliğin kombinasyonunun en iyi örneği” (Landau
1995: 162).
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isimli radikal-sağ yayınevi34 veya Türk Kültür Araştırma Enstitüsü yayınevinde basılmıştır. Cemal Gürsel’in kendisi tarafından yönetilen bu ‘para-üniversite kuruluşu’ bu
bilimsel çalışmaların gelişmesi ve yayılmasında büyük rol oynamıştır.
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Sentezi’nin benimsemesi ile gösterildiği üzere)37 tarafından benimsendiler.
Bilimsel yöntemler kullanarak resmi ideolojinin her türlü saldırıdan (1980’lerde
büyüyen Kürt isyanıyla daha da önem kazanan) korunması için onun bekçisi oldular.
TKAE, Kürtler hakkında üretilen resmi söylemlerin üretilmesine, güçlenmesine ve yayılmasına güçlü bir biçimde katkıda bulundu. İlk olarak 1930’da yayımlanan ve bu konuda
resmi ideolojiyi temsil eden çalışmalar politik kriz esnasında, başta 1960’lar ve 1980’ler
olmak üzere, tekrar basıldı. 1980 askeri darbesinden sonra TKAE, Kürtlerin var olmadığını iddia eden birçok küçük kitap yayınlamaya başladı. Peter A. Andrews’e göre (1989: 36)
Enstitü 1982 ile 1984 arasında bu tarz 15 başlık yayımladı; Türk Kültürü bu süre içerisinde
‘Kürtler’ hakkında çok sayıda makale yayımladı. Abdülhaluk Çay ve Tuncer Gülensoy gibi
akademisyenler tarafından üretilen ve Türk Kültürü ile TKAE tarafından yayımlanan
bütün bu tezler büyük bir meşruiyete sahipti;38 üniversiteler içerisinde tasfiyelerin güçlü
olduğu bir dönemde39 bunları yazanlar iyi birer akademik konuma sahip oldular.
Akademide üretilen araştırmalar, genellikle uygulanabilir bilgiyi üretmeye odaklandılar;
gerçekten de resmi ideolojiyi desteklemek ve (nüfus, modernleşme, kalkınma ve bölgesel
entegrasyonda somutlaşan) devlet müdahelesini hazırlamak için bölge ve nüfus üzerine
çeşitli bilgiler ürettiler. Türkiye'deki bilimsel söylemin siyasi anlamı rahatlıkla gözlemlenebilir fakat aslında bu bilimsel söylem daha geniş kolonyal (Said, 1980) bilgi üretiminin ve
Sovyet bilgisinin olduğu kadar (Roy 1997), “katı siyasi işlevi olan ve iktidar tarafından
manipüle edilen” etnografik ve antropoloji araştırmaların bir parçasıdır (Donegami 2006:
13, ayrıca bkz. Said 1980). Yukarıda bahsedilen Rus Kürdolojisi ve bu sayımızdaki Jordi
Tejel ve Fuat Dündar makaleleri, etnoloji ve bilimin devletler tarafından (Doğu
Akdeniz’de Fransız mandası altında ve Osmanlı Devleti’nde) kullanımının karşılaştırmalı bir görünümünü sunmaktadır.Doğu Akdeniz örneğinde ‘Kürdolog’, Kürtleri, onları
tanımak ve kontrol etmek amacıyla araştırdı; Kürt milliyetçileri ile yakın bir ilişki içerisinde özgün Kürt ulusal kimliğinin inşasında (Tejel 2006) yer aldı; öte yandan İttihatçı etnolog ve sosyologlar, Kürtleri entegre etmek ve aynılaştırmak için benzer şekilde algılanan
belirli bir nüfus üzerine çalışmıştır (Dündar 2006a).

37- TKAE üyeleri ve yakın ilişkileri, Türk-İslam Sentezi’ni yaratılmasında önemli bir rol oynayan Aydınlar Ocağı’nda buluşmaktaydı.
38- Suat İlhan, 1982 Anayasası ile birlikte kurulan AKDTYK’nın (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu) başkanı, askeri aygıtın da bir üyesiydi. İlhan, sürekli bu çalışmalara gönderme yaptı. İlhan, şöyle yazmıştı: “Profesör Abdülhaluk Çay ve
Tuncer Gülensoy’un eserlerini okumadan Kürtçe hakkında fikir yürütmek hatalı olur. Türk Tarih Kurumu’nun başkanı Prof.
Yusuf Halacoğlu tarafından yürütülen bu çalışmalar ilginç sonuçlar üretmektedir. Bilimsel çalışmalar Kürtleri Türklere
yakınlaştırmaktadır”. Taşkın 2001b: 365; yazar İlhan’dan alıntı vermektedir (İlhan 1999: 289).
39- Eğer tasfiyeler Türk üniversitelerinin tarihinde tekrarlanan bir olgu ise, en büyüğü 1980 Darbesi’nden sonra gerçekleşti: 1983’te geçen 1402 sayılı yasaya göre hazırlanan tasfiyelerle binlerce kamu personeli üniversitelerden ayrılmak zorunda kaldı. Sol görüşlü çalışanlar dışlandı ve devlet ideolojisine çok yakın olan sağ görüşlü çalışanlar ile değiştirildi. Zafer
Toprak’ın altını çizdiği gibi: “1980 Askeri Müdahalesi üniversiteye karşıydı, oysa 1960 üniversite içindi. Akademisyenler
onunla işbirliği içindeydi. 1980 Darbesi’nin ilk hedefi üniversiteydi. 1980 Darbesi’ni destekleyen hiçbir entelektüel yoktur”
(Monceau 2005: 115).

Akademisyenler tarafından, devletin yararı için üretilen uzman çalışmalarının
daha günümüze ait bir örneği, 1980’lerdeki GAP’ın Master Planı’nın hazırlanışı
bağlamında yapılanlardır. Bu planla birlikte 1989’da GAP bölgesel kalkınma projesi haline gelmiştir. GAP’ın bölgesel kalkınma projesine dönüşümü, bölgenin sadece sosyal değil, ekonomik yapısını da kalkındırmayı, modernleştirmeyi ve dönüştürmeyi amaçladığı için, bölgede sosyal bilimler araştırmalarının (ve saha çalışmasının) önemli bir adımı oldu. Çeşitli üniversite çalışanları, GAP’ın yönetildiği
direktörlük hükmünde, GAP yönetimi ya da Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
doğrudan işe alındı. Bunun iyi bir örneği sosyolog Ahmet Özer’dir. Özer, 1995
yılında sosyolojiden doktora derecesini “GAP’ın Sosyo-ekonomik, Kültürel ve
Politik Boyutları” adındaki tezi ile Hacettepe Üniversitesi’nde aldı. Aynı zamanda,
sosyolog olarak, GAP bölgesinde GAP ve DPT için saha çalışması yürüttü.
Urfa’daki saha çalışmasından iki yıl sonra yazdığı kitabında bölgenin ekonomik ve
sosyal yapısını tanımlamaktadır. Ana sonuç ise, yapının geleneksel olduğu,
modernleştirilmek zorunda olduğu ve modernleşeceğidir. (Özer 1994: 88-89).
GAP ise güçlü bir teşvik olacaktır. Ekonomik sektörü modernize ederek, (aşiretsel
ve paternalist olarak karakterize edilen) sosyal olanı dönüştürecektir. Aşiret meselesi ‘çözülecek’ bir ‘sorun’dur. (Özer 1994: 150). GAP Master Planı ise yazarın sonucuna çok yakındır ve aynı projelerle beraber bir sosyal değişim önermektedir.40
40- GAP’ın amaçları için bkz. http://www.gap.gov.tr/gap-action-plan/southeastern-anatolia-project-action-plan/objectives-and-targets .
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Kontrol etmek ve entegre etmek için bilgi: ötekiliğin paradoksal kabulü
Fuat Dündar’ın gösterdiği gibi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kürtler ve Kürt aşiretleri üzerine ilk çalışmalar hayli pratik sebeplere dayanıyordu: çalışmalar nüfusu
entegre ve hatta asimile etmeyi amaçlıyordu (2006b, 2006a). Bu durum, cumhuriyet döneminde devam etti: uzmanlar, nüfusun toplumsal örgütlenmesi, etnik ve
ırksal karakteristikleri hakkında raporlar üretmek için Doğu’ya yollandı. Bu,
1920’lerdeki Doğu’nun Reformu planlarında da görüldüğü gibi somut devlet
müdahalesine yol açtı. (Bayrak 1993). Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunda ve
1909’dan sonra, sosyolog Ziya Gökalp Diyarbakır ilinde önemli çalışmalar yürüttü. Gökalp ‘tedavi’ bulunması için ‘teşhis’in yapılması gerektiğinin altını çizdi.
(Dündar 2006b: 362). 1913 Darbesinden kısa zaman sonra, Talat Paşa Gökalp’ı
bilinmeyen toprak Anadolu’nu keşfedilmesi için bilimsel kuvvetleri seferber
etmekle sorumlu kıldı (Dündar 2006b). Gökalp, bu zamana kadar asimilasyonun
sadece şehirlerde gerçekleştiğinin altını çizmişti. O zamanlarda, ulusal birlik için
zorunlu bir basamak göçebe aşiretlerin yerleşik hale getirilmesiydi. Geri kalmışlığın sembolleri olarak çok açık bir biçimde damgalamış olan Doğulu ve
Güneydoğulu (göçebe) aşiretler hakkındaki çalışmalar, daha sonra özellikle
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde devam etti. Bu çalışmalar devletin bölgede yatırımlarını ve müdahalesini hazırlamak için yürütüldü.
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Benzer çalışmalarda ise etnisite sorununa hiçbir zaman değinilmemiştir. Çatışma
meselesi sadece kısaca bahsedilir; onu çözmek bölgenin kalkınmasının ve
modernleşmesinin koşullardan biridir.
GAP’ın çerçevesi içinde yürütülen araştırmanın başka bir adımı 1990’ların başında başlamıştır. Bu çalışmalar GAP’ın Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütüldü ve anketlerin sonuçları bir Sosyal Eylem Planı’nın hazırlanması için kullanıldı.
Ayrıca, geliştirilecek projeler için de bir çerçeve çizildi. (Özok-Gündoğan 2005: 99).
Araştırmacılar ve hatta üniversiteler ekonomi, çevrebilim, agronomide olduğu
gibi, sosyoloji ve etnoloji bölümlerinde de GAP bölgesi üzerinde yakın bir işbirliği
içinde çalıştı. Üniversitelerde GAP üzerine çalışan kurumlar kuruldu: Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nin GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi Ankara’da kuruldu
ve Dicle Üniversitesi’nin GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi 1990’da
Diyarbakır’da kuruldu.41 İsimlerinin de öne sürdüğü gibi, bu merkezlerin sadece
bilimsel değil, aynı zamanda pratik işlevleri de vardı. Ankara’da GAP ile ilgili olan
konular hakkında dersler verilmekte ve konferanslar yapılmaktadır; ayrıca öğrenciler bu konularda yüksek lisansa ve doktoraya teşvik edilir. Ankara Merkezi aynı
zamanda direktif veren devlet kurumlarıyla yakın ilişki halinde çalışmaktadır.
Merkez ayrıca projelerin yürütüleceği yöntemler hakkında da düşünmek zorunda.
Özok-Gündoğan GAP’ın resmi internet sayfasından alıntılayarak şöyle belirtmektedir: “bu araştırmalarının genel amacı ‘bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel
mizacının daha iyi anlaşılmasını sağlamak; genel olarak toplumda ve özel olarak
belirli toplumsal gruplarda ihtiyaçları, beklentileri ve eğilimleri saptamak ve kalkınma için özellikle dezavantajlı durumdaki özel hedef gruplarını saptamak’ şeklindeydi” (2005: 100). ‘Sorunun’ altını çizen araştırmalar devletin müdahalesini
meşru kılabilmektedir. Özok-Gündoğan, “Kürtler ve Kürt yoğunluklu bölgelerin,
bu sıra dışı ilginin gözlemlenebilir, ölçülebilir ve dolayısıyla da kontrol edilebilir
nesneleri haline [gelmesini]” ele almaktadır. (2005: 100). Özok-Gündoğan aynı
zamanda bu araştırmaların hiçbir zaman etnik boyuttan ya da devlet ve PKK arasındaki çatışmadan bahsetmediğini ve bu yüzden sorunu siyasetsizleştirdiğini tartışmaktadır.
Gene de, bölgede bilgiye dair bu büyük ihtiyaç, araştırmacılara oraya gitme ve
oldukça iyi koşullar içinde saha çalışması yönetme şansı sağlıyor. Araştırmacı gitgide daha fazla otonomi kazanıyor. 1990’ların sonundan beri GAP hakkında birçok sayıda çalışma, modernleşme ve birleşme gerekliliğinde olan bir mekân olarak
çevreye değil, projeye ve merkez ile çevre ilişkilerine odaklanmaktadır.42 Ege Üni-

41- Gaziantep Üniversitesi’nde (GAPMER) ve Harran Üniversitesi’nde (1993) başka merkezler de kurulmuştur. Harran Üniversitesi’ndeki merkez daha çok agronomik araştırmalar yürütmektedir (bkz. http://www.harran.edu.tr/gtarim).
42- Örnek olarak, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki çalışmalara ve New Perspective on Turkey’nin Kürt Sorunu özel sayısına (no.
32, 2005) bakılabilir.

Bu çalışmalara bakmak çok bilgilendiricidir. İlk olarak, devletin politikalarının inşa
edilmesi için (entegrasyon, kalkınma politikaları vb.) bize araştırmacının ne kadar
gerekli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda -buna geri geleceğiz- bölge üzerindeki çalışmanın, belli kısıtlamalar altında olsa bile mümkün olduğunu gösteriyor. En
azından bölgenin nasıl geri kalmış olarak damgalanmış olduğunu (ve hala damgalandığını) gösteriyor. Bu geri kalmışlık, özel olarak ilgi çeken bir konu olan aşiret
toplumsal yapısı olarak sembolize edilmiştir (Yeğen 1996).
Türkiye’nin Doğusu Hakkındaki Çalışmalar
Bu çerçevede, 1960’larda Alikan Aşireti’ni araştıran İsmail Beşikçi’nin yerinin ne
olduğunu sorabiliriz. İlk olan o muydu? Yoksa Türkiye’nin doğusu hakkında akademik çalışmalar yapan sonuncu kişi mi? Bizim Kürt alanı olarak bildiğimiz çalışmaların, eğer etnik kimliğin varlığını yok sayıyor ya da etnisitenin ve çatışmanın
bahsetmiyorsa, yapılmasının her zaman mümkün olmuş olduğu gözüküyor.
Bunlar ya bölgenin akademik olmayan yazarları tarafından ya da bölgede çalışan
öğrenciler ve akademisyenler tarafından üretilmiştir.45 1980’den beri GAP Master
Planı çerçevesinde ‘Kürtler’, hatta ’çatışma’ hakkında konuşmaktan kaçınarak bölge
hakkında önemli veri ve bilgi sunmuş olan bazı çalışmaların yürütüldüğünden
bahsetmiştik. Ondan önce ise bölge üzerindeki birkaç çalışma ilgiyi hak ediyor.
Onların arasında daha çok bilinen İsmail Beşikçi’nin araştırmasıdır. Bu gibi çalış43- Neşe Özgen ile röportaj, '30 tane koyun kesemez insan bir anda',
http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=6&ArsivAnaID=16678&ArsivSayfaNo=3 .
44- Özgen’in dahil olduğu ilk Güneydoğu projesi ‘Şırnak/İdil’in Bölgesel Kalkınması Projesi’ydi (Temmuz-Kasım 1997). Özgen,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sosyoloji Derneği ile işbirliğinde olan Çağdaş Yaşamı Destek Derneği (ÇYDD) yönetimi altında olan projenin direktörüydü. İçinde bulunduğu ikinci proje GAP-Bölge Kalkınma İdaresi (GAP-BKİ) ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen GAP‘ın Bölgesel Kalkınma Planıydı. Bu projeye sosyolog olarak katıldı
(Temmuz-Aralık 2000). TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi tarafından desteklenen, bireysel olarak yürüttüğü üçüncü proje, bir kitapla
sonuçlandı: Toplumsal Hafızanın Hatırlama ve Unutma Biçimleri: Van-Özalp ve 33 Kurşun Olayı. TÜSTAV: Istanbul, 2003.
45- Bu çalışmalar üzerine derinlemesine incelemeler henüz yapılmamıştır. Fakat Güneydoğu üniversitelerinde üretilen lisans
ve doktora tezleri ile üniversite yayınlarına hızlca bakmak yapıcı olacaktır. Bu üniversiteler 1970’ler ve çoğunlukla 1980’ler
olmak üzere geç açılmıştır. Öğrencilerin yürüttüğü araştırmaların çoğu üniversitenin bulunduğu bölgede yapılmıştır.
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versitesi’nde sosyolog olan Neşe Özgen’i örnek olarak verebiliriz. Özgen, ilk saha
çalışmasını, 1997’de Şırnak’a bağlı İdil Bölgesinin güneydoğusunda yürüttü. Bu
Şırnak/İdil Bölgesel Kalkınma Projesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sosyoloji Derneği işbirliğiyle
yönetildi. 2000’de, Neşe Özgen yine Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile
işbirliği içinde olarak GAP’ın Bölgesel Kalkınma Planı’nda çalışmaya başladı ama
hızlı bir biçimde deneyime son verdi. Güneydoğu’daki bu değişik saha çalışmaları
aracılığıyla, ‘sınır bölgesinde vatandaş olmanın anlamı nedir’43 gibi yeni sorulara
ulaştı. Şimdi, tek başına yönettiği bir proje olan sınır sosyolojisi olarak adlandırdığı bir projeyi geliştirmektedir.44
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malara, Beşikçi’nin ikinci çalışmasında (1969b) Kürtler ve etnisite hakkında açıkça konuşmasına rehberlik edecek olan, Ankara Üniversitesi’ne sunduğu göçebe
Alikan aşireti hakkındaki çalışması (1969a) eklenebilir.
1960’larda ülke hızlı sosyal ve ekonomik değişiklik içindeyken, ilerici bir sosyal
bilimci duruşu ortaya çıktı. İsmail Beşikçi ilk yıllarında, eşitsizliğin nedenlerini ve
-yukarıdan reformlar vasıtasıyla- çözümlerini ciddi bir biçimde aramakla ilgilenen
bu grubun çoğu anlamda bir temsilcisiydi. Martin Van Bruinessen’in altını çizdiği
gibi “bu on yıl boyunca, birçok araştırmacı açıklama çerçevesi olarak şu ya da bu
biçimde Marksizmi benimsedi” (Van Bruinessen 2003-4). Buna rağmen, bölgeyi
okumalarına bakarsak, bu araştırmacılar – 1960’lardaki solcu hareketlerin geneli
gibi - Kemalist anti-feodal retoriğin hala içindelerdi. Kürt aşiret ve dini liderlerinin
gücü o zaman bölgenin geri kalmışlığının, ‘modernlikten’ uzak tutulmasının ana
nedeni olarak anlaşılıyordu. Beşikçi’nin o zamanki çalışması (GAP çalışmalarının
daha sonra kullanacağı) ve o dönem Kürtlerin geneli tarafından paylaşılan kalkınmacı çerçeveye dayanmıştır (Bozarslan 1966). Araştırmacılar o zaman, etnik ya da
ulusal soruna değil, devletin kaynaklarına ve kaynakların eşitsiz paylaşımına odaklandılar. Aynı zamanda Beşikçi’nin ilgilendiği göçebe aşiret meselesi, aşireti kalkınmaya karşı bir engel olarak gören kalkınmacı görüşleri hayli hayli temsil etmektedir. Beşikçi’nin çalışmayı bir monograf olarak değil, teorik gelişmeye giden bir
çalışma olarak değerlendirilmesini istemiş olması manidardır. Üstelik Beşikçi araştırmasının somut yaptırımlarının olmasını ve bölgenin problemlerinin çözülmesine yardım etmesi için unsurlar sunmasını istediğini ifade etmiştir.
Beşikçi, ‘Kürt Alikan aşireti’ üzerine konuşsa bile -‘Kürt’ kavramını nesnenin tanımını kolaylaştırmak için kullandığını belirtmektedir- ve etnisite üzerine var olan
tartışmalar ile teorilerden bahsetse bile, Kürtlerin Kürtlükleri ya da Türklükleri ile
uğraşan bir pozisyon almadığını ve kendisini bu tartışmanın içine koymadığını
ifade ediyor; bu onun çalışmasının nesnesi değildir ve onun ilgilendiği ‘sosyal değişimi’ idrak etmeye yardımcı olmamaktadır (Beşikçi 1969a: 8). Ana akım akademisyenlerden alıntıları ise (Fahrettin Kırzıoğlu, Mehmet Eröz) kendi argümanını
desteklemek için değil, yalnızca ana akım teorileri sunmak için kullanmaktadır.
Ancak, altı çizildiği gibi, akademisyenlerin Kürtlerin Türklüğü resmi teorisini güçlendirmek için yetiştirildiği bir zamanda pozisyon almamak zaten bir pozisyon
almaktı. Bu yüzden, Beşikçi’nin diğer araştırmacıların çoğu zaman sakladığı bölge
gerçekliğini olabildiğince net bir şekilde açıklamayı amaçladığını söyleyebiliriz.
Onu, bölgenin etnik boyutuna ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde hala bir asistanken yazmış olduğu ve akademik kariyerine son veren çalışması (Beşikçi 1998)
Doğu Anadolu’nun Düzeni’ndeki (1969b) ‘Doğu Sorunu’ tespitine vardıran şey,
kesinlikle onun bilime ve entelektüel dürüstlüğe olan sevgisiydi. Beşikçi, “etnisitenin sosyal hayat ile alakalı bir olgu olduğunu vurgulayarak, Kürt milliyetçiliğine
Türk milliyetçiliği gibi belirgin bir toplumsal görüngü olarak davranarak ve
Kemalizm’in anti-feodal ve ilerlemeci karakterini sorgulayarak, Kemalistlerin, ek

Bundan sonra, Güneydoğu üzerine, örneğin Güneydoğu’daki aşiretler üzerine
çalışmalar devam etti. Lakin yazarların doktoralarını almaları için Kürtlerin varlığını reddeden meşru çalışmalardan alıntı yapmaları ve doğru tarafta yer almaları
gerekliydi. Yazarlar için ‘Kürt aşiretlerinden’ ne Beşikçinin konuştuğu gibi ne de
sadece bir ‘aşiret’ olarak bahsetmek mümkündü. Yazarlar ‘Türk’ ya da ‘Türkmen’
aşiretlerinden bahsetmek zorundaydı. 47
Bugün bir Türk Kürdolojisinden Söz Edebilir miyiz?
Etnisitenin açıkça tartışılması ve akademisyenler arasında açıklama bir çerçevesi
olarak kullanılması 1990’dan önce gerçekleşmedi. Fakat bu yukarıda tasvir edilen
söylemsel alanın akademi içinde iğreti bir duruma düştüğü anlamına gelmiyor.
Peki bu durum, bazı akademisyenlerin 1990’lar ve sonrasında kendilerini başka
referans sistemlerine dâhil etmek için yeni anlam katmanlarını ekleme fırsatını
bulmasıyla mı oldu? Durum böyleyse, buna yol açtı ne idi? Bu durum, araştırmanın konusu, yöntemi ve pratiği bağlamında tam olarak ne anlama geliyor? Bu, Türk
akademisinde kayda değer bir yeniden yapılanma işareti olabilir mi?
Açılımın koşulları
1990 yılında, Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye’nin güneydoğusuna bir gezi
sırasında, aleni olarak Kürtlerin varlığını ve Kürt sorununu tanıdı. Kürtlerin var
46- İsmail Beşikçi, Bilim Yöntemi’ni Türk akademisi ile devlet ideolojisinin yakın ilişkisini eleştirmek amacıyla 1978’de yazdı.
Doğu Anadolu’nun Düzeni’nin 1992’deki yeni baskısının önsözünde, devletin ideolojisinden etkilenmiş olan ilk yazıları için özür
dileme ihtiyacı duyduğunu belirtti.
47- Örnek için Fırat Üniversitesi’nde yazılan lisans ve doktora tezlerine bakılabilir.
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olarak da Türk sosyalistlerin dünya görüşünü temelinden vurmuş oldu.” (Van
Bruinessen 2003: 4). Beşikçi, o zamanın entelektüel havasına ve de özel olarak
Türkiye’nin 1960’ların ve 1970’lerin akademik söylemine göre hala kabul edilemez
olan ‘Doğu Sorunu’nu dönüştürmüştü. Gerçekten de Beşikçi bu kitapta ‘Doğu
Sorunu’nun sadece ekonomik bir sorun değil, sadece bir kalkınma sorunu değil,
aynı zamanda etnik bir sorun (1969b; 1992 tarihli yeniden basım: 34) olduğu belirtir ve kitabın ikinci kısmı açıkça ulusal bir sorunun ortaya çıkışıyla ilgilenir. Kitap
aynı zamanda Kürtlere ilişkin devlet politikası ile de ilgilenir. Van Bruinessen’ın
belirttiği gibi, “bu Türkiye’deki Kürtlerin toplumsal ve politik tarihinin yazılmasına
dair ilk ciddi girişimiydi ve uzun bir süre aşılamamış kalacaktı” (Van Buinessen,
2003-4). Fakat Beşikçi, Kemalist ideolojinin ve pratiğin sistematik eleştirisini geliştirmek için onun bakış açısından ve pratiğinden uzaklaşmaya46 başlarken kendisini akademinin içinde terk edilmiş halde buldu; 1971 askeri müdahalesini ve 3 yıllık tutukluluğunu takiben bir daha akademide bir pozisyon bulamayacaktı.
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olmadığına dair resmi teze karşı meydan okumanın ilki bu oldu. 1991’de 1983
tarihli 2932 sayılı kanun Türkçe olmayan dillerin özel olarak kullanımı mümkün
kılmak için değiştirildi. Bu yasa aynı zamanda dolaylı yollardan olsa bile Kürtçe
yayını mümkün kılıyordu. Yeni yayınevleri kuruldu. Bu yayınevleri sadece Kürtçe
yayınlamadılar, ayrıca Kürtler üzerine birçok doküman ve çalışma yayınladılar. Bu
yayınevlerinin rolü, Türkiye’deki Kürtler hakkındaki yayınların artışını anlamak
için önemlidir. Ancak, (Yurt Yayınevi’nin Beşikçi’nin kitapları yüzünden maruz
kaldığı sayısız davada gözüktüğü gibi) 1990’larda bu yayınevlerine karşı baskılar
çok güçlüydü. 1990’ların sonuna doğru durum daha ılımlılaştı ve bugün neredeyse
her şeyi yayınlamak mümkün. Yayıncılar yine de çoğu zaman mahkemeye çıkıyor
ama artık böylesine ağır hapis cezaları ile karşılaşmıyorlar. Yüzyılın dönümüne (Şubat
1999’da) Abdullah Öcalan’ın tutuklanması ve Güneydoğu’da 2002’de tamamlanan
sıkıyönetimin resmi olarak kaldırılması damga vurmuştu. Bölgesel ölçüde, Türkiye
ülkeyi Kürt nüfusunun tanınmasına doğru iten Avrupa Birliği uyum süreci ile daha
fazla haşır neşir oldu. Bu durum daha özgür araştırma yürütmeye ve bu sorun hakkında daha açık konuşma olanaklarına izin veriyor. Saha çalışması yapmak da çatışmanın bitmesi ve sıkıyönetimin kaldırılması ile daha kolay hale geldi. 1990’larda araştırmalar ilk kez ‘sivil toplum’ kuruluşları tarafından yönetilmişti.
Erichsen’e göre (1998: 207-210), STK’ların araştırma sahasındaki rolü, kısmen devlet kaynaklarının eksikliği ve onun kamu hayatının bazı alanlarından çekilmesi
nedeniyle oluşan boşluk ile 1980’den itibaren artmaktadır. Bundan da öte, 1990’larda savaş şiddetlenmiş ve kutuplaşma oldukça yükselmişti. Savaş aynı zamanda
kendine özgü bir bilgi üretimine katılmış olarak görebileceğimiz medyada da kızışmış ve medya her birinin kendi tarafını kolladığı iki kısma ayrılmıştı. 1990’ların
başında bu savaşı ilk kınayan ve Kürt sorunu ile çözümünün gerekliliği konusunda ilk konuşanlar sivil toplum örgütleri oldular. Groc’a göre, sivil toplum kurumları demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi ve Kürt sorunu ekseninde 1980’ların sonunda ortaya çıktı. İnsan hakları derneklerinden meslek örgütlerine kadar
geniş bir yelpazede kurumlar ve vakıflar, sorunu ve çözümünü tartışır oldular. Bu
çizgide Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Haklar Derneği (İHD) Kürt
sorununu ele almada hızlı davrandılar. Derneğin -çatışmanın tavan yaptığı
dönemde Güneydoğu’da olduğu için daha da değerli olan- raporları sıklıkla kullanılan kaynaklar haline geldi ve gizli ya da yanlış aktarılan olayları açığa çıkardı.
Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD) tarafından üretilen çalışmalar barışı teşvik
etmek amacıyla hareket etmekte ve Kürt sorununa çözüm aramakta ilkti (Taciser
1992). Helsinki Yurttaşlar Meclisi48 üyesi olan HYD, Eylül 1993’te kurulan bir sivil
48- ‘Helsinki’ kelimesi, “Avrupa'da, barış ortamına elverişli şartların geliştirilmesine zemin hazırlayan ..., Doğu-Batı bloklarına
ayrılmış bir dünyada insan haklarını, bütün toplumların saygı göstermesi gereken ortak bir değer haline” getiren Helsinki Nihai
Senedi’ne (1975) dayanmaktadır. Bkz. http://www.hyd.org.tr .

Kürt sorunu sadece temel haklar ve çoğulcululuk savunucuları arasında tartışılmadı; aynı zamanda ilk zamanlardan beri ekonomik sektörün de ilgisini çekti. Ankara
Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü olan Doğu Ergil 1990’larda Güneydoğu’da
artan çatışma sırasında, neler olduğunu anlamaya çalışmayı hem bir ‘vatandaşlık
görevi’ ve hem de bir ’akademik zorunluluk’ olarak algıladı ve bu yüzden ‘sosyal
çatışma’yı çalışmayı hedefleyen ve askeri güç ile şiddetin kullanılmasından farklı
‘çözümler’ sunan bir araştırma projesi hazırladı. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) bölgeyi barış ve iş faaliyetlerine açılmasıyla ilgilenen -kendisi de
Doğulu olan- başkanı ile buluştu. TOBB’un bölgedeki şubeleri de dahil olmak
üzere ağları, ama ayrıca Doğru Yol Partisi’nin (DYP) parti yapısı ve hükümet aktörleri ile yakın ilişkileri Ergil’in Güneydoğu’da proje yürütmesini daha kolay hale
getirdi. Ergil’in 1995’teki proje sırasında ve basım sürecinde Türkiye’de bulduğu
ana destek işadamlarından geldi. Aynı türde desteği 2005’teki çalışması için de
buldu (Ergil 2006a). ‘Doğu Sorunu: Teşhisler ve Tespitler’ başlıklı raporunda, Kürt
milliyetçiliğinin bölgenin ekonomik ve sosyal geri kalmışlığı ile beslendiği geleneksel fikri Doğu Sorunu’nun bileşenlerinden biri olarak ‘kimliğin’ tanınması önerisi
ile bir arada var oldu. Bir röportajda Ergil Türkiye’nin tümünü ilgilendiren bir
problem olduğu için raporunu ‘Kürt Sorunu’ olarak değil ‘Doğu Sorunu’ olarak

49- Aslına bakarsak, Bilgi Üniversitesi’ndeki birkaç öğretim görevlisi de HYD’nin kurucuları arasında bulunmaktadır.
50- İsmail Beşikçi’den alıntılayan Derya Sazak, ‘İmralı’daki Değil Dışarıdakiler Konuşsun’, Milliyet, 14 Mart 2006. Beşikçi, üniversitede yapılan konferansın önemli bir adım olduğunu ve resmi ideolojiyi hafiflettiğini söyledi. Ayrıca bkz. Hasip Kaplan’dan
alıntılayan Nezahat Alkan, ‘Kürt Konferansı’nın Yankıları Sürüyor: Çözüm için Bir Adım Daha’ , Birgün, 14 Mart 2006; Ümit Fırat
ve Murat Belge’den alıntılayan Hasan Cemal, ‘PKK, Silaha Veda Etmeli!’, Milliyet, 14 Mart 2006.
51- Hasan Cemal, ‘PKK, Silaha Veda Etmeli!’, Milliyet, 14 Mart 2006.
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toplum örgütüdür. Temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi ve çoğulculuk üzerine çalışmakta, farklı tarafları bir araya getirerek vatandaşların toplumsal sorunlarırını tartışmayı mümkün hale getirmek için hareket etmektedir. HYD, aşağıdaki
temalar etrafında farklı etkinlikler düzenlemiştir: azınlık hakları ve çok kültürcülük, çatışmalara sivil yaklaşımlar, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve sivil katılım,
yerel demokrasi ile sivil toplum ve Avrupa Birliği Entegrasyon süreci. HYD, Kürt
sorunu ile alakalı etkinlikler organize eden en önemli STK’lar arasında olmuştur.
Yeni ve önemli bir adım, 6 Şubat 2006’da İstanbul’da Empati Grubu ile beraber
düzenlenen ‘Sivil ve Demokratik Çözüm Arayışları I. Türkiye’nin Kürt Meselesi’
adlı konferanstı. Bu konferans akademisyenleri, politikacıları, gazetecileri vb. bir
araya getirdi. Vakıf üniversitesi olan Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleşmiş olsa bile,
konferans adı geçen iki kurum tarafından organize edilmişti.49 Ama konferansın
yapıldığı yer ve birçok katılımcının akademisyen olması hayli ilgi çekti. Kürt sorunu ilk defa açık ve akademik bir içerikte tartışılmıştı:50 Hasan Cemal konferans
üzerine “Özgürce konuşup tartışabilmek... Bunu özellikle akademik ortamlarda
yapabilmek... Buralardan siyasete taşımak konuyu...” diye yazmıştı.51
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adlandırdığını söyledi.52 Ergil’e göre bu rapor “tabu haline gelmiş bir konuyu tartışılabilir yaptı” ve Kürtlerin ‘bölücü’ olduğu resmi zihniyetine “meydan okudu”.
Ergil rapordan dolayı, onu ‘Kürt sever’ ya da CIA ajanı olarak suçlayan politik çevre
içindeki bir takım aktörler ve akademi içinde onu yeteri kadar bilimsel olmadığı
için suçlaya bazıları tarafından sertçe eleştirildi.53 Ergil, Türk ve Kürt milliyetçileri arasında bir tartışma forumu olması, Kürt sorununu tanımlamak ve çözümler
bulmak için adımlar atması ümidiyle uluslararası olarak desteklenen Toplumsal
Sorunları Araştırma Vakfı’nı (TOSAV) kurarak sivil toplum alanında çalışmaya
devam etti. Ergil’e, akademik çalışmalar “yapıcı bir siyaset oluşturmak” için görünürlük kazanmak zorundadır. (Ergil 2006a).
Kürtlerin varlığını -bilimsel olarak tartışıldığını iddia ederek reddeden- resmi söyleme paralel olarak (yukarıya bkz.), Kürtçü hareket Batılı akademik ürünleri kullanmakta ama aynı zamanda kendi söylemini ve bilgisini üretmektedir. Elise
Massicard’ın Alevi hareketi hakkındaki sözlerini aktararak, Kürt kimliğinin olumsuzlanmaya ve tutarsız bir anlama tabi tutulduğu bir durumda, bilginin sadece
‘sembolik sermaye ’ değil ayrıca Kürtlüğün ‘köklerini ve anlamını ortaya çıkartmak’ için bir ‘ilk-plan kimlik kaynağı’ olduğunu söyleyebiliriz (Massicard 2002).
Her milliyetçi harekette olduğu gibi, güncel mücadeleyi açıklamak ve meşrulaştırmak için geçmiş üzerine söylemler kullanılmaktadır. Tarihyazımı aslında Kürt
entelektüel hayatının her alanında çok canlıdır (Bozarslan 2001: 47). Bu bilgi ilk
olarak anılarını ya da denemelerini yazan politik aktörler ve (Türkiye’de araştırmacı-yazar olarak bilinen) akademik olmayan araştırmacılar54 tarafından üretilmiştir. Araştırmalarının alanı, tarihi, aynı zamanda dili ve folkloru vb. kapsadığından
çok genişti. Çalışmalar bireyler tarafından üstlenildi ve kitaplar ya da makaleler
olarak Kürt dergilerinde basıldı. Kürt kültür merkezleri de Türkiye’de 1990’larda
kuruldu. Bir örneği ise yukarıda bahsedilen İstanbul Kürt Enstitüsü’dür. Enstitü
araştırmanın önemini vurgulamakta ve Kürt kültürünün yok edilmiş olan yanlarını araştırıp toplamakta ve sunmaktadır.55 Böylelikle, resmi belgelere alternatif
yaratmasını amaçlamaktadır. Fakat çalışmaların bilimsel karakteri milliyetçi bir
söylemin üretimine dahil oldukları için yer yer tartışmaya açıktır.56
Kürt milliyetçiliği üzerine çalışan bütün araştırmacılar (Bozarslan 2001; Hirschler
52- Yılmaz, Sinan, ‘Ergil: The Report was My Duty as a Citizen’, Turkish Daily News, 10 Haziran 1995.
53-Demirsar, Metin, ‘Ergil: Southeast Approaching Civil War Conditions’, Turkish Daily News, 7 Eylül 1995.
54 Gerçekten de Kürt tarihi üzerine dergilerde yazan bu araştırmacılar ‘mektepli’ tarihçiler değildir: Sıraç Bilgin Diyarbakır’daki
Tıp Fakültesi’nden mezundur; Cemşid Bender doktorasını hukuktan almıştır, Gürdal Aksoy hukuk mezunudur vb.. Bkz.
Hirschler (2001: 149).
55- Bkz. http://www.enstituyakurdi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3 .
56- Örneğin, Müslüm Yücel, yayınlanmamış bir çalışmasında İstanbul’daki Kürt Enstitüsü’nün tarihyazımına dair görüşlerini
(‘Kürt Devletler’i hakkında yazan) Hüseyin Sağnıç’ın ve (Urartu ya da Eyyübi Devleti’nin Kürtlüğü hakkında yazan) Torî’nin
çalışmaları üzerinden analiz etmektedir. Bkz. Torî (2001a, 2001b).

1960’ların sonu ve hatta daha çok 1970’lerde Türkiye’deki Kürtler kendi tarihlerini,
dillerini, kültürlerini yazıp yayımlamaya başladı. Bu süreç ülkedeki yarı-liberalleşmeye (ve yukarıda bahsettiğimiz gibi, Türkiye’deki Kürtleri kuvvetli bir şekilde etkilemiş olan Irak Kürt Hareketi’nin güçlenmesine) tekabül ediyordu. Bu dönemde
yayınevleri ve gazeteler kuruldu ve bu tarz çalışmalar yayınlandı. Bilim
Yöntemi’nden beri Beşikçi’ninki gibi çalışmalar, özellikle Kürtlere karşı Kemalist
tutuma, ideolojiye ve tarihyazımına karşı sert bir analiz ve zeki bir cevap olarak
işlev gördü. İsmail Beşikçi’nin 1970’ler ve 1980’lerdeki çalışmaları “Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin ciddi bir tashihin ilk sistematik çabalarından birini” oluşturdu (Van Bruinessen 2003: 4). Aynı zamanda Mehmet Bayrak da karşı bir tarih
yaratmak, Kemalistlerin Kürt politikasını, resmi Türk Tezini eleştirmek için araştırmacılar tarafından kullanılabilecek arşiv belgeleri yayınladı.
Kendisini tanımak için ama aynı zamanda resmi tezi alt etmek amacıyla meşruluk
elde etmek için, Kürtçü hareket Avrupa’daki akademik çalışmalarının Türkiye’ye
tanıtılmasında, bazen büyük zorluklarla karşılaşarak, ana yol oldu. İlk örnek ise
Van Bruinessen’in Ağa, Şeyh, Devlet isimli kitabı oldu. Çalışma, 1980’lerin sonunda (1980 darbesini sonrasındaki liberalleşme döneminde) ilk kez Mehmet Bayrak
tarafından basılmış, siyasi dergi Özgür Gelecek’de tefrika olarak yayınlanmıştı. Bu
yayın nedeniyle daha sonra derginin sayıları yasaklandı. Daha sonra Mehmet
Bayrak, Ağa, Şeyh, Devlet: Kürdistan’ın Sosyal ve Politik Örgütlenmesi’ni (1991),
Amerikan araştırmacı Robert Olson’un Kürtler hakkındaki çalışmalarını (1991) ve
Rus araştırmacı Lazarev’in (2001) eserlerini yayınlayan Özge Yayınları’nı kurdu.
1991’de yayınevi ayrıca Thomas Bois’in kitaplarından birini de yayınladı. Sağlam
bir konuma sahip olan ve sol eğimli İletişim Yayınevi58 ise Martin Van
57- Vali, Kürt milliyetçiliğinin kökeninin ‘kendi ve ötekinin şimdiki yüzyılın ilk on yıllarında Türk, Fars ve Arap kimliklerinin ortaya çıkması ile ilişkisi’ olduğunu iddia ediyor (Vali 2003b: 104).
58- Bir üniversite yayınevi olmamasına rağmen, akademisyenler tarafından yönetilmekte ve Türk ile yabancı akademisyenler
tarafından birçok kitap yayınlanmaktadır.

249
Bilim, İdeoloji ve İktidar: Kürt Çalışmaları’nın Yapısökümü

2001; Vali 2003b), bu milliyetçi söylemlerin resmi Türk tezine karşı inşa edildiğini
ve cevap olarak kullanıldığını belirtir.57 Üstelik Kürt tarihyazımı çoğu zaman Türk
Tarih Tezi’nin tersine çevrilmiş bir kopyasıdır (Hirschler 2001: 150). Bozarslan’a
göre, ‘Kürt kurumsal araçları’ olmamasına rağmen akademik bir tarih inşa etmek
için Kürtler “Türk devleti tarihçileri ile aynı metodu ve varsayımları kabul edebildiler”. Ve çoğu zaman yapılan o oldu: “onun Türk modeli gibi, Kürt tarihyazımı da
ulusun kökenleri ile kaynağı muhafaza edilecek ve aktarılacak değerler ile yüklenilmiş ‘antik’ tarihteki idealine baktı” (Bozarslan 2001: 63). Kürtlerin kökeni tartışıldı
ve, en azından Medlere kadar geriye götürüldü; aynı zamanda dilin kökeni de
Avesta diline dayandırıldı. Kürdistan’ın ise tarihte her zaman Kürt toprağı olduğu
söylendi.
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Bruinessen’in Kürdistan Üzerine Yazılar’ının (1992) dışında, 1990’ın sonlarına
doğru Wadie Jwaideh (1999) veya Lale Yalçın-Heckmann (2002) gibi Avrupalı
akademisyenlerin Kürtler üzerine çalışmalarını yayınlamaya başladı. 1990’ların
son yarısında bunun gibi Avrupalı akademik çalışmaları yayınlayarak kendini ayıran bir başka Kürtçü yayınevi ise aynı zamanda kendi Kürdoloji koleksiyonu olan
Avesta Yayınevi’ydi. Bu yayınevi Avrupa’da oluşturduğu temaslarla- ana olarak
Paris’teki Kürt Enstitüsü gibi Kürt çalışmalarını teşvik eden merkezler- Avrupalı
akademisyenlerin çalışmalarını Türkçe basmak için çok çalışmaktadır. Bu çalışmalar açıkça hem Kürt ve Kürtçü okurlar ve hem de konuya hassas Türk akademisyenler tarafından okunuyor. Bu yayınevleri ve bağımsız araştırmacılar Türkiye’de
bağlantıların inşa edilmesi zor olduğundan çoğu zaman Batılı akademisyenlerin
ülkede saha çalışması yaparken tanıştığı ilk kişiler olmaktadır. Böylelikle onlar,
hem Kürtler üzerine çalışmalar üretmede hem de ülkenin dışında üretilmiş olanları dağıtmada önemli rol üstlendiler.
1997 yılında, Kirişci and Winrow’un yeni yayınlanmış kitabının59 değerlendirmesinde Duygu Köksel “kim Kürt sorunu hakkında yazıyor?” diye sormaktadır. Soruyu ise
“gazeteciler, Batı akademisi, Kürt entelektüeller ve akademisyenler” diye cevaplamaktadır. Pozisyonları “objektif ve mesafeli” gözüken gazeteciler “aksiyon, duygu ve sürpriz” ile ilgilenmekte ve çoğu zaman “konuyu basitleştirmektedirler” (Köksal 1997:
174). Köksal’a göre Batı akademisi ya “realpolitik anlamda sorunu idrak etme” ya da
“hakkaniyetli Batılı gözlemci” pozisyonuna sarılma eğilimine sahiptir. Biri çok soğuk
ve pragmatikten, ötekisi “anti-demokratik bir ülkenin tarihsiz bir temsili” rolünü üstlenir. (Köksal 1997: 174). Kürt entelektüellerin ve akademisyenlerin yazıları ise “radikal militan ve dogmatik olandan kendini eleştiren ve demokratik olanına kadar geniş
bir yelpazeye yayılmaktadır”. “Resmi (hatta popüler) Türk zihniyeti gibi […] sorun
hakkındaki milliyetçi Kürt yazıları tarihdışı genellemelerle doludur” (Köksal
1997:174-5). Yine Köksal’a göre, Kirişçi ve Winrow’un kitabı “Türk toplumunun parçası olan önde gelen akademisyenlerin Türkiye’nin Kürt sorununu tasvir ve analiz
etmeye yönelik muhtemelen ilk teşebbüsüdür” (Köksal 1997: 175). Yazarın vurguladığı ilk nokta etnisite üzerinde yazmanın nerede olursa olsun politik bir davranış olduğudur; Kürtlerin etnik boyutu devlet memurları (araştırmacılar) tarafından her
zaman saklanıldığı ya da reddedildiği için eğer akademisyenler tarafından yazılıyorsa
Türkiye’de daha da politiktir. Ve Türk akademisyenleri olarak onlar bu çevreye aittirler. Hatta onlar hem - Türk toplumunda yaşayarak- Kürt sorununa yakındırlar, hem
de uluslararası bir akademiye ilişkin teorik kavramlar, sorular ve terminoloji kullandıkları için uzaktırlar. (Köksal 1997: 175).
59- Köksal, Duygu (1997) ‘Who Writes About the Kurdish Problem? (Review Article)’, New Perspectives on Turkey, no. 17, sf.
174-80. Değerlendirilen kitap için bkz. Kirişçi, Kemal & Winrow, Gareth (1997) Kürt Sorunu, Kökeni ve Gelişimi, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul. Kitabın orijinali için bkz. The Kurdish Question and Turkey: An Example of a Transstate Ethnic Conflict,
London, Frank Cass. (‘Etnik çatışma’ teriminin Türkçe çeviride olmadığına dikkat ediniz).

Üniversitenin rolü: hala kıyıda köşede mi?
Özellikle ’Kürtler’ ve ’Kürt sorunu’ üzerine çalışan akademisyenlerin çoğu -en
azından kısmi olarak- yurtdışındaki üniversitelerde (çoğunlukla İngiliz ve
Amerikan üniversitelerinde) yetişmiş görünüyor. Bu da onları yeni araştırma nesnelerine yöneltmiş ve yeni teoriler ile yaklaşımlara yol açmış gibi görünmektedir.
Üstelik Zeynep Gambetti’nin belirttiği gibi, Türk üniversitesinin ‘çöl gibi’
(Gambetti 2006) olduğu bir dönemde, Türkiye’nin dışında olmak araştırmacılara
Kürtler hakkında serbestçe konuşma ve etraflarını saran sorunların farkında olma
fırsatını sağladı. Türk üniversitesinin dışında durmak aynı zamanda öğrencilerin
tezlerini bu konu üzerinde yazmalarını mümkün kıldı. Genç akademisyenlerin
Türk üniversitelerinde iş bularak yurtdışından dönmeleri ise üniversiteler içindeki
yaklaşımların ve profilin çeşitlenmesine yardımcı olmuş olabilir. Fakat gerçekten
de Kürtlüğün ve çatışmanın tartışılması genellikle vakıf üniversiteleri olan birkaç
üniversite ile sınırlı gözüküyor.
Siyaset bilimcisi Zeynep Gambetti ve ekonomist Şemsa Özar tarafından yönetilen
bir çalışma grubu, devlet üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi içinde kuruldu.
‘Çatışmanın (Trans)Formasyonu: Türkiye’nin Güneydoğusunda Değişen İktidar
Konfigürasyonları ve Demokrasi Yolu’ ismindeki bu proje, üniversite tarafından
fonlanan iki yıllık, disiplinerarası bir projeydi. Askeri çatışmanın sonunun, ateşkesin ve (Ergil’de temsil edilen) ‘demokratikleşme çalışmaları’nın ile (Sabancı Üniversitesi’nde bulunan Ayşe Betül Çelik tarafından yürütülen konferans programlarında olduğu gibi) ‘uyuşmazlık analizi ve çözümü’nün damgasını vurduğu bu dönemde, bu proje çatışmayı incelemek, yeni anlamlar ve yaklaşımlar geliştirmeyi amaçladı. Bu gibi çalışmalar çatışmanın sonundan çok dönüşümü üzerine odaklanmaktadır. Ana akım siyaset bilimi çalışmalarını (örneğin, Kirişçi and Winrow’un
Kürt Sorunu) bir kenara bırakarak, mikro-olaylar hakkında küçük ölçekte sosyolojik saha çalışmaları yürütmeye karar vermişlerdi (Gambetti 2006).
Bu devlet üniversitesi istisnası dışında araştırmalar vakıf üniversiteleri tarafından,
özellikle Bilgi Üniversitesi’nde 2002’te kurulmuş olan Göç Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi ile Koç Üniversitesi’nde 2004’te Nüfüs Çevre ve Göç
Vakfı’nın (BMU – Zürih) işbirliği ile kurulmuş olan Göç Araştırmaları Programı
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Yukarıda belirttiğimiz gibi politik bağlam, sivil toplum kuruluşları ve Kürtçü hareket tarafından yapılan çalışmalar akademik alanın Kürtlere daha açık olmasını sağlayan koşullar oldu. Beşikçi’nin çalışmasından sonra (1969b), Ergil’inki ile birlikte
(1995) Kirişçi ve Winrow’un çalışması (1997) etnik ve çatışma boyutlarını vurgulayan ilk çalışmalar arasındadır. Türk akademisyenler tarafından yönetilmiş olsalar bile, akademinin desteğini almadan yürütülmüşlerdir. Peki Türk akademisi
bugün bu soruna daha açık bir biçimde mi yaklaşmaktadır ve hangi sınırlamalar,
hangi kaynaklar ile yaklaşımlarla bunu yapmaktadır?
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(MiReKoç) tarafından yürütülüyor. Bu iki merkez ‘ülke içinde yerinden olmuş
kişileri’ (Internally Displaced Persons / IDP) çalışarak dolaylı olarak Kürt sorunu
üzerine de çalışmaktadır. 2006-2007’de MiReKoç tarafından desteklenen sekiz
projenin yarısı Türkiye’deki IDP’ler ile ilgilenmiştir; Bilgi’deki Göç Merkezi
Süryaniler, Çingeneler ve Doğu’dan İstanbul’a gelmiş göçmenler hakkındaki çalışmalarını takiben, ‘Günümüz Türkiye’sinde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi,
Geri Dönüş mü?’ adında TÜBİTAK60 (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu) tarafından fonlanan bir proje başlatmıştır. Hiçbiri başlıklarında ‘Kürt’
terimini kullanmamaktadır ama hepsi sorunla açıkça ilgilenmektedir. Çoğu
zaman Türk metropollerinde ve Güneydoğu’da derinlemesine saha çalışmaları ile
‘ülke içinde yerinden edilmiş insanlar’ konusuyla bağlantılı olarak araştırılan bir
sorun ise yoksulluk ve sosyal dışlanma sorunudur. Boğaziçi Üniversitesi’nin Sosyal
Politika Forumu bu konu üzerinde önemli çalışmalar yapmaktadır (Çağlar
Keyder, Nazan Üstundağ, Ayşe Buğra ve birçok kişi burada araştırmalarını yürütmektedir).
Bu güncel meseleler ilgi çekmekte ve epeyce çalışılmaktadır. Bunlar aynı zamanda
(Avrupa Komisyonu gibi) uluslararası örgütleri oldukça ilgilendiren konular ve bu
örgütler tarafından başlatılan ya da desteklenen projelerdir. Bu kurumlar tarafından başlatıldıkları zaman, aynı zamanda politika oluşturma amacını da taşımaktadırlar. Uzman çalışmaları ise genelde tavsiyeler ve politika önerileri içeren bir
‘rapor’ ile bitmektedir.61 Ayrıca bu düşünce kuruluşlarının (think-tank) etkisi
büyümekte ve araştırmanın yönelimlerinde ve amaçlarında belirleyici olmaktadır.
1994’te kurulmuş özel bir düşünce kuruluşu olan Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etütler Vakfı (TESEV), uygulamalı politikalar ile ilgili araştırmaları teşvik etmek ve
“akademik araştırma ve politika yapma süreci arasında köprü kurmak” için kurulmuştu.62 Azınlık hakları, çok kültürcülük ve yerinden edilmiş insanlar hakkındaki çalışmalar, TESEV’in -Avrupa Birliği entegrasyon programı ile açıkça bağlantılı
olan- demokratikleşme programı tarafından yürütülmüştür. Bu programın amacı
ise demokratik toplum ve devlet olma yolundaki engeller üzerine çalışmak ve politika önerileri formüle etmektir. IDP’ler Kürt sorunu içersinde bazen aşırı dolaylı
çalışılan (Aker, Çelik, Kurban, Ünalan, Yükseker 2005 ve 2006) ana konudur.
Nazan Üstündağ, bu durum üzerine şunları söylemektedir: “Yerinden edilmiş
Kürtler, otoriteler, STK’lar ve akademisyenler tarafından Türkiye’deki üçüncü
kuşak göç dalgası olarak algılanmakta ve önceki göçmenlerden sadece daha yüksek yoksulluk düzeyi ve kent yaşamından ‘bihaber’ olmaları anlamında farklılaştırılmaktadırlar. Onlar bir kere kent gerçekliğinin içine girdikleri zaman, yaşadıkla60- 1963’te kurulan ve ana olarak devlet tarafından finanse edilen TÜBİTAK, uygulamalı araştırmayı tasarlayan ve teşvik eden
ilk kurumdur. Araştırmacıların önceliğini belirlemekte ve araştırma ile burs hibeleri vermektedir.
61- Birleşik Devletler Barış Enstitüsü (United States Peace Institute / USIP) tarafından desteklenen ve yedinci bölümü soruna
çözümler geliştiren Kirişçi ve Winrow’un kitabı için de durum buydu.
62- Bkz. http://www.tesev.org.tr/ .

Sadece birkaç çalışma asıl Kürt anlatısını (Üstündağ 2004) ya da belirli politik ve
kimlik mobilizasyon süreçlerini (Çelik 2005) incelemekte ve böylece sorunun
etnik boyutunu göz önünde bulundurmaktadır. Etnik boyutun saklanmasına yol
açan bir faktör ise fon veren kuruluşların talepleri olabilir.
Tek tük kolektif araştırma projeleri ve daha fazla sayıdaki bireysel araştırmalarının
dışında, Kürtler, çatışma ve etnik boyutu vurgulayan ‘bağımsız’ araştırmaların
Türk akademisinde hala nadir olduğunu görebiliyoruz. Araştırmacı, ulusal ve uluslararası bir ilgi alanına sahip olan uygulamalı araştırmalara daha sıcak bakan sponsor organizasyonlar tarafından güçlü bir biçimde yönlendirilmektedir. Sponsor
organizasyonun bu ağırlığı aynı zamanda, akademisyenlerin çoğu zaman araştırmaları finanse etmesi için özel fonlara yüzünü dönmek zorunda olduğu Türkiye’de
araştırmacının ekonomik durumundan dolayı da önemlidir. Uygulanabilir bir
araştırma ile soruna gönülden bağlı araştırma arasındaki ayırt edici sınır her
zaman belirgin değildir. Hatta uygulamalı araştırmaya katılan bu akademisyenlerin, araştırmaya katılma sebepleri aktivizm olmasa bile, bölgeyi ilgilendiren (kadın,
yoksulluğu önleme, sivil toplum) alanlarda toplumsal (bazen de siyasi) aktivizme
katıldıklarını görmek mümkündür. Birçoğu için bu sadece çalışmalarını kamuoyuna sunmak için değil ama aynı zamanda -kamu politikalarının uygulanması
aracılığı ile olmasa bile- ilgili sivil inisiyatiflere bir katkıda bulunmak için ahlaki bir
sorumluluktur. (bkz. Gambetti 2006 ve Van Bruinessen 2006).
Ayrıca, akademisyenin özgürlüğünü zorlaştıran kısıtlamalar hala çok kuvvetlidir.
İstanbul’da (çoğu vakıf üniversitesi olan) birkaç üniversite ve Güneydoğu’daki çok
zayıf açılım dışında hiçbir çalışma henüz yürütülememektedir (ya da yürütülmemektedir). Bugüne kadar, hiçbir üniversite ‘Kürtler’ ve ya ‘Kürt Sorunu’ hakkında
özel bir çalışma yayınlamamıştır. New Perspectives on Turkey’nin (32, 2005) ‘Kürt
Sorunu’ özel sayısı bir takım Türk akademisyenlerinin çalışmalarının bir derlemesidir ama o da akademik olmayan bir yayınevi tarafından yayınlanmıştır.
Akademisyenler hala ülkenin etnik farklılığını belirttikleri için yargılanmaktadır;63
üniversite çalışanları ve rektörler hala karalanmaktadır.64 Oto-sansür geleneği hala
yerinde durmaktadır65 ve yazarların yayınlarını, Türk vatandaşlar ve akademis-

63- Örneğin, 1998’de tutuklan sosyolog Pınar Selek’in davası, Baskın Oran’ın davası. Bkz. Munoz (1998).
64- Başgöz, İlhan, ‘Van’da Neler Gördüm, Neler Duydum?’, Radikal, 5 Şubat 2006.
65- Hukuksal problemleri engellemek için Kemal Kirişçi ile birlikte Türkiye’nin Kürt Sorunu’nu yazan Gareth Winrow basımından önce kitabı İçişleri Bakanlğı’na sunmuştur. Gareth Winrow’dan alıntılıyan Munoz (1998).
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rı belirli hak ihlallerini ve ‘göç’lerine neden olan ana problemleri örten kalkınma ve
dünya kapitalizmi anlatısının bir parçası oluyorlar. Yerinden edilmiş nüfuslar incelenirken, çoğu zaman onların durumları, problemleri ve geçinlerinin sağlanması
en fazla ilgi çeken şey oluyor” (Üstundağ 2004).
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yenler tarafından okunan yayınlar yerine, yabancı akademisyenlerin okuduğu
uluslar arası İngilizce dergilerde yayınlamayı tercih ettikleri görülmektedir.66
Sonuç
Sorunun yüksek düzeydeki hassasiyeti nedeniyle Kürt Çalışmaları, bilimsel konuların sürekli politik olanla kesiştiği karmaşık ve parçalı bir alanda şekillendi ve gelişti. Kürtlerin varlığı 20. yüzyıl boyunca çoğu zaman ilgili devletler tarafından reddedildiği için, bu çalışmalarının nesnesinin ‘Kürt’ olarak tanımlanması ve aynı
zamanda ‘Kürt Çalışmaları’nın’ inşa edilişi araştırmacıları gerekli retrospektif bir
analize davet eden politik risklerle doludur. Bu politik riskler, çoğu akademik
olmayan Kürt merkezlerinin ‘Kürt Çalışmaları’nı beslemek ve etraflarında Kürtler
üzerine çalışan akademisyenleri bir araya getirmek ile neden uğraştığını muhakkak açıklamaktadır. Sovyet akademisinin içinde, Kürt bölümlerinin açılması
Sovyet ulus politikalarına bağlı olmuştu. Batı akademisi içinde ise Kürt çalışmalarının gitgide -fakat ancak yakın bir dönemde- Türk ve İran çalışmalarından özerkliğini kazanması ise kendini adamış araştırmacıların liderliği altında oldu.
Gösterdiğimiz üzere, Kürt Çalışmaları mekânsal anlamda da bölünmüş durumdadır ve farklı ulusal çerçevelerde, muhtelif kısıtlamalar ve mevcut kaynaklar çerçevesinde gelişmiştir. İlginçtir ki, bu farklı mekânlar arasındaki dolaşım, özellikle
(oldukça) kısıtlayıcı politik çevrelerde bulunan aktörler için belirli kaynaklar üretmiştir. Bu kaynaklar, içerideki yayınlarının sistematik olarak yasaklanacağı ve
peşinden yargılamalara sebebiyet vereceği bir durumda, ülke dışındaki yayınları
kapsamaktadır. Ülke içindeki yabancı çalışmaların çevrilmesi ve yayınlanması aynı
zamanda tartışmanın canlanmasına büyük katkıda bulunmuştur. Ayrıca, yüksek
lisans ya da doktora derecelerini yurtdışında bitiren öğrenciler çoğu zaman ülkeye
Kürt sorununun milliyetçi algılanışından bir şekilde kurtulmuş, ‘kabul edilebilir’
uluslararası akademik dil ile aşina ve çoğu zaman önemli yayın ağlarına sahip olarak geri dönmektedir. Bu anlamda bilgi üretimi ile bilginin üreticilerin farklı
mekânlar arasındaki sirkülâsyonu ile dağılması, kendi içinde bir kaynaktır ve daha
az iletken ortamlarda bile tartışmanın ortaya çıkışına katkıda bulunmaktadır.
Fakat hala en küçük bir politik açılıma ve muhtemelen politika ve/ya iş bağlantılarına sahip güçlü ittifaklara ihtiyaç duyulmaktadır.
.
Türkiye’de bugün Kürt Çalışmaları alanı aynı şekilde bölünmüş durumdadır.
Resmileştirilmiş bir Kürt Çalışmaları yoktur ve bu anlamda araştırmacı, küçük bir
akademisyenler birimiyle harekete geçmektedir. Bu akademisyenler daha çok
kendi üniversiteleri içinde bir araya gelmektedirler. Yabancı yayınlarla tamamen iç

66- Örneğin, Fulya Atacan’ın Kürt Nurcu hareketi üzerine çalışması (2001) hiçbir zaman Türkçe basılmamıştır.

Aslında, soruyu ekonomik geri kalmışlık, yoksulluğun azaltılması, sosyal dönüşümler veya göçler açısından sormak, bugün yapıldığı gibi, soruyu kendi içinde
yeniden çerçevelemekten öte başka bir şey değildir. Bu durum, 1960’lardan beri
Kürtler hakkında onları isimlendirmeden konuşan ya da belli bir politik ve ideolojik çevre içinde kabul edilebilir kalmak için etnik ve ulusal konulara uzak duran
çalışmalar ile çarpıcı benzerlikler sunmaktadır. Kürt entelektüelleri, 1960’lar ve
1970’lerde, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitsizliğe dair ana akım analitik çerçeveden oldukça fazla etkilenmişlerdi. Bu son dönem çalışmalar bu yüzden devlet
ideolojisi için doğrudan doğruya çok rahatsız edici olmayabilir ve hala pratikte
çoğu üniversitede oto-sansür ile uyum gösteriyor olabilir fakat hiç yoktan oradaki
güç mekanizmalarının yapısökümüne çoğu zaman katkıda bulunmaktadırlar. Bu
akademisyenlerin kamusal ve politik otoritelere karşı pozisyonları da ilginç bir
şekilde çeşitlidir. Bazıları bu otoriteler tarafından duyulmak için uğraşırken ve
bazıları sorunun yakıcılığı adına bazı akademik talepleri kurban ederken, çoğu
sahada sosyal-yönelimli çalışmalar ile sivil aktivizmi birleştirmeyi seçiyor. Bu çalışmalar 1960’ların ve 1970’lerin çalışmalarının başardığı gibi, küresel bağlamda,
genel olarak kamu siyasetinin belirlenmesine hitap etmeye devam ediyorlar.
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içedirler fakat diğer Türk üniversitelerinde neler olduğunun farkına yavaş yavaş
varmaktadırlar. Yeterince ilginç bir durum olarak, buna rağmen uluslararası kuruluşlar ya da yabancı araştırma merkezleri tarafından fonlanmak bu farklı akademisyen gruplarının kendi aralarındaki ve aynı zamanda sivil toplum temsilcileri ile
güçlenen işbirliğini beslemektedir. Yurtdışındaki üniversitelerden geçiş vasıtasına
eklenen aynı fonlama mekanizması, özellikle ‘demokratikleşme’ ile ‘sivil toplumun
yetkilendirilmesi’, ‘kadın çalışmaları’, ‘yerinden olmuş kişiler’ ama aynı zamanda
‘uyuşmazlık çözümü’ üzerine çalışmalar ile teşvik edildiğinden, Kürt sorununun
çerçevelenmesinin belli bir standartlaşmasına da katkıda bulunmaktadır. Bugün
Türk akademik sahasında iki farklı çizgi belirgin olma eğilimindedir: bir çizgi sorunu hala milliyetçi bir biçimde çerçevelemekten etkilenmiş, üniversitelerde yüksek
pozisyonları tutan bir ‘eski kuşak’ akademisyenlerden oluşur ve öbürü ise çoğu
akademik formasyonlarını yurtdışında tamamlamış ve yeni, -en azından- milliyetçi olmayan bir biçimde sorunu çerçeveleyen ‘yeni kuşak’ akademisyenlerdir.
Ama yaklaşımları ve araştırma pratiklerini göz önünde bulundurarak, bu ‘yeni
kuşağın’ kendi içinde küresel demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkı sorularını soran makro/klasik siyaset bilimi bakış açısı ile daha kapsamlı saha çalışmasına değer veren daha mikro-sosyal yönelimli perspektif arasında da bir ayrım
yapılmalıdır.
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