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ÖNSÖZ

BU çalışmayı Hacettepe Üniversitesi’nde yaptığımız dokto-
ra sırasında makale olarak tasarlamıştık. Ortaya çıkan me-
tin makale boyutlarını aşınca üzerinde biraz daha durarak 
küçük bir kitaba dönüştürdük. Kitabın ismi yaptığımız ilk 
çalışmadaki gibi kaldı. Birinci baskısında aceleyle yapılan 
yanlışlıklara ek olarak kitabın ismi de makale başlığıyla aynı 
olmuştu. Literatüre bu isimle giren kitabın ismini değiştir-
menin doğru olmayacağını düşündük. Böylece “İmparator-
luk Çökerken Yeni Bir Ulus Tahayyülü” gibi makaleyi andı-
ran uzunca bir isimle kaldı.  

Günümüzde Kürt etnik kimliğine dayalı modern ulus ta-
hayyülünün geçmişi yüzyıllık bir birikime sahiptir. Dolayı-
sıyla bir olgu olarak varlığı kabul edildiğinde bu olgunun ta-
rihsel süreçte ifade ettiği anlamın değişimi yeniden ele 
alınmalıdır. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ise tahayyül 
edilen Kürt ulusu kavramının Kürtler arasında toplumsal 
karşılık bulabilecek zemini bulunmuyordu. Yakın zamana 
kadar da böyle bir zemin olduğu söylenemez. Bunun için  
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“yeni bir ulus” ifadesini kullanmayı tercih ettik. Elbette bu-
na itiraz edenler veya ulus fikrinin bütün Osmanlı tebaası 
halklar için yeni olduğunu söyleyenler olacaktır; fakat Os-
manlı kimliğiyle bütünleşme konusunda bu kimliğin mer-
kezini oluşturan Türklere en yakın mesafede duran Kürtler 
için Kürt kimliğiyle tanımlanan bir ulus fikri yaşanılan tec-
rübeye bakıldığında oldukça muğlâk ve yeniydi. Mesela 
kendisini Kürt ulusal bilinci üzerinden tanımlayan Türk et-
nik kökenlilere rastlanmazken bu çalışmada Kemal Fevzi 
örneğinde açıkça görüleceği üzere Türk olma konusunda en 
azından bir dönem için tereddüt yaşamayacak birçok Kürt 
vardı. Hatta Türkçülüğün ideologu olarak Ziya Gökalp bu 
anlamda en dikkat çekici örnektir. Belki bu duruma milli-
yetçilik teorilerinin bir yerinden tutup açıklık getirebilecek 
tespitler bulunabilir, ama bu Türkiye’deki tecrübeyi ne de-
rece açıklar bilinmez. 

Her araştırma metninin oluşum hikâyesinin dışında o 
metnin oluşmasında merakla başlayan ayrı bir hikâyesi 
vardır. Kürtler konusunda uzmanlığıyla tanınan Martin van 
Bruniessen kendisine neden hayatının önemli bir kısmını 
Kürtler ile ilgili araştırmalara harcadığını soranlara bu ilgi-
sini hayat hikâyesiyle ilişkilendirerek açıkça anlatıyor. Tür-
kiye’den ve Kürtlerden uzak bir ülkenin bilim adamına so-
rulan bu soruda ideolojik ve bir esrarı çözmeye dönük ima 
bulunmuyor. Cevabı da buna bağlı olarak oldukça tabii gö-
rünüyor. Bu ülkede Bruniessen gibi dünden bugüne bütün 
yönleriyle Kürtler hakkında bilgi sahibi uzman yok; fakat 
hayatının önemli bir kısmını Kürtler üzerine araştırmalarla 
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geçirenler var. Bunların ortaya koyduğu çalışmaların birço-
ğu ise Kürt milliyetçiliği ideolojisiyle malûl. Belki de bunun 
sebebi Türkiye’de Kürtler konusunda herhangi bir alanda 
araştırma yapacaklara sorulabilecek sorularla yakından 
ilişkili. Politik bir problemle anılmanın ötesinde tabii bir 
araştırma zemini olmayan tarihi olguların sanki kaderi bu. 
Neden bu konuyla ilgileniyorsun sorusunda aranılan cevap 
içinde araştırmacının tabii merakıyla ilişkilendirmeyi ba-
rındırmaya fırsat vermiyor. 

Bu çalışma güncel tartışmaların odağında yer alan ve bir 
mesele olarak ele alınıp yazılıp çizilen Kürtlerle ilgili bilgile-
rin iki cepheli karşıtlığından doğan merakımızın eseridir. 
Bir tarafta resmi söylem diğer tarafta özellikle 1990’lı yıl-
lardan itibaren artan ölçüde Kürt milliyetçi tarih yazımının 
ürünleriyle ortaya çıkan, birbirinin ters yüz edilmiş bilgi 
karmaşası; üslup itibarıyla saldırı ve savunma ifadelerine 
saplanmış metinler. Rahmetli Yılmaz Öztuna kendisine bu 
kitabın ilk baskısını takdim ettiğimde bunu neden yazdın, 
sana yazdırdılar mı? Diye sormuş, bu soruyu neden sordu-
ğunu da açıklamıştı. 1980 Askeri Darbesinden sonra kendi-
sine Kürtlerin Türklüğüne dair eserler dizisinden bir kitap 
yazması teklif edildiğini, fakat kabul etmediğini söylemişti. 
İlginçtir Kürt milliyetçilerinin üzerinde çok durduğu, bu 
ideolojinin Osmanlı dönemindeki Halil Hayâlî, Süleymani-
yeli Tevfik gibi meşhur şahsiyetleriyle ilgili belgelere dayalı 
bilgiler ilk defa tarafımızdan ortaya koyulmasına rağmen 
bu yazarlar hakkında yapılan yayımlarda bunların kulla-
nılmadığı anlaşılıyor. Anlaşılan bu çevrelerde Kürt milliyet-
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çilerinin hoşuna gidecek söylem ve terminoloji kullanılma-
yınca çalışmamız şüpheli görünüyor. Yani böyle bir konuyu 
merakınızın eseri olarak sunar, bakış açınız buna göre olur-
sa Musa’ya da İsa’ya da yaranmak zor görünmektedir. Bu 
olumsuzluklara rağmen son zamanlarda ciddi araştırmala-
rın sayısında artış olmuştur. Kürtlerle ilgili çalışmaların “bir 
mesele olarak Kürtler” şeklinde ele almanın ötesine geçmiş 
ve Kürtçülüğün tekelinden kurtulmuş, akademik ilgi alanı 
olarak gelişmesinin imkânları artmaktadır. 

Daha önce belirttiğimiz gibi kitabın birinci baskısı ace-
leyle yapıldı. İkinci baskıya yeni bilgi ve yorumlar ekleyerek 
bu aceleciliğin ortaya koyduğu bazı zaafları gidermeye ça-
lıştık.   
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