
* Araştırmacı-yazar.
1 YazınınaraştırmasafhasındasunduğukatkılardandolayıçalışmaarkadaşımBahattinDemir’e,yi-
netaslakhalindekimetninilkokumalarınıyaparakeleştiriveyorumlarıylayazıyabüyükkatkılar
sunanNilayÖzokGündoğan,O.ÖzgürGüven,AzerKılıç,MehmetPolatelveAlişanAkpınar’a
teşekkürederim.

2 BucümleSaygıÖztürk’ünyayınahazırladığı“İsmetPaşa’nınKürtRaporu”adlıkitaptanalınmış-
tır.Cümleninhangibağlamdakullanıldığıveorijinalhaliiçinkitabın51.sayfasınabakılabilir.

“Erzincan Kürt merkezi olursa 
Kürdistan’ın kurulmasından korkarım”2

İsmetİnönü(1935)

Gerçeğiyeniden“adlandırmak”…Devlet iktidarınıntecessümhalinekarşılık
gelen bu aksiyon, İttihatçı-Kemalist geleneğin Türkleştirme politikalarının
ürünü olarak kültürel soykırım uygulamalarını günümüze kadar taşımıştır.
Kişi isimlerindenyerleşimyerlerinin isimlerinedağ,ova,yaylagibipekçok
coğrafiismekadaruygulamayakonulanyenidenadlandırmayenibirulusve
ulus-devlet inşasında “bireyin” ve “mekânın” ulusal kılınması ve homojen-
leştirilmesiaçısındanvazgeçilmezaddedilmiştir.Buamaçlaortakbirtarihve
bilinç inşası için, farklı etnisite ve dilleri çağrıştıracak, “başka” bir tarih
tahayyülüneimkântanıyacak,“ayrılık”yaratacaktarihîadlar,kişiveyerisim-
leriyenileriiledeğiştirilerekeskilerhafızalardansilinmeyeçalışılmıştır.

Kürtlerlemeskûn coğrafya hakkındaKürdistan kavramının kullanılmasının
resmenyasakolmasındanhareketle,buyazıdaKürdistankavramınıntarihî,
coğrafî,idarivesiyasimahiyetlerinindeğişimielealınacaktır.19.yüzyılınikin-
ciyarısıve20.yüzyılınilkçeyreğindeciddibirpopülerlikkazananKürdistan

Kadim Anavatandan Bir İnkar Coğrafyasına
KÜRDİSTAN1

NamıkKemalDinç*
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kavramı,1925yılındansonrasankitarihtehiçvarolmamışbiryer,birisimgibi
konuşmalardan, kitaplardan, anılardan, yani hafızalardan silinmek isten-
miştir. Bu yazıda, söz konusu döneme ait arşiv belgelerinden yararlanarak
Kürdistankavramınındevletdüzeyindenasılelealındığıvedeğerlendirildiği
incelenecek,Kürdistan’ınzamaniçerisindenasılŞark,ŞarkVilayetleri,Doğu
veDoğuAnadolu’ya dönüştüğü ele alınacaktır. Yine Kürdistan kavramının
gündelik yaşamda kullanımının yasaklanması ve düşün evreninin dışına
itilmesineparalelolarakAnadolutanımınındeğişimivecoğrafikapsamının
genişlemesideelealınacakveirdelenecektir.

BugünTürkiyedevletisınırlarıiçerisindekalanbütüncoğrafyayı(Trakyaböl-
gesi hariç) tanımlamak için kullanılan Anadolu kavramı, Osmanlı
İmparatorluğu döneminde çok dar bir idari birimin (eyalet) ve tarihi bir
coğrafyanınadınakarşılıkgelir.NasıloldudaAnadolukavramıdahagenişbir
coğrafyayıkapsarbirniteliğebüründü?Budönüşümüngerçekleşmesindeve
kapsamınıngenişlemesindeetkiliolankonjonktür,bakışaçısıvepolitikalar
nelerdi?AynışekildeKürdistankavramısadecebir idaribiriminismimiydi
yoksa daha geniş bir coğrafyayı niteleyen tarihsel bir anlama mı sahipti?
Kürdistan’ınbelirginsınırlarıvarmıydı,neredenbaşlayıp,neredebitmektey-
di?Buvebenzerimeselelerisorgulayacağımızbuyazıda;1925yılındanitibaren
yasaklanıp,kriminalizeedilenhattakorkukaynağıhalinegetirilenKürdistan
isminin,öncesindeyüzyıllaradayanandoğalbirkullanımınınolduğu,resmi
devletbelgelerindeçekincesizceifadeedildiğivebugün85yıldırsüreninkar-
cıpolitikalarınardındanKürdistan’adairbaskı,korkuveyasaklarınsonbul-
masıgerektiğiüzerindedurulacaktır.Çalışmaboyuncazamansalolarakdüz-
çizgiselbiranlatımizlemekyerine,zamansalgeçişlere,gel-gitlereyerveren,
okuyanakarşılaştırmakolaylığısağlayanbiryöntemtakipedeceğimizibelirt-
mekistiyorum.

Bir Tartışma: “Kürdistan” Tabiri Hangi Vilayetleri Kapsar?

Tarih:27Receb1327(14Ağustos1909).Yer:Meclis-iMebusan.II.Meşrutiyet’in
ilanının üzerinden bir yıl geçmiş. Meclis Başkanı Ahmet Rıza, bugün için
meclis kayıtlarında bulunmayan bir önergeyi [takriri] oturumda tartışmaya
açar.Meclis’tekayıtaltınaalınmamışönergeninzabıtceridesindekiözetaçık-
laması şuminvaldedir: “Bazı ceraim eshabının [suçluların] affınamütedair
İradeiSeniyye’degeçen‘Kürdistan’tabirininşümulüne[kapsamına]hangivi-
layetlerin dâhil bulunduğu hususunda karar ittihazına [alınmasına] dair
takrir3.”TartışmaMeşrutiyet’inilanınınardındandöneminOsmanlıPadişahı
II. Abdülhamit’in Kürdistan’da bir af ilan etmesi üzerine yaşanmıştır.4 II.
Meşrutiyet’inilanınınardındanOsmanlıülkesinintamamındasiyasisuçlulara
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3 Paranteziçindeyeralankelimelerinsadeleştirilmişhalitarafımdanyapılmıştır.Yazıboyuncaalın-
tıyaptığımtarihibelgelerinorijinalineyerverdim.Anlaşılmasorununugidermekiçindeböylebir
yöntemizledim.Dahaönceyayınlanmışmetinlerdeiseaynıyöntemiizleyip,orijinalinedokun-
mayarakdilbilgisihatalarıylabirliktekullandım.

4 BaşbakanlıkOsmanlıArşivi’nde(BOA)yaptığımızaraştırmalardaKürdistan’daaffadairbazıbel-
gelerbulsakda,padişahbuyruğu(yaniİrade-iSeniyye)bulunamamıştır.
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yönelikbirafkararızatençıkarılmıştır.AncakKürdistan’ıntoplumsalözgün-
lükleri dikkate alınarak ayrı bir af kararı alınması gerekli görülmüştür.
Bunların nedenlerini tartışmayı, tutanaklardan sonraya bırakmak kaydıyla,
öncelikleMeclis-iMebusan’dabutartışmanınnasıltezahürettiğinebakalım.

REİS –Kürdistan’dabazıcera’imeshabınınaffınadairbirtakrirvar.Birçokza-
mandanberiburadaduruyor.Eshabıimzaricaediyorlarrüfekayıkiram,şunu
okuyalım.Zatenbunapek lüzumkalmadığını da arzedeceğim.Geçen sene
Temmuz’danevvelbeynelkabait5 vukubulanceraimhakkında.Ceraimiadi-
yeyeşamildeğil.Oralardabazıceraimolurmuşki,oramebuslarıpekalabilir-
ler,dahaiyiizahederler.İkikabileyemensupikikişiarasındabircürümvuku
bulduğu zaman, o cürüm kabilelere isnad edilir, bütün kabileler, aşiretler
ithamedilirmiş.Hattagıyabenmahkumdahiedilirmiş.Birkişininyüzünden
yüzkişinindağlarafirarınamecburiyethasılolurmuş.Birçokfirariler,vakit-
lerinidağlardaşekavetlegeçirirmiş.Eğerbunlarafolunurlarsahepsigelipes-
habı ziraattan olarak ziraatlarıyle namus dairesinde meşgul olacaklarını
Hükümetearzediyorlar.Fakatbunlarböyletakipedildikçe,tabii,geldikleri
zamantevkifedilecekler.Halbukicürümbir,failidebirdir.Fakatortadamüt-
tehemyüzkişidir.Bupekyolsuzdur.

İlanıMeşrutiyettensonraKamilPaşaSadaretizamanındabuhalnazarıitibara
alınmış,bunlarhakkındaafiçinİradeiSeniyesadırolmuş.BunuAdliyeNazırı
Necmeddin Bey bendenize gösterdi. Buyrultusunu gördüm, fakat yalnız
Kürdistan denilmiş. Kürdistan tabirinin hududu nereleri olacağını Adliye
Nezaretihalledememiş.Bundandolayıbumeselenincihetitatbikinegidile-
memiş.Babıalidensorulmuş,bunlardatayinvetahdithususundatereddütet-
mişler.Bumeselehallonulduğusurette,butakririnMeclisiMebusancatahtı
karara alınmasına hacet kalmıyor. Bendenize kalırsa, isterseniz bu takriri
AdliyeNezaretinehavaleettirelim.Zatenhükümetbizdeniyitakdireder.Bu
affıumumininhangilivalaraşamilolacağınıtayinetsin.

PAVLİ KARALODİ EFENDİ (İzmir)–YalnızAnadolu’damıbu?

SEYYİD BEY (İzmir)–Anadolu’daböylecürümyoktur.Anadoludakilerşah-
sidir.YineohaldebizimAnadoludakiceraimgibicürmüadiileveyamaznun
varsa,onaşamildeğildir.

PAVLİ KARALODİ EFENDİ (İzmir)–Bunlarısiyasigibimiaddedeceğiz?

SEYYİD BEY (Devamla)–Siyasideğilsedekısmenorengialmış.6

Bazımebusların itirazıüzerinebirmiktardahadevamedentartışmasonuç
olarak aynı noktada düğümlenir;Meclis, Kürdistan’ın sınırlarını kendisinin
tespit edemeyeceğine, bu affın uygulanacağı hudutları Adliye Nezareti’nin
kendisininkararvermesigerektiğinehükmeder.Tespit edebildiğimizkada-
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5 Bukelime“beynelkabait”biçimindeyazılmış,oysa“beynelkabail”yani“kabilelerarası”olmalıdır.
6 MMZC,DevreI,SeneI,Cilt6,İnikad133,Sayfa396-398.Not:Kelimeveharfhatalarınadokunul-
mamış,basılımetindekigibiyazılmıştır.
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rıylaAralık1908veOcak1909daDiyarbekirveBitlisvilayetlerindenbirçok
aşiret reisi bu aftan yararlanmak için başvuruda bulunmuş, ancak Adliye
Nezareti’ninaffınhududununneolacağıkonusundakararsızlığındandolayı
hukukî ve pratik gereklerinin yerine getirilmesi gecikmiştir.7 Padişahın af
kararının suretini göremediğimiz için affın içeriği ve hangi “suçları” kap-
sadığınıbilemiyoruz.Acabaafsadecedağaçıkmış, isyanetmişaşiretlerimi
kapsıyor,yoksahertürlü“suç”içinedâhilmidirbilemiyoruz.8

İhtilafınkaynağındapadişahınKürdistan’daafilanetmesiyatmaktadır.Önce-
liklePadişahII.Abdülhamit’inKürdistankavramınıherhangibirçekinceden
uzak, rahatlıkla kullanmış olduğu görülüyor.Abdülhamit’in bunuKürtlerle
kurduğu “özel” ilişkiden dolayı kullandığı ileri sürülemez, rahatlığın
temelindeKürdistankavramınınogüniçinkullanımınınzatendoğalolması
yatmaktadır.BuradasorunolarakkarşımızaçıkanKürdistanismininkullanıl-
masıdeğil,Kürdistan’ıncoğrafisınırlarınınnerelerikapsadığıdır.İlginçolan
Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerinden takip edebildiğimiz kadarıyla9

Babıali’nin de bu konuda sınır tayin etmekte zorlandığıdır.Nitekim devlet
yetkililerinin çözümü; Kürdistan’ın sınırlarının yoruma açık olduğu değer-
lendirilerek, yerel yetkililere yapılacak başvuruların ele alınması ve af kap-
samınagiriyorsakabuledilmesiyönündedir.10

Meclis’teki tartışmalarda dikkat çeken bir şey de biri Hristiyan diğeri
Müslümanikiİzmirmebusununaffınkapsamalanıvesuçlarınmahiyetinei-
lişkin yaptıkları konuşmalardır. Pavli Karalodi Efendi’nin affın sadece
Anadolu’damıuygulanacağıyönlübirsorusormasıeğerbirdilsürçmesiveya
yanlışanlamayoksa,kendisininAnadoluveKürdistan’ıbirliktealgıladığıbiçi-
mindeyorumlanabilir.KaralodiEfendi’ninkonuyahakimolmadığınıdüşün-
müşolmalıkidiğerİzmirmebusuSeyyidBeymüdahaleederek,çıkarılanaf-
fınAnadolu ile ilgili olmadığını izahetmeyeçalışıyor.Buradadikkat çeken
hususSeyyidBey’inaffınuygulanacağıKürdistan’laAnadolu’yuayrıştırırken,
toplumsalyapıyavesuçtürünegöndermeyapmasıdır.SeyyidBeyAnadolu’da
böylesuçlarınolmadığını,şahsisuçlarolduğunusöylüyor.Budeğerlendirme
ileaslındaSeyyidBeyöncelikleodönemdeKürdistan’dahâlâtemeltoplumsal
formolan aşiret yapısınıdile getirerekAnadolu ile ayrıştırıyor.Bunoktada
elimizdeafmetniolmasada,mevcutifadelerdenveelimizdekimetinlerden
anlaşıldığı kadarıyla Batı tarzı bir modernleşmeyi model alan Osmanlı
Devleti’ninmodernhukukilkeleritemelindesuçunşahsiliğinevurguyaptığı
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7 DH.MKT.DosyaNO;2899/73,Tarih;9Nisan1327
8 Kürdistan’daböylebiraffınilanedilmesininnedenleri,uygulamanınnasılgerçekleştiği,Kürtlerin
meşrutiyetinilanınayaklaşımlarıbaşlıbaşınabiryazıkonusuolduğuiçinşimdilikdahafazlaüze-
rindedurmayacağız.

9 KonuylailgiliBaşbakanlıkOsmanlıArşivindeşubelgelerebakılabilir;DH:MKT.DosyaNo;2705,
Tarih; 19/Z/1326, DH.MKT. Dosya No;2741, Tarih; 26/M/1327, DH.MKT. Dosya NO; 2899/73,
Tarih; 9 Nisan 1327, İ. DH. Dosya No; 1472, Tarih; 2/Z/1326, HR: TO. Dosya No; 400, Tarih;
18/9/1909

10 Kürdistan’ınsınırlarınınyorumaaçıkolduğuyönündeDâhiliyeVekaletiMektubiKaleminekayıt-
lı ve Sadarete hitaben yazılan bir taslakmetin için bakınız; BOA,DH.MKT,DosyaNo; 2705,
Tarih;19/Z/1326.
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veyargılamanınbuusuleuygunyapılmasınıistediğigörülüyor.Buanlamda
devletinin aşiretlerle arasındaki hukukunu yeniden düzenlemeye çalıştığı,
hattaaşiretçiliğinkolektifruhveharekettarzınıkırıp,bireyselliğigeliştirmeye
çalıştığıanlaşılıyor.

Affauğrayansuçlarınmahiyetininadimi,siyasimiolduğutartışmasıda,öne
çıkanbaşkabir husus oluyor. SeyyidBey “Siyasi değilse de kısmeno rengi
almış” yada Meclis Başkanı Ahmet Rıza’nın “ceraimi adiyeye şamil değil”11

derkenkastedilennediracaba?AşiretreislerinindilekçeörneklerineveKürt
TevaünveTerakkiGazetesi’ne(KTTG)gönderdiklerimektuplara(Bozarslan;
1998; 325, 418, 419 veMalmîsanij; 1999; 165,185, 186) bakılırsa SeyyidBey’in
söylediğini doğrulayan bir tablo ortaya çıkıyor. Aynı zamanda silahlı bir
örgütlenme olan aşiretlerin kendi hukukunu uygulamak istemeleri genel
otorite ve bunun yerel uygulayıcıları ile bir sorun ortaya çıkaracaktı. Yerel
otoriteyitemsiledenlerinaşiretlerinhassasiyetlerinidikkatealmayantutum-
ları,Kürtlerinbaşınabuyruk,dağlaraçıkan,isyangeleneğiylebirleşinceolayın
renginin kendiliğinden değişmemesi için bir neden kalmayacaktı.Nitekim,
yaşananlarınsiyasibirmahiyetebüründüğünüyansıtanbirçokgöstergevar.
Bunları af için başvuruda bulunan aşiret reislerinin dilekçelerinde görmek
mümkün. Af için başvuruda bulunan aşiret reisleri, dilekçelerinde yeni
Meşrutiyetrejiminivenimetlerinigöklereçıkarırken,eskiyönetimiveuygu-
lamalarınısertbirdilleeleştirirler.Diğerönemlibirgöstergeise,ogüniçin
dağdaolupaflabirliktedüzeinenbazıaşiretlerinveaşiretreislerininsonrasın-
da“Kürtİsyanları”olarakbilinenisyanlarakatılımsağlamışolmalarıdır.12

II.MeşrutiyetsonrasıoluşturulanMeclis-iMebusan’adairzabıtcerideleriin-
celendiğinde, İttihat ve Terakki’nin tümüyle Meclis’e hakim olmadığı
başlangıçdönemlerinde, “memleket” sorunlarıhakkındaetkili tartışmaların
yapıldığı,farklılıklarıntemsiledildiğivekendiniifadeetmedeçokdasıkıntı
yaşamadıklarıgözlenmektedir.Başlangıçtakibupozitifhavanınetkisiyleol-
malıdır ki, “sınırlarını çizemeseler de” Kürdistan hakkında, sorunları ve
çözümlerineilişkinbirçoktartışmayapıldığıgörülmektedir.Bunlariçindeen
çarpıcı olanlardan birisi, “Genç” Mebusu Muhittin Efendi’nin maarif işleri
tartışılırkenverdiğibirönergedir.Önergeninzabıtlardakiözetişuşekildedir;
“GençMebusuMuhittin Efendinin, Kürdistan’ınMaarifNezareti ile alakalı
ihtiyaçlarıhakkındaki takriri.”13 29Mayıs 1326yani 11Haziran 1910tarihinde
verilenönergeikiuzunsayfaolup,Kürdistan’ınyakınzamanakadarilimveir-
fan kaynağı ikennasıl cehalete büründüğü, yerel yetkililerin yanlış uygula-
maları,yeniokullaraçılmasıgerektiğigibikonularüzerindeduruyor.Öner-
genin kendisinde hangi vilayetler adına konuşulduğu, Kürdistan derken
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11 “Adisuçlarınkapsamıdışında”anlamınagelmektedir.
12 Örneğin;HeverkiAşireti LiderlerindenXelîlXaco’yu sonrasında ŞeyhSait İsyanı’nda görürüz.
YineBişarêÇetobilinenbirörnekolarakbudönemdeafiçinbaşvurudabulunankişilerdenbiri-
dir.Adı daha sonra bir isyanla anılacak olanReşkotan aşiretinin o günkü reisiHacıMehmet
Mustafaaffabaşvuranbirdiğerkişidir.

13 MMZC,D.1,S.2,C.6,İ.110,Sayfa:171.
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nereleri kastettiği belirtilmemiş, ancak bir yerde “vilayetlerimiz” gibi bir
ifadeninkullanılmasıdagözdenkaçmıyor.Önergeyiçarpıcıkılanşey,belliki
kendisideKürtolanmebusun,sadecegeldiğiseçimbölgesinideğilaynıza-
mandakendisinibütünKürdistan’ıntemsilcisiolarakgörüyorolmasıdır.Tabi
bununMeclistarafındanyadırganmayıp,önergeninkabuledilmesiveokun-
masıdabunuçarpıcıkılandiğerbirhusustur.

Müselles14 Kürdistan

II.MeşrutiyetsonrasıMeclis tartışmalarınıburadanoktalayarak,birazdaha
gerilere, 19. yüzyılın sonuna gidelim. Aslen Arnavut olup, meşhur Fraşeri
ailesindengelenveTürkdilineyaptığıkatkılarlatanınanŞemsettinSami’ye
kulakverelim.BilindiğigibiŞemsettinSamiilkTürkçesözlükolanKamûs-i
TürkîveilkTürkçeansiklopediolarakkabuledilenKamûs-ül-a’lâm’ıkaleme
alankişidir.FeritDevelioğluOsmanlıca-TürkçeAnsiklopedikLûgatisimlie-
serindeKamûs-ül-a’lâm’ışöyletanımlamış;“Kamûs-ül-a’lâm(özelisimlerlû-
gatı):ŞemsettinSamimerhumun1890-1900yıllarıarasındayayınladığı6cilt-
lik tarih, coğrafya ve biyografiden bahseden lûgatı.” Bu hacimli eserinde
ŞemsettinSami,KürdistanveAnadoluisimlerinegenişçeyerayırmıştır.Önce-
likleKürdistan’ı nasıl tanımladığına vemuhtemel sınırlarını nasıl çizdiğine
bakalım:

Asya-yıgarbîdekısm-ıa’zamımemâlik-iOsmâniyye’devebirkısmıİran’ata-
bibüyükbirmemleketolup,ekseriyetüzereahalisibulunanKürdkavminin
ismiyletesmiyeolunmuştur(adlandırılmıştır).Buisimtaksimât-ımülkiyeve
siyâsiyyeyedahilolmayıp,vaktiylebizdeKürdistanvaliliği ve şimdi İran’da
Kürdistaneyaletibuisimlemüsemmamemleketinbütününüihâtaetmediği
gibi, Kürdler dahi dağınık ve sair akvâmla karışık bulunduklarından,
Kürdistan’ınhududunutamamıylatayinetmekmüşkildir.Ancaktakrîbîola-
rakdiyebilirizkiKürdistanUrmiyeveVangöllerininsevâhilinden(kıyıların-
dan) Kerha ve Diyale nehirlerininmenâbi’-ine (kaynaklarına) ve Dicle’nin
mecrâsına dek mümtedd (uzanan) olup garb-ı şimâlîye doğru hududu
Dicle’ninmecrâsınıta’kîbleFırat’ıterkibeden(birleşen)Karasumecrâsınave
oradanşimâledoğruArashavzasınıveFıratveDiclehavzasındanayırantak-
sîm-imiyâh(sularındağıtılması)hattınakadarvâsılolur.Buitibarlamemâ-
lik-iOsmâniyye’deMusulvilâyetininkısm-ıa’zamıyaniDicle’ninMusul’da
bulunanyerleriveVanveBitlisvilayetleriyleDiyarbekirMa’mûret-ül-azîzvi-
lâyetlerininbirerparçasıveDersimsancağıKürdistan’danma’dûdolduğugi-
bi,İran’dadahilKürdistannamıylamarufolaneyâletleAzerbaycaneyaletinin
nısfıyanicenûb-ıgarbîkısmıKürdistan’dır.BuvechileKürdistanşimâl-işar-
kî cihetindenAzerbaycan, şarken Irak-ıAcemî, cenûbenLuristan ve Irak-ı
Garbî,garb-icenûbîcihetindenCezîre(Mezopotamya),garbi-işimâlîtarafın-
dandahiAnadoluilemahdûddur.Buhududdahilinde34ile39arz-ışimâlî
(kuzeyenlemleri)ve37ile46tûl-işarkî(doğuboylamları)aralarındamüm-
tedd(uzanan)olup,büyükbirmüselles(üçgen)vedahadoğrususivritarafı
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14 Müselles, “üçgen” anlamına gelmektedir. Şemsettin Sami Kamûs-ül-a’lâm adlı eserinde
Kürdistan’ıbiçimselaçıdanbirüçgenebenzetir.
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garb-ışimâlîyedoğrudönmüşbirarmutşekliniibrâzediyor.Fırat’ıteşkilet-
meküzereKarasuileMuradÇayı’nınmültekasında(birleştiğiyerde)olanen
şimâl-igarbînoktasındanLuristan’ınhududunadektûl-ia’zamı(boyu)takri-
ben900kilometrevearzı(eni)100ile200kilometrearalarındadır.(Kamûs-
ül-a’lâm,Cilt5,Sayfa;3840)

Şemsettin Sami devamla, Kürtlerin ekseriyetle hudutları çizilen bu
Kürdistan’dayaşamaklabirlikte,HalepveŞamcihetlerinde,Anadolu’nunher
tarafında,Rusya’yabağlıKafkaseyaletlerinde, İran’ınher tarafındayaşadık-
larını,hattaHorasan,AfganistanveBelucistan’dadaKürtaşiretlerininbulun-
duğunusöyler.YineyukarıdahudutlarıçizilenKürdistancoğrafyasındaArap,
Acem,Türk“cinsiyetlerine”mensupahalininyaşadığınıbelirtir.Luristanböl-
gesindeyaşayanlarınaslenKürtolmasınarağmenkendileriniKürtlerdensay-
madıklarınıdilegetirir.Kürtnüfusununtahminen ikibuçukmilyonayakın
olduğunu belirterek, bunun bir buçuk milyonunun Osmanlı ülkesinde
yaşadıklarınıifadeeder.Bubilgilerinveverdiğirakamlarınkaynağınıbileme-
sekdeHakanÖzoğlu’nundabelirttiğigibi“ŞemsettinSami’ninKürdistan’a
dairtahminlerindeoldukçadonanımlıolduğugörülür”(Özoğlu,2005,53).

NitekimSami,Kürdistan’ıncoğrafyası,iklimi,bitkiörtüsü,yetiştirilenürün-
leri,geçimkaynakları,ticaretivemadenlerigibifizikselveekonomiközellik-
leri hakkında hayli bilgi verir. Ardından Kürtlerin menşeinin nereye
dayandığını tartışır; Aryen bir kavim olarak değerlendirip, İranlılara soyca
yakınolduğunuveikibinüçyüzsenedirbutopraklardayaşadıklarınıdilege-
tirir. Kürtlerin özet bir tarihçesini sunduktan sonra, Kürtçe ile Farsça’yı
karşılaştırır,Kürtlerinkişilikvekarakteryapısınıtasvireder.Diniinançaçısın-
danekseriyetlemüslümanveŞafîîmezhebindenolduklarınıamaiçlerindeel-
libin“Yezidi”ve“pekziyadeKızılbaş”bulunduğunusöyler.Ayrıcabirmiktar
NasturiveKeldaniyaşadığınıamabunlarınKürtolmadığınıilerisürer.

Burada bu çalışmanın amaçları açısından önemli olan nokta Sami’nin
Kürdistantanımınınneleri içinealdığıdır.ÖncelikleŞemsettinSami’yegöre
Kürdistan;BatıAsya’daçoğunluğuOsmanlıülkesindevebirkısmıİran’dabu-
lunanveekseriyetleKürtlerinyaşadığıveisminideKürtlerdenalanbir“mem-
leket”inadıdır.BuradamemleketifadesinikullananSami,devamedencüm-
ledeKürdistanismininidari(Osmanlıaçısından)vesiyasibirbölümlenmeyi
ifade etmediğini vurgulayarak, bu ismi coğrafi ve tarihimanada kullandığı
izleniminivermektedir.Ancakbucoğrafyayatarihinhangidevirlerindenberi
Kürdistandenildiğihususundaherhangibirşeysöylemez.FakatKürtleribin-
lerce yıldır buranın sakinleri olarak gördüğü dikkate alınırsa, Kürdistan is-
minindehayliuzunzamandırkullanıldığınıkabulettiğiyorumuyapılabilir.

Geçmişte Osmanlı Ülkesi’nde bir Kürdistan Valiliği15 olduğunu söyleyen
Şemsettin Sami, bugün (1890’lar) de İran’da bir Kürdistan Eyaleti bulun-
duğunu belirtiyor. Fakat bunların Kürdistan memleketinin tamamını kap-
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15 Burada Sami muhtemelen, 1847-1868 yılları arasında Osmanlı idarî taksimatında yer alan
KürdistanEyaleti’nikastediyor.
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samadığınınaltınıçizerek,Kürtlerindağınıkvediğerkavimlerleiçiçegeçmiş
olmalarından dolayı, Kürdistan’ın sınırlarının tayin edilmesinin zorluğunu
vurguluyor.Fakatbuişinmüşküllüğünevurguyapmasınarağmentakribibir
Kürdistansınırıçizmektendegerikalmıyor.ŞemsettinSami’ninsınırlarıçi-
zerkenesasaldığıölçününnüfusyoğunluğuolduğuveekseriyetiniKürtlerin
oluşturduğubölgeleriKürdistan’ınsınırlarınadâhilettiğianlaşılıyor.Elbette
elindenüfusistatistiklerivarmı,yokmubilmiyoruz,amahareketnoktasının
bu olduğu değerlendirmelerinden anlaşılıyor. Şeklen bir üçgene yada ters
dönmüş bir armuda benzettiği Kürdistan’ın sınırlarının hayli geniş bir
coğrafyayayayıldığıgözlenmektedir.16

Eyalet-i Kürdistan 

Peki Şemsettin Sami’nin altını çizdiği ve vaktiyle var olduğunu söylediği
KürdistanValiliğiveyaKürdistanEyaletinezamankurulmuştu,hangivilayet-
leriiçinealmaktaydı,kuruluşamacıvesonradankaldırılmasınasebepneydi?17

Kürdistan’ınOsmanlıhakimiyetine16.yüzyıldaYavuzSelimdönemindedâhil
edildiğiveKürtlerin19.yüzyılınbaşlarınakadar,birneviözerkstatüyesahip
olarak, iç yapılarına fazla müdahale edilmeden yaşadıkları bilinmektedir.18

Osmanlı’daBatıtarzıreformhareketlerininbaşlamasıvebununlabağlantılı
olarak19.yüzyıldaKürdistan’dagirişilenmerkezileşmeçabalarıveKürtlerin
yerel hakimiyetlerine son verme girişimleri, Kürtler tarafından tepkiyle
karşılanmışvebütünyüzyılayayılanisyanlarpatlakvermiştir.19.yüzyıl“Kürt
İsyanları”nınenbüyüklerindenbiriolanMirBedirhanİsyanı1842-1847yılları
arasında yaşanmış ve dönemine oldukça tesir etmiş bir olaydır.19 1847’de
BedirhanBey’inteslimolmasıylasonbulanisyanın,OsmanlıDevleti’ninres-
mi gazetesi olanTakvîm-i Vakayi’de (Sayı 345)Kürdistan’ın “yeniden fethi”
olarak ilan edilmesi, dikkat çekicidir.Aynı şekilde, zaferin ardından savaşa
katılanlaradağıtılmaküzere“KürdistanMadalyası”ismiylebirmadalyahazır-
lanıpbasılmasıdadikkateşayanbaşkabirdurumdur(Dinç,Akpınar,2007,10-
25). Mir Bedirhan İsyanı’nın bastırılmasından sonra, 14 Aralık 1847 tarihli
Takvîm-iVakayiGazetesi’ndeKürdistanEyaleti’ninkuruluşunaaitresmiilam
yayımlanarak,KürdistanEyaletiresmenkurulur.20
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16 Şemsettin Sami’nin bu çalışmayı kaleme aldığı aynı dönemde, 1893 yılında hazırlanmış bir
Osmanlıharitasında,bahsedilencoğrafyayı tanımlamadaKürdistan ismininkullanılmasınabir
örnekiçinbakınız;http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Osmanl%C4%B1_Ortado%C4%9Fu.jpg

17 OsmanlıKaynaklarındaKürtlerÇalışmaGrubu’nunhazırladığı“KürdistanEyaleti’ninKurulması
ve Osmanlı Devlet Salnamelerinde Kürdistan Eyaleti” çalışması için bakınız;
http://daplatform.com/news.php?nid=1721

18 Bahsettiğimiz özerklik bugün kullanılan anlamıyla değerlendirilmemeli, imparatorlukmantığı
içindeelealınmalıdır.Osmanlıİmparatorluğu’nunsadeceKürdistan’dadeğil,merkezeuzak,stra-
tejikönemehaizveyakontroledilmesi,idariyapıoluşturulmasıgüçyerlerdedahagevşekbiryö-
netimilişkisikurduğubilinmektedir.Genellikleaskervevergialımıüzerinekurulanbuilişkide
bahsigeçenbölgeniniçişlerinekarışmamakgibibirtutumtakınılır.Osmanlıidariyapısıiçinde
bunlaryurtluk-ocaklıksistemivesalyanelieyaletlerolaraktarifedilir.

19 Bu konuda bakınız; N. Kemal Dinç, A. Akpınar, Emir Bedirhan, 20.Yüzyıl Başlarında Kürt
MilliyetçiSöylemineBirÖrnek,bgstYayınları,İstanbul2007,Sayfa10-25.SinanHakan,Osmanlı
ArşivBelgelerindeKürtlerveKürtDirenişleri(1817-1867),DozYayınları,İstanbul2007.

20 Osmanlı Kaynaklarında Kürtler ÇalışmaGrubu, “Kürdistan Eyaleti’nin Kurulması veOsmanlı
DevletSalnamelerindeKürdistanEyaleti”;http://daplatform.com/news.php?nid=1721.
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“Diyarbakır Eyaleti, Van, Muş ve Hakkâri sancakları ile Cizre, Bohtan ve
Mardinkazalarıbirleştiriliphepsininbireyaletsayılmasıveitibarolunmasıve
bu eyalete Kürdistan Eyaleti isminin verilmesi gösterdiği lüzumdan dolayı
yerinde ve münasip görülmüştür”21 ifadeleriyle tarif edilen Kürdistan
Eyaleti’ninmerkezininneresiolacağıtartışmakonusuolmuş;önceleriAhlat’ın
merkezolmasıönerilmişsedeDiyarbekir’inmerkezyapılmasınakararkılın-
mıştır.Osmanlıdevletricalininbuhusustakitartışmalarınınyeraldığı9Mayıs
1847tarihlibirbelge,eyaletinkuruluşgerekçesiveözelliklerineilişkinçarpıcı
bazı bilgiler vermektedir. Eyaletmerkezi ile birlikte Anadolu ordusuna da
merkezolmasıönerilenAhlat’ınİranveRushudutlarınayakın,askerimev-
kilerebağlantısınınkolayolduğu, “hususiyetleKürdistan’ınkalbindebulun-
duğundanvebusuretleAnadoluordusununyumruğu,mütemadiyennezaret
altında tutulması icap eden Kürtlerin tepesinde bulunacağından” (Hakan,
2002,106)bahsedilmektedir.

Aynıbelgede“Kürdistanhavalisindeemniyetveasayişintemini,düzeninku-
rulmasıiçinburadaözelvebağımsızbiridareyetabitutularakbaşınadirayetli,
bilgilibirzatıngetirilmesi”(107)önerilir.Buönerilerinnekadarınındikkate
alındığına, ifadeedilen“özel” idare tarzınınKürdistan’dahangiboyutlarıyla
uygulandığınadairayrıntılıbilgiyesahipolamadığımızdan,konutartışmaya
vetefsireaçıkbirniteliktaşımaktadır.HakanÖzoğlubukonuyadairşöylebir
yorumyapmaktadır:“Öylegörülüyorkibürokratlarvevalilerentecrübelide-
vletmemurları arasından seçiliyordu ve bunlar imparatorluğun başka böl-
gelerindekiemsallerindendahayüksekmaaşlaralıyordu.Aynıbelgeninson-
rakibölümündeidaridüzenlemelervebuyeniyaratılmışvilayeteyapılanata-
malar ele alınmakta ve bu kısımda ‘Kürdistan eyaletinin genişliğine ve
memuriyetininönemine göremaaşlarındolgunolması lazımgeleceğinden,
oraya80bin,Musulvaliliğine67bin’tahsisolunmasıgerektiğiilerisürülür.
Önemli bir eyalet olan Musul’un hükümetten sadece 67.500 kuruş aldığı
düşünülürse, Kürdistan’ın özel imtiyazlara sahip, büyük bir eyalet olduğu
açıklıkkazanacaktır”(Özoğlu,2005,82).

14Aralık1847’deresmenkurulduğuilanedilenKürdistanEyaleti,devletsal-
namelerinde1848yılındanitibarenyeralmayabaşlar.1848tarihlisalnamede
KürdistanEyaleti’nebağlıüçsancağınismigeçer.BunlarDiyarbekir,Vanve
Mardin sancaklarıdır.AnlaşıldığıkadarıylaDiyarbekirEyaleti sancakolarak
yenidenteşkiledilmişvekendisinebağlıkazalardadüzenlemeyegidilmiştir.
YineVanveMardinsancaklarınındayenidendüzenlendiğianlaşılıyorancak
salnamedebununla ilgilibiraçıklamayapılmıyor.Biryılsonrakisalnamede
Muş sancağınınKürdistanEyaleti’nedâhil edildiğini görüyoruz, ancak yine
eyalethakkındateferruatlıbilgiyerastlayamıyoruz.1850tarihlisalnamedeise
Kürdistan Eyaleti’ne hayli yer ayrıldığı ve hakkında ayrıntılı bilgi verildiği
görülüyor. Eyalet’e bağlı beş liva var, bunlar;Muş, Van,Hakkari, Cizire ve
Diyarbekir.BunlarıniçindesadeceDiyarbekir’ebağlı33kazabulunmaktadır
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21 Takvîm-iVakayi’,5Muharrem1264(14Aralık1847).
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vebununiçindeSiirt,Mardin,BingölveBatman’ınbirkısmıyeralmaktadır.
YineLiva-iMuş’unkazalarıarasındaBitlis,Tekman,Hınıs,Ahlatgibibugün
içinüçayrıil’etaksimedilmişfarklıkazalarındâhilolduğugörülüyor.İlginç
olanbilgilerdenbiride;mevleviyyet22 açısındanKürdistanEyaleti’nebağlıli-
valarınMusuldâhilolmaküzereçokgenişbircoğrafyayayayılmışolmasıdır.
Bunlar sırasıyla Van, Muş, Hakkari, Musul Diyarbekir, Mardin, Harbut,
Arabgir,MalatyaveBesni’denoluşmaktadır.

1851 yılındamevleviyyet açısındanbirdeğişiklik yoktur, amabağlıolan liva
sayısıüçe(Dersim,Diyarbekir,Muş)inmiştir.1852yılındakitablodaaynıdır
(tabi burada Dersim’in Kürdistan’a dâhil edildiği gözden kaçmamaktadır).
1856 yılına kadar ufak-tefek bazı değişikliklerin olduğu görülür. Bu sürede
Kürdistan Eyaleti’nden ayrılanHakkari, Van,Mardin, Cizremıntıkalarında
Hakkari Eyaleti kurulur; fakat sonra ismi Van Eyaleti olarak değiştirilir
(Baykara, 1988, 125). 1856’dan 1868 tarihine, yanieyaletin sonaerdiği tarihe
kadarKürdistanEyaleti,Diyarbekir,MardinveSiirtlivalarındanoluşur.Ancak
1856-1862arasındaEyaletebağlı49kazavarken,1862-1867arasındakazasayısı
58’eçıkar.FakatKürdistanEyaletiisminingeçtiği1868tarihlisonsalnamede
eyaletin kaza sayısının 48’e düştüğü görülür. Çeşitli devlet görevleri ve
görevlilerinin isimlerinin yer aldığı devlet salnamelerinde, 1860 tarihinden
itibaren Kürdistan Eyaleti’ndeki Hıristiyan din görevlilerin isimlerinin yer
aldığıgözlenir.

1868 yılından sonra Kürdistan Eyaleti kaldırılmış, Kürdistan ve
Mamuretülaziz’inbirleştirilmesiyle,yerineDiyarbekirEyaletiteşkilolunmuş-
tur(Özoğlu,2005,83).KürdistanEyaleti’ninnedenfesholunduğuhakkında
elimizde herhangi bir belge, açıklama mevcut değil. Bu tarihten sonra
OsmanlıidariyapılanmasıiçindeKürdistanisimlibirbirimebirdahatesadüf
edilmemiştir. 1864 yılından sonra Osmanlı Devleti’nin idari yapısında
yeniden düzenlemeye gittiği ve bu çerçevede Kürdistan Eyaleti’nin
kaldırıldığı anlaşılıyor. Fakat Kürdistan Eyaleti’nin kaldırılma gerekçesini
bilmiyoruz. Aynı şekilde eyaletin kurulmasının Kürdistan’daki ahali ü-
zerindeki tesiri hakkında da bilgi sahibi değiliz. Ancak ilerleyen zaman
içerisinde idari bir birim ismi olarak kullanılmasa da, Kürdistan isminin
yaygınolarakkullanıldığıveKürtlerarasındahaylipopülerlikkazandığıgöz-
lenmektedir.Hattayüzyıllardırtarihibircoğrafyaismiolarakkullanılmanın
yanındasiyasibirmahiyetkazanmayabaşladığıgörülmektedir.Nitekimilk
KürtgazetesiolarakbilinengazeteninKürdistanismiyleyayınlanmayabaşla-
ması, sonrasındakurulancemiyet ve yayınorganlarındadaaynı geleneğin
devametmesigözlerdenkaçmamaktadır.BuanlamdaKürdistan’ınKürtler
tarafındansahiplenilmeyevebiranavatanolaraksavunulmayabaşlandığına
şahit olmaktayız. 20. yüzyılın başında Kürt milliyetçiliği ete-kemiğe
bürünürken, en büyük dayanaklarından biri bin yıllardır bu topraklarda
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22 Dini,ilmiaçıdaneyaletinenyüksekrütbelikişisi.Kelimeolarak;“mollalık,müderrisliktensonra
gelenilmiyepayesi”anlamınagelmektedir.
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yaşadıkları,Kürdistan’ınKürtleriçinkadimanavatanolduğudüşüncesidir.23

Anatolie’den Anadolu’ya “Son Anavatan”24

AnadoluismininAnatoliekelimesindentürediğibilinmektedir.Grekçebirke-
lime olanAnatolie “doğu” anlamına gelmektedir. İnsanlık tarihinin önemli
evrelerine beşiklik etmiş bu coğrafyayaBatılı bazı eski kaynaklarda,Küçük
Asya yani AsiaMinor denildiğine de rastlanılmaktadır. Yarımada için kul-
lanılanbutabirinzamaniçindedeğişikliklergösterdiği,biridaribirimolarak
AnatolieyadaAnadolu’nunsınırlarınınbüyüyüpküçüldüğügözlemlenmiştir.
Anadoluisimliilkidaribirim7.yüzyıldaDoğuRomayaniBizansdönemine
denkgelmektedir.Anatolikonismindebirthema (Bizansdönemininidaritak-
simatındaenönemliteşkilat)teşkilettiklerigörülmektedir(Baykara,1988,17).
AynıdönemlerdeAnadolu içinRum ismininkullanıldığınıdagörmekteyiz.
Roma kelimesinden türetilmiş olan Rum ismi, erken devirlerde Araplar
tarafındanBizansiçinkullanılmıştır.

Osmanlıdönemindeeyalet-iRumisimlibiridaribiriminvarolduğunubili-
yoruz. 19. yüzyılda Osmanlı idari sisteminde artık varlığına tanık ola-
madığımızRumEyaleti’ninyerindeSivasVilayeti’ninkurulduğugörülmekte-
dir. Osmanlı idari taksimatında bir numaralı eyalet, Avrupa kıtasındaki
topraklarınıkapsayanRumeliEyaleti’dir.AynıdönemlerdeKüçükAsya için
Anadolu tabirinin kullanıldığını ve bunun yanında ayrıca daha sınırlı bir
coğrafyayı kapsayan bir Anadolu Eyaleti’nin varolduğunu bilmekteyiz.
Eyaletinmerkezi başlangıçta Ankara, sonraları Kütahya olarak belirlenmiş,
daha sonra tekrardan Ankara merkez olmuştur. Kendisine bağlı bazen 19,
bazen 14 livadan oluşan Anadolu Eyaleti, 19. yüzyılda ortadan kaldırılmış,
gerçekleştirilenvilayetdüzenlemesiilevilayetlereayrılmıştır(Baykara,1988,
99-142).

Osmanlı döneminde yüzyıllarca bir eyalet ismi olarak varlığını sürdüren
Anadolu’nun, 19. yüzyılın sonlarından itibaren değişen siyasal konjonktüre
bağlıolarakdahafarklımahiyetlerebüründüğü,kendisineyenianlamlarve
değerler kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Burada Anadolu
kavramının içeriğininvesınırlarınındeğişimivegelişiminideğerlendirmeye
çalışırken, yaşananların Osmanlı Devleti’nin içine girdiği hızlı dönüşüm
sürecindenbağımsızolmadığıvebirlikteelealınmasıgerektiğikarşımızaçık-
maktadır.Cançekişenbirdevlet içinçağınparadigmasınauygunçözümler
aranmaktadırveyenidöneminçözümreçetesiulus-devletiişaretettiğinden
öncebununulusunun arayışına çıkılacak, ardındanbumuhayyel ulusa tek
başına sahip olacağı bir vatan toprağı yaratılmak istenecektir. Elbette bu
yapılırkenfarklılıklarınyokedilmesi,homojenbirulus,homojenbircoğrafya-
toprak parçası yaratmak bir zorunluluk olarak görülmektedir. İşte Kürt ve
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23 Bukonuda19.yüzyılınsonu20.yüzyılınbaşındayayımlanmışKürtgazetevedergilerinebakılabi-
lir.

24 “TürkleriçinAnadolusonanavatandı”belirlemesini1918yıllarındabirgazetecitarafındankulla-
nır.ŞerifMardin’denaktaranJongerden,2008,270.
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Kürdistan’ıninkarı,farklıpolitikalarlabirliktetarihtenvehafızalardansilme
operasyonuna maruz kalması da bu paradigmanın tezahürleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu sürecin nasıl geliştiğine, aşama aşama
Anadolu ve Türklük kavramları yeniden kurgulanırken Kürt ve Kürdistan
kavramlarınınnasılyokedildiğineyadaAnadolu,TürkiyeveTürklükkavram-
larıiçindenasıleritildiğinebakalım.

“OndokuzuncuyüzyılınikinciyarısınakadarAnadolu’nuncoğrafibirbirim
olarakimparatorluğunmerkezinioluşturduğufikriOsmanlıbilincineyerleş-
medi.OsmanlıİmparatorluğuAnadolu’nunkuzeybatıköşesindebaşlamışol-
sa da, imparatorluk seçkinleri daima Avrupa’ya dönüktü ve Rumeli, tıpkı
Anadolugibiönemlibircoğrafibağlılıkodağıoluşturuyordu.Anadoluiratve
orduyainsangücüsağlamabakımındanherzamanönemliolmasınarağmen
özelbirönemtaşımıyorduveİstanbulseçkinleriAnadolu’yucahilköylülerin
vegöçebelerinyaşadığıbiryerolarakgörmeyeyatkındılar.Coğrafibağlılığın
esasodağıdoğumyeriidi.GelenekselOsmanlısisteminde,resmiyönetimsı-
nıfıyada‘köleelit’çocukluğundanberiİstanbul’dayetiştirildiğiiçin,doğduk-
larıyerlebağlarıkopmuştu–merkezveçevrearasındakikopukluğunsürme-
sineyardımcıolanbirsüreç”(Poulton,1999,79).

ŞemsettinSamiKamûs-ül-a’lâmadlıeserindeAnadolu’yuuzunuzunveher
boyutuyla anlatır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu’nun karadan
hududununtayinedilmesindezorluklarolduğunu,ancakFıratNehrimecrası,
Kürdistan ve Suriye ile sınırın çizilebileceğini söyler. Fakat Sami’nin
Anadolu’ya dair en çarpıcı vurgusu, burada yaşayanların çoğunlukla Türk
olduğu, “bu kıtada sadece Türklerin meskun bulunduğu” yönündedir ki,
okuyan kişide Anadolu’nun Türklüğünü ispatlamaya çalıştığı izlenimini
yaratır.AslındaOsmanlıelitlerininveaydınlarınınAnadolu’yuyenidenkeşfet-
meleri ileTürk’üveTürklüğükeşfetmelerivesahiplenmeleriaynızamana-
ralığına,aynısiyasalkonjonktüredenkgelir.Dahadünekadarözelbiranlam
ifadeetmeyen,hattacahillikvegeriliklebirtutulanAnadoluveTürklük19.
yüzyılın ikinciyarısındansonrayenidenkeşfedilerek,büyükönemvedeğer
atfedilir. Yazdıklarıyla dönemini ve siyasal atmosferi çok iyi yansıttığını
düşündüğümüz Şemsettin Sami’nin, Anadolu tanımı da söylediklerimizi
karşılarniteliktedir:

ANADOLU[Anatolie]Ahalisi–Anadolu’nunahalisisekizmilyonumütecaviz
olub,yarımmilyonraddelerindebirmiktarıhrıstiyanveçokcüzibirmiktarı
Yahudi,vekusûrikâmilenİslâmdır.CinsiyetlerinegelinceyalnızAdalardave
İzmirgibi ticaretğahbazı iskelelerde sakinbulunanhrıstiyanlarRumolub,
kusûriakvâm-ıkadime-imahalliyeileSelçuklularveOsmanlılarındevr-ifü-
tûhâtındaAsya’nınşimâltaraflarındangelmişolanTürkveTürkmenlerinih-
tilât(karışma)veimtizâcından(karışmakaynaşma)hasılolmuşbircinsdir,ki
lisancafatihlerdenvesîmâcaakvâmımağlûbedenolanecdâdlarınabenzeyib,
elsine-itûrânîdenolanTürkçelisanıylamütekellimoldukları(konuştukları)
halde, alâim-i bedeniyece (fiziki olarak) Kafkas cinsiyetine mensûbdurlar.
İşte, Türkistan ve Tataristan Türklerinden tefrik (ayırt etmek) için, garb
Türkleri denilen ve [Osmanlı] nâm celiliyle müftehir (övünen) bulunan
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kavm-inecîbbukavimdir,kivatan-ıaslisiAnadoluolub,bugüzelkıt’asırf
Türklerden meskûndur; zira an-asl Rum oldukları yukarıda zikr olunan
Adalarvebazıiskelelerhrıstiyanlarıistisnaolduklarıhalde,Anadolu’dasakin
bulunanhrıstiyanlarınvatandaşlarıolanMüslümanlardanfarkıyalnızmez-
hepçeolup,lisanvecinsiyetçeMüslümanlardanhiçbirfarklarıyoktur;binâen
aleyhbunlaradahi“hrıstiyanTürk”denilebilir.

Herhaldebunlarınzatenmikdarıcüz’iolmağlaberaber,bizceyineTürkad
olunabileceklerinden, yukarıda istisna ettiğimiz Adalar ve bazı iskeleler
Rumlarındanbaşka,TürkolmayarakyalnızAnadolu’nunmüntehâ-yİşarkşi-
mâlisindeyaniTrabzonvilâyetininLazistansancağındaakvâm-ıKafkasya’dan
ma’dûdolancüz’ibirmikdarLazahalibulunur.Ancakgerekbunlarvegerek
ahîrenhicretedipAnadolu’nuniçindedağınıkbulunanÇerkeslerdahigün-
dengüneTürkleşmekteolup, lisân-ımâder-zâdlarınıunutmaktadırlar.Pek
cüz’imikdardaolupbazıbüyükkasabalardasakinbulunanYahudileregelin-
ce, bunlar İspanya’dan matrûd olmağla, cümlesi Türkçe bildikleri halde,
İspanyolca’yı dahi el’ân (henüz) unutmamışlardır. (Kamûs-ül-a’lâm, Cilt; 1,
Sayfa;396-397)

Yukarıdaki uzun alıntıdan da anlaşıldığı üzere, Şemsettin Sami’nin coğrafi
ayrımdakullandığıtemelkriteretnikkökenvekullanılananadilolmaktadır.
Yanibusatırlarıkalemealanyazarınkendisivedüşüncedünyasıda,dönemin
milliyetçi ideolojisinin tesiri altında bulunmaktadır. Bu noktada Sami’nin
Anadolu’nunTürkkarakteriniöneçıkarırkenMüslümanlığagöndermeyap-
maması dikkat çeken başka bir nokta olmaktadır. II. Abdülhamit’in
Panislamizmpolitikasınınaynıdönemdedevredeolduğuhesabakatıldığında,
ŞemsettinSami’ninLazlarveÇerkezlerideğerlendirirkenMüslümanlığahiç
atıftabulunmamasıhaylidüşündürücüdür.BununlabirlikteAdalarvekıyılar-
dayaşayanRumlardışındaAnadolu’nun iç taraflarındayaşayan (veTürkçe
konuştukları varsayılan)hristiyanları,dahaçokRumveErmenilerkastedil-
erek “HrıstiyanTürkler” diye tanımlamaktadır ki bu da etnik bakış açısını,
Anadolu’yuTürkolarakimlemegayretiniyansıtanbaşkabirgöstergeolmak-
tadır.

BunoktadaŞemsettinSami’ninTürklüğüTürkçekonuşmaklaözdeşleştirme-
si,yanidevletin“resmidilini”bilmeyiölçüolarakalmasıoldukçamanidardır.
Yine Anadolu’da şekillenen Türklüğün, bu coğrafyada çok daha eskiden
yaşayanyerlihalklarlaAsya’nınkuzeyindengelenTürkveTürkmenlerinkarış-
ması vekaynaşması sonucumeydanageldiğini söylemektedir.Aynımantık
üzerindenhareketederekAnadolu’nuniçlerindeyaşayanRumveErmenilerin
anadillerininTürkçeolduğunu ileri sürmekte,ancaksonzamanlardahiçbir
alakaları olmadıklarıhaldeRumlukveErmenilikdavasınakalkıştıklarını ve
Türkçe’yiunutmayabaşladıklarınıteessüfledilegetirmektedir.Yineçokilginç
birşekilde,“mezhepçe”farklılıklarının,RumveErmenikiliselerinebağlıol-
malarının,atalarınınRumyadaErmeniolduğuanlamınagelmediğini,onların
aslındaTürkolduklarını,anadillerininTürkçeolduğunuiddiaetmektedir.

Şemsettin Sami’nin Anadolu’yu Türklükle özdeşleştirmesi, Türklerin vatanı
olarakgöstermesi vehattagayri-TürkolanlarıdahiTürkolarakyansıtması,
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Osmanlı siyasetinde giderek ana akım haline gelen Türkçülüğün ayak ses-
lerindenbaşkabirşeydeğildir.YusufAkçuratarafından“ÜçTarz-ıSiyaset”in
ifşasıylaberaberalenenifadeolunanTürkçülük,Osmanlıasker-sivilbürokra-
sisinindevletikurtarmak içinsahiplendiği temelpolitikahalinegelir.Adım
adımgelişenbupolitikanınkendisinienyalınbiçimde,İttihatçılarıntümüyle
iplerielegeçirdiği1913-1918arasındaveLozansonrasıCumhuriyet’inilanıyla
birlikteortayakoyduğu,uygulamalarlasabittir.Devletkurtarılacak,belkiyeni
birdevletkurulacaktırvebudevletinüzerindeyükseleceğinüfusyadakitle
Türk etnisitesinemensup, Türkçe konuşan kişilerden oluşacaktır. Aynı za-
manda devletin dayanacağı temel coğrafya Anadolu olacağından, burada
Türklüğü hakim kılmak başlıca görev olacaktır. Bir Türk Ulusu inşasının
temellerininatıldığıbudönemlerde,Anadolu’dakendisiniTürkolaraktanım-
layaninsansayısınınçoksınırlıolduğubilinenbirgerçektir.Hattabukonuda
cumhuriyetdönemineilişkinbirçokçarpıcıanekdotaYakupKadri’ninroman-
larındavebaşkacakaynaklardarastlamakmümkündür.25

YeniTürkulusçuluğununedebiyattakikurucusuolarakkabuledilenMehmet
Emin(Yurdakul)’un1897yılındayayınlanan“Anadolu’danBirSesyahutCenge
Giderken” başlıklı şiiri, yukarıda çizdiğimiz rotada ilerleyişi göstermesi,
AnadoluveTürklükvurgusuaçısındanoldukçaçarpıcıdır.MehmetEminşi-
irindeaynenşöyleyazıyor:“BenbirTürküm,dinim,cinsimuludur…Sinem,
özümateşiledoludur…İnsanolanvatanınınkuludur…Türkevladıevdedur-
maz;giderim”(Yıldız,2007,68).BaşlığındaAnadoluismininyeraldığışiirde
şairin Türk’ü ve Türklüğü yüceltiyor olması, Türk kavramına yüklenen an-
lamındeğiştiğini,eskisigibinegatifbirmanadakullanılmadığınıgösteriyor.
Eskiden“etrâk-ıbi-idrâk”yaniidraksizTürklerolarakaşağılanırken,artıkulu,
yücesıfatlarıylatanımlanansahiplenilenbirkimliğebürünmüştür.Aynışeyi
Anadoluiçindesöylemekmümkündür:Anadolu19.yüzyılınsonlarınakadar
Osmanlı için özel bir yer olarak görülmüyordu. Ancak siyasal konjonktür
Anadolu’yuTürkleriçin“sonanavatan”durumunagetirdi.(Jongerden,2008,
270)

Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı?

İttihatçılartarafındanmuhtemelen1914yılındabubaşlıklabirkitapyayınlan-
mıştır. İttihatçıların o günkü ruh halini, giderek belirginleşenTürkçü poli-
tikalarınıvegelecektenasılbirtoplumtahayyülettiklerinigayetsarîhbirşe-
kildeyansıtan,adetailerideinşaedilecekTCDevleti’niogündenhaberveren
bu kitabı aşağıda değerlendireceğiz. Ancak bu kitaba geçmeden önce,
OsmanlıDevleti içinheraçıdanbüyükbirkırılmayı ifadeedenbudöneme
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25 YakupKadriKaraosmanoğlu’nunYabanadlıeserindeMustafaKemal’inkuvvetlerinekatılanbir
doktorromanınanakarakteridir.Anadolu’nunbirköyünegidervekarşılaştığıgerçeklikkarşısın-
da şaşkınadüşer.Köylülerle iletişimkurmaktazorlanandoktorun, çarpıcıdiyaloğlarındanbiri
şöyleyaşanır:
-İnsanTürkolurda,nasılKemalPaşa’danyanaolmaz?
-BizTürkdeğilizki,beyim.
-Yanesiniz?
-Bizİslamız,elhamdülillah!(sf.152-153)(AktaranJongerden,2008,274)
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dairkısabirdeğerlendirmeyapmakgerekmektedir.1913yılıBâb-ıâlîbaskını
ileİttihatçılarıntümüyle iktidarıelegeçirmelerininyanında,Trakyadışında
Osmanlı’nın Rumeli topraklarını kaybetmesiyle anılacak bir yıl olmuştur.
1908-1914yıllarıarasındaki6yıliçerisindeTrablusgarpveBalkanSavaşlarıson-
rasındaOsmanlıDevleti,3milyonkilometrekareliktoprakparçasının1.1mil-
yonkilometrekaresinikaybetmiştir.İmparatorluğunkalbiolanRumeli’ninyi-
tirilmesi,çoğunluğuRumelidoğumluolanİttihatçıelitleriderindensarsman-
ınyanısıradevletindayanakmerkezininAnadolu’yakaydırılmasınızorunlu-
lukhalinegetirmiştir.YıllarcagözardıedilenAnadolu,dahagüçlübirşekilde
Türklüğünmerkeziolarakkurgulanmaya,unutulmuşvatanolarak tahayyül
edilmeyebaşlanmıştır.Kaybedilentopraklarlaberaber24milyonlukOsmanlı
nüfusundançoğunluğuTürkolmayan5milyonkişininayrılmasıimparatorluk
içerisinde Türklerin nüfus olarak çoğunluğu teşkil etmesine yol açmıştır
(Dündar,2001,31).

Şimdiyukarıdabaşlığınıkullandığımızkitaba26 gelecekolursak,kitapöncelik-
leOsmanlıDevleti’ni27 beşayrıbaşlıkaltındagenişbireleştiriye tabi tutup,
Osmanlı’nınömrünüdoldurduğunuveAnadolu’daartıkyenibirTürkiye’nin
kurulmasıgerektiğini ilerisürmektedir.YeniTürkiye’ninsakınmasıgereken
Osmanlımirasındankalmaşeylerşunlardır: 1)Türkler’denbaşkaunsurların
idareyekarıştırılması(buartıksonbulmalıdır).2)Sömürgemeselesi(tahrib-
atıbitmemiştir,kuvvetemuhtaçtır).3)Osmanlıismi(unutulupyokedilmesi
lazımdır).4)Edebiyat,lisan(OsmanlıedebiyatıTürkedebiyatınıngelişimine
engelolmuştur,Türkçetahripedilmiştir).5)Arapusulütahsil(insanlarıcahil
kılmakta, Türkleri İslamiyet’in istilası altında bırakmaktadır). Çözüm,
muhtelifırklarınbirliğindenoluşan“tarihiırk”yerine“asliırka”yanisafTürk
ırkınadayalıbirhükümettesisetmektengeçmektedir(Mool,2009,15-35).

Yazaryenibirhükümete(devlete)ihtiyacıbuşekildeortayakoyduktansonra
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26 Londra Konferansı’ndaki Meselelerden: Anadolu’da Türkiye Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı?
İsimlikitabınbasımtarihibellideğildir.IBalkanSavaşısonrasıtoplananLondraKonferansı’na(17
Aralık1912-30Mayıs1913)atıftabulunduğunabakılırsabudönemdeveI.PaylaşımSavaşıbaşla-
madanöncekalemealınmışolmalıdır.Yazıboyuncakitaptanyaptığımızalıntılar2009yılındaya-
yınlananİsmailDemirciçevirisindenalınmıştır.İstanbulAtatürkKitaplığı’ndakitabınikiorijinal
nüshasınıinceleyerekkarşılaştırmayaptık.Genelolarakorijinalnüshayabağlıkalınmışancakori-
jinalnüshada133.sayfadayeralanveAnadoluilebirlikteKürdistanisminingeçtiğiharitayayeni
basımlarındayerverilmemiştir.Yazarınınkimolduğunailişkinhiçbirbilgibulunmayıp,sahtebir
isimolmasıyüksekolasılıktır.HattakitaptatercümanolarakadıgeçenHabilAdemtarafındanha-
zırlandığıyönündeağırbasanbireğilimdevardır.BirdönemEmniyetMüdürlüğübünyesindeça-
lışanvegerçekadınınNaciİsmailPelisterolduğusöylenenHabilAdem’inbenzerşekildebaşka
çalışmalara da imza attığı bilinmektedir. Özellikle I. Paylaşım Savaşı döneminde Aşair ve
MuhacirinMüdüriyet-iUmumiyesibünyesindeetnikgruplar,iskanveasimilasyonüzerineyaptı-
ğıçalışmalarlaİttihatçıpolitikalaraideolojikcenahtanbüyükkatkıyapmıştır.Dahafazlabilgiiçin
bakınız;AlişanAkpınar,“BirSahtekarlıkHikayesiyadaKürtlerinAsimileEdilmelerineİlkAdım”
VestaDergisiBahar-Yaz2004,sayı3-4,sayfa331-339.M.Şahin-Y.Akyol,“HabilAdemyadaNâm-ı
DiğerNaci İsmail (Pelister)Hakkında”ToplumsalTarihDergisi, sayı 11-12,Kasım-Aralık 1994.
AbidinNesimi,Yıllarınİçinden,sayfa109-121,GözlemYayınları,İstanbul,1977.

27 Kitaptadevletdeğilhükümetkullanılmaktadır,ancakhükümetkelimesiOsmanlıca’daaynıza-
mandadevletanlamındadakullanılabilmektedirveburadakikullanımıdadevletanlamındaol-
duğuiçinbunutercihettik.
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bununüzerindeyükseleceğicoğrafyayı,yaniAnadolu’yutarifetmeuğraşına
girişir.KitaptaAnadoludört kısmaayrılmaktadır: bunlarAkdeniz,Merkez,
DoğuveGüneydoğukısımlarıdır(2009,37).Coğrafiolaraktarifedilensınır-
ların 1920’de ilan edilen Misak-ı Milli sınırlarına çok benzer olması hayli
düşündürücüdür.DoğukısmınıelealırkenErmenistanveKürdistanisimleri
üzerindededurulmaktadır.Kürdistan’adairsöylenenlerşöyle:“Doğu28 mın-
tıkasıki,bunaKürdistandiyorlar,buisimlendirmekatiyendoğruolmaz.Eski
Kürdistan, Rusya, İran ve Türkiye arasında paylaşılmış olduğundan yalnız
Türkiye’dekalankısmınaKürdistanismininverilmesitarihselgerçeklerlepek
uygundüşmesegerek”(2009,53).YaniKürdistanismininhemdevletbürokra-
sisi hem de ahali nezdinde rahatlıkla kullanıldığı bir dönemde, “doğrudur
böylebirisimvardıramatarihselgerçeklereuygundüşmüyor”diyerekalenen
Kürdistan’ıninkaredilmesiniistemektedir.GerekçeolarakdaKürdistan’ınüç
ayrıdevletarasındapaylaşılmışolmasınıilerisürmesiiseoldukçamanidardır.

Osmanlı’nın çağına uygun bir ulus-devlete dönüşmesini arzu eden yazar,
Anadolu’nunsınırlarınıböyleçizdiktensonrasonnoktayıkoyar:“Türkiyeis-
miyleanılanmemleketbundanibarettir.BundansonramüstemlekeTürkiyesi
geliyorki,bunaOsmanlıhükümetidiyelim:Arabistan, Irak,Yemen,Suriye
mıntıkalarının toplamından ibarettir.Bu isebizim incelemealanımızdışın-
dadır. Her kim ki Osmanlı hükümetinden bahsedecek olura, bu kısmı
araştırsınveincelesin.

Mıntıkalarınagöre incelediğimizAnadolu insanlarınıngenelbirkarakterini
belirlemek gerekmektedir. – Anadolu nedir? – Anadolu Türk’tür. – Türk
kimdir?–Türk,henüzgelişiminitamamlamamışbirkarakterdir…Güçveku-
dretingenelmerkeziAnadolu’dadır.Buradayoğunbirhaldebulunurveidare
cehaletinden başka bir hastalığı yoktur… Eğitim ile ortadan kaldırılabilir…
Yaniidraksahibi,anlayışlıbirTürklazımdırki,Türklüğeyenidenhayatvere-
bilsin”(2009,66-67).

Kürdistan’daKürtlerinnüfusolarakTürkler’denazolduğunurakamlarla is-
patlayan yazar, ilkel ve medeniyet-dışı olarak tasvir ettiği Kürtleri “İngiliz
müzelerinidoldurabilecek”(2009,62)antikaeserlerebenzetir.Kürtlerböyle
tarih-dışıvarlıklarolarakkodlanırken,RumlarveErmenilerinpayına tehdit
edilmekdüşer.Ticaretveekonomikhayattakietkinliklerikitabınfarklıyer-
lerindesüreklibirsorunolarakişlenenRumveErmenilereilişkinşuürkütücü,
farklıçağrışımlarayolaçanifadelerkullanılır:“Zirabuikiunsuraaitbirek-
seriyetyoktur.BunlarhernasılsaTürkekseriyetiarasındakalmışbirmiktar
ecnebidir ki, Türk’ten sonra yaşayabilirler veyahut bu kıtadan çekilmek
mecburiyetindedirler.Bundansonraisebumümkünolmayacaktır.ZiraTürk,
fiilenvarlığınıilanedeceğiveAnadolugayesiiçinçalışacağızamanda,birRum
veyaErmeninüfuzunalakaydkalamaz!BilhassabirRumihtilalinebelkidein-
saftan uzak bir karşılık verecektir. Ve doğal olarak da karşılık vermeye
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28 KitabınorijinalindebiryanlışlıksonucuDoğumıntıkasıyerineBatımıntıkasıyazılmış.Ancakay-
nıyanlışınbirkaçkeztekrarlanmışolmasıgözdenkaçmamaktadır.
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mecburdur…Ermenilerise,bizzatayrılıkteşebbüsünecüretedemezlerveet-
mekdeistemezler.Başarısızlıklasonuçlananeskiihtilallerinfecaatinitekrar
etmemekvehiçbirzamanbirekseriyet-imilliyeteşkiledemeyecekleribirsa-
hada yaşayabilmenin ne kadar tehlikeli olduğunu da unutmamak
lazımdır”(2009,105-106).

Gelecekte yaşanacakları adeta birmedyumgibi önceden bildiren bu kitabı
okudukçahayretleregarkolmamakmümkündeğil.Hikayenindevamınıza-
tenbiliyoruzhissi ister istemez insanın içinedoğuyor.Buplanlarınıhayata
geçirmekiçinI.PaylaşımSavaşıkoşullarınıbulunmazbirfırsatolarakdeğer-
lendirenİttihatçılar,önceliklekendileriniAnadolu’dasağlamaalmak,burayı
biranavatanadönüştürmekadına,AnadoluveKürdistan’ıTürkleştirmeyegi-
rişmişvebudoğrultudaetniktemizlikdâhilhertürlü“demografikmühendis-
lik”uygulamasınıdevreyesokmuşlardır.İlkolarakErmenilerinbutopraklar-
dansökülüpatıldığı“BüyükFelaket”yaşanır.ArdındanRusişgaligerekçegös-
terilerekKürtlerinAnadolu’yakat’i iskanamacıyla yerleştirilmeküzeregeri
dönüşü olmayan bir ölüm yolculuğuna çıkarılması gündeme gelir.29 Gayri-
Türkolanbütünmüslimvegayri-müslimkesimler,AnadoluveKürdistan’ın
Türkleştirilmesipolitikasıadınayerlerinden-yurtlarındanedilipbirölümyol-
culuğunazorlanırlar.TalatPaşa’nınKara Kaplı Defteri yadaEvrak-ı Metrûkesi
özündeAnadolu’yuTürkleştirmetemelindeyürütülenbukanlıtarihin,“de-
mografikmühendislik”icraatınınözetidir(Bardakçı,2008).

1918yılısonlarındaOsmanlıDevleti’ninsavaştanyenilgiyleçıkmasınarağmen,
yukarıdabahsettiğimizTürkleştirmepolitikasıaçısındanaslındahayliyolalın-
mıştır. Paylaşım Savaşı sonrası işgale karşı ortakmücadele adına Kürtlerle
yenidenbirittifakvebütünMüslüman“anasırı”kapsayanyenibirüslupdev-
reye sokulur. Ancak alttan alta aynı Türkleştirme politikası devam ettirilir.
KaradenizsahillerindekiRumlarçeşitliyöntemlerleyaşadıklarıyerlerdenkaç-
maya zorlanır. “Tehcir” sonrası geri dönmek isteyen Ermenilerin geri
dönüşününönükesilir. LozanAntlaşması ile birlikte yüzbinlerceAnadolu
Rum’umübadeleedilerekyerlerineYunanistan’dangelenTürkleryerleştirilir.
Sonrasındacumhuriyetlebirlikteaynıuygulamalarhızkesmedendevameder
ve Balkanlar ve Kafkasya’dan getirilen yeni göçmenlerle Anadolu ve
Kürdistan’ınTürkleştirilmesigayretisürdürülür.

Artık Anadolu’nun sınırlarının Kürdistan’ı da kapsayacak bir şekilde
genişletilmesiveKürt-Kürdistanisimlerinintarihtenvehafızalardansilinerek,
yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Elbette bubirdenbire başlayanbir süreç
değildir.Öncesindebuyönlübirçokfaaliyetinalttanaltayürütüldüğünedair
haylibulguvar.DahaİttihatveTerakkiiktidarıdönemindeKürtçekitapların
toplatılmaya başlandığı, satışının ve yayınlanmasının engellendiği (Dündar,
2008, 405) Kürt ismiyle kurulan cemiyetlerin yasaklandığı (Bilir, Bozkurt,
2008,13-42)bugüniçinçokçabilinendurumlardır.Ancakcumhuriyetinkuru-
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29 Bakınız,Dinç,N.Kemal,“20.YüzyılKürtGöçHareketlerindeBirinciDalga,KürtlerinYeniden
İskanıveKürtMültecilerMeselesi”ToplumveKuramDergisi,Sayı1,Sayfa211-238
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luşuve1924AnayasasınakadarKürtveKürdistanisimlerininresmenyasak-
lanmasına dair bir tutum veya belge mevcut değildir. Çok daha geç bir
dönemde,BirinciTBMM’deKürdistanmebusutabirininkullanıldığı,Lozan’a
antlaşmaiçingidenİnönü’nünTürklerveKürtleradınaoradabulunduğunu
söylediği,bugünsıkçatelaffuzedilendurumlardır.

TBMMtutanaklarıvegizlicelsezabıtlarındabukonudakidüşüncelerimizi
ispatlayanfazlasıylabelgebulunmaktadır.İştebirörnek;tarih22Eylül1922,
TBMMgizlioturumundaElcezireCephesiKumandanıNihadPaşahakkında
bir tartışma yürütülmektedir. Elcezire’de görev yaptığı dönemde nüfuzunu
kötüyekullanmakvekanundışıfaaliyetlerdebulunmaknedeniylegörevdenel
çektirilenNihadPaşa,yaptığıuzunsavunmasındaKürtlerveKürdistan’adair
tafsilatlıdeğerlendirmeleryapar.NihadPaşa,Elceziremıntıkasını,görevyeri
ve sorumluluk alanını şöyle tarif ediyor: “İmdi Erzurum vilayetiyle Van vi-
layetinin kısmı Şimalisinden mada bütün Kürdistan arazisini ihtiva eden
Elcezire cephesimıntıkasının askeri ve siyasi barimesuliyetini deruhde ile
askerikararğahıittihazolunanDiyarbekir’egeldiğimzaman…”YaniElcezire
olarakadlandırılanmıntıkanınaslındaKürdistanolduğunubelirtiyor.Görevin
kendisineverildiğinibildirenvealtında“BüyükMilletMeclisiReisiMustafa
Kemal”imzasıbulunan27.6.1337(27Ağustos1921)tarihlikişiyeözeltalimatbu
tartışma tutanakları arasındayer almaktadır.Bu talimattaM.KemalNihad
Paşa’ya,“Kürdistan’ınsiyasetidahilisiElcezirekumandanlığıtarafındanidare
edilecektir”demekte, “Kürdistan’daKürtlerin itilafınamaniolmak, tedricen
mahalli idareler tesis etmek ve bu suretle kalben bize merbutiyetlerini
(bağlılıklarını) teminetmekle”görevlendirmektedir.NihadPaşahakkındaki
suçlamalara karşı kendini şiddetle savunsa da özellikle Kürt mebusların
eleştirivetepkilerikendinigösterir.EnserttepkigösterenlerdenbirisiSiverek
mebusu Lütfi Bey’dir. Lütfi Bey konuşmasının bir yerinde şöyle seslenir
meclise: “Efendiler bugün bendeniz Kürdistan mebusuyum, Kürdistan
hakkındaki böyle bir telakkiyi katiyen reddederim…” (TBMM Gizli Zabıt
Celseleri,Cilt3,Sayfa550-574,22Eylül1922).

Kürdistan: Bir İnkar Coğrafyası

KürdistanismiyüzyıllardırKürtlerlemeskunbucoğrafyaiçinsöylenentarihi
bir ad olarak varolmuştur. Yaklaşık bin yıldır yazılı kaynaklarda varlığına
tesadüfettiğimizKürdistan(Özoğlu,2005,38)ismi,1925yılınakadardevlet
bürokrasisi arasında ve resmi belgelerde alenen kullanılmıştır. Anadolu ile
sınırolanvebusınırıkabacaFıratNehri’ninaktığımecraolarakkabuledilen
Kürdistan, 1925yılınagelindiğinde tıpkıKürt ismininkendisininyasaklanıp
inkaredilmesigibi,yeryüzündebenzerineazrastlanırbiryoketmeharekatı-
namaruzkalmıştır.AnadoluveKürdistanyanyana,birbirinesınırvebundan
dolayıbenzerözelliklertaşımaklabirlikte,doğalyapısı,coğrafyası,tarihi,de-
mografikyapısıylafarklılıklararzedenikiayrıtarihicoğrafyadır.Osmanlı’nın
son dönemlerinde Kürdistan’la birlikte Osmanlı Vilayât-ı Şarkıyyesi veya
sadece Vilayât-ı Şarkıyye tabirlerinin kullanıldığını görmekteyiz.
Cumhuriyet’egeçildiktensonraisebutabirindegiderektedavüldenkalktığını,
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yerine önceleri sadece Şark veya Doğu, ilerleyen zaman içinde ise Doğu
AnadoluveyaGüneydoğuAnadoludenmeyebaşlandığınıgörmekteyiz.30

Türk dostu olarak bilinen tarihçi AndrewMango “Atatürk ve Kürtler” adlı
makalesinde“TürkiyeCumhuriyeti’ninKürtvatandaşlarınakarşıpolitikasını
şekillendiren ideoloji Atatürk’ten öncesine dayanıyor (Mango, 1999).Onun
asılkatkısıKurtuluşSavaşıboyuncaKürtmeselesinibaşarılıbirşekildeyönet-
miş olmasıdır. Bundan sonra sıra önce modern bir ulus devlet yaratmaya
gelmişti”der.Yaniyenicumhuriyetinİttihatçılardandevralınanmilliyetçiide-
oloji temelinde Kürt ve Kürdistan politikalarını devam ettirdiğini, 1924’ten
sonra devreye sokulan inkar ve imha siyasetinin kaynağında öngörülen bu
proje ve ideolojinin yattığını söylemektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra
başlayan “Kürt İsyanları”nın tamdabu yıl dönümünedenkgelmesi hiçde
rastlantıdeğildir.1919-1923yıllarıarasında“başarılıbirşekildeyönetilen”Kürt
ilişkilerin birden bire bozulup, isyanların başlamasının altında yatan sebep
nediracaba?Döneminenbüyük“Kürtİsyanı”olarakkabuledilenŞeyhSait
İsyanı’nınhazırlayıcısıolangizli“Azadi”örgütününisyanhazırlıklarıiçingös-
terdiği 11maddelik gerekçe içerisinde, birincimadde “KürtlerinAnadolu’ya
nakledilip, Kürdistan’a Türk göçmenler yerleştirilmesi” olurken, dördüncü
madde “Kürdistan kelimesinin bütün eğitim kitaplarından çıkarılması ve
ülkedeki Kürtçe coğrafi isimlerin kademeli olarak Türkçe isimlerle değişti-
rilmesi”gösterilir(Olson,1992,74-75).BuhazırlıklaraslındaKürtleraçısından
yenibirsürecegirildiğininvebununciddirahatsızlıklaryarattığınıngösterge-
sidir.NitekimKürtlerinburahatsızlıklarındahiçdehaksızolmadıklarıfazla
zamangeçmedenaçığaçıkar.

1925yılındaKürtleriveKürdistan’ıtarihtensilmeyiamaçlayanmeşhur“Şark
IslahatPlanı”devreyesokulmuştur(Yıldız,2007,245-248).Döneminaskersi-
vil bütün üst düzey devlet yetkililerinin birlikte hazırladıkları bu plan
gereğince,Kürtçekonuşulması yasaklanır ve sistemlibirTürkleştirmepoli-
tikasının uygulanması mutabakatla kararlaştırılır. Bu planla paralellik arz
eden bir uygulamaya aynı yıl içerisinde Maarif Vekaletinin yayınladığı bir
bildiriderastlamaktayız.1925yılının8AralıktarihindeMaarifVekaletiyani
EğitimBakanlığı“TürkBirliğiniParçalamayaÇalışanCereyanlar”başlıklıbir
bildiriyayınlar.Bildiride“Kürt,Laz,Çerkez,Kürdistan,Lazistanadlarınınkul-
lanılmaması, bu konularda mücadele edilmesi” kararı ve kararlılığı vurgu-
lanır.31 ÖnceeğitimkitaplarındançıkarılanKürdistankelimesiartıktümüyle
yasak edilip, hafızalardan ve tarihten silinmeye çalışılacaktır. Yok edilmeye
çalışılanbugerçek,yokedicilerinkorkulukabusuolacakvecumhuriyetinüze-
rindehepbir “KürdistanHayaleti”dolaşacaktır.Cumhuriyet,kabusuhaline
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30 Türkiye’ninbugünkücoğrafibölgelerayrımı,1941yılındayapılan“BirinciTürkCoğrafyaKongresi”
ndekararaltınaalınmıştır.Bakınız:Yiğit,Ali“GeçmiştenGünümüzeTürkiye’yiBölgelereAyırma
ÇalışmalarıYapılmasıGerekenler”
http://web.sakarya.edu.tr/~ayigit/ESERLER/TRbolgeayirm.pdf.

31 www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8FE9074FF19B00050B809AAF-
BA588C3B
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gelenKürdistanHayaleti’nibazenAğrıDağı’nagömerekkurtulmakistemişse
debaşarılıolamamıştır.

1925yılındansonraKürdistan ismikriminalizeedilmişvebirdenbirebütün
kötülüklerinkaynağıgibiyansıtılmıştır.BugünKürdistanismindenduyulan
korkuyudüşündüğümüzdegeçenzamaniçerisindeyürütülenbilinçlivesis-
temlikarşıpropagandavemücadeleninürünüolduğuçokdaha iyi anlaşıl-
maktadır.Kürdistanisminekarşıyürütülenbumücadeleninbirayağınıadlive
idarikollukgüçlericebirveşiddetvasıtasıylauygularken,diğerayağınıeğitim
kurumlarıözellikledeüniversitelerideolojikcenahtan,“bilimsel”çalışmalarla
tamamlamayaçalışmıştır.TürkiyeakademisininKürtlerinTürklüğünüispat-
lamaya dönük yaptığı “bilimsel” çalışmalar33 bu çabanın önemli bir ayağını
oluşturur.BiryandanKürtlerinTürkolduğu ispatlanmayaçalışılırkendiğer
yandan dağlı, ilkel, medeniyet-dışı Kürt imgesi tekrar tekrar üretilerek
Kürdistanüzerindedevamettirilmekistenenhegemonyanınmeşruiyetzemi-
ni oluşturulmaya, inkar ve imha sistemine haklılık kazandırılmaya
çalışılmıştır.BuradaçokfazlateferruatagirmedenKürdistanismineyönelik
yürütülenmücadeledenyakınzamanaaitikiörnekvererekbubahsitamam-
layacağız.

Üzerindeduracağımızilkörnek,ProfesörDoktorTuncerBaykaratarafından
hazırlanmışveTürkKültürünüAraştırmaEnstitüsü tarafından 1988yılında
yayınlanmış olan “Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası’na Giriş” isimli kitaptır.
Kürdistan’ınbugünküİran-IraksınırındakiCibâl denendağlıkyörenin,XIV.
yüzyıldansonrakiadıolduğunusöyleyenprofesör,Kürtismininise“Türkçe’de
dağlık yörede yaşayan Türkler anlamına” geldiğini iddia etmektedir (26).
Kürdistan’ı bugünkü Türkiye sınırlarının dışına taşıyan yazar, “Osmanlı
Devleti’nde, ilk fetih yılları hariç, hiçbir dönemdeKürdistan diye bir terim
mevcutolmamıştır”demektedir.Amahemenardından“Gerçi,dağlıkmıntıka
veyagöçerlermemleketi anlamındaKürdistankullanılıyordu”demektende
kendinialamamıştır.Mızrakçuvalasığmadığıiçinneyapacağınışaşıranpro-
fesörbukezde“GöçeranlamındaveçoğulolarakkullanılanEkrad’ın(Kürtler)
böyle bir ülkeye ad verecek bir özelliği yoktu” (123-124) diyerek haklılığını
kanıtlamaya çalışmaktadır. Nitekim yukarıda ana hatlarını sunduğumuz
Kürdistan Eyaletine de değinmek zorunda kalan Baykara, bu isimde bir
eyaletinkurulmasınıTanzimatsonrasıAvrupalıdevletlerinOsmanlı’yakur-
duğubirtuzakolduğunusöyleyerekişiniçindençıkmayaçalışmaktadır.

İkinciörneğimizindahayakınbirzamana,Kürtmeselesininartıkinkaredile-
meyecekbirraddeyegeldiği2008yılınaaitolmasıayrıcamanidarbirdurum-
dur. Ele alacağımız kitap aslında 1918 yılında Ali Emirî Efendi tarafından
yazılmıştır. “OsmanlıVilayât-ı Şarkiyyesi” isimli bukitap ikisi de akademik
unvanasahipAbdülkadirYuvalıveAhmetHalaçoğlutarafındanLatinalfabe-
sine çevrilerek “OsmanlıDoğuVilayetleri” ismiyle tekrar basılmıştır.Kendi
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33 Bukonudaözellikle“TürkKültürünüAraştırmaEnstitüsü”tarafındanyayınlananvegenellikle
başlıklarıTürkKürtleribiçimindeadlandırılanyayınlarabakılabilir.

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 170



koyduklarıdipnotlarlakitabınanlaşılmasınakatkısunanyazarlar,kitaptaçe-
kincesizce kullanılan Kürdistan isminden rahatsızlık duyarak bir dipnotla
açıklamagereğiduyarlar:“AliEmiriEfendikitabındayeryerKürdistancoğrafi
isminikullanmıştır.Öneminebinaenbuterimiçinbiraçıklamadabulunma
zorunluluğuhissettik.Öncelikleşunubelirtmektefaydavardırki,Kürdistan
ismineneantikdönemde,nedeİslamcoğrafyacılarındarastlanmamaktadır.
Bu Türk devrinde ortaya çıkan bir terimdir… Kürdistan terimi Kürtlerin
yaşadığıbircoğrafyayıdaihtivaetmemektedir.Ziraoyıllarda‘Ekrad’olarak
isimlendirilenvegöçebeolarakyaşayanKürtaşiretlerinböylebirülkeyead
verebilecek özellikleri yoktu” (2008, 38-39). İnkarın dilinin böyle fotokopi
kağıtgibibirbirinebenzerolmasıhangiideolojivezihniyetinürünüolduğu
düşünüldüğünde şaşırtıcı gelmiyor belki, ama 2008 yılında bunların dil-
lendiriliyor olduğunu düşündüğümüzde Kürt ve Kürdistan’ın inkarının
Türkiyeakademisiniçokciddianlamdaçürüttüğüvedeğişiminönündebüyük
birengelteşkilettiğigerçeğikarşımızaçıkıyor.

Sonuç

Bu çalışmada arşiv kaynaklarına dayalı tarihi belgeler ışığında gördük ki
Kürdistan,çokdauzakolmayanbirzamandiliminekadarhertürlükorkuve
kaygıdanuzak,Kürtlerlemeskuncoğrafyayıtanımlamakiçindoğallığındakul-
lanılan tarihi bir isimdir. 1924 yılında başlayan Kürdün inkarı ile birlikte
KürtçeveKürdistanüzerindedebaskılaroluşturulmuş,modernbirulus-dev-
let inşaetmekadınabirhalkındiliveüzerindeyaşadıkları toprakların ismi
yasaklanmıştır.AynıideolojikbakışaçısınınürünüolarakKürthalkınakarşı
aşağılayıcı,küçümseyen,tahakkümemuhtaçbirkütleolarakyansıtılanoryan-
talist bir dil kullanılmıştır. Kürtler ve Kürdistan gerçekliği tanınmak isten-
mediğigibihakkaniyetletanımlanmaçabalarındandasakınılmıştır.Kürdistan
isminikullanmakbölücülük,ayrılıkçılık,hainlikvedışgüçlerinmaşasıolmak-
lakodlanarakbirkorkukaynağıhalinegetirilmiş,böylelikletarihselgerçekler
unutulmuş, unutturulmuştur. Bugün hâlâ üzerinden korku perdesi kalk-
mamışolanKürdistanisminin,devletkatındaağzaalınmamakiçinözelçaba
sarfedilmesinibaşkaşekildeizahetmekmümkündeğildir.

Türkiye’debuinkarcıdilhâlâvarlığınıdevamettirsedebugünİranveIrakdev-
let sınırları içerisinde resmen tanınan birer Kürdistan idari birimi veya
Kürdistanbölgesibulunmaktadır.Irak’takiFedereKürtDevleti’ninKürdistan
olaraktanınmasıbaşlangıçtaTürkiye’debüyüktepkilerlekarşılansadagiderek
normalleşen bir tutumun geliştiği gözlenmektedir. Etrafındaki Kürtlerin
yaşadıkları topraklar için Kürdistan ismini özgürce kullandıkları bugünde,
Türkiye’de Kürtlerin bin yıllardır yaşadıkları bu tarihi coğrafya için hâlâ
Kürdistanisminiresmenvehukukenkullanmalarınınyasakolmasıdüşünüle-
mez.85yıldırkatıbirşekildesürdürüleninkarcı,asimilasyonpolitikalarının
sonuçalmadığıvebundansonradainceltilmişbirşekildeyürütülecek“idare
etme” politikalarının yaraya merhem olmayacağı bilinmelidir. Başlatılan
“açılım”girişimlerininhedefineulaşması,öncelikleikirciksiz,samimibiryak-
laşımla Kürtlerin düşünce ve değer dünyasına saygılı olmak, yakınlaşmak,
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tanımakvedeğervermektengeçmektedir.YaniKürdü,KürtçeyiveKürdistan’ı
“mücadeleedilmesi”,yokedilmesigerekenolgularolarakdeğil;hayatın,tari-
hin,Kürdündeğerdünyasınındoğalbirparçasıolarakkabuledip,tanımaktan,
hakkaniyetletanımlamaktanvebenimsemektengeçmektedir.
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