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Hollanda’da Türklük ve Kürtlük 
Araştırmaları: Kısa Modern Tarih*

Michiel LEEZENBERG��    

Hollanda akademik yaşamında Türklük araştırmaları uzun süredir yer-
leşik bir konuma sahiptir; yakın geçmişte Kürtlük araştırmaları da ar-
tan bir etkinlik göstermiştir. Ancak bu iki alan, oldukça farklı çizgiler-

de gelişmiştir; bunun temel nedeni de birinin resmi devlet dili olmasına karşı-
lık, birinin ise varlığının bile siyasal olarak duyarlı bir konu oluşturduğu gay-
ri resmi bir dil olmasındandır. Bu kısa değerlendirmede, savaş sonrası dönem-
de en göze çarpan gelişmeler dile getirilmeye çalışılacaktır.  

Hollanda kökenli bilim adamlarının yürüttüğü araştırmalarla, Hollanda’da 
veya Hollanda kurumları çerçevesi içinde yürütülen araştırmalar birbiriyle 
karıştırılmamalıdır. Hollandalıların Türklük veya Kürtlük konularıyla başka 
konulardan daha fazla veya daha nitelikli biçimde ilgilenmesini gerektiren 
bir durum olduğunu düşündürtecek bir neden ortada yoktur. Ancak şu anda, 
Kürtlük araştırmalarını yürüten – aslında az sayıda - bilim adamları arasında 
Hollanda asıllıların görece fazla olması, herhalde tesadüften ibarettir.    

Daha önemlisi, uygun kurumların ve elverişli araştırma çerçevelerinin 
varlığıdır. Hollanda İslam dünyasında Türklük ve diğer dillerle ilgili 
akademik çalışmalara en aızndan onyedinci yüzyıldan beri yer vermiştir (ilk 
dönemle ilgili olarak bkz. Hakkı Kadı 2002). Özel olarak Leiden Üniversitesi, 
hem farklı doğu dillerinin araştırılmasıyla, hem de Orta Doğu dışındaki 
birkaç kütüphaneyle karşılaştırıldığında, etkileyici bir doğu elyazmaları 
koleksiyonuna sahip olmasıyla uzun süredir haklı bir ün sahibidir. Ama bu 
durum aynı zamanda, Leiden’deki Türkoloji çalışmalarının geleneksel olarak 
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dilbilim temelli olduğunu ve Edward Said gibi yazarların ‘oryantalizm’ adını 
verdiği tarzda olduğunu da ortaya koyar. Türkoloji bölümünde, Türk ve 
Kürtlerle ilgili toplum bilimleri yaklaşımıyla incelenmiş çok az konu vardır 
ve böyle bir yaklaşım sağlandığında bunlar, sosyoloji, antropoloji ve benzeri 
bölümlerde yürütülmüştür, yani Türklük veya Kürtlükle ilgili olarak doğrudan 
onları odak noktasına alan bir yaklaşım ve kurumsallaşma olmamıştır, 
daha çok Arap dünyasında burgu yapan genel Orta Doğu alan araştırmaalrı 
çerçevesi içine sıkışmışlardır. Bu durum 1960 ve 70’lerde özellikle Türkiye ve 
Fas’tan işçi göçü yaşanmasına ve 1980’lerden itibaren ikinci kuşak göçmen 
çocuklarının Hollanda üniversitelerinde artan sayıdaki varlığına karşılık, 
değişmemiştir. Orta Doğu kökenlilerin artan varlıklarının görünür hale 
gelmesiyle başlayan yeni araştırma etkinlikleri, tipik olarak sosyal bilimler 
ve genel ve uygulamalı dilbilim alanlarında kendisini göstermişitir. Bu yeni 
araştırmalar, daha çok entegrasyon, suç, ikinci dil edinimi ve benzeri siyaset 
kaynaklı sorunlara yönelmiştir. Dahası, bu alanlarda yapılan araştırmalar 
dilbilim temelli Türkoloji bölümlerinde hemen hiç etki yaratmamış ve onlarla 
bütünleşmemiştir.    

Birçok üniversitede, Türkçe öğreten dersler bulunmakla birlikte, tam 
anlamıyla Türkoloji master programı yürüten kurum çok azdı. Leiden’deki 
Türklük araştırmaları bölümü Türkoloji alanında gerçek bir kürsüye sahip 
olmakla övünebileceği gibi, Türk ve Osmanlı tarihleri alanında da güçlüdür. 
Kürsü başklanlığını, uzun sure, Eski ve Yeni Osmanlıca uzmanı olan Barbara 
Flemming yürütmekteydi; 1990’ların başında emekli olmasıyla, kürsü başkanı 
tarihçi Erik Jan Zurcher olmuştur. Zürcher, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
modern dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihi uzmanıdır. Kendisinin en 
etkili eseri, kuşkusuz, sayısız baskı yapan ve birçok dile çevrilen Modernleşen 
Türkiye’nin Tarihi’dir (1993). Bir başka Leiden’li tarihçi ise, onyedinci yüzyıl 
Osmanlı İmparatorluğu üzerinde yoğunlaşan ve özellikle Hollanda ile 
ilişkilerini araştıran Alexander de Groot’dur.

Hollanda’da Kürtlük araştırmaları bütünüyle başka bir gelişimdir. Yakın 
döneme kadar Kürtükle ilgili konularda eğitim ve araştırmalar, siyasal 
duyarlılıklardan ötürü, bütünüyle cesaret kırıcı değilse bile çok zordu. Kürt 
diline giriş dersleri, tipik biçimde, Türkçe ve Farsça bölümlerinde seçmeli 
ders olarak verilirdi. Kürt dili araştırmaları birçok doğu diline ve çok daha az 
konuşanı olan dillere göre çok daha sığ ve nadir durumdaydı. 1970’lerde Martin 
van Bruinessen Kürdistan’ın kırsal kesimindeki toplumsal örgütlenmeyle 
ilgilşi tezini yayınladı (1978) ve bu tez zaman içinde alanının klasik çalışması 
haline geldi. Ama uzun zaman, Martin van Bruinessen, Hollanda’da Kürtlük 
üzerine akademik bir arşatırma yürüten tek kişi olarak kaldı. Ancak 1990’ların 
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başlarındadır ki bu konuyu çalışarak bir Hollanda üniversitesinde bir kadro 
alabildi ve bu kadro bile doğrudan ve açıkca Kürtlük araştırmalarıyla ilgili 
değildi. Kürtlerle ilgili birçok makale yayınlamış olmasına karşılık (van 
Bruinessen 2000), son dönemde o da araştırmalarını daha genel anlamıyla 
modern İslam dünyasının incelenmesine yöneltti.      

Birkaç kişi daha Kürtler konusunda çalışma yapmıştır: Hollandalı-İngiliz 
Philip Kreyenbroek bunlardandır. Köken olarak Utrecht üniversitesinden olan 
Kreyenbroek, eski İran dinleri alanından bugünkü Yezidiler alanına geçmiştir. 
Aynı zamanda, daha genel olarak Kürtlerle ilgili çağdal toplumsal ve siyasal 
gelişmelerle ilgili bir yayının da editörlerinden biridir (Kreyenbroek & Allison 
199..). Kürtlerle ilgili Hollanda’daki en önemli dil araştırması ise Margreet 
Dorleijn’in 1996’daki Kürtçe-Türkçe dil ilişkileri konulu tezidir. Daha genç 
kuşaktan araştırmalar verheij (1998) ve Leezenberg’e (1997, 2005) aittir.

Ama böyle bireysel etkinliklerin daima izleyicisi çıkmıyor ve onları 
destekleyen ve cesaretlendiren akademik kurumlaşma day ok. Dolayısıyla, bu 
dönemin ilgi çeken çalışmalarının çoğunluğu, ifade edildiği gibi yarı-akademik 
kurumlarda yürtülmüştür. Böylece 1960’lar ve 70’lerde başkanlığını  Silvio van 
Rooy’un yaptığı – belki de ona yaşam veren gerekir - Uluslararası Kürdistan 
Derneği’nin etkinliğine tanık oldu. Bu örgütlenmenin en önemli yayını, 
kapsamlı, iki ciltlik bibliyografyaydı (van Rooij ve Tamboer 1968). 1990’larda 
bir başka akademi dışı örgütlenme, Hollanda Kürdistan Derneği (Stichting 
Nederland-Koerdistan), hukukçu Pieter Muller başkanlığında, Kürtlerle 
(özellikle Türkiye ve Irak’la) ilgili gelişmeleri yansıtan sayısız rapor yayınladı. 
Bunların çoğunluğu gözlemcilere veya gazete ve başka kaynaklardaki derin 
araştırmalara dayanıyordu (örnek 1992, 1996). Bu örgütlenmeler, gönüllü 
çalışmayla yürüyordu ve bugün ikise de geçmişe karışmıştır. Bugünlerde 
uluslararası dayanışma grupları, Hollanda’da da, başka yerlerde olduğu gibi, 
eskisi kadar popular değil. Ama internet sayesinde uluslararası eylemcilik 
ve bilgi alışverişi çok daha kolay oldu. Benzer biçimde Ledien’deki Türklük 
araştırmalrı bölümünün etkinlikleri de artık internetten izlenebiliyor (http://
www.tulp.leidenuniv.nl/).

2003 Irak savaşının başlangıcında ve Kuzey Irak’ta Kürt yönetimi 
kurulduktan sonra, ABD’de Güney Florida ve Birleşik Krallık’ta Exetert 
üniversitelerinde Kürtlük araştırmaları kürsüleri oluşturuldu. İki önde 
gelen Kürt partisinin himaye girişimleri kürsülerin adına da yansımış 
durumdadır (sırasıyla Molla Mustafa Barzani kürsüsü ve İbrahim Ahmed 
programı) ve böylece özerk ve eleştirel araştırmaları teşvik etmek yerine 
Kürtlük araştırmalarında tarafgirlik üretmek riski yaratmaktadırlar. 
Hollanda’da Türk veya Kürt kökenli yarı-akademik birey ve kurumsal 
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grişimler diğer ülkelerden daha az olmuştur. Başka yerlerde, Almanya’daki 
Türklük Araştırmaları Merkezi (Zentrum für Türkeistudien), Fransa’daki 
Kürt Enstitüsü ve İsveç’teki Kürt Kütüphanesi gibi başarılı ve devamlı yarı-
üniversiteli kurumlar oluşturulmuştur. Hollanda’da benzer girişimler temel 
tutturamamış ve süreklilik gösterememiştir.

şu anda Orta Doğu ve İslam dünyasına yönelik akademik ilgi, yerel süreçler 
ve belirli dillere yönelik ilgiden çok, uluslararası siyasetle İslam ilişkisini 
daha fazla yanısıtıyor. Müslüman ülkelerden büyük sayılarla göçmenlerin 
gelmiş olması eğitim programlarının gözden geçirilmesi veya genişletilmesini 
getirmedi. Gerçekte, Hollanda’da, son zamanlarda, kamuoyunda, dar kafalı 
demeyelim ama çok daha fazla milliyetçi bir tartışma eğilimi ısrarla gelişim 
gösteriyor. Dolayısıyla son dönemdeki “ulusal tarihi müfredatı” veya her 
lise öğrencisinin bilmesi gereken tarihi kişiler ve olaylarla ilgili tartışma, 
dar anlamda ulusal (ulusalcı demeyeceksek) “Hollanda tarihi” üstüne 
temellenmiştir ve geniş Avrupa tarihi burada ancak küçük bir rol oynamaktadır, 
Batı dışı dünya ise neredeyse hiç yoktur. Hollanda sömürgecilik tarihi bile son 
zamanlarda kavranan biçimiyle ancak marjinal derecede kapsanmaktadır. Bu 
müfredat tartışması, Avrupa’yla bütünleşme ve genişleme konusuyla birlikte 
siyasal İslam’ın dünya çapında yeni görünür olan biçimlerinden etkilenen ve 
lise mezunlarının tarih bilgisindeki gerilemeden beslenen uluscu tepkinin 
etkisi altında kalmıştır. Dolayısıyla şu anda Hollanda üniversitelerindeki 
tarih programları (liseleri bir yana bırakalım) bütünüyle Avrupa-merkezlidir, 
uluscudur ve seçmeli başlık olarak dahi Osmanlı tarihini içermemektedir (bkz. 
De vos (çıkacak)).

Geleneksel, dil temelli Arapça, Farsça ve Türkçe çalışmaları bölümlerinde 
öğrenci sayısı gerilemiş ve bazı yerlerde kapanmak durumunda kalmıştır. 
İyimserler bu gelişmeleri anakronist oryantalist paradigmanın ölümü gibi 
değerlendirebilirler, ama halen Hollanda’da da en az Avrupa’nın diğer ülkeleri 
kadar güçlü biçimde yükselen yabancı düşmanlığı, Türk karşıtı duygusallık 
ve İslam stereotipleştirmesine tanık olunca, bunun ancak hayalci bir iyi niyet 
olduğu görülüyor. Geleneksel dil çalışmalarının ölümü, kısmen, dil ve dilbilimde 
yoğun öğretimin yeni üniversite yapısıyla (özellikle Bologna sözleşmesi olarak 
anılan Avrupa çapındaki bakelorya-master yapısı konusundaki anlaşmayla) 
uyuşmamasından kaynaklanmaktadır. Bir neden de doğu dilleri ve 
edebiyatlarıyla ilgili fazlasıyla bireysel dilbilim araştırma pratiğinin, ulusal 
ve uluslararası araştırma örgütlenmeleri içinde grup temelli araştırma 
projeleri karşısında marjinalleşmesidir. Böylece, yirmibirinci yüzyılın başında, 
Hollanda’da, Türklük ve Kürtlük araştırmalarını izlemek, on yıl öncesine 
göre gerçekten de çok daha zorlaşmıştır. Daha iyi yönde bir gelişmenin, belki 
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demografik gelişmelerle tetiklenmesi, özellikle Türk ve Kürt kökenli öğrenci 
sayısının istikrarlı artışından beklenebilir, ama bu değişim ancak öğrenciler 
bunu talep ederlerse gerçekleşecektir. Hollanda üniversitelerinde Türk ve 
Kürt öğrenci dernekleri artan derecede etkin ve görünür hale gelmektedirler, 
fakat henüz, Birleşik Devletler’de ulusal azınlıkların başarılı biçimde yapmış 
oldukları gibi, eğitim programlarında reform başlatacak bir hareketlenme 
yaratmış görünmemektedirler.  
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Özet: Bu çalışmada, Hollanda’da savaş sonrası Türklük ve Kürtlük çalışmalarının 

kısa tarihçesi üzerinde durulmaktadır. Bu alanlardaki dillerin farklı resmî konumları 

nedeniyle farklı kanallardan gelişip farklı araştırmalara konu olmuştur. Türklük ve 

Kürtlük çalışmalarının akademik örgütlenme ve programlarda nasıl yer aldığına da 
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değinilmektedir. Ayrıca gayrı-resmî veya yarı-resmî kurumsallaşmış çalışmaların bu 

alandan nasıl etkilendiği de irdelenmektedir. Son olarak son yıllarda Hollanda’da gelişen 

milliyetçi yaklaşımın bu alanlar üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Hollanda, Türklük çalışmaları, Kürtlük çalışmaları, akademi.

Abstract: The brief modern history of Turkish and Kurdish studies in the Netherlands 

constitutes the subject of this paper. Due to the different legal statues of two languages in 

question, these fields of study have developed along rather different lines and constituted 

the subject of different researches. How Turkish and Kurdish studies have taken part in 

Dutch academic organizations and programmes is also mentioned in the article. Moreover 

the paper deals with what influence have had Turkish and Kurdish studies on unofficial 

or semi-official institutionalized studies. Finally, the negative effect of recently developed 

nationalist approach in the Netherlands  on these fields of study is underlined. 

Key words: Netherlands, Turkish studies, Kurdish studies, academy.




