
سیروان صالح زادە

مدرنترکیھدولتانکار ھویت کردھا درھای واکاوی ریشھ

چکیدە

با سرریز مدرنیت ب جھان سوم و شناسایی شرق توسط غربیھا، ملل شرقی نیز ب این نتیج رسیدند 
سومی، ک برای پیشرفت الزم است دولت مدرن خود را بر مبنای ملت شکل دھند، در جوامع چند قومی جھان 

قوم مسلط ھویت خود را ب عنوان ھویت اصیل جلوە داد و ملت در این کشورھای چند قومی بر مبنای 
با سقوط امپراطوری عثمانی و تشکیل ترکی مدرن نیز ھویت ترکھا ب . خصوصیات قوم مرکزی تعریف شد

کردھا ب عنوان عنوان ھویت قوم مسلط و فرادست تعریف شد و اقوام خارج از این تعریف و مخصوصا
 تشکیل دولت تک حزبی ب مدرن و برآمدن کمالیست ھا منجر ب دیگری تعریف شدند، شکل گیری ترکی

شد، در طی بیشتر از بیست سال سلط نظام تک حزبی ب رھبری آتاترک و ) آتاترک(رھبری مصطفی کمال
طور رسمی از طرف دولت انکار ترویج ایدولوژی کمالیسم در قالب نھادھای رسمی دولتی ھویت کردھا ب

ریش انکار ھویت کردھا را باید در ایدولوژی مسلط کمالیسم در آن دوران یافت، کنگرەھایی برای . شد
تحقیق در مورد تاریخ و زبان ترکھا تشکیل شد ک نتایج این کنگرەھا منجر ب تز تاریخ ترک و نظری زبان 

ا وجود کردھا را انکار شد و کردھا ب عنوان ترکھای کوھی خورشید شد، در این دو نظری ب طور آشکار
نتایج این کنگرەھا در رابط با کردھا و نھادین شدن ایدولوژی کمالیسم در ترکی مدرن تا ب . معرفی شدند

.امروز نیز منجر ب انکار ھویت کردھا شدە است

مقدم

ورھای معدودی را می توان یافت ک امروزە بسیاری از کشورھا از نظر فرھنگی متکثر ھستند، کش
 در تمامی جھان صادق است، لیکن در جھان توسع چ شھروندان با یک زبان سخن بگویند، این قضی

رویای تا حد زیادی دموکراتیک "ملی/قومیچند"یافتی غرب برخورد با مسال چندفرھنگی در کشورھای 
قومی کبک ھا در کانادا، کاتالونیھا در اسپانیا و غیرە دارد با این وجود ھم ما شاھد بروز ناسیونالیسم 

 یافت نشان از بغرنج بودن مسائل قومی می باشد، اگر مسائل قومی در جھان توسع ھستیم، این مسال
مسالای مھم و پیچیدە است در جھان سوم ب طریق اوال این قضی صادق است، با سقوط امپراطوری 

ت حاکمیت این امپراطوری از آن جدا شدە و ب مرور زمان ب حکومت ملی خود ملت ھای تح/عثمانی اکثر قوم
در این میان بخشی از کردھا درمیان کشورھای تازە تاسیس عراق و سوری تقسیم شدند و . دست یافتند



مسئل کردھا ک در حالت کلی بین چھار کشور ترکی، ایران، عراق و . بیشتر کردھا در ترکی جدید ماندند
وری تقسیم شدەاند یکی از بغرنجترین و شاید ھم بغرنجترین مسال قومی در خاورمیان و جھان می س

باشد، بروز جنبش ھای ناسیونالیستی قومی در بخشھای مختلق کردستان نشان از خواست مداوم این 
و تعریف با شکل گیری دولت مدرن ترکی. ملت برای رسیدن ب حقوق ملی و انسانی خویش می باشد/قوم

ھویت ملی ترکی بر مبنای ھویت قوم ترک تنشھا و جنگ ھای زیادی بر سر مسائل قومی در ترکی شروع 
.شد ک تا ب امروز نیز ھنوز ادام دارد

بیان مسال

یکی از مسائل بغرنج در دنیای سیاسی امروز مسال قومیت ھا در جھان و ب ویژی تنازع و مبارزە قومی 
شدت منازعات قومی در کشورھای جھان سوم ب ویژە در دھی آخر قرن بیست و . باشددر جھان سوم می

یکی از . نسل کشیھای زیادی ک اتفاق افتاد، پژوھشگران زیادی را ب تحقیق در این زمین عالق مند کرد
دولت .ملی است/ملت سازی در کشورھای جھان سوم نیز ناشی از ھمین تکثر قومی-دالیل اصلی مشکل دولت

ملی در این کشور کردھا /ترکی مدرن یکی از کشورھایی است ک اقلیتھای زیاد دارد، بزرگترین اقلیت قومی
جامع . می باشند ک از زمان شکل گیری ترکی جدید نزاع قومی در این کشور بین کردھا و ترکھا ادام دارد

مادە، ٣پیمان سور شامل . " تان موافقت کردطی قرارداد سور با خودمختاری و استقالل کرس١٩٠ملل در سال 
ب تدارک مکانیسم ایجاد خودمختاری برای ٦٢در مادە . در رابط با استقالل و خودمختاری کردستان بود

اشارە شد و شمال مرز ترکی با سوری و -در مرز جنوبی ارمنستان-مناطق عمدتا کرد واقع در شرق فرات
، ٦٢، حکومت ترکی با اجرای مفاد زکر شدە در مادە ٦٣طبق مادە .شودبین النھرین نیز چنین مشخص می 

ماە از طریق یک کمسیون س نفرە تعیین شدە ب وسیل حکومت ھای انگلیس و فرانس و ایتالیا ٣در مدت 
در قانون رسمی دولت ترکی، مردم ترکی ب عنوان کشوری تک فرھنگی، ) ١١١: ١٣٩٠انتصار،."(موفقت کرد

جنبش احسان ١٩٢٩جنبش شیخ سعید پیران، در سال ١٩٢٥در سال . نی و تک قومی معرفی شدە استتک زبا
جبنش شیخ رضا درسیمی در کردستان در پاسخ ب سیاستھای یکسان ساز ١٩٣٨تا ١٩٣٦نوری پاشا و در 

آمدن فرھنگی و ژینوساید فرھنگی دولت ترکی ظھور کردند ک ھمگی آنھا ب شدت سرکوب شدند، با بر
در چھارچوب این سیاست کلم کردستان از کتاب ھای ".کمالیستھا سیاستھای کردستیزان شروع شد

جغرافیا حزف شد، کاربرد زبان کردی و آموزش ب زبان آن ممنوع گشت، فعالیت انجمن ھا و سازمان ھای 
تبعید شدند و مھاجرت سران قبایل و عشایر کرد دستگیر و . فرھنگی  سیاسی کردان غیر قانونی اعالم شد

در ترکی مدرن تا ب امروز نیز ) ١٠١: ١٣٩٠انتخابی،."(اجباری گروەھای بزرگی از کردان سازمان دادە شد
این . ملتی جدا ک دارای تاریخ، زبان و فرھنگ جداگانای ھستند، انکار می شود/ھویت کردھا ب مثاب قوم



ر تز تاریخ ترک و نظری زبان خورشید می پردازد ک در تحقیق ب بیان ریشھای نظری انکار ھویت کرد د
قالب ایدولوژی رسمی دولتی کمالیسم در ترکی طی کنگرەھایی رسمی تئوریزە شدند و ب صورت رسمی در 

.کتابھای آموزشی دولتی ترویج دادە شدند

:اھمیت پژوھش

ب رغم ادعاھای مدرنیت در رابط با آزادی و برابری انسانھا یکی از جلوەھای زشت تمدن مدرن تبعیص 
ملی وجود دارد، کشور /قومی و نژادپرستی است، نژادپرسی و تبعیض در بسیاری از کشورھای چند قومی

ر ھویت کردھا و ترکی یکی از این جوامع چند قومی است ک در آن مسلط شدن قوم ترک منجر ب انکا
تبعیض قومی و در نھایت منجر ب اجرای سیاستھای نژادپرستان از طرف دولت ترکی شد ک تا ب امروز 

. نیز ادام دارد

شاید یکی از بادوام ترین منابع تنش و ) سرزمین کردھا(تقاضای کردھا برای خودمختاری یا استقالل" 
)١٣٩٠:١٧انتصار،."(درگیری قومی در خاورمیان نوین بودە است

یکی از خصوصیات و ویژگیھای برجست جوامع جھان سوم، گسترش نقش دولت ب عنوان عامل و "
متغیری مستقل در شکل دادن ب توازن و تعادل نیروھای اجتماعی، مثل کنترل خواستھای مخالف سیاسی و 

)١٦: ١٣٩٠انتصار،"(اجتماعی گروەھای قومی، بودە است-اقتصادی

بر این اعتقاد است ک جھت رھایی بشر، رسیدن ب آزادی و برابری و جلوگیری از تبعیض ھا نگارندە
باید تحقیقات علمی وسیعی صورت گیرد و ب دور از در نظر گرفتن منافع دولتھا و با جسارتی علمی و 

ا در ترکی مدرن بدون تحقیقاتی علمی در رابط با انکار ھویت کردھ. روشنفکران در این راستا گام برداشت
یافتن راە حلی اخالقی قابل دفاع و از نظر . رسیدن ب آزادی و برابری در ترکی مدرن ممکن نخواھد بود

.این تحقیق گامی کوچک در ھمین راستا می باشد. می باشدضروری ل وسیاسی معق

اھداف تحقیق

) Kurdish question(کرداز مسئل علمی تررسیدن ب شناختی برداشتن گامی کوچک در راستای -1

تبارشناسی ریشھای انکار ھویت کردھا در ترکی مدرن-٢

سوال 



چرا ھویت کردھا در دولت ترکی مدرن انکار می شود؟

فرض

ویت ھویت قوم مسلط ترک ب عنوان ھدر ترکی مدرن ھمچون بیشتر جوامع جھان سومی چند قومی،
ایدولوژی کمالیسم نھفت ریش این انکار ھویت کردھا در.رسمی تعریف شد ک منجر ب غیریت سازی شد

است ک در قالب تز تاریخ ترک و نظری زبان خورشید در دورە تسلط نظام تک حزبی ب رھبری مصطفی 
.کمال این دو نظری طی کنگرەھای رسمی دولتی تئوریزە شدند

)ترکی(سومکشورھای جھان دولت مدرن در شکل گیری و ساختار :متغیر مستقل

ایدولوژی کمالیسم تز تاریخ ترک و نظری زبان خورشید در چھارچوب: متغیر میانی

انکار ھویت کردھا: متغیر وابست

:تعریف مفاھیم

ملی ک دارای زبان، /منظور از انکار ھویت انکار وجود کردھا در مقام گروە قومی: انکار ھویت کردھا
.ھا ھستندھا لحاظ قومی و نژادی متفاوت از ترکتاریخ و فرھنگ جداگانای ھستند و ب

منظور ھمان ایجاد غیریت است ک طی آن یک گروە انسانی خودش را اصل قرار می دھد و : غیریت سازی
گروە دیگری را ب حاشی می راند، در این فرایند ویژگی گروە قومی مسلظ اصیل و بھتر جلوە دادە می شود 

 راندە شدە غیر اصیل جلوە دادە می شودو ویژگیھای گروە قومی ب حاشی.

مصطفی توسط حزب مسلطی ب رھبریمنظور از کمالیسم ایدولوژی رسمی دولت ترکی : کمالیسم
.می باشد و از اسم فامیل او گرفت شدە استدر اوایل شکل گیری ترکی مدرن )آتاترک(کمال

.ک ھمان مسئل انکار ھویت کردھاستته ام پرداخفرض این تحقیق در زیر به بررسی:بررسی پیش فرض

انکار ھویت کردھا

ب جنوب شرقی ترکی اعزام شدم با چشم زمانی ک برای خدمت سربازی: دکتر اسماعیل بیشکچی می گوید
خودم ملتی را دیدم ک ک زبان، فرھنگ و تاریخشان با ما ترکھا فرق می کرد، این ملت ک ما ب آنھا 

: ٢٠٠٢بیشکچی،(.گوویم ب خودشان ترک کوھی نمی گویند، بلک خود را کرد می نامندترکھای کوھی می 



با برآمدن کمالیسم و انکار سیستماتیک ھویت کردھا حکومت ترکی برای کردھا عنوان ترک ھای کوھی )٣٣٠
الیست ادعا ترک کوھستانی نامید و نظری پردازان کم" مصطفی کمال کردان را ١٩٣٢در سال . " را ابداع کرد

کردند شبانان و دھقنان کرد در واقع ترکانی ھستیند ک زیر فشار فئودال ھای کرد زبان مادری خود را از یاد 
)١٣٩٠:١٠٢انتخابی، ." (بردە اند و باید ب پیکر مقدس ترک بازگردند

گ و زبان ، اندکی کمتر از یک سال پس از تاسیس جمھوری در ترکی مصطفی کمال، فرھن١٩٢٤در مارس "
یدتی اعتالء تا ب حد یک حکم عقجذب در ترکی جدید سیاست . کردی و حتی نام ھای جاھا ممنوع شد

استفادە از کلمات کردستان و کردھا ممنوع شد و حتی آسارە ب آنھا، در کتابھای )." ١٨: ١٣٨٧رندل، ." (یافت
ست وزیر ترکی و یار وفادار آتاترک ک ، عصمت اینونو نخ)١٣٩٠انتخابی،" (شریات برداشت شدتاریخ و ن

تنھا ملت ترک، حق ادعای حقوق ملی و : "سیاست انکار ھویت کردھا را ب صورت مدون پیادە می کرد گفت
)١٦٥: ١٣٩٠انتصار،"(قومی را در این کشور دارد و ھیچ عنصر دیگری از چنین حقی برخوردار نیست 

ما در : " در راستای ھمین سیاست انکار گفت١٩٣٠مبر  محمد عزیز بوژورث، وزیر دادگستری در سپتا
و اعتقادم بر این است ک ترکھا باید تنھا ...کشوری ب نام ترکی، ازادتری کشور دنیا، زندگی می کنیم

آنھایی ک از نژاد خالص ترک نیستند، تنھا می توانند یک حق در این کشور . ارباب و آقای این کشور باشند
)١٦٦-١٣٩٠:١٦٥انتصار، "(دمتگذار بودن است ان ھم حق بردگی و خداشت باشند و

تدوام انکار ھویت کردھا بعد از نظام تک حزبی تا ب امروز

 شدن در ترکی دلیل نھادین نیز باز ھم کمالیسم ب بعد از ایجاد تغییرات در نظام تک حزبی ترکی
اینونو جانشین آتاترک ب نظام چند حزبی تن عصمت١٩٤٩ھمچنان سد راە اصالحات باقی ماند، در سال 

١٩٨٢برای نمون در سال .با این وجود نگاە دولت ب مسئل کردھا ھمچنان بدون تغییر باقی ماند. داد
شورای رھبری نظامی مجلس موسسان غسیر نظامی را ب منظور تصویب یک قانون اساسی جدید تشکیل 

. تصویب سد، برای استفادە از زبان کردی معدودیت ھایی قائل شدداد، این قانون در ک طی یک رفراندوم
:قانون اساسی این موضوع را کامال روشن می سازند٢٦،٢٨،٨٩خصوصا مواد 

نباید ھیچ زبانی ک توسط قانون ممنوع شدە است، برای بیان و پخش افکار مورد استفادە واقع : ٢٦مادە 
ارھای مغناطیسی یا ویدیویی و دیگر لوازم رسانای ک ھر سند نوشت یا چاپ شدە، عکس، نو. شود

.برخالف این مادە مورد استفادە واقع شوند بایستی مصادرە شوند

.انتشارات نباید ب زبانی ک قانون آن را ممنوع ساخت است، انجام شود: ٢٨مادە



ا آن را توسع و ترویج ھیچ حزب سیاسی نمی تواند از ھیچ زبان یا فرھنگ غیر ترکی دفاع کند ت: ٨٩مادە
نماید و نمی تواند خواستار ایجاد اقلیت ھای در درون مرزھای ما گردند یا اتحاد ملی ما را تخریب 

)١٨٩: ١٩٩٠انتصار،.(کنند

در مورد توطئ راست گرایان ٢٠٠٩و ٢٠٠٨تحقیقات دولت در سال ... یکی دیگر از جرایانات جالب اخیر" 
تحقیقات نشان داد اعضای ارگنکون با ٢٠٠٨در اواخر سال . م ارگنکون بودتندرو و ناسیونالیست ب نا

نظامیان در حال خدمت و بازنشست، ژاندارمری، سازمان ھای اطالعاتی، دانشگاھیان، روزنام نگاران، 
جنایت ھا، قتل ھا. اعضای دادگاه، اعضای پارلمان و حتی جانیان و افراد وابست ب مافیا رابط داشتاند

و ترورھای صورت گرفت بدست اعضای ارگنکون متاثرکنندە بود، برخی موارد، کردھای مقتول ب داخل 
چاەھایی ک متعلق ب شرکت دولتی نفت بود انداخت شدە و چاه را با اسید پر کردە بودند تا ھیچ اثری بر 

)١٣٩٠:٢٠السن،" (جای نماند 

روش تحقیق

استفاده سده شیوە مطالعات کتابخانای که در این راستا از تحلیلی می باشد-تحقیق توصیفیروش
.است

پیشین تحقیق

 سابق ب دالیل انکار ٩٠با توج و اھمیت آن پژوھشھای زیادی در این زمین کردھا در ترکی مسال سال
این پژوھش ھا از طرف شرق شناسان، کردھا، ترک ھا . ھویت کردھا با زبانھای مختلف صورت گرفت است

جود ب نظر من منسجم ترین و دیگر محققان در خاورمیان و نقاط دیگر جھان انجام گرفت است، با این و
تحقیق در این زمین ک ب تبارشناسی دالیل انکار ھویت کردھا در تز تاریخ ترکھا و نظری زبان خورشید 

تز "پرداخت باشد، تحقیق جامع شناس انسان دوست ترک دکتر اسماعیل بشکچی می باشد ک عنوان آن 
.و ب زبان کردی ترجم شدە استدباشمی " ظری زبان خورشید و مسال کردنتاریخ ترک، 

مشکالت تحقیق

 خود نیز ب ای کایران می باشد، جامع یکی از مشکالت تحقیق تبعات سیاسی این نوع تحقیق در جامع
نوعی با مسال کردھا درگیر می باشد، عدم درک و شناخت علمی از مسال کردھا و برخوردھای امنیتی با 



ید تئوری در این زمین شدە است، بنابراین کمبود منابع ب زبان فارسی یکی دیگر این قضی منجر ب فقر شد
ی مورد استفادە در این تحقیق دو کتاب ازاز منابع اصلب ھمین دلیل. تحقیق می باشداز مشکالت دیگر این

. است ک ب زبان کردی ترجم شدە استجامع شناس انسان دوست ترک دکتر اسماعیل بیشکچی 

یک چھارچوب نظریبه سوی

در رابط با دلیل انکار ھویت کردھا در ترکی مدرن نظری منسجم خاصی وجود ندارد، در رابط با دلیل 
کردستان مستعمرە "داخلی و مرتبط آن دکتر اسماعیل بیشکچی کمالیسم را علت اصلی می داند ک در دو کتاب 

با این حال پدیدە . آنرا بیان می کند" خورشید و مسئل کردتز تاریخ ترک نظری زبان'و کتاب " بین المللی
ملت ھای اقلیت امری نیست ک تنھا در کشور ترکی اتفاق افتادە باشد و در حالت کلی در /انکار ھویت قوم

حتی کشورھای توسع یافت ک تکثر قومی دارند شاھد سلط یک قومی تمامی کشورھای جھان سومی و
من در این تحقیق نوعی چھارچوب نظری را پیشنھاد می کنم .نجر ب نژادپرستی می شودک معموال مھستیم 

ک این چھارچوب معتقد است علت اساسی انکار ھویت کردھا را باید ھم در ساختار دولت مدرن در وج جھان 
صیات سومی آن یافت و ھم کمالیسم را ب عنوان ایدولوژی مسلط ک ب لحاظ محتوای نظری دارای خصو

نژادپرستان است، را ب عنوان دلیل انکار کردھا بیان کرد، بنابراین این چھارچوب نظری علت انکار ھویت 
می داند )متغیر وابست(شکل گیری و ساختار دولت مدرن در کشورھای جھان سومرا) متغیر مستقل(کردھا 

تشدید شد و ) متغیر میان(کمالیسمایدولوژی ک توسط تز تاریخ ترک و نظری زبان خورشید در چھارچوب
.منجر ب انکار ھویت کردھا و اجرای سیاستھای نژادپرستان در رابط با کردھا در ترکی مدرن شد

آغاز ملت سازی 

مدرنیت با تمامی فراز و فرودھایش در نھایت ب نوعی جھان را صورتبندی کرد و ھژمونی اش را در 
ملت در "ملت است، -گفت ک فرم و شیوەی سیاسی مدرن ھما قالب دولتمی توان. تمامی جھان گسترش داد

غرب حاصل فرایندی طوالنی است، فرایندی ک با ایجاد شھرھای نیم مستقل در پایان قرون وسطی آغاز می 
شود و با فروپاشی ساختارھای فئودالی ب دست پادشاھی مطلق و حمایت بورژوازی نوظھور ادام می 

فرآیند ملت سازی در غرب فرآیندی است ک در آن افراد از منشاھای مختلف در ھم ، )1381ی،قاسم."(یابد
می جوشند و ھویت واحدی را ب وجود می آورند ک خود نسبت ب آن ھویت آگاھی دارند و البت این فرآیند 



سرمایداری ب ا رشد امری طراحی شدە ا از قبل ھدایت شدە نیست، بلک طی جریانی تقریبا غیر آگاھان و ب
در کل فرآیند ملت سازی در دنیای غرب فرآیندی دروانی و خودجوش بود ولی در جھان )ھمان.(وجود می آید

. سوم ھمچنان ک بحثش خواھد آمد ب نوعی فرآیندی بیرونی بود چرا ک مدرنیت بر جھان سوم عارض شد
سیاسی در عرص روابط بین الملل منجر ب با انقالب صنعتی و پیشرفت علم و تکنولوژی و رقابتھای

در واقع غربیان ب شناسایی دنیای شرق پرادختند و در زمین علوم . لشکرکشی و استعمار دنیای شرق شد
در این فرایند . انسانی مطالعات شرق شناسی صورت گرفت و شرق را ھمچون افرادی غیرمتمدن شناختند

با کسب خودآگاھی توسط شرقیان در . د اصیل غربی تندیل شدشرق شناسی، شرق ب دیگری در مقابل خو
شرقیان مدعی . مقابل برای احیای ھویت شرقی، شرق شناسی وارون یا ھمان غرب شناسی ب وجود آمد

.شدند ک ھویت و تمدن اصیل ریش در شرق دارد و ن غرب و بر آن بودند ک این ھویت اصیل را احیا کنند

 مدعی ھویت اصیل در مقابل ھویت غربی بودند، ھر ملتی این ھویت را از آن ملت خود در دنیای شرق ک
ب . اما واقعیت آن بود ک در دنیای شرق ملتی موجود نبود و ھنوز فرآیند ملت سازی ناقص بود. میدانست

صر شت تاریخی و عذھمین دلیل جھت ساختن ملت روشنفکران و نخبگان سیاسی این جوامع با توسل ب گ
طالیی خود ب برساخت ھویت خود پراختند، در این بین در کشورھای چند قومی و چند فرھنگی خصوصیات 
قوم مرکزی ب عنوان مرکز و اصل تبدیل شد و منجر ب غیری سازی شد ک در آن قوم مرکزی ب عنوان خود 

لیسم در این کشورھا بر ھویت و مبانی ناسیونا. اصیل و دیگر قوم ھا ب دیگری غیر اصیل تبدیل شدند
 حاشی شد و بدین طریق اقوام دیگر ب و پراخت مبنای خصوصیات و ویژگی ھای قوم مرکزی ساخت

از خصوصیات دولت مدرن استاندارد کردن تمامی چیزھا و یکنواخت کردن . نشینان تاریخ تبدیل شدند
استای شکل گیری دولت مدرن ب خطر معیارھا بود، ب ھمین دلیل فرھنگ و زبان اقوام حاشی نشین در ر

افتاد و منجر ب آسیمیالسیون شد و نھایتا تبعیض ھایی در ھر س عرص سیاسی، اقتصاسی و فرھنگی بر 
طی چنین فرایندی بود ک امپراطوری عثمانی با ورود استعمارگران فرو پاشید و ملتھای . این اقوام اعمال شد

در این بین فارغ . ز امپراطوری جدا شدە و دولت مستقلی را تشکیل دادندداخل امپراطوری یکی بعد از دیگری ا
از بررسی علل ماندن کردھا در داخل مرزھای سرزمینی جدید ترکی مدرن، در ادام ب بررسی چگونگی 

ب دلیل زمینھای متفاوت .تعریف ھویت ملی ترکی مدرن و انکار ھویت کردھا در این کشور می پردازیم
تجرب مدرنیت در شرق متفاوت از تجرب مدرنیت در غرب بود این نوع از تجربی و تاریخیاجتماعی

 ی گربی را داراست ھمزمان ویژگیھای دیگری را نیز در دارد کخصوصیات مدرنیت در حین این ک مدرنیت
ین است ک عقالنیت یکی از این ویژگیھای مدرنیت در شرق ا. می توان آنرا تجربی مدرنیت در شرق دانست

آزاد را ک در دورە روشنگری ظھور کرد ب صورت دولتی در آوردە است و در این جوامع دولت عقل را 



دولتی ویژگی انتقادی ندارد، ھمین مسئل باعث شدە است ک آنچ نھاد النیتنمایندگی می کند و این عقل
عقل دولتی قرار می گیرد دروغ و خرافات نامیدە دولت می گوید عقالنی جلوە دادە شود و ھر آنچ در مقابل 

در دولت مدرن ترکی ب طور . شود، این مسئل در مورد انکار ھویت کردھا در ترکی صدق می کند
سیستماتیک از طریق ایدولوژی دولتی ھویت کردھا انکار شدە است و امروزە می بینیم ک عقالنیت انتقادی 

کمالیسم قرار می گیرد و ادعا دارد کردھا، ترک نیستند متھم ب خرافات و ک در برابر این ایدئولوژی رسمی
.دروغگویی می شود

تز تاریخ ترک

برگزار شد، پروفسور آفت اینان، دختر خواندە آتاترک و ١٩٣٠در کنگرەای ک در سال  ماه نیسان 
ن ترک ھا تاسیس کنند، دوستانش پیشنھاد کردند کر انجمنی را برای تحقیق در مورد تاریخ ترک و تمد

 نفری، نمایندە مجلس، وزیر، تاریخدان و مدیر موزە ١٦در این انجمن . عضو داشت١٦انجمن تاسیس شد ک
آن زمان نمایندگان بر اساس اساسنام حزبی جمعیت جمھوری خلق ) ٢٦: ٢٠٠٠بیشکچی،.(وجود دارند

)CHF ( از طرف دبیر کل حزب)ھمزمان رئیس جمھور) آتاترک نیز بود انتخاب می شدند، معموال افرادی ک
بدین طریق مشاھدە می شود ک بازنویسی . انتخاب می شدند ک دیدگاه ھایشان ب آتاترک نزدیک بود

.تاریخ ترک از طرف افراد و ادارات رسمی دولت در جھت توسع ایدولوژی رسمی دولتی بود

نسخ بین چاپ و ١٠٠را در " اصلی تاریخ ترک خطوط " کتابی را تحت عنوان ١٩٣٠این انجمن در سال 
نفر نمایندە مجلس ٦نفر نویسندە این کتاب ١٠از . بین اعضای خود و نخبگان پخش کرد

.نفر دیگر از آنھا نیز یک سال بعد ب نمایندگی انتخاب شدند٢و ) ٢٠٠٠:٣٢بیشکچی،(بودند

در قدیمی : "رف اساسی اش این است کدکتر اسماعیل بیشکچی می گوید این کتاب ب صورت خالص ح
ترین روزگاران تاریخ ب دلیل کم آبی و دالیل اقتصادی، کوچ ھای بزرگی از آسیای میان ب سمت شرق، 

اینھا . غرب و جنوب اتقاق افتادە است، این کوچندگان انسانھای براکسیفال شبی آلپی و ترک زبان ھستند
تمدنی پیشرفت را ب ارمغان آوردەاند، بنیانگزاران تمدن در ب ھر کجا ک کوچ کردەاند با خودشان

مزوپوتامیا، مصر، آناتولی، چین، کریت، ھند، ایج و رومادا، این کوچندگان بودەاند، بخش اصلی 
بنیانگزاری و توسع  تمدن ھای جھان و پخش شدن این تمدن ھا ب گوش و کنار جھان توسط این 

."فت استانسانھای ترک زبان صورت گر

دیدگاھھای تاریخی رژیم پخش و گستردە شود از آن استفاده کنند ودب منظور اینک عام مردم بتوانن
 تاریخ ترک " بخش آن تحت عنوان ٢. " بخش داشت در١١این کتاب ک ای بو" دریچ " آسیای میان ... "



 ای و تحت عنوان ٨٧در یک کتابچدر . چاپ شد" اریخ ترک درآمدی بر خطوط کلی ت" صفح این کتابچ
."( نسخای از ترف وزارت آموزش و پرورش چاپ شد و در مدارس پخش گردید٣٠٠٠در تیراژ ١٩٣١سال 

این کتابچ ب ترکھایی اشارە می شود ک در اثر ترک سرزمین ١٦و ١٥در صفحات )  ٣٨: ٢٠٠٠بیشکچی،
باز از ١٩٣١در سال ) ٣٩،ص٢٠٠٠بیشکچی، )(تبدیل شدندب کرد( مادری خود زبان مادری را فراموش کردند

، ١ک عنوان انھا تاریخ) ٣٩-٣٨ھمان،ص( طرف ھمین انجمن  کتابی تاریخی در چھار جلد چاپ شد
تیراژ چاپ ھر کدام از ... صفح و٤٠٠-٣٥٠جلد کتاب در ٤ھر یک از این ." بود٤و تاریخ  ٣، تاریخ٢تاریخ

١٣از این گروە . نفر تشکیل شدە بود١٣گروە تھی کنندە این کتابھا از "، )ھمان." (بودنسخ ٣٠٠٠این آنھا 
رھبر جمھوری و پیشوای بزرگ مصطفی کمال ) CHF(عضو آن از طرف دبیر کل جمعیت خلق جمھوری٩نفر 

)٤٣: ھمان." (ایندگی منصوب شدە بودندب نم

ای خدمت تاریخ خود روی آوردند، اوژن پیتارد ریخ نگاران ترک زبانشناسی و انسان شناسی را برتا
سوئیسی، رئیس دانشگاە ژنو و نویسندە کتاب نژادھا و تاریخ با پیشداوری ھای اروپاییان ک ترکان را 
مردمی وحشی می دانستند مخالف بود، او این گمان وا مطرح کرد ک پیش از عصر نوسنگی مردمانی با 

وپا ظاھر شدند و از آنجا ک چنین مردمی پیش از آن در اروپا نمی جمجم ھای کوتاە یا پھن سر در ار
 ی پیتارد در دست تاریخ نگاران ترک ب آنان از آسیا آمدە باشند، این گمان زیستند پس احتمال دارد ک

.واقعیت مسلم تاریخی تبدیل شد

ب ١٩٣٠یست ک در سال ین شیوە چیزی ناننویسی تاریخ ترک ب زتمامی این اتفاقات و بازخوانی و با
ەھای ترکھای جوان و اتحاد و صورت ناگھانی و یک شب ظھور کردە باشد بلک ریش این نگرش بدی دگا

و پدر فکری ١ضیاء گوکالپ یکی از شاعران ترک ک طراح اصلی ایدولوژی اتحاد و ترقی. برمی گرددترقی
در این رابط . نگرش افراطی را فراھم کردە استاین سازمان ب حساب می آید در اشعار خود زمین این 

تز ١٩٣٠از پیشوای بزرگ مصطفی کمال گرفت تا ھم کسانی ک در سالھای دھ : " بیشکچی می نویسد
کری تاریخ ترک را تئوریزە کردە و توسع دادند، رابطای ارگانیک با اتحاد و ترقی و ضیاء گوکالپ پدر ف

)٥٤-٥٣:ھمان(."این سازمان وجود دارد

کنگرە اول تاریخ ترک ک مرحلای مھم از تئوریزەکردن تز تاریخ ١٩٣٢تموز سال ١١-١٢سرانجام در 
در این کنگرە سخنرانھا ب مدح و ستایس اغراق آمیز سخنرانھا از مصطفی کمال . ترک می باشد تشکیل شد



سم در این کنگرە و وابستگی افراد شرکت کمالیذدر این کنگرە و تشویقھای مداوم حاضران نشان از عمق نفو
.کنندە در کنگرە ب کمالیزم دارد

برای اینک تاریخ  کرد شناخت نشود اسناد را از بین بردە و می سوزانند، ایدولوژی رسمی دولت بعد از " 
، در اینک اعالم می کند ک ملتی ب اسم کرد وجود ندارد، می گوید کردھا در اصل ملتی فرودست بودەاند

زبانی ب اسم زبان ... تاریخ ھیچ وقت دولتی از خود نداشتاند و ھمیش ب ملتھای دیگر وابست بودەاند
 با آن تکلم می " یترکھای کوھ"کردی وجود ندارد و کردی تنھا گویشی از زبان ترکی می باشد ک

)٩٥: ھمان..."(کنند

جمن تحقیق دربارە تاریخ ترک در رابط با با فرمان آتاترک عضو ان١٩٣٢آرن انگین ک در سال .د
چگونگی آسیمیالسین کردھا کتابی نوشت، ک در این کتاب از روش ھای مختلفی ک می توان بوسیل آن 

حال وظیف اصلی ما این است ک : او چنین می گوید. ارائ می دھدآسیمیله کنند، کردھا را در درون ملت ترک 
میتوانیم با بھان زلزل کردھا را )... آنھا در درون ترکھا حل کنیم(یل کنیمانھا با ترکھا ب یک ملت تبد

.)٩٧: ھمان"(ابتدا آنھا را ب آلمان بفرستیمپخش و متفرق کنیم،

در کنگرە اول صاحب کنفرانس خانم آفت اینان اعالم می کند ک نژاد یا گروھی ب نام ھند و اروپایی 
، این ادعا رابطای دو )١٠٧: ھمان."(اد ترک نمی توانند باشندیزی جز نژوجود نداشت است و اروپاییھا چ

.سوی در رابط با ایدولوژی رسمی دولت مبنی بر انکار واقعیت موجود بودن کردھا دارد

اطالعاتی " بخش دریچی خطوط کلی تاریخ ترک" و " خطوط اصلی تاریخ ترک"در ھر دو کتاب 
ترکھای ک سرزمین خودشان را ترک می کنند زبان مادری خود را از دست می دھند و : " اینچنینی وجود دارد

ان ترکی صحبت می در والیت ھای شرق ما میبینیم ک  پدربزرگ فقط با زب... زبان جدیدی را یاد می گیرند
)١١١: ھمان..."(و نوەاشان فقط با کردیکند، پدر با ترکی و کردی 

 این رویکردھا ب صورت کلی این دیدگاەھا در کنگرەھای دوم، سوم و چھارم تکرار شد، با وجود اینک  ب
سمی تاریخ ترک از طرف برخی از روشفکران ترک ب چالش کشیدە شد، در نھایت با حمایت ایدولوژی ر

با وجود این بعدھا نواقص مختلف تز تاریخ ترک اصالح شد و نقدھای زیادی ب این . دولتی پشتیبانی شد
تز وارد شد، اما پیش فرض ھای این تز در را بط با ترک خواندن کردھا ھنوز ھم وجود دارد و دلیل اصلی 

.آن نیز وجود کردھا در چھارچوب جغرافیای سیاسی دولت ترکی مدرن است

نظری زبان خورشید



اعضاء این انجمن نیز مانند اعضاء انجمن .انجمن تحقیق دربارە زبان ترکی تاسیس شد١٩٣٢در سال 
 نفر عضو انجمن مرکزی در کنگرە دوم تحقیق زبان ١١تحقیق زبان ترکی اکثرا نمایندگان مجلس بودند، ھم

تئوری زبان خورشید در کنگرە سوم زبان . )٢٠٠٠:١٦٧بیشکچی،.(ندە مجلس نیز بودندترکی ھمزمان نمای
.ترکی مطرح شد

بر اساس این نظری از نام آواھای مردمان نخستین، زبان طبیعی و ابتدایی پدید آمد ک ترکان آفرینندە " 
تمامی زبانھای جھان ریش در این زبان مادر دارند ک ب . نخستین کلم این زبان خورشید بود. آن بودند

. ک، )110: ١٣٩٠انتصار، ." (استپراکندە شدە واسط مھاجرت اقوام ساکن آسیای میان در سرتاسر جھان 
کمال کپ در نوشتھای گوناگون خود ب شباھت واژەھای کردان با واژەھای ھیتی و اورارتی اشارە کردە و 
بر این مبنا نتیج گرفت است ک کردان و ترکان خاستگاه یگانای دارند و ھر دو فرزند ھیتی ھا و اورارتی 

.)١١٣: ھمان(ھا ھستند ک در اصل ترک بودەاند

:منافعی ک تئوری زبان خورشید برای ترکھا داشت را می توان چنین دست بندی کرد

، در واقع این کاربرد آن مھم ترین )ھمان(نظری اثبات ترک بودن کردان استیکی از کاربردھای این-١
.کاربرد این نظری است

.تعقیر واقع شدە استاحیای نژاد ترک ک گفت می شود در دورە عثمانی مورد -٢

.برگرداندن آن لغاتی ک از زبانھای بیگان وارد زبان ترکی شدەاند-٣

:نتیج گیری

کردھا این بود ک زبان خورشید ب نگاە تز تاریخ ترک و نظری در سالھای : نتیج دشمن ١٩٣٠کردھا ک
می بردند و گفت می شد ک الزم نیست را برای آنھا ب کار " راھزن"و " دزد"تلقی تلقی می شدند و عناوین 

کردھا را ب عنوان انسان تلقی کنیم و باید با آنھا مثل حیوانات رفتار کنیم، از آن زمان ب بعد ب آنھا ترک 
ھم آنھا در ...تمامی تحقیقاتی ک از دھ چھل ب بعد در این مورد انجام شدەاند...اصیل می گفتند

منبع تحقیقاتشان انتخاب کردەاندظریا زبان خورشید را ب عنوانتحقیقاتشان تز تاریخ ترک و ن
.)٢٣٨: ٢٠٠٠بیشکچی،(



ریش دالیل انکار ھویت کردھا در ترکی را با این شدت، بی گمان باید در ایدولوژی کمالیسم جست، 
اما . دھرچند خود کمالیسم نیز یک شب ظھور نکرد و می توان رد آنرا تا جنبش ترکھای جوان پیگیری کر

تیک دولت برای از بین بردن ھویت کردھا با ظھور کمالیسم امانکار سیستماتیک ھویت کرد و برخورد سیست
 دلیل نھادین نیز باز ھم کمالیسم ب شروع شد، بعد از ایجاد تغییرات در نظام تک حزبی ترکی در ترکی

١٩٧٩رگران کرستان در ترکی در سال با ظھور حزب کاشدن در ترکی ھمچنان سد راە اصالحات باقی ماند، 
و شروع جنگھای خونین تا ب امروز، ظھور حزب اسالم گرای عدالت و توسع و ب دست گرفتن قدرت توسط 
آنھا ما شاھد تغییراتی جزئی در اظھارنظرھای دولتمردان ترک در رابط با مسال کرد ھستیم، با این وجود 

می توان پروسای را ک منجر .یت کردھا ھنوز ھم انکار می شوداصل قضی سر جای خود باقی است و ھو
.صورت نشان دادب انکار ھویت کردھا در ترکی مدرن شدە است، در نموداری ب این

jh سرریز
مدرنیتھ بھ 
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یادداشت ھا

و ترجمھا و تقلید کردن از ادب ١٨٧٦-١٨٦١آغاز جنبش ترکھای جوان ب سالھای سالھای -1
بعد ب یک جریان سیاسی لیبرال ب منظور احیای . مخصوصا ادبیات فرانس برمی گرددغربی، 

مجموعای از دانشجویان طرفدار ١٨٨٩در سال . دولت عثمانی و جلوگیری از سقوط آن تبدیل شد
ترکھای جوان در دانشکدە عسکری استانبول سازمانی مخفی را تحت عنوان اتحاد و ترقی تاسیس 

.کردند
خون،باورھا و برگھای رای،مدیریت ناسیونالیسم کردی در ).١٣٩٠.(،رابرتالسن-2

ی ھاشم کرمی.ترکیداالھو. تھران.چاپ اول.ترجم چاپخان.
چاپ .ترجمی عرفان قانعی فرد.سیاست کردھا در خاورمیان).١٣٩٠.(انتصار، نادر-3
.نشر علم.تھران.اول
نشر نگارە .تھران.چاپ اول.تجدد در ایران و ترکیناسیونالیسم و ).١٣٩٠.(انتخابی، نادر-4

.آفتاب
فصلنام .درآمدی بر پیدایش مسایل قومی در جھان سوم).١٣٨١.(قاسمی، محمد علی-5

.شمارە اول.مطالعات راھبردی
تزی تورک بۆ مژوو تیۆری زمانی خۆر و کشی ).٢٠٠٠.(بشکچی، ئیسماعیل-6

.دەزگای چاپی پخشی سردەم.سلمانی.چاپی یکم.یوەرگانی ئاسۆس ھرد.کورد
.وەرگانی حم رەشید.کوردستان کۆلۆنییکی نودەوتی).٢٠٠٢.(ماعیلبشکچی، ئیس-7

.دەزگای چاپی پخشی سردەم.سلمانی.چاپی یکم


