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Giriş 

Kürt meselesi uluslararası sistemin gündeminde dururken Kürtler son çeyrek asırda 

üzerine en çok çalışma yapılan ve yayın üretilen kavim olarak öne çıkmaktadırlar.
1
  

Bu yayın ve çalışmaların bir kısmı ise son dönemde dikkat çekici bir şekilde Kürtlerle 

soydaşlık iddiaları üzerine yoğunlaşmıştır.  

Yakın bir döneme kadar özellikle Kürtlerin yaşadığı ülkelerde Kürtlerin soy bilgileri 

örtbas edilirdi. Ya da Kürtler hangi ülkede yaşıyorlarsa zorlama ifadelerle onların o ülkenin 

hâkim kavim yapısıyla aynı soydan oldukları öne sürülürdü. Nitekim Türkiye’de Kürtler için 

“Dağ Türkleri” denmiş hatta Irak’ta Kürtlerin Arap asıllı olduğu bile öne sürülmüştür.  

20. yüzyılın başında ise Kürtleri öz coğrafyalarında Ermenilerin yönetimine ikna 

etmek için çok sayıda Kürt aşiretinin aslında Ermeni asıllı olduğu ve hâlâ gizlice Ermeniliği 

yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.
2
 2007’de Türkiye’de hükümetin Kürt meselesini çözme niyeti 

gösterdiği günlerde de bu iddialar, devrin tarih kurumunun başkanı tarafından yenilendi ve 

büyük bir tepkiye yol açtı.
3
  

Bu tür iddialar popülerliğini kaybederken hâlâ, Kürtlerin yaşamadığı, az yaşadığı 

coğrafyalarda hatta Kürtlerle ilişkisi zayıf kalmış pek çok toplum için dahi Kürtlerle ilgili 

soydaşlık iddiaları ortaya atılmaktadır. 

Hırvatların Kürtlerle Soydaş Olduğu İddiası  

Hırvatların Kürt olduğu iddiası, ilk anda Hırvatların kendileri için Slavlardan farklı bir 

soy arama çabalarının bir karşılığı olarak ortaya çıkmışsa da vakanın sonraki durumu 

değişmiştir. O iddialar, Ruslar tarafından yenilenerek farklı bir boyuta taşınmıştır. Çok 

karmaşık bir yöntemle Ruslar, Hırvatların soy arayışına, dolayısıyla Slavlardan farklı bir ırk 

olduklarını ispat çabalarına Slavlık lehinde bir iddiayla karşılık vermek istemişlerdir. Bu 

karşılık verme çabası, Rusları Hırvatların Kürt asıllı olduğu tezine götürmüştür.   

                                                           
1
 M. Yavuz Alptekin, “Ortadoğu’da Oryantalist Kışkırtma ve Kürtler”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 7 Sayı: 14 / Aralık, ss. 375-399.   
2
 Kenan Ziya Taş, “Ermeni-Kürt Soybirliği İddiaları”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara, 

2003, C.III, s.57-64.  
3
 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/meger-kurtler-turkmen-kurt-alevileri-ise-ermeni-ymis-7112246 ET: 

17.09.2019. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/meger-kurtler-turkmen-kurt-alevileri-ise-ermeni-ymis-7112246
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Kaynaklara göre Hırvatların Kürtlüğü iddiası ilk kez 1797 yılında Hırvat araştırmacı 

Josip Mikoczy-Blumenthal tarafından bir doktora çalışması olarak öne sürülmüştür.  1918’de 

Yugoslavya yıkıldığında imha edildiği belirtilen doktora çalışması “Slav grubuna dahil olan 

Hırvatlar, asılları MED olan Sarmatilere dayanıyorlar” ana başlığı altında yayımlanmıştır. 

Yugoslavya hükümeti sonraki süreçte Hırvatların kökeni ile ilgili yapılan araştırmaları 

yasaklamış, bu yönde yapılan çalışmaları tutuklamalarla cezalandırmıştır.
4
  

Yugoslavya’nın dağılması ve ardından Hırvatistan’ın kurulması üzerine, Haziran 

1998’de Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de “The old-Iranian origin of Croats (Hırvatların Eski 

İran Kökenleri)” başlıklı sempozyumda birçok akademisyen, Hırvatların Kürt kökenli 

olabileceği iddiasını yenilemiştir.
5
    

Sempozyumun “Eski Hırvat Kabilelerinin Soykırımı” başlıklı bölümünde M. Kac ve 

S. Budimir tarafından, Hırvatlar’ın diğer Slavlar’dan farkı ele alınmış ve Kürtler ile 

Ermenilere daha yakın olduğunu iddia eden biogenetik bir araştırma sunumu dahi yapılmıştır. 

Söz konusu görüşlerin Hırvat milliyetçileri arasında da popülerlik kazandığı ve Hırvatistan’a 

turist olarak giden Kürtlere, Hırvatların “Biz de Kürt asıllıyız” dedikleri öne sürülmektedir.   

Konu, bu aşamaya kadar Hırvatlarla 

ilgili iken Moskova Lingivistik Üniversitesi 

Bölgesel Sorunlar Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. 

Vadim Makarenko’nun bu tezleri 

sahiplenmesiyle Rusya’nın Kürtler ve İslam 

dünyası ile ilgili stratejisi kapsamına 

girmiştir.   

Kürt meselesi ile yakından ilgili olan
6
 Makarenko, sadece Hırvatların değil, Rusça ile 

Kürtçedeki ortak kelimeleri kanıt göstererek bütün Slavların Kürtlerle akraba olduğunu dile 

getirmektedir. Rus akademisyen, böylece Hırvatları tekrar Slavlık içine çektiği gibi Kürtleri 

de o kapsama almış ve Hırvatların Kürt soyundan gelme iddiasını, hem Avrupa’da hem 

“Ortadoğu”da Rusya hegemonyasına hizmet eden bir teze dönüştürmüştür. Konuyu 

mecrasından çıkarma konusunda insanı hayrette bırakan bir yeteneğe sahip olan Makarenko, 

                                                           
4
 http://www.saradistribution.com/kurd-hirvat-kroat.htm ET: 17.09.2019. 

5
 Sempozyumun kitabı, 1999’da aynı başlık altında hem Zagreb hem Tahran’da yayımlanmıştır.  

6
 https://tr.sputniknews.com/analiz/201808291034958700-ortadogu-duvarindan-kurt-tasini-cikarmak-mumkun-

degil/ ET: 17.09.2019. 

Şekil 1. Vadim Makarenko 

http://www.saradistribution.com/kurd-hirvat-kroat.htm
https://tr.sputniknews.com/analiz/201808291034958700-ortadogu-duvarindan-kurt-tasini-cikarmak-mumkun-degil/
https://tr.sputniknews.com/analiz/201808291034958700-ortadogu-duvarindan-kurt-tasini-cikarmak-mumkun-degil/
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Hırvatların, Slavlık ve Ruslar aleyhindeki bir çalışmasını, Kürtleri de meseleye katarak Ruslar 

için daha büyük bir kazanıma evirme yoluna gitmiştir.    

Hırvatça ve Kürtçede ortak köklere sahip 3 bin kelimenin olduğunu öne süren 

Makarenko, “Bu halklar birbirlerine çok yakınlar ama bir kısmı Balkan Yarımadası'na ve 

daha sonra Avrupa'daki Küçük Asya ve daha önce Orta Asya topraklarına göç ettikleri için 

ayrıldılar. Ciddi dini savaşlar ve kuraklık (bölgenin kuraklaşması) VII-IX yüzyılların 

olaylarıydı. Her iki halkın dilinde ortak köklere sahip üç bin kadar kelime var. Hırvatlar ve 

Kürtlerin davranışları ve festivallerinde birçok ortak özellik var. Yezidiler arasında bile Slav 

görünümlü insanlar var.” iddiasında bulunmuştur.   

Makarenko, “Bu konuyla ilgili teoriyi geliştirdim ve birkaç kitap yayımladım. Ama 

eğer Kürtçe konuşursanız, Hırvat sözcüklerini almanız ve Kürtçe köklerle birkaç yüz 

kelimeye kadar yazmanız sizin için kolaydır. Ruslar ve Ukraynalılarla karşılaştırdım ama 

Hırvatlar ve Sırplar Kürtlere daha da yakın.”  diyerek
7
 meseleyi Rusya’nın politikalarından 

bağımsız bir noktaya çekmiş görünse de aslında Kürtlerle Slavların soydaşlık iddiasıyla 

amacına yeteri kadar ulaştığını düşünmüş olmalıdır.   

Yahudilerin Kürtlerle Soydaş Olduğu İddiası 

İslam, siyasi bir otoriteye sahip olduğu çağlarda din ve etnik köken farkı 

gözetmeksizin toplumların diledikleri coğrafyalara yerleşmesine izin vermiştir. Bu çerçevede, 

başka ümmetler içinde horlanan, dışlanan ve sürgün edilen pek çok Yahudi aile de İslam 

dünyasının şehir ve kasabalarına özgürce yerleşmiştir. Müslümanlar, buralarda Yahudileri her 

tür baskıdan emin bir şekilde coğrafyalarında misafir etmişlerdir.
8
  

Son dönemde Müslümanların siyasi otorite konusunda yaşadığı krizden yararlanan 

siyonistler, bu İslamî tutum ve misafirperverliği suistimal etmektedirler. Siyonistler, İslam’ın 

bu insan severliğini, Yahudilerin siyasi amaçlarla Filistin topraklarına yerleştirilmesini 

normalleştirme ve İslam dünyasının kalbinde Büyük İsrail’i kurma emellerini meşrulaştırma 

yönünde kullanmaktadırlar. Siyonist eğilimli Yahudi basını, Yahudilerin misafir, muhacir ve 

sığınmacı olarak kaldığı neredeyse her İslam coğrafyasını o Yahudilerle ilişkilendirmekte, 

onlara ait bir yurt gibi göstermekte ve bu yönde algılar üretmektedir.
9
   

                                                           
7
 https://www.kurdistan24.net/tr/news/4287b84d-6656-4666-a75a-122006bcc2ea ET: 17.09.2019. 

8
Jewish Encyclopedia, “Kürdistan” maddesi,  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9557-kurdistan 

9
 http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-89662-Islamiyet_oncesi_farsyahudi_ittifaklari.html ET: 17.09.2019. 

https://www.kurdistan24.net/tr/news/4287b84d-6656-4666-a75a-122006bcc2ea
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/9557-kurdistan
http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-89662-Islamiyet_oncesi_farsyahudi_ittifaklari.html
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Siyonist medyanın, İsrail’in en yakın istila hedefi olan Arap Yarımadası’nın bazı 

mikro topluluklar dışında Arapça konuşmayan tek toplumu olan Kürtlere ise özel bir ilgisi söz 

konusudur. Özellikle Irak Kürdistan’ı bağlamında siyonist Yahudilerin Kürtlere yönelik farklı 

bir ilgisi göze çarpmaktadır.
10

 Bu yöndeki yaklaşımlar, İsrail ve Irak Kürtlerinin 

“Ortadoğu”nun dönüştürülmesinde birlikte rol üstlenebilecekleri gibi bir boyuta dahi 

ulaştırılmıştır.
11

 Bu yöndeki söylemin hız kesmeyerek son yıllarda Yahudilerle Kürtler 

arasında soydaşlık kurma boyutuna varması, İsrail’in Kürt konusu üzerinde ne kadar 

durduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir.  

Yahudiler, bugüne kadar genetik biliminin olanaklarını “üstün ırk olarak” 

yeryüzündeki Yahudileri tespit için kullandılar. Yahudiler son zamanlarda bu sınırı da aştılar; 

söz konusu tezleri Yahudiliğin yeryüzünü tahakküm altına alması için kullanmaktadırlar. 

                                                           
10

 Bkz. SDAM Strateji, “İsrail'in Kürt Meselesine Artan İlgisi ve IKBY'de Bağımsızlık Referandumu”, 

http://sdam.org.tr/haber/98-israilin-kurt-meselesine-artan-ilgisi-ve-ikbyde-bagimsizlik-referandumu/ ET: 

17.09.2019. 
11

 Aldo Liga, “Israel and Iraqi Kurds in a Transforming Middle East”, IAI Workıng Papers 16 | 34 - December 

2016 ISSN 2280-4331 | Isbn 978-88-9368-014-1  

Şekil 2. Şimon Peres ve İsrail'de yaşaşan bir Kürt. 

http://sdam.org.tr/haber/98-israilin-kurt-meselesine-artan-ilgisi-ve-ikbyde-bagimsizlik-referandumu/
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 Bu doğrultuda Avrupa’dan sürülen Yahudilerin kurduğu İsrail’in yakın hedefindeki 

Asya ve Afrika’da “Beni İsrailî soydaşlar keşfetme” projesi hız kesmeden devam etmektedir. 

Siyonistler, bu konuda Yahudilerin Kayıp 10 İsrail Kabilesi Efsanesi’nden de istifade 

etmektedirler. Başka bir ifadeyle söz konusu efsane, İsrail’in yakın çevresine yayılma ve 

dünyanın farklı bölgelerinde etkinlik kurma stratejisi için bir malzemeye dönüştürülmüştür.  

 Örneğin bu çerçevede siyonistler, Libya’nın güneyinin yanında Çad ve Nijer’de 

yaşayan ve Libya’nın parçalanması doğrultusunda bağımsızlık arayışlarına sürüklenen Tabu 

kabilesinin Yahudi olma ve İsrailoğullarının Kayıp 10 Kabilesinden olma ihtimalini gündeme 

getirmişlerdir.
12

 Afrika’nın neredeyse ortasında yer alan Tabular için öne sürülen bu Kayıp 10 

İsrail Kabilesi’nden biri olma iddiası, Hindistan’daki bazı topluluklar için dillendirildiği gibi 

bizzat Kürtler için de dile getirilmektedir.
13

 Yine bu iddialar çerçevesinde Türklerin de 

Yahudilerin 13. Kabilesi olabileceği öne sürülmüştür.
14

 Hazar Türklerinin bir dönem 

Museviliğe geçmiş olması da yine bu iddialar için kullanılmıştır. 
15

 

Ne var ki Yahudiler ile Kürtler arasındaki soydaşlık iddiaları, İsrail’in Kayıp 10 

Kabilesi konusuyla ile sınırlı değildir.  İsrail desteğinde yapılan DNA araştırmalarının 

sonuçları, bilimi İsrail’in hizmetine veren sözde bilim adamları tarafından saptırılmıştır. 

Siyonist siyasi analistlerin yanında, popüler Yahudi basını ve Yahudilerin desteğindeki 

çevrelerin basınları da bu sözde sonuçları düzenli bir şekilde gündemde tutmaktadır.  

                                                           
12

 http://israelitishworldwide.blogspot.com/2016/01/there-are-plenty-of-jewish-roots-in.html ET: 17.09.2019. 
13

Bkz. “Kayıp on İsrail kabilesi”, Şalom gazetesi,  http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-98521-

kayip_on_Israil_kabilesi_.html; Yahudilik Ansiklopedisi, Cilt I, Yusuf Besalel, Gözlem Yayıncılık,2001,s.457-

458 - (2):Aynı Eser, Cilt II, S.126 ET: 17.09.2019. 
14

 “Türklerle Yahudiler akraba mı?”, İnternethaber 2008,  https://www.internethaber.com/turklerle-yahudiler-

akraba-mi-157832h.htm ET: 17.09.2019. 
15

 “Yahudilerin ecdadı aslında Türkler mi?”, Hürriyet gazetesi 2013,  

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yahudilerin-ecdadi-aslinda-turkler-mi-22454720 ET: 17.09.2019. 

http://israelitishworldwide.blogspot.com/2016/01/there-are-plenty-of-jewish-roots-in.html
http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-98521-kayip_on_Israil_kabilesi_.html
http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-98521-kayip_on_Israil_kabilesi_.html
https://www.internethaber.com/turklerle-yahudiler-akraba-mi-157832h.htm
https://www.internethaber.com/turklerle-yahudiler-akraba-mi-157832h.htm
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yahudilerin-ecdadi-aslinda-turkler-mi-22454720
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Bu konuda Michael F. Hammer’in 1998’de 

yayımlanan “Yahudilerin Y Kromozomu” başlıklı 

çalışması siyonistlerin bu yöndeki çalışmalarına 

öncülük etmiştir. Söz konusu çalışma ve onu takip 

eden çalışmalarda Irak Kürtleri ile Yahudiler 

arasındaki soydaşlığın Yahudilerle amca çocukları 

oldukları bilinen Araplarla soydaşlığından daha 

ileride olduğu iddia edilmiştir.
16

 Hammer, 

Nazilerin ırk araştırmalarına benzetilen 

iddialarında, İtalya’dan Yemen’e, Kafkasya’dan 

Libya’ya geniş bir coğrafyayı İsraillilerle 

ilişkilendirme amacı gütmektedir.
17

  Bu uçuk kaçık 

araştırmalar aynı zamanda siyasi analizlerde, 

İsrail’le Kürtler arasında bir yakınlık oluşturmak 

için kullanılmaktadır. Nitekim 2014’te Ofra Bengium tarafında n kaleme alınan “Surprising 

Ties between Israel and the Kurds (İsrail ile Kürtler Arasında Şaşırtıcı Bağlar)” başlıklı yazıda 

İsrail’in Kürtlerle ilişki kurma çabasına değinilirken Hammer’ın bu sözde genetik 

araştırmalarına bilimsel bir gerçeklik gibi atıf yapılmıştır. İsrail’in Hebrew Üniversitesi 

araştırmacılarından Ariella Oppenheim’in "Israel and the Kurds, Iran and the Caucasus (İsrail 

ve Kürtler, İran ve Kafkasya)” başlıklı makalesi (2005) atıf yapılan çalışmalardandır. Söz 

konusu makalede, İsraillilerle Kürtler arasındaki soydaşlığın bölgedeki diğer toplumların 

tamamı arasındaki soydaşlık bağından ileride olduğu öne sürülmüştür.
18

 Yine Jarem Rason 

tarafından yayımlanan “Is There a Biblical and Genetic Reason Why Jews Support the Kurds? 

(Yahudilerin Kürtleri Desteklemesinin Arkasında Tevratsal ya da Genetik Sebepler mi Var?)” 

                                                           
16

 Donald Harman Akerson, “Some Family: The Mormons and How Humanity Keeps Track of Itself”, Kanada, 

2007, s. 327-328.  
17

 John Entino, “Israeli Researcher Challenges Jewish DNA links to Israel, Calls Those Who Disagree Nazi 

Sympathizers”, Forbes, Mayıs 2016, https://www.forbes.com/sites/jonentine/2013/05/16/israeli-researcher-

challenges-jewish-dna-links-to-israel-calls-those-who-disagree-nazi-sympathizers/#3fe7418328bc ET: 

17.09.2019. 
18

 Ofra Bengiu, “Surprising Ties between Israel and the Kurds (İsrail ile Kürtler Arasında Şaşırtıcı Bağlar)”, 

Middle East Forum (MEF), 2014,  

http://www.proxysite1.com/px/index.php?q=2Obj6OytmKPcqKWR3NLW4eHt5qHY5sxgYZuipZ_b4ura2NWh

0Kagx-I ET: 17.09.2019. 

Şekil 3. Michael F. Hammer 

https://www.forbes.com/sites/jonentine/2013/05/16/israeli-researcher-challenges-jewish-dna-links-to-israel-calls-those-who-disagree-nazi-sympathizers/#3fe7418328bc
https://www.forbes.com/sites/jonentine/2013/05/16/israeli-researcher-challenges-jewish-dna-links-to-israel-calls-those-who-disagree-nazi-sympathizers/#3fe7418328bc
http://www.proxysite1.com/px/index.php?q=2Obj6OytmKPcqKWR3NLW4eHt5qHY5sxgYZuipZ_b4ura2NWh0Kagx-I
http://www.proxysite1.com/px/index.php?q=2Obj6OytmKPcqKWR3NLW4eHt5qHY5sxgYZuipZ_b4ura2NWh0Kagx-I
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başlıklı yazıda ise İsrail’in Kürtlere sözde verdiği destek, doğrudan genetik bağlarla 

ilişkilendirilmek istenmiştir.
19

   

Siyonistlerin etkisindeki popüler medya da bu tür haberleri yayımlarken
20

 özellikle 

İsrail basını Irak Kürdistan’ından istila altındaki Filistin topraklarına göç eden Yahudiler için 

“Kürt” ifadesini kullanmakta, onlarla ilgili haberlerde onların Kürtlüğüne özellikle vurgu 

yapmaktadır.
21

 Söz konusu basının aynı vurguyu Türkiye ya da Polonya’dan göç eden 

Yahudiler için yapmaması ise ayrıca dikkate değerdir.  

Türkiye’de İsrail’e yakınlığı bilinen “ulusalcı” bir internet haber sitesi, özellikle 

Barzani ailesini merkeze alarak İsrail’in tezlerini destekleyecek yayınlar yapmaktadır. Site her 

ne kadar klasik ulusalcı yaklaşım içinde Kürt düşmanlığı yapıyor görünse de muhtemelen 

finansman karşılığında, İsrail tezlerinin tutması için yayın yapmaktadır. Benzer yayınlar ise 

özellikle son dönemde İsrail ve Yahudiler ile temas üzerinden varlık göstermek isteyen kimi 

ulusalcı Kürtçü siteler tarafından da dillendirilmektedir.
22

 Özellikle İslamî kesimin Filistin 

mücadelesine yönelik desteği öne çıktığında bu siteler harekete geçmektedir.   

Bu algı çalışmaları içinde, Ferdinand 

Hennerbichler’in 2012’de yayımladığı “The 

Origin of Kurds (Kürtlerin Kökeni)” başlıklı 

araştırması,
23

 Kürtlerin genetiği ile ilgili en geniş 

araştırma olma iddiasındadır. Irak Kürdistan’ı 

hükümeti tarafından desteklendiği öne sürülen 

araştırmanın arkasında yine Yahudilerin var 

olduğu açıkça görülmektedir.  

Mehmet Aslanoğulları tarafından 2016’da 

Türkçeye kazandırılan bu araştırmanın 

makalesinde
24

 Hennerbichler, Yahudilerle Kürtler 

                                                           
19

 Jerem Rosen, “Is There a Biblical — and Genetic — Reason Why Jews Support the Kurds?”, The Algemeiner, 

1 Ocak 2019,   https://www.algemeiner.com/2019/01/01/is-there-a-biblical-and-genetic-reason-why-jews-

support-the-kurds/ ET: 17.09.2019. 
20

 https://www.metafilter.com/38222/Kurds-are-the-Closest-Relatives-of-Jews ET: 17.09.2019. 
21

 https://www.timesofisrael.com/kurdish-rabbi-dies-in-jerusalem-at-117-apparently/ ET: 17.09.2019. 
22

 http://www.suryaniler.com/forum.asp?fislem=cevaplar&kategoriid=4&ustid=3633 ET: 17.09.2019. 
23

 Ferdinand Hennerbichler, “The Orgins Of Kurds”, Advances in Anthropology, 2012. Vol.2, No.2, 64-79, 

https://pdfs.semanticscholar.org/ff89/b1d9cde81fb723589d8138dd272c7a935bfe.pdf ET: 17.09.2019. 
24

 Mehmet Aslanoğulları (çev), “Kürtlerin Kökeni”, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü 

Şekil 4. Ferdinand Hennerbichler 

https://www.algemeiner.com/2019/01/01/is-there-a-biblical-and-genetic-reason-why-jews-support-the-kurds/
https://www.algemeiner.com/2019/01/01/is-there-a-biblical-and-genetic-reason-why-jews-support-the-kurds/
https://www.metafilter.com/38222/Kurds-are-the-Closest-Relatives-of-Jews
https://www.timesofisrael.com/kurdish-rabbi-dies-in-jerusalem-at-117-apparently/
http://www.suryaniler.com/forum.asp?fislem=cevaplar&kategoriid=4&ustid=3633
https://pdfs.semanticscholar.org/ff89/b1d9cde81fb723589d8138dd272c7a935bfe.pdf
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arasındaki soydaşlık iddiasını öne süren araştırmalara, kendi araştırmasının tespitlerini ve 

bilimsel bir araştırmanın nesnelliğini aşacak düzeyde çokça atıf yapmış, kimi zaman metnin 

akışını da bozarak o tür araştırmaların varlığını onlardan övgüyle söz ederek duyurmuştur. 

Buna rağmen,  Hennerbichler’in ulaştığı neticeler Yahudilerle Kürtler arasındaki soydaşlık 

iddiasını doğrulamaktan fazlası ile uzaktır.  

Yahudilerin tezlerine yakın durmayı önemseyen Hennerbichler, muhtemelen 

yönetimin de desteğiyle Irak Kürdistanı’nda soyları itibari ile Yahudilikle iltisakı bulunan 

aileler üzerine çalışmıştır. Ama buna rağmen, Yahudilerle Kürtler arasındaki soydaşlık 

bağında yüzde 12’lere yaklaşan bir yakınlıktan söz edebilmiştir. Oysa konu ile ilgili 

propagandist söylem, yüzde 70’lere varan bir yakınlık iddiasını yaymaktadır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dünyada bütün ırk teorileri çökmüşken Kürtlüğü bir ırk düzeyine sürüklemek 

Kürtlerin lehine bir çalışma değildir. Kürt ırkı elbette, dünyanın bir gerçekliğidir. Ama bugün 

için Kürtlük, bir ırk olmaktan öte İslam’ın fetihlerinden sonra bulunduğu coğrafyada gelişmiş, 

geniş Müslüman bir kültürdür, İslam’ın fetihleri ile ortaya çıkmış, büyük sosyolojik 

Müslüman bir yapılaşmadır. Bu yapılaşma, bir ırk boyutundan önemlidir. Meseleyi ırk 

boyutunda ele almak Kürt meselesini geriye götürmektir. Nitekim dünyada Yahudiler bir yana 

hiçbir gelişmiş toplum, kendisinin bir ırk düzeyinde ele alınmasından hoşnut olmamaktadır.   

Rusların; Kürtlerle Slav ırkı arasında soydaşlık bağı kurma çalışmaları, siyonistlerin 

Yahudilerle Kürtler arasında bu yönde kurdukları ilişkinin gölgesinde kalmıştır. Dolayısıyla 

gündemde kalan ve daha çok siyasi sonuçlar doğuran iddia, siyonistlerin iddiası olmuştur.  

İslam dünyasının diğer tarafları gibi Kürtlerin yaşadığı coğrafya da İslam’ın diğer din 

mensuplarına ve özellikle Ehl-i kitaba tanıdığı haklar doğrultusunda on binlerce Yahudi aile 

barındırmıştır. Bu ailelerin bir kısmı muhtemeldir ki zamanla İslam’ı seçmişlerdir. Yine 

İslam’ın Ehl-i kitaptan kadınlarla evliliğe izin vermesiyle muhtemeldir ki pek çok Kürt 

soylusu ve zengini Yahudi kadınlarla evlenmiştir. Dolayısıyla dünya üzerinde nüfusları sayılı 

Yahudilerle Kürtler arasında bazı soy benzerliklerinin çıkması şaşırtıcı değildir. Bu durum, 

İslam’ın siyasi otoriteye sahip olduğu dönemde getirdiği siyasi ve sosyal nizamın tabii 

                                                                                                                                                                                     
DeYıl/Year/Sal:2 Cilt/Volume/Cîld:2 Sayı/Issue/Hejmar:3 

s. 87-119, https://pdfs.semanticscholar.org/ff89/b1d9cde81fb723589d8138dd272c7a935bfe.pdf ET: 17.09.2019. 

https://pdfs.semanticscholar.org/ff89/b1d9cde81fb723589d8138dd272c7a935bfe.pdf
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neticelerinden biridir. İsrail, bu tabii neticeyi İslam’ın siyasi otorite bakımından zayıf düştüğü 

bir dönemde İslam’ın aleyhine kullanmak istemektedir.  

Kürtlerin ırk meselesine ilgisinin arttığı bir süreçte İsrail, bu tür bilgilerle Kürtlerle bir 

yakınlık kurma amacındadır. Nitekim, Kürtlerle İsrail arasında köprü kurmak isteyen siyonist 

kalemlerin analizlerinde bu tür sözde bilimsel neticeler açıkça siyasi amaçlar için 

kullanılmaktadır.  

İsrail’in İslam dünyasında soydaşlık bağları arama girişimleri Kürtlerle sınırlı değildir; 

Afrika’dan Hindistan’a, Güney Libya’daki Tabulardan Türklere neredeyse bütün Müslüman 

halkları kapsamaktadır. İsrail, bu yöndeki iddialar ve sözde bilimsel araştırmaları yerini 

sağlamlaştırma ve yayılma emelleri için kullanmaktadır.  

Türkiye’de Kürtleri Yahudilerle ilişkilendiren gerek Türk ulusalcısı gerek Kürt 

ulusalcısı iddiasındaki haber kaynakları ve şahsiyetler de hakikatte İsrail’in bu yerini 

sağlamlaştırma ve yayılma politikasına hizmet etmektedirler.  

Bu tür iddiaların kimi Kürt siyasilerce gizliden veya açıktan kabullenilmesi ise 

Kürtlerin İslam dünyasında sürüklendiği yalnızlıktan bağımsız değildir. Kürtlerin sürüklendiği 

bu yalnızlık İslam dünyasına hükmeden dış güçler için imkân oluşturmaktadır. Emperyalist 

güçlerin bu yöndeki stratejilerinin başarılı olup olmayacağı İslam ülkelerinin Kürtlerle 

yakınlaşma konusunda daha samimi ve istekli olmalarına bağlıdır. Bu yönde atılacak adımlar, 

sadece Kürtlerin değil, bütün Müslümanların yararına olacaktır.  

  

 

 

 


