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Öz
Bu makalenin konusu ve amacı, Türkiye’de kamusal alanlarda Kürtçe konuşan herhangi bir 
Kürdün, sırf Kürtçe konuştuğu için sivil kişilerden fiziki ve sözel şiddet görmesinin ardındaki 
yapısal nedenleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmada Kürtçe konuşmanın, bireysel düzeyde gündelik 
yaşamda şiddet ile karşılık bulmasının ve kriminalleştirilmesinin ardında, münferit nedenler 
değil, yapısal etkenler olduğu ileri sürülmektedir. Bu yapısal etkenler, öncelikle politik ve 
hukukidir. Buna göre Cumhuriyet döneminin başından bu yana izlenen ayrımcı ve asimilasyoncu 
resmi dil politikaları ve mekanizmaları, bütünleştirici değil, dışlayıcı ve ötekileştirici bir 
karakter taşımaktadır. Bu politikaları besleyen önyargılar, zaman zaman şiddete dönüşmekte 
ve şiddet de, maddi ve sembolik boyutlarıyla Kürtçe konuşanlar üzerinde başta travma olmak 
üzere birçok soruna yol açmaktadır. Makale, Kürtçe’nin, gerek resmi mekânlarda gerekse de 
kamusal alanda bir insan hakkı olarak temsil edilebilmesi için anadilinde eğitim gibi kurumsal 
politikaların yanı sıra bir “yaşam alanı” olarak da zemin bulması gerektiğini ileri sürmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kürtçe, anadili, politika, önyargı, travma, “yaşam alanı”   

Abstract
The topic and aim of this article is to reveal the structural causes behind the physical and verbal 
violence by civilians in Turkey to any Kurdish ones only for speaking Kurdish at the public 
spaces in Turkey. The study claims that there are not individual reasons but structural factors 
behind the violence and criminalization in terms of speaking Kurdish. These structural factors 
firstly are political and legal. Accordingly, discriminatory and assimilative formal language 
policies and mechanisms that have been pursued since the beginning of the Republican period 
in Turkey had an exclusionary and otherizing character, not integrative. Prejudices that feed 
these policies sometimes turn into violence that lead to many problems such as trauma among 
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Kurdish speakers with material and symbolic dimensions. The article argues that in order to 
represent Kurdish language as a human right both in official places and in the public spheres, 
it should find a democratic “living space”, in addition to institutional policies like the right to 
education in mother tongue.        

Keywords: Kurdish language, mother tongue, politics, prejudice, trauma, “life-space”

“İki Kürt yolda Kürtçe konuşsa, kulak misafiri olanlar ‘bunlar 
kesin bize küfrediyor’ diye düşünüyor. Ne tuhaf değil mi? Kürtçe 

sadece küfür etmek için konuşulan bir dil gibi algılanıyor… Bir de 
özellikle burada, Düzce’de dikkatimi çeken bir şey, öğrencilerin 

birbirlerine küfrederken ‘Kürt’ kelimesini küfür olarak 
kullanmaları…” (Şahin Fırat, 2010: 43). 

Giriş
Günümüzde bir insan, sırf konuştuğu dil yüzünden dayak yer mi? Hatta 
kalabalık bir grubun saldırısına maruz kalır mı? Örneğin bir toplu taşıma 
aracında, diyelim metroda veya fakülte koridorlarında dinlediği müzik, 
telefonunun çalan cıngılı, elbisesinin üzerindeki yazılar, giyimindeki renk 
tercihleri yüzünden dövülür mü? İnşaatta çalışırken Kürtçe türkü söylediği 
için linç edilir mi? Hatta öldürülür mü? Ya da bir insan (faili meçhul cinayete 
kurban giden Kürt aydın Musa Anter) “Kürtçe ıslık çaldığı” için yargılanabilir 
mi? Okulda “Kürtçe öksürmek” (Ceylan, 2013: 111) bile yasaklanır mı? Bir 
üniversite öğrencisi olarak rektörlüğe, “üniversitenizde anadilinde eğitim 
istiyorum” diye dilekçe verdiğinizde gözaltına alınabilir, işkence görebilir, 
tutuklanabilir veya üniversiteden atılabilir misiniz?1 Bir ilkokul öğrencisi, 
sınıfta arkadaşlarıyla Kürtçe konuştuğu için öğretmeni tarafından para 
cezasına çarptırılabilir mi? Bu öğrenci parayı ödeyemediği için arkadaşları 
önünde öğretmeni tarafından dövülebilir mi? (Şahin Fırat, 2010: 7) 

Elbette. Bunun böyle olduğunu görmek için son dönem Türkiye medyasına 
şöyle bir göz atmak yeterli.2 Fakat dayak başta olmak üzere cezalandırma 
edimleri sadece son birkaç yıllık süreyle sınırlı değildir. Kürtçe’nin 
yasaklanmasının tarihi epey eskidir. Kürtçe, 1925’te hazırlanan Şark 
Islahat Raporu’ndan bu yana (bu rapor Kürtlerin Türkleştirilmesi amacıyla 
sokakta Kürtçe konuşmasının yasaklanmasını öneriyordu) (Bayrak, 2009; 
Çiçek, 2010: 16)  baskı ve yok sayma politikalarına maruz kalmış bir dildir. 
Kürtçe konuşmanın okuldan atılmaya, dayak yemeye neden olduğu, çeşitli 
anekdotlarla bugüne değin anlatıldı; hatta 1960’lar ve 1970’lerde, okullarda 
“Kürtçe/Zazaca Konuşmama Kolu”, “Kürtçe Yasak Kolu” gibi kolların 
kurulduğunu (Beltekin, 2014: 101, 119, 121, 127) belirten Kürtlerden biri, 
okul yıllarını şöyle anlatıyor:
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“Zazaca konuşma, Kürtçe konuşma yasağı vardı. Ben 
hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum, “Kürtçe/Zazaca Konuşmama 
Kolu” vardı. Ben hatırlıyorum o çocuklar evleri gezerler, 
damların üzerinde gezerler, bacadan bakarlardı. Çocuklar evde 
bile bir araya geldiklerinde Zazaca konuşuyor mu konuşmuyor 
mu onları tespit edip hocalara bildirirlerdi. Böyle bir uygulama 
vardı. Genellikle ceza veriliyordu, o zamanın cezası dövmekti” 
(Beltekin, 2014: 121). 

“[Kürtçe konuşmanın] cezası 10 kuruştu. 10 kuruş çok paraydı. 
10 kuruşu veremezdik, karşılığında hortumla dayak yerdik. Biz 
birbirimizin muhbiriydik. Kürt çocuklarını muhbir eden iyi 
adamdı. Onun için çok dayak yedik. En tembel çocuklar ihbar 
ederdi, biz kendimize yediremezdik. Onlar gidip ihbar edip 
kendilerini kurtarırdı. Çok yoğundu bu dil konusunda baskı, 
ortaokulda devam etti. Köylerden gelip Cihanbeyli merkezde 
bekâr evleri vardı, öğretmenler gece evleri denetlerdi, sabah 
gelip o evde Kürtçe konuşulduğu için ceza verirdi” (Beltekin, 
2014: 130).      

Kürtçe yasaklandığı için Cumhuriyet tarihi boyunca bu dil, kaçak biçimde 
dinsel eğitim kurumları olan medreselerde öğretildi (DİSA, 2012a). Ancak 
1991’de Kürtçenin kullanımı üzerindeki yasakların yasal düzlemlerde kısmen 
kaldırılması söz konusu oldu. Bundan sonra özel Kürtçe kurslar açıldı, Kürtçe 
dilli yazılı ve sözlü yayınlar yapıldı vb. Ama buna rağmen Kürtçe’nin gelişimine 
büyük bir ket vuruldu: Örneğin 1844’den 1923’te Cumhuriyetin kuruluşuna 
değin Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde ve modern Türkiye’de sadece 
20 adet Kürtçe kitap yayımlanabildi. Fakat 1924’ten itibaren Kürtçe’ye karşı 
yeni bir yasak dalgası başlatıldı; sonuçta, 1923-1980 arasında Türkiye’de 
Kürtçe basılan kitap sayısı sadece 20 oldu (Malmisanij, 2006: 19’den aktaran 
Öpengin, 2010: 31). 

Bu makalede temel sorum şu: Bir Kürt, konuştuğu anadili (Kürtçe) yüzünden 
neden fiziksel şiddet görür, linç edilir ve hatta öldürülür? Neden bulunduğu 
kenti terk etmeye zorlanır? Neden evi, bir takım insanlar tarafından yakılır? 
Gündelik hayatta bir Kürt yurttaşa sırf konuştuğu dil yüzünden fiziksel şiddet 
uygulamak, münferit bir vaka olabilir ama bu vakaların çokluğu, yaygınlığı 
ve etkisi, konunun yapısal ve tarihsel bir boyutu olduğunu gösterir. Dayak 
ve lincin altında, derin yapısal nedenler vardır. Sıradan bir insan, bir Kürde 
sırf Kürtçe konuştuğu için şiddet uygularken bir şeylerin etkisi altında olsa 
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gerek. İşte o etki, geçmişten günümüze gelen yapısal pek çok değişkeni akla 
getirir: Farklı görüşlerin temsiliyetine izin vermeyen “egemen politika”, öteki 
kimliklerin davranışlarını sürekli “cezalandıran hukuk”, “öteki” kültürlerin 
katılımına izin vermeyen “asimilasyoncu eğitim”, resmi veya gayrı resmi 
düzeyde üretilen ve dolaşıma sokulan “kültürel önyargılar” vb. Birey, bir 
toplumun içinde eylemde bulunur. Eyleminde tümüyle özgür gibi görünse de, 
aslında bu eylemlerini yaparken birçok yapısal güçten etkilenir veya güç alır. 
Bu etki ve güçleri ben, Kürtçe konuşmanın kötü, olumsuz ve yasadışı bir şey 
olduğunu toplumsal bilince yerleştirmiş olan “yapısal nedenler” olarak ele 
alacağım.   

Kısaca, bu makalede, Türkiye’de Kürtçe konuşmanın (hatta yazmanın) ne 
şekilde algılandığını analiz edeceğim. Ortalama bir Kürdün veya Kürtçe’yi 
öğrenmiş herhangi bir etnik kimliğe sahip bir insanın -bu insan Türk de olabilir- 
Kürtçe konuşmasının yarattığı tepkileri ele alacağım. Devlet katında üretilen 
resmi neden ve gerekçeler, birey katında kendini münferit vakalar şeklinde 
gösterir. Türkiye’de resmi devlet politikaları, ortalama sağ eğilimli yurttaşı 
üretmede ve yeniden üretmede çok güçlü bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda 
konuyu iki ana bölümde detaylandıracağım. İlk olarak, Kürtçe konuşmayı 
(ve yazmayı) engelleyen mekanizmalardan, yani hukuksal, sosyal, eğitsel ve 
politik etkenlerden söz edeceğim. Bu çerçevede birçok yerli ve yabancı yazarın 
çeşitli görüş, kavram ve örneklerinden yararlanacağım. Görüşlerini aktarmayı 
tercih ettiğim yazarlar, Kürtçe konusunda geniş bir bağlamda yapısal etkenleri 
dikkate alan görüşleriyle konuyu derinlemesine ele alıp değerlendiren 
araştırmacılardır. Bunların yaklaşım ve değerlendirmeleri, konunun Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan bu yana gelen tarihsel ve güncel nedenlerini ayrıntılı 
biçimde analiz etmektedir. İkinci olarak, Kürt Sorunu çerçevesinde Kürtçe 
konuşma konusundaki olumlu kimi gelişmeleri aktaracağım. Sonuç olarak, 
tarihsel akışın, ne olursa olsun, Kürtçe konuşma ve yazmada birikimsel 
olarak göreceli bir serbestleştirmeye doğru gittiğini iddia edeceğim ve sonuç 
kısmında Kürtçe’nin bir “yaşam alanı” bulabilmesinin önemine değineceğim. 
Yaşam alanı kavramı, sadece Kürtçe ile ilgili değil, Kürtlerin demokratik bir 
düzende yaşamaları için önemli ve gerekli bir toplumsal unsurdur.   

Kürtçe konuşma ve yazmayı engelleyen mekanizmalar
Osmanlı İmparatorluğu, çokdilli, çoketnili ve çokkültürlü bir toplumdu. Gerek 
Müslüman gerekse Müslüman olmayan çok çeşitli toplumlar, cemaatler ve 
gruplar, aynı toplum içinde ve fakat birbirinden ayrı, uzak ve görece temassız 
topluluk ve mahallelerde yaşarlardı. Osmanlı yönetimi, kendi tebaasının 
dinine, diline, kültürüne ve gelenek-göreneklerine pek karışmazdı. Ama 
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Müslüman olmayan etnik kimliklerin toplumdaki yerini de egemen millet 
olan Müslümanlara (Ümmet) göre ikincil olarak görür (Faroqhi, 1997) ve 
çeşitli baskı, dışlama ve ayrımcılıklar yapardı. Buna rağmen Osmanlı, gayri 
Müslimlerin kendi dillerini cemaatleri içinde kullanmalarına izin verdi (İnal, 
2018). Bu bağlamda modern Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bakımdan 
asimilasyoncu sisteminin aksine Osmanlı, son derece kozmopolit bir yapı 
görünümündeydi.3

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı ve Türkiye 
Cumhuriyeti kuruldu. Osmanlı toplumunda farklı dillerin konuşulması pek 
de sorun olmazdı ama Cumhuriyet, tek kimlikli bir ulus (Türk-lük) inşa etme 
sürecine girince Türkçe’nin “standart”, “egemen” ve “tekdil” olması hedefiyle 
farklı dillerin yazılıp konuşulmasını engellemeye başladı (Sadoğlu, 2010). Bu 
süreç, “ulusal eğitim” sistemini kurmak adına farklı kimlik ve dillerden gelen 
öğrencilerin Türk kültürü içinde yoğun bir asimilasyona dayandırıldı. Dildeki 
kurumsal standartlaşmayı sosyal hayattaki müdahaleler izledi. Örneğin 
1920’lerin sonlarından itibaren gündelik hayatın çeşitli mekânlarında (sokakta, 
toplu taşım araçlarında, park ve bahçelerde, lokantalarda vb.) “Vatandaş 
Türkçe Konuş!”4 kampanyaları yapıldı. Türkçe konuşmayanlara çeşitli resmi 
cezalar uygulandı. Hatta sivil Türk yurttaşlar, Türkçe konuşmayanlara fiili 
olarak müdahale ettiler (İnal, 2018). Bu politika, Osmanlının çokkimlikli, 
çoketnili ve çokdilli mirasının reddedilmesi, din temelli yönetim yerine daha 
seküler ve laik bir ulusal sistemin kurulması anlamına geliyordu. Yeni sistemin 
kurulabilmesi için, Osmanlıdan devralınan çeşitli geleneksel sistemlerin 
tasfiye edilmesine karar verildi. Geleneksel olan modern önünde her 
bakımdan dışlandı, itibarsızlaştırıldı ve yanlış, geri olarak kodlandı. Örneğin 
medreselerin durumu böyleydi (İnal, 2008: 17-61). Bu çerçevede modern 
Türkiye’nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 
hukuk, eğitim ve siyaset gibi pek çok kurumsal alanda reform yapıldı. Ülkenin 
geleneksel görünümlü imparatorluk kalıntısından modern yapılı bir ülkeye 
geçmesi hedeflendi. Bu bağlamda modernleşme süreci, bir yandan Batı’ya 
özgü bir birey türü olan “yurttaş”ın yaratılması için çeşitli üstyapı reformlarına 
dayandırıldı, öte yandan da resmi ideoloji katına yükseltilen Türk milliyetçiliği 
ile bir “Türkleştirme” politikası güdüldü. Dolayısıyla modernleşme, ulus-
devletleşme ve milliyetçiliğin iç içe geçirildiğini söyleyebiliriz.   
 
Bu çerçevede, Türkiye’nin doğu bölgelerinde yoğun biçimde yaşayan Kürt 
nüfusun Türkleştirilmesi amacıyla çeşitli mekanizmalar oluşturuldu: Egemen 
bir Türk kimliğinin inşa edilmesine dayanan ulusal bir eğitim sistemi kuruldu. 
Kürt, Ermeni, Laz/Rum yerleşim yerlerinin isimleri öz Türk(çe) isimlerle 



Türkiye’de Kürtçe Konuşan İnsan Olmak-Bir “Yaşam Alanı” Olarak Kürtçe

94

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:17 Sayı / Issue:67 Yaz /Summer: 2019 Sayfa / Pages: 89-121

değiştirildi.5 Bazı Kürt nüfusları çeşitli gerekçeler (devlete karşı isyan gibi) 
gösterilerek Türkiye’nin Batı bölgelerindeki Türk nüfuslarının olduğu 
bölgelere gönderildi (zorunlu göç veya iskân politikası). Kürt nüfusun geri 
(feodal, ağalık ve şeyhliğe dayalı geleneksel sistem) koşullarda yaşadığı 
iddiasıyla Kürt illerinde ulusal asimilasyon amaçlı kimi sanat-kültür-halk 
eğitimi mekânları (Halkevleri, Millet Mektepleri, Türk Ocakları vb.) kuruldu. 
Çeşitli Kürt aşiret ve ağaları, Cumhuriyet yönetimiyle işbirliği yapmaya 
çağrıldı veya zorlandı. İşbirliğine yanaşmayanlar zamanla tasfiye edildi (İnal, 
2018; Yeğen, 2003, 2016). 

Tüm bu mekanizmalarla amaçlanan, yeni kurulan genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sisteminin oturtulması veya güçlendirilmesiydi. Resmi 
ideoloji haline getirilen Türk milliyetçiliğini formüle eden çeşitli yazar ve 
politikacılar, bir yandan Türkçe olmayan dillerin baskı altına alınıp, hatta 
asimile edilip etkisizleştirilmesini, öte yandan Türkçe’nin farklı kaynaklarının 
(şive, ağız, diyalekt vb.) araştırılarak (derleme yapılarak) egemen, standart 
ve zengin bir Türk dilinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptılar (İnal, 2012, 
2018). “İstanbul Türkçesi”, egemen, standart ve resmi/tek dil olarak devlet 
tarafından kabul edildi, okullarda öğretilmeye başlandı ve yurttaşlardan bu 
dilin öğrenilmesi ve konuşulması istendi

Tüm bunlar olurken gerek toplumsal hayatta gerekse devlet daireleri ve 
okullarda Türkçe’den başka, farklı ve değişik dillerin kullanımına karşı 
çeşitli cezalara başvuruldu: Dayak, korkutma, para cezası, dışlama, küçük 
görme, aşağılama vb (Bulut, 2006; İnal, 2010, 2018). Bu, çokdillilikten 
tekdilliğe6 doğru gidişi hızlandırdı. Türkçe “egemen”, “standart” ve “resmi/
tek” dil olarak güçlendikçe, diğer diller her kuşakta zemin kaybetti, zayıfladı 
ve dışlandı (Eğitim Sen, 2010, 2011). 2016’da devlet tarafından kapatılan 
eski İstanbul Kürt Enstitüsü7  Eş Başkanı Sami Tan, önlem alınmadığı ve 
asimilasyon sonucu Kürtçenin son yıllarda bir “anadili” olmaktan hızla 
“nene-dili”ne8 doğru kaymakta olduğunu ileri sürdü (Çiçek, 2010: 21). 2005 
yılında Dicle Üniversitesi tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 
ilde yapılan bir araştırma, günlük konuşma dilinde dahi Kürtçe’nin kullanılma 
oranının %32,8 ile sınırlı olduğunu ortaya koydu (Çiçek, 2010: 21). Çiçek’e 
göre kırsal bölgeler dışarıda tutulursa eğer, kentlerde çocukların neredeyse 
tümü Türkçe konuşmakta ama Kürtçeyi çok az bilmektedir. Günümüzde 
Türkiye’de Kürt nüfusunun ezici bir çoğunluğu ikidilli olsa bile, bu nüfusun 
önemli bir kısmının, yapıcı perspektiften mahrum eğitim ve kamu sisteminin 
bir sonucu olarak, “yarı-ikidilli” (Öpengin, 2009; 2010: 29) olması kuvvetle 
muhtemeldir. Dorian’a göre (Dorian, 1980’den aktaran Öpengin, 2010: 



Kemal İnal

95

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:17 Sayı / Issue:67 Yaz /Summer: 2019 Sayfa / Pages: 89-121

33), dilin anne-babalar tarafından dahi belli ölçülerde yetersiz ve kusurlu 
biçimlerde aktarılıyor olması, “yarı-dilli” (semi-speaker) denilen, “dili 
kolayca teşhis edilebilen hatalarla dolu ve akıcı olmayan bir şekilde konuşan 
bir neslin doğmasına neden olmuştur.” Kürt dilbilimci Sami Tan, “dil yetileri 
konusunda, günlük konuşmada birçok kod-değişiminin9 gözlemlerinden yola 
çıkarak, bazı şehirlerde hybrid ya da melez bir dilin (zimanekî dureh) ortaya 
çıktığını öne sürmektedir” (Öpengin, 2010: 33). Öpengin’e göre (2010: 33) 
öte yandan, “…Kürtçe televizyon kanallarında çok pürist bir dil tutumunun 
sergileniyor olması, bir taraftan dilin iletişim gücünü kırarken diğer taraftan 
konuşucuların kendi dilsel kabiliyetleri hakkında olumsuz algı geliştirmelerine, 
oluşan bu ‘dilsel emniyetsizlik’ (linguistic insecurity) neticesinde ise Kürtçe 
konuşmamayı tercih etmelerine sebebiyet verebilmektedir.” 

Farklı, değişik ve ayrı dillere ilişkin geliştirici ve koruyucu önlem almak bir 
yana, bunlara ilişkin herhangi bir devletin yapması gereken işlemler yapılmadı. 
Örneğin, 1927-1965 arası hariç, 1965 yılından bu yana nüfus sayımlarında 
insanların anadilleri sorulmadı (Aslan, 2015). Farklı dilleri koruyucu ve 
geliştirici önlemler alınmadı, politikalar geliştirilmedi. Sonuçta, her geçen 
kuşakta Türkçe dışındaki dilleri konuşanların sayısı azaldı, konuşma ve 
yazmadaki zenginlik kayboldu, farklı bir dili konuşmak tedirginliğe yol açan 
bir mesele haline geldi. Hatta farklı bir dil olarak Kürtçe’yi konuşmak, belli 
bölgelerde cesaret isteyen bir davranış haline geldi.  

Peki, bu noktaya gelinirken ne tür somut gelişmeler yaşandı? Türkçe’den 
farklı bir dili, konumuz itibariyle Kürtçeyi konuşmayı/yazmayı politik bir 
sorun ve kriminal bir olay haline getiren nedenler nelerdir? 

Hukuksal, politik ve eğitsel engeller
Türkiye’de Türkçe’den başka bir dilde konuşmak, hatta yazmak10 elbette 
mümkün ama daha ziyade gayri resmi veya sosyal ortamlarda; örneğin aile 
içinde, akrabalar arasında, düğün ve eğlencelerde vb. Fakat Türkçe’den başka 
bir dilde eğitim yapmak, politik faaliyet yürütmek, hukuksal savunma yapmak, 
yerel veya merkezi yönetimlerden resmi hizmet talep etmek vb. anayasada 
yasaklanmış durumda. Türkiye’de eğitimin resmi dili, tek yani Türkçe’dir. 
Türkçe’den başka bir dilde eğitim yapmak koşulludur ve yasalara göre 
düzenlenir. Bu çerçevede Türkiye’de Kürtçe11 (anadilinde) eğitim yapmak 
yasaktır.12 Fakat ülkede çeşitli dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça 
vd.) eğitim yapan pek çok okul türü vardır ve bunlar devlet gözetiminde 
eğitim yaparlarken bilhassa halktan (özellikle Batılı dillerde eğitim yapan 
okullar açısından) büyük bir rağbet görürler. 1923 yılında Türkiye’nin Batılı 
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devletlerle imzaladığı Lozan Antlaşması’na göre Türkiye’de yaşayan ve 
Müslüman olmayan azınlıklar (Ermeni, Rum Ortodoks ve Yahudi halkları) 
“azınlık statüsü” kazandığı için kendi anadillerinde eğitim verecek okullar 
kurma hakkına sahip oldu; ancak, bu alanda pek çok ayrımcılık hâlâ 
sürmektedir (Kaya, 2007, 2015).

Farklı diller konuşan, ne var ki Müslüman olan Laz, Kürt, Boşnak ve Arap 
topluluklara böylesi bir statü ve hak tanınmadı (Zürcher, 2019). Fakat bu 
azınlıklardan kimileri de kendi anadillerinde eğitimin önündeki en önemli 
engel olarak kendileri oldu. Bunlar, dillere hiyerarşik yaklaşarak toplumda 
en geçerli ve hâkim dil olan Türkçe’nin iyi öğrenilmesinin yanı sıra İngilizce 
eğitim yapan okulların tercih edilmesinin çocukları için daha iyi olacağını 
düşündüler (Ayan Ceyhan ve Koçbaş, 2011: 56). Yanı sıra, bu tercihte, kimi 
gayrimüslim cemaatlerin tarihte yaşadıkları trajik olayların yarattığı korkunun 
hâlâ sürmesinin de payı olsa gerek: 

“Annem evde Ermenice konuşurdu, ben Türkçe cevap verirdim. 
Hâlâ zor konuşuyorum ama daha iyi. Annem Ermenice 
konuşurdu, babam Türkçe konuşurdu. Ermeniceyi babam da çok 
güzel konuşurdu ama o korku, evde bile konuşmasını engellerdi” 
(Tan, 2013: 38).    

 
Ülkenin herhangi bir şehrinde Batılı dilde (tercihen İngilizce) veya Arapça13  bir 
dükkân tabelası, şirket ismi, medya kanalı veya etkinlik adı görmek mümkün; 
bunu yasaklayan bir madde yok ama Kürtçe bir isim konulduğunda, bu anında 
bir suç olarak görülebilmektedir. Bu çerçevede Kürt illerinde belediye veya 
yerleşim isimleri, etkinlikler, hizmetler, heykel gibi sanatsal performanslar, 
okul adları veya mezar taşları Kürtçe olduğunda işin rengi değişebilmektedir. 
Eylül 2013’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
“Demokratikleşme Paketi”nde, Türkçe alfabede olmadığı için resmi belgelerde 
kullanımı yasak olan X, Q, W harfleriyle ilgili yapılan düzenlemede kimlik, 
yer isimleri ve tabelalarda Kürtçe isimler kullanılacak denilmesine rağmen 
bu düzenleme uygulamada gerçekleşmedi. Erdoğan’ın açıkladığı paketin 
üzerinden yıllar geçtiği halde, Kürtler çocuklarına Kürtçe isim koyamadılar. 
Örneğin, Diyarbakır’da yaşayan bir baba, çocuğuna “Şewa” ismini koymak 
istedi ama nüfus müdürlüğü “w”yi ancak “vv” (çift v) yapılması halinde 
kabul etti (cumhuriyet.com.tr, 2016). Resmi güçler (bürokrasi, güvenlik 
güçleri vd.), Kürtçe isimlendirmeye karşı çıkarken anayasal gerekçeleri, yani 
yasakları göstermektedir. O halde, Türkiye’de diyelim İngilizce konuşmak-
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yazmak çeşitli mecralarda (iş, eğitim, sanat ortamı, politika, şirket toplantısı 
vb.) bir saygınlık işareti olarak kutlanıp alkışlanırken Kürtçe, yani Türkiye’de 
yaklaşık 20 milyon insanın konuştuğu kadim bir dilin kullanılması, en hafif 
deyimle şaşkınlık, kızgınlık ve tedirginlikle karşılanmaktadır.

Fakat daha garip olanı, Kürtçenin bir dil olarak kabul edilmesinde gösterilen 
çifte standarttır. Örneğin, devlete ait bir TV kanalı (TRT 6) Kürtçe dilinde 
yayın yaparken, aynı devletin parlamentosunda (TBMM) milletvekilleri 
herhangi bir konuda söz alıp veya kürsüye çıkıp Kürtçe konuştuğunda, bu 
konuşmalar TBMM tutanaklarında “bilinmeyen bir dilde konuşma yapıldı” 
şeklinde geçmektedir (t24.com.tr, 2017) ki bu durum parlamento çatısı altında 
defalarca yaşandı. Bu tutum, Türkiye’nin çok uzun zamandır üye olmaya 
çalıştığı ve pek çok sözleşmesinin altına imza attığı Avrupa Birliği’nin14  
çokdilli yönetim ve eğitim politikalarına tümüyle ters niteliktedir. Aynı şekilde, 
mahkemelerde Türkçe bilmeyen Kürtlerin savunmasında “yeminli tercüman” 
kullanılmaktadır ama Türkçe bildiği halde Kürtçe savunma yapmak yasaktır. 
Kürtçe savunma yapan kişi, bu dilde savunma yapmaya kalktığı için geçmişte 
pek çok cezalandırmayla karşılaştı (İnal, 2012, 2018). Türk yargısına göre 
kişi, eğer Türkçe biliyorsa, savunmasını Türkçe yapmalıdır; aksi takdirde 
tercüman kullanılacaktır.       

Sosyal ve kültürel önyargılar
Türkiye’de Kürtçeye ilişkin sosyal ve kültürel yargılar, egemen çevrelerde 
(genelde “Türk kamuoyu”nda) son derece dışlayıcı ve olumsuzdur. Aslında dile 
ilişkin dışlayıcı ve olumsuz yargının altında, Kürtlere dair çeşitli stereotiplere 
dayanan bir yaklaşım vardır. Bu stereotipler, geçmişte (1980 öncesinde) 
farklı alanlarda, örneğin Türk Sineması’nda folklorik olarak üretildi: Kendi 
bölgelerinde yaşayan Kürtler, Türk sinemasında birçok yönetmenin filminde, 
“Kürt” olarak adlandırılmadan (Şen, 2019), pek çok geleneksel sorun (cahillik, 
kız çocukların okula gönderilmemesi, ağalık ve şeyhlik, sofuluk, batıl 
inançlar, kan davası, tarım ve hayvancılığın geri olması, işsizlik, metropollere 
göç, kapkaçlık, kadının aşağılanması vb.) çeşitli filmlerde işlendi.15 Öte 
yandan, “Anadolu’nun birçok yöresel şivesine [yönelik] aşağılayıcı yaklaşım 
hafiflerken, Kürtlerin Türkçe şivesine, ağzına bakış değişmedi. Katmerlendi 
bile” (Tulgar, 2010: 13). Türkçenin Kürtlerce kullanımından oluşan şive, ağız 
ve gırtlak tınılarına yönelik aşağılanma, ayrımcılığın hâlâ sürdüğünü gösterir 
bize (Tulgar, 2010: 13):  

“… [okulda] sırf Kürt olduğumu bildikleri için şivemi taklit 
ediyordu. Bu da zoruma gidiyordu…” (Şahin Fırat, 2010: 25)
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“…çünkü annemiz [okula] geldiğinde Türkçesi düzgün değildi ki 
biz kendimizi Türk olarak kabul ediyorduk. Annem geldiğinde, 
veli toplantısında, ‘ke’lere ‘ka’ der diye, veya ‘g’lere ‘ğh’ der 
diye, biz tedirginlik yaşıyorduk… Gelmesini istemiyorduk… 
Ailemizin okuldaki öğretmenlerle diyaloga girmesini 
istemiyorduk… Bir arkadaşımızın yanında ailemizin bu dili 
kullanması bizim hiç hoşumuza gitmiyordu” (Şahin Fırat, 2010: 
29-30). 

Şive farklılığı nedeniyle Kürt öğrencilerin ders içi ve dışı etkinliklere yeterince 
katılamaması söz konusu olabilmektedir (Şahin Fırat, 2010: 26). Bu, giderek 
Türkiye kamuoyunda Kürtlere ilişkin sosyal ve kültürel önyargıların politik dile 
tercüme edilerek olumsuz bir Kürt imajının doğmasına yol açtı.  Kürt Sorunu, 
1980 sonrası çözülemeyip kronikleştikçe, gerek Kürdün kişiliği gerekse onun 
dili, pek çok dışlayıcı, aşağılayıcı ve ötekileştirici değerlendirmeye maruz 
kaldı. Ortalama bir Kürdün cahil olduğu, bu cahillikten kaynaklı çok çocuk 
doğurduğu, çocuklarına sahip çıkamadığı yani onları eğitemediği, Türk 
metropollerine göç ederek buraların kentsel estetiğini ve huzurunu bozduğu, 
marjinal ve kriminal işler yaptığı, terörist olduğu vb. şeklinde yanlış bir 
imaj ve algı üretildi. Bu olumsuz imaja “tanıyarak dışlama” diyen sosyolog 
Saraçoğlu (2011), Türkiye’nin üçüncü büyük ve son derece Batılı bir kenti 
olan İzmir’de orta sınıf Türklerin Kürtlere ilişkin olumsuz değerlendirmeleri 
konusunda şöyle der:

“Cahillik bu noktada Kürtlüğün başlı başına tanımlayıcı 
bir özelliği haline geliyor. Kent merkezinin etrafını saran 
gecekondular veya kent merkezinde icra edilen midyecilik ve 
işportacılık gibi işler, orta sınıf İzmirliler için “haksız kazançla” 
geçinen Kürtleri anlatıyor. Dolmuşta veya belediye otobüsünde 
seyahat ederken yüksek sesle Kürtçe konuşan insanların 
çoğaldığını fark eden veya şehir merkezinde dolaşırken selpak 
satan, boyacılık yapan küçük çocuklara eskisinden daha sık 
rastlayan bir orta sınıf İzmirli için “işgalci” Kürt imgesi, iyiden 
iyiye yerleşiyor” (Saraçoğlu, 2011: 39).  

Hatta İzmir gibi metropollerde, bir dergi tarafından, Kürtlerin dükkânlarından 
alışveriş yapılmaması, onlara iş verilmemesi vb. bile önerildi. Kürtlerin 
çok çocuk doğurarak nüfus bakımından yakında Türkleri geride bırakacağı 
şeklinde ırkçı düşünceler üretildi.16 Yine İzmir’de yapılan bir çalışmada 
Türklerde Kürtlere yönelik şu önyargılar saptandı: Şiddete eğilimlilik, cahillik 
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ve eğitimsizlik, tatminsizlik ve isyankârlık, mağduriyet, çocuk yapma, 
güvenirlik. Eğitim seviyesi arttığı ölçüde ötekileştirme artmaktadır. Kimlik 
bazında öteki olarak tanımlanan kişi hakkındaki bilgiler çoğunlukla egemen 
kültür yoluyla aktarılmakta ve pekiştirilmektedir. Sonuç olarak, “eğitim sistemi 
“öteki”ni tanıma ve kabullenme süreçlerine olumlu bir katkıda bulunmamakta, 
aksine eğitim seviyesi yükseldikçe “öteki” tanımı çeşitlenmektedir” (Betül 
Çelik, 2013: 49-51). Bu dışlayıcı söylemin üzerine oturduğu veya içeriğini 
oluşturduğu önyargıların listesi son derece uzundur: Cahillik, haksız kazançla 
geçinme, bölücülük, şehir hayatını mahvetme, kenti işgal etme vb. Öte 
yandan, kentin yapısal sorunlarının nedeni/kaynağı olarak görülüp günah 
keçisine çevrilen Kürdün yerini şimdilerde Suriyeli17 sığınmacılar almış gibi 
görünüyor ama Kürdün “olumsuz” varlığı hiçbir zaman unutulmuyor.  

Kısaca, Ortadoğu’nun kadim ve binlerce yıllık bir tarihe sahip bir halkı 
olan Kürtler, Osmanlı döneminde kendi bölgelerinde “görece özerk” (ki 
bu bölgeye o dönemde Kürdistan denirdi) (Bulut, 2006) bir biçimde yaşar 
ve İmparatorluğun önemli milletlerinden biri olarak görülürken modern 
Türkiye’de, bilhassa son otuz yılda “farklı”, “uzak” ve “tekin olmayan” bir 
topluluk olarak görülmeye başlandı. Milliyetçi kalemler ve devlet uzun bir 
süre Kürtleri “dağ Türkleri” olarak görerek bu kimliği inkâr etti; tanıdığında ise 
onlara çok cılız haklar bahşetti. Fakat egemen resmi veya gayri resmi Türk(iye) 
zihniyetinde Kürtler, gerek yaşadıkları bölgenin olumsuz coğrafi, ekonomik ve 
doğal şartları gerekse nüfus, eğitim ve diğer hizmetler bakımından hâlâ “geri” 
görülmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’nin normal bir parçası olması gereken 
Kürt illeri,18 resmi katlarda hâlâ “mahrumiyet” veya “zorunlu hizmet” bölgesi 
olarak görülmektedir. Örneğin, Batılı öğretmenler, bu bölgeye atandıklarında 
hemen buradan kaçmanın yollarını aramakta ya da zorunlu hizmet süresini 
(dört yıl) doldurarak bölgeyi terk etmeyi düşünmektedirler. Devlet, kamu 
çalışanlarının bu bölgede çalışmasını özendirmek için sürekli çeşitli önlemler 
almaktadır: Örneğin, burada çalışan bir öğretmen veya kamu çalışanının hizmet 
puanı, Batı bölgelerinde çalışanlara göre ikiyle çarpılmakta, ona tazminat 
ödenmekte veya ek ödenekler verilmektedir. Egemen medya ise bu bölgede 
çalışan bir öğretmenin (daha çok Türk öğretmenlerin) kendi çalıştığı okulunun 
eksikliklerini (örneğin okul binasının badanasını, sıralarının tamirini vb.) 
devletten yardım almadan tek başlarına tamamlamalarını, öğrencilerini daha 
iyi eğitecek çeşitli önlemler almalarını (yeni yöntem ve teknikler geliştirme 
vb.), velileri kız çocuklarını okula göndermeleri için ikna etmelerini haber 
yapmakta ve yapılan işten övgüyle bahsetmektedir.19  
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Bu bakış açısının ardında, bölgede görev alacak öğretmen adaylarını 
özendirmeyi hedefleyen bir amaç yatmaktadır çünkü bölgede eğitim-öğretim 
yapma koşulları hâlâ çok zordur ve fakat bunda asıl nedeni, devletin kamu 
kaynaklarının çok azını bu bölgeye ayırmasıdır. Türk öğretmenlerin bir Kürt 
köyünde eğitim yaparken bölge halkıyla girdiği etkileşime (örneğin Kürtçe 
öğrenip öğrenmediğine) dair neredeyse hiç haber yapılmamaktadır. Ünlü 
yönetmen Yavuz Turgul’un çektiği ve 2005’de vizyona giren “Gönül Yarası” 
adlı filmde emekli Türk öğretmen Nazım (ünlü Türk oyuncu Şener Şen’in 
canlandırdığı karakter), uzun yıllar Kürt köylerinde öğretmenlik yaptıktan 
sonra emekli olur ve İstanbul’a döner. İstanbul’da taksicilik yaparken başından 
geçen olaylardan, Nazım öğretmenin Kürt köylerinde çalışırken Kürtçe’yi 
öğrendiğini ve Kürtlerle Kürtçe iletişim kurduğunu öğreniriz. Ne yazık ki, bu 
tür gerçek veya kurgu (sinema, roman, öykü vb.) örnekler son derece azdır. 
Türk öğretmenlerin Kürtçe öğrenmemelerinin nedenleri sorgulanmalıdır. 

Asimilasyon politikalarının bir karşı sonucu olarak kimi Kürtler, bildiği 
yabancı diller sorulduğunda bu diller arasında Türkçeyi de saymaktadır. Bir 
öğrenci velisi şöyle demiş:

“Kürtçe seçmeli dersten memnun olmadı insanlar. Niye 
anadilimizi seçelim ki biz? Allahın verdiği dil o… Benim 
için yabancı dil, Türkçedir. Ancak, Türkçe benim için seçmeli 
olabilir” (Can, Gök ve Şimşek, 2013: 44). 

Bu aslında tuhaf bir durumdur çünkü Türkçe, Kürtlerin gündelik hayatın hemen 
her anında karşılaştıkları, maruz kaldıkları veya isteyerek ya da istemeden 
bir şekilde öğrendikleri bir dildir. Yani Kürtler, Türkler ve Türkçeyle iç içe 
yaşamaktadır ve Türkçe’nin normal koşullarda “yabancı dil” sayılmaması 
gerekir. Fakat bu tuhaf durum bir başka tuhaf duruma yol açmaktadır: 
Kürtler genelde Kürtçe’nin kendi anadilleri olduğu ve anadillerinde eğitim 
talep ettikleri için okullarda “seçmeli Kürtçe” dersi uygulamasını yanlış 
bulmaktadırlar. Onlara göre Kürtçe, İngilizce veya başka bir dil gibi seçmeli 
olarak öğrenilecek -zaten çoğu biliyor-bir dil durumunda değildir.        

Dolayısıyla Türk öğretmen ile Kürt nüfus arasında karşılıklı bir kültürel 
etkileşim veya alışverişten bahsetmek oldukça zordur. Kültürel etki, tek 
yönlüdür: Türk öğretmenden Kürt öğrenciye doğru. Gerçi öğretmenler de, 
bundan uzak durmaktadır çünkü bölgeye atanan Kürt ve Türk öğretmenin ilk 
görevi, çocuklara standart bir Türkçe öğretmek, Türk tarihi ve coğrafyasına 
dair bilgiler vermek, en azından Türkçe dört işlem yapmasını belletmektir.20    
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2010 yılında DİSA tarafından yapılan ve Diyarbakır’da yaşayan Kürt 
yetişkinler ve MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından atanan sadece 
Türkçe bilen ve hem Türkçe hem de Kürtçe bilen öğretmenlerin katıldığı 
araştırma (Coşkun, Derince ve Uçarlar, 2010), bölgede eğitim gören Kürt 
çocukların, başta öğretmenlerle yaşanan iletişim sorunları olmak üzere, pek 
çok sorun yaşadıklarını saptadı: Okulun ilk yıllarında dersleri takip edememe, 
öğretmenin ne dediğini anlayamama ve bu yüzden onun dediklerini papağan 
gibi tekrarlama, sınıfta ve hatta teneffüslerde sessiz21 kalma, okulun sosyal 
ortamına katılamama vb. Bu eğitim başarısızlığını aşmak için anne-babalar 
evde çocuklarıyla daha çok Türkçe iletişim kurmaya başlıyorlar çünkü “… 
aileler evde çocuklarıyla Türkçe’ye konuşmaya teşvik ediliyor. Ne var ki 
yeterli derecede Türkçe bilmeyen ailelerin çocuklarıyla iletişim olanakları 
bu yüzden kısıtlı kalıyor. Sonuç olarak çevresindeki iletişimin kalitesi düşen 
çocukların ne Kürtçesi ne de Türkçesi gelişme gösteriyor. Bu da onların 
akademik olarak başarısız olmalarına yol açan bir dezavantaj yaratıyor” (Ayan 
Ceyhan ve Koçbaş, 2011: 10). Dolayısıyla birinci dilde (D1) kısıtlanmışlık, 
ikinci dilde (D2) azgelişmişliğe yol açabiliyor.            

Ulus-devletin inşasından (1920’ler) bu yana Türkiye’de Kürt olmadığı ve 
Kürtçe’nin Türkçenin bozuk bir lehçesi olduğu yönündeki tavır, kimi bilim 
insanları, “saygın” kanaat önderleri, basın yayın organları tarafından yaygın bir 
kabul gördü (Can, Gök ve Şimşek, 2013: 7). Kürtçeye ilişkin olumsuz yargılar 
son derece ağır ve çok yanlıştır. Kürtçe anadilinde eğitim yapılamayacağı, 
çünkü Türkiye içindeki Kürtlerin bile illere göre konuştukları Kürtçenin farklı 
olduğu ileri sürüldü (Gültekin, 2012; Güzel, 2012, 2013). Kürtçe diye özgün/
otantik bir dilin olmadığı, bu dilin bölgedeki çeşitli dillerin (Türkçe, Arapça, 
Farsça vd.) bir kırması/karışımı olduğu, Kürtçe ile bilim yapılamayacağı 
çünkü o derece zengin bir dil olmadığı bile iddia edildi (Gültekin, 2012; 
Güzel, 2009). Kürtçe’nin yazılı değil, sözlü bir dil olduğu, kadim yazılı 
eserlerinin olmadığı da belirtildi. Örneğin Emlik’e (2016) göre Kürtçe diye bir 
dil yoktur. Bu yazara göre Kürtçe, aslında Türkçe’nin bozuk bir versiyonudur, 
çünkü Türklerin Anadolu topraklarına girişinin tarihi olan 1071’den önce 
bölgede (yakın Asya, Ortadoğu ve Anadolu) pek çok medeniyet yaşamış ama 
bunların arasında Kürtler ve Kürtçe diye bir dil yoktur. Kürtçe diye bir dile ait 
bölgede ne bir tablet veya mezar taşı, ne bir yazılı belge, ne de başka bir kayıt 
vardır. Tarihsel belgelerde “Kürtçe” kelimesi geçen tek kelime Yenisey’de 
bulunan “Anıt-Mezar”dır ve kitabesi Türkçe olup Göktürk alfabesi ile 
yazılmıştır. Bu kitabeye göre Kürt diye anılan boy, bir Turan (Türk) boyudur. 
Bugün Kürt denilen insanların konuştuğu dil, kesinlikle Türkçedir. Ama 
buradaki halk, çeşitli nedenlerden (eğitimsizlik, coğrafi koşullar vb.) dolayı 
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farklı ağızlarla konuşmaktadırlar. Ama farklı ağızlarla konuşan bu insanlar, 
birbirlerini anlayamamaktadırlar. Yazara göre bu bölgelerde yaşayan Türkler 
(Türkmen, Oğuz vd.), coğrafi koşullar ve iklim şartları nedeniyle merkezi 
Türk kültür mekânlarıyla bağlantı kuramamış ve farklı kültürlerin etkisi altına 
girmiştir. Böylece merkezi Türklükle bağlantısı kopunca büyük bir kültür 
emperyalizmine maruz kalmışlar, öz kültür ve dillerine yabancılaşmışlardır. 
Bugün Kürtçe denilen ağzın gramerine baktığımızda, Kürtçeye bir dil 
demenin imkânsızlığı ortaya çıkar. Kürtçe dili, Türkçe, Arapça ve Farsçadan 
oluşmaktadır, diyen bu yazar şöyle devam eder:
 

“kürtçe diye tabir edilen ağız kültür yozlaşması sonucu ortaya 
çıkmış, bozulmuş bir Türkçedir. Şimdi “kürtçe“ diye tabir 
edilen ağzın, içeriğini açıklamaya devam edelim. Bugün birçok 
aşiretin, grubun konuştuğu ağız, Türkçenin yapısına uygundur; 
cümleler Farsça kelimelerle kurulsa bile cümle yapısı kelime 
dizilişi Türkçeyle aynıdır. Bir örnek verecek olursak: “ Zu vare 
– kalemiha hılda – hikatamın binvise“ (Aşiret Ağzı) “Çabuk 
gel – kalemini al – hikâyemi yaz.“ ( Türkçe ) Bu iki cümlede 
alt alta gelen kemleler [kelimeler-K.İ.] birbirlerinin karşılığıdır 
ve kelimeler Türkçenin cümle yapısına göre dizilmiştir. Artık 
kesin olarak anlaşılmıştır ki bugün “kürtçe“ diye tabir edilen 
ağız, Fars emperyalizmine yenik düşerek dillerini, kültürlerini 
unutan Türkmen ve Oğuzların bir kısmının konuştuğu dildir. 
Günümüzde ise ülkemizde birlik ve dirliği bozmayı isteyen, 
Türk’ü bu güzel topraklardan söküp atmak isteyen, Türk’ü köle 
yapmak isteyen emperyalist devletler bu ağzı sanki farklı bir 
dilmiş gibi ve bu ağzı konuşan grubu sanki farklı bir ırkmış gibi 
göstererek bizi parçalayıp küçük lokmalar haline getirip yutmak 
istemektedirler” (Emlik, 2016). 

Bir üniversite öğrencisi de şöyle diyor:
“Devletin dili Türkçedir. Neden üniversitelerde Kürtçe bölümler 
açılıyor? Bize katkısı nedir ki bunun? Adam Kürtçe konuşuyor, 
‘ikinci kanala geçiyor’ diyorum ben ona, ben anlamıyorum. 
Acaba bomba mı patlatacak, ne bileyim ben? Yani ben tehlikeli 
olduğunu düşünüyorum. Aslında Kürtçe diye bir dil de yok 
zaten” (Şahin Fırat, 2010: 43). 

Bir Türkçe öğretmeni de şunu söylüyor:
“Bakın ben bunu kendim de araştırdım kaynaklardan. Kürtçe 
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diye bir dil yok. Çünkü Kürtler de zaten Türk soyundan gelmedir. 
Bakın kelimeleri oluşturan harfler bile aynıdır: Kürt-Türk!” 
(Şahin Fırat, 2010: 43)

Bu gerçek olmayan, hatta ırkçı değerlendirmeleri, Türkiye’nin en aşırı Türkçü/
milliyetçi partisinin genel başkanı bile artık kabul etmemektedir.22 Kürtlerin 
uzun zaman “dağlı Türkler” oldukları ve dillerinin de Arapça, Farsça ve 
Türkçenin karışımı bir “lehçeler topluluğu” (Çiçek, 2010: 16) olduğu iddia 
edildi. Bunun da ne kadar kof olduğunu ve Kürt kimliğini inkâr edenlerin 
neyin ne olduğunu anlamaları için Osmanlı’dan seyyah Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnamesi’ne bakmak yeterli ki bu çalışmasında Kürtlerin dillerinin 
insanlık tarihindeki en eski dillerinden biri olduğunu yazar (Bruinessen, 2012: 
11-12).   

Kürtçe konuşma ve yazmanın olumsuz sonuçları
Bu bölümde, Kürtçe konuşma (ve yazmanın) gündelik hayatta bir 
cezalandırma amaçlı olarak fiziksel şiddete uğrayan bir edim olduğunu ileri 
sürdüm. Saldırganların Kürtçe konuşan ve yazanları cezalandırmalarının genel 
gerekçesi, Türkiye’de Kürtçe değil, Türkçe konuşulmasının gerektiğine olan 
inançlarıdır.  Bu saldırganlık23, sadece fiziki değil, sembolik de olabilmektedir. 

Saldırganlık giderek Kürtçe konuşmadan kaynaklı olarak Kürtler açısından 
birçok olumsuz sonuca yol açmaktadır. Son yıllarda yapılan birçok çalışma 
(DİSA, 2011, 2012a, 2012b; Can, Gök ve Şimşek, 2013; Beltekin, 2014 ), 
bilhassa Kürt öğrencilerin geçmişte ve günümüzde yaşadıkları pek çok 
psikolojik veya travmatik durumu gözler önüne sermektedir. 

Kendi dilini küçümseme, aşağılama ve yok görme veya muhalif kimlik 
geliştirme
Ötekileştirilen insanların dilleri, sanki bu diller önemsizmiş gibi çeşitli 
toplumsal düzeylerde ayrımcılıkla karşılaşır. Örneğin yedi ile dokuz yıl 
boyunca Hindistanlı çocuklar, okullarında, bazı dillerin diğerlerinden daha 
saygın, yararlı ve güçlü olduğu bilgisi ve değerini içselleştirirler. Bu ülkedeki 
kabile çocukları, kendi dillerinin ileriki hayatlarında bir işe yaramayacağını 
öğrenirler (Mohanty, Panda ve Mishra, 1999). Öte yandan, çeşitli düzeylerde 
ötekileştirilen dillerin fakirleştirilmeleri ve zayıflatılmaları bir yana; bu dillerin 
umursanmamasının nedeni olarak da sözde fakirliği, zayıflığı ve yetersizliği 
gösterilir (Mohanty, 2013: 40). Yine Afrika kökenli Amerikalı öğrenciler de, 
kültürlerinin hem okul hem de toplumda aşağılanmasıyla karşılaşmaktadırlar 
(Ladson-Billings, 1995). Ogbu’ya göre kimlikleri hem okul hem de toplumda 
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aşağılanan birçok azınlık öğrencisi, “muhalif kimlik” edinmektedir (Ogbu, 
1992).    

Kürt öğrenciler de dil konusunda ya sistemle uzlaşmakta ya arada kalmakta 
veya sisteme karşı çıkıp muhalif bir kimlik geliştirmektedirler. Bunun anlamı, 
kendi kültürel mirasından gurur duyma, asimilasyoncu politikalara karşı 
çıkma ve ötekileştirmeye meydan okumadır. Ay (2012), bir metropol kent olan 
Mersin’e göç eden Kürt ailelerin, güvenlik güçleriyle sık sık karşı karşıya 
gelen çocuklarının polise taş atmasını muhalif kimliğin bir göstereni olarak ele 
aldı. Fakat Kürt çocukların kendi kimlik ve dilleri üzerinden okullarda içine 
girdikleri tutumlar, zaman zaman kendi dilini küçümseme ve yok saymaya 
değin gidebilmektedir. “Kürtlerin ders kitaplarında ve toplumsal hayatta 
olumsuz özelliklerle bağıntılı olarak anılmasının, bazı öğrencileri küskünlüğe 
ve suskunluğa, bazılarını isyana, bazılarını da ailesinin kimliğini reddetmeye 
yönelttiği gözlemleniyor” (Can, Gök ve Şimşek, 2013: 32).      

Travma  
Travma, psikolojik bir durum ama kültürel, sosyal ve siyasal nedenlerle de 
tetiklenebiliyor. Kürt öğrencilerin bir kısmında, okullarda karşılaştıkları 
çeşitli durumlardan (Kürt kimliğinin hain/terörist olarak anlatılması, tarih 
ve coğrafya bilgisinde kendi kimlik ve kültürüne yer verilmemesi, başka 
bir kültüre zoraki toplumsallaşma, kimliğinden dolayı aşağılanma ve ceza 
alma vb.) dolayı yoğun bir travma yaşandığını birçok çalışma ortaya koymuş 
durumda (Ay, 2012; Can, Gök ve Şimşek, 2013; Gözoğlu, 2013; Şahin Fırat, 
2010; Beltekin, 2014). Kendi kimliğine ilişkin müfredatlar, ders kitapları 
ve çeşitli eğitici materyallerde bir iz, değinme veya bilgi bulamayan Kürt 
öğrencilerin eksik katılım ve akademik başarısızlıktan travmatik davranış 
geliştirmeye değin pek çok sonucu ortaya çıkmıştır.  

Anadilini konuşma veya konuşamama sonucu ortaya çıkan travma, psikolojik 
etkilerinden ziyade dilsel bazda önemli sonuçlara yol açmaktadır. Örneğin 
Amerikalı yerli çocuklar, “standart” bir İngilizce konuşamama durumunda 
dilsel ayrımcılık gösterildiğinde, kendi anadillerini konuşmaktan dolayı 
kendilerini “kirli hissetmeleri”ne ve bu miras dillerini konuşmayan ya da 
bu dile kayıtsız olan biri gibi sunmalarına neden olabilmektedir (McCarty,  
2013: 203). Dilsel azınlık öğrencileri, evlerinde konuştukları diller konusunda 
büyük ölçüde tedirgin olmakta, bu da onların genellikle dersliklerde sessiz 
kalmalarına yol açmaktadır. Dilsel azınlık öğrencileri açısından dil ayrılığının 
vurgulanması, ötekileştirilen dilden hızla uzaklaşılmasına ve sonunda egemen 
dile doğru bir kaymaya yol açabilmektedir (Garcia, 2013: 219). Bu travmanın 
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sonuçları olarak Hough, Magar ve Yonjan-Tamang (2013: 229-230), çeşitli 
akademik çalışmalarda saptanan sonuçları şöyle açıklamaktadır: Egemen 
kültürle karşılaştığında aşağılık ve aşağılanma duygusunun hissedilmesi, dışa 
vurulan ya da içselleştirilen kişinin kendinden nefret etme duygusu (örneğin 
ev içi şiddet veya intiharlar), zihninin sömürülmesi (kişinin kendisini ve 
dünyayı, egemenlerin oluşturduğu standartlarla algılaması), okulu erkenden 
bırakması, sınıf tekrarı ve akademik başarısızlıkların artması.  En önemlisi de, 
çocuklar ile anne-babaları arasında, çocuklar ergenlik çağına ulaştıklarında dil 
çelişkisinin bir “duygusal uçurum”a dönüşmesidir. Çocuklardan anadillerini 
okulun kapısında bırakmaları istenildiğinde, reddedildiklerini hissedecekler 
ve eğitime fiilen ve güven duyarak katılımlarının azalmasına neden olacaktır 
(DİSA, 2012c). Fakat bu reddediş, sistem içinde daha etkili mekanizmalarla 
zaten gerçekleştiriliyor. Şahin Fırat’a göre (2010:26) okullarda öğrenme 
güçlüğü yüzünden Kürt öğrenciler, sistematik olarak sınıfın en arkasındaki 
“tembeller sırası”na oturulmakta, “özürlü” oldukları gerekçesiyle rehber 
öğretmenlere gönderilmekte ve şive farklılığı nedeniyle sınıf içi ve dışı 
ders etkinliklerinde yer alamamakta; isimleri, dilleri ve ebeveynlerinin 
kıyafetlerinden dolayı hakarete uğramakta, güncel toplumsal çatışmalara 
paralel olarak vatan hainliği ve bölücülükle suçlanmakta, notları düşürülmekte, 
derste parmak kaldırdıklarında söz alamamaktadırlar. 

Öte yandan, Muş, Van ve İstanbul gibi Kürtlerin yoğunlukla göç ettikleri 
illerde çalışan öğretmenlerin vurguladıkları gibi, eğitim dilinin anadiline 
dayanmaması nedeniyle, çok sayıda Kürt öğrenci “zihinsel engellilik” 
kuşkusuyla Rehberlik Araştırma Merkezleri’ne yönlendirilmekte ve buradaki 
testler Kürtçe olmadığı için Kürt çocuklar, “zihinsel engelli” tanısıyla 
özel eğitim merkezlerine gönderilmektedirler. Öğretmenler ve psikolojik 
danışmanlar, derslerdeki başarısızlığın ve davranış sorunlarının çocuğun 
anadilinin eğitim dilinden farklı olmasından kaynaklandığını teşhis etseler 
bile konuyla ilgili bir düzenleme, çalışma ve okul içi olanaklar mevcut 
olmadığından dolayı çocuk, “zihinsel engelli” olarak damgalanmakta ve 
eğitim hayatında zihinsel potansiyelinin altında eğitim almaktadır (Can, Gök 
ve Şimşek, 2013: 33-34).  

Bunun sonucunda, okullardaki Kürt çocuklar, bir öğretmenin deyimiyle, 
güvensiz, ezik, ifade problemleri olan başarısız öğrenci haline geliyorlar (Can, 
Gök ve Şimşek, 2013: 31). Yanı sıra, “Kürtlerin ders kitaplarında ve toplumsal 
hayatta olumsuz özelliklerle bağıntılı olarak anılmasının, bazı öğrencileri 
küskünlüğe ve suskunluğa, bazılarını isyana, bazılarını da ailesinin kimliğini 
reddetmeye yönelttiği gözlemleniyor” (Can, Gök ve Şimşek, 2013: 32).   
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Okul yıllarında anadilinden farklı bir dile maruz kalmak, örneğin bir Kürt 
öğrenci için ilkokulu bırakma isteğine yol açabiliyor. Travma içe kapanmaya, 
sessizleşmeye, kendini inkâr etmeye veya pasif kalmaya, giderek kendini 
değersiz bulmaya yol açabiliyor. Öğretmenlerin gözlemleri şöyle:

“Sınıfa ilk girdiğimde çocuklar Kürtçe bildikleri halde 
‘bilmiyoruz’ demişlerdi…” (Can, Gök ve Şimşek, 2013: 33).

“Çocuk, Türkçenin ve Türklüğün kutsandığı bir ortamda kendini 
giderek daha değersiz buluyor. Ben çok sık olmasa da Kürtçeyi 
kullanıyorum dersim sırasında, çocukların gözleri parlıyor ben 
Kürtçe konuşunca” (Can, Gök ve Şimşek, 2013: 33). 

Bu zor durumdan çıkış yolu olarak Kürt öğrenci, daha aktif olmayı da 
seçebilmektedir:

“Ben sınıfta etkisiz elemandım, hiç kimseyle konuşmazdım, 
hiçbir oyun bilmezdim. Kentte çocuklar ip atlıyormuş, biz 
ip atlamayı bilmezdik, öyle bir oyun varmış, onu gördüm. 
Hiç konuşmazdım, bazı kelimelerin anlamını bilmiyordum. 
Yıllarca hep içime kapanık bir çocuk oldum, bunun nedenini 
çok sonra öğrendim. Daha doğrusu kendi kendimle yüzleştim. 
O dönemime dönüp baktığımda, dili çok iyi bilmemenin ve 
düzgün konuşamamanın verdiği bir eziklikle, yıllarca çok suskun 
bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Derse [tahtaya] kalktığımı 
hatırlamazdım” (Elçi, 2013: 16-17).  

“İlkokul boyunca hep yıldız bir öğrenciydim ve iltifat alırdım her 
zaman: “Sen hiç Kürt’e benzemiyorsun, sen hiç Adıyamanlıya 
benzemiyorsun.” Bu beni çok mutlu ederdi… Öteki çocuklar 
daha esmer, diyelim ki konuşurken bir aksanları var, ben 
çalışkanım, öndeyim, öğretmenlere yalakalık mı yapıyorum artık 
ne yapıyorsam bilmiyorum, bir şekilde hep başkanım… Ortaokul 
zamanı Anadolu Lisesi’ni kazandım, orada bütün havam söndü. 
Çünkü hep dışarıdan gelmişler. O zaman Kürt’e benzedim” 
(Gümüş, 2013: 57). 

Beltekin’e (2014: 133) göre okullarda Kürt öğrenciler, sıkılma, utanma, dayak 
ve horlanma gibi durumlarla baş etmenin bir yolu olarak da derslerde çok 
başarılı olmayı bir çıkar yol olarak görebilmektedirler: “Başarının, okulda 
Kürtlüğü örten bir unsur olarak değil, aksine Kürtlüğün bir varoluş biçimi 
olarak da geliştiği görülmektedir.” Ama aynı zamanda başarı, “Türk kökenli 
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gibi” kabul görme amacına da hizmet edebilmektedir (Beltekin, 2014: 134). 
Çalışkanlık ve başarı, ezik yaşamayı engelliyor, Kürtlükten kaynaklı sorunların 
ortaya çıkmasını veya görülmesini engelliyordu. “İyi Kürt”, bir bakıma sisteme 
entegre olabileni (asimile olanını) simgeliyordu. Fakat öğrenciler sonraki 
hayatlarında politikleştikçe, bu travma tersinden işleyip Kürtlüğü, utanılacak 
değil, övünç duyulacak bir kimlik mertebesine çıkarmaya başlıyordu. 

Tartışma ve sonuç: “Yaşam Alanı” olarak Kürtçe
Türkiye’de, bilhassa ülkenin batısındaki büyük, gelişmiş ve modern kentlerde 
Kürtçe konuşmak hâlâ fiziki ve sembolik şiddete yol açsa da bir dili konuşmanın 
doğal akışı bir biçimde, şu veya bu ölçüde, bilinçli veya kendiliğinden devam 
ediyor. Bir dil, bazı mecralarda ceza, ayrımcılık ve dışlamalarla karşılaşsa 
dahi, değişik sosyal ortamlarda kendini ifade edecek ve zenginleştirecek 
imkân ve yollar bulabilmektedir. Önemli ve yeterli olan, bir dilin kurumsal 
anlamda çeşitli resmi pratikler (örneğin anadilinde eğitim) içinde yeniden 
üretilmesi  değil, bir yaşam alanı bulabilmesi veya olabilmesidir. Yaşam 
alanı, dile politik bir argüman olarak yaklaşma ve dilin folklorizasyonunu da 
içeren geniş bir alanda salınır. Yaşam alanı, birbirinden kesin, düşmanca ve 
ayrı olarak oluşan değil, çoğu zaman devletin resmi politikaları ile bireyin 
kendi özel hayatını inşa etmesi arasında kurulan sosyo-kişisel deneyim, 
algı ve anlamlandırmaların üretildiği bir alandır. Dil, bu alanın en değerli 
üretim unsurlarından biridir. Dil, politika ve kültürü içerir. Bir dil, kurumsal 
anlamda (diyelim eğitimle) yeniden üretilse bile toplumsal alanda yaşam 
şansı bulamayabilir. Örneğin birçok Avrupa ülkesinde en azından eğitim 
kurumunda (okullarda, üniversitelerde, enstitülerde vb.) azınlık dillerinin 
yaşaması için temsil imkânı ve korunma durumu vardır ama bu dillerin yaşam 
alanları yoktur. Kaldı ki, eğitim alanında öğretilenler ile yaşam alanında 
yaşananlar çakışmayabilir. Öte yandan anne-babalar, örneğin Brizič’e (2006) 
göre çocuğun anadili eğitimindeki eksikliklerinin farkında olsa da, toplumsal 
açıdan sınıf atlamaya daha çok önem vermektedir. Bu da kendi diline verilen 
önem ve saygının düşük olabilmesine yol açabilmektedir. Haliyle, çocuğun 
evinde konuşulan anadili, toplumda saygı gören bir dil değilse, bu dilde eğitim 
hakkı tanınması etkili olamamaktadır (Ayan Ceyhan ve Koçbaş, 2009).

Ötekileştirilen, ayrımcılığa uğrayan ve dışlanan dillerin bir yaşam alanı 
olması/bulması, bu dillerin doğal, kendi akışı içinde ve kendiliğinden 
konuşulup yazılabilmesini, geliştirilmesini ve zenginleştirilmesini içerir ve 
kolaylaştırır. Dahası, dilin bir insan sermayesi olarak değerlendirilmesi ve 
kullanılması gerekir; bu da dilin, çeşitli mecralarda (eğitim, ekonomi, siyaset, 
gündelik yaşam, bilimsel hayat vb.) bir karşılığının olmasını gerektirir. Bu, 
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büyük ölçüde politik karar ve düzenlemelerin yanı sıra egemen nüfusun 
bu dile karşı tutumuna bağlıdır. Formel, şematik ve normatif karar ve 
düzenlemeler sonucu ortaya çıkan kurumsal açılımlar (örneğin Kürtlerin 
açtığı Kürtçe kurslar veya bir Türk üniversitesinde devletin açtığı “Yaşayan 
Diller Enstitüsü”) kalıcı olamadı. O yüzden önemli olan, dilin kamusallaşarak 
(tüm toplumsal hayatı kaplayarak) bir “yaşam alanı” haline gelmesidir.  Bir 
dilin “yaşam alanı” bulabilmesi, o dili konuşan insanların eşit yurttaşlığına, 
yoksul olmamalarına ve sosyal hareketliliklerine bağlıdır. Ama daha ziyade 
dilin “etno-linguistik” canlılığı ve yeniden üretilme şansı ve imkânı, o dili 
konuşanların demografik (doğum, yaşam, karışık evlenme vb.) koşullar içinde 
kendi kimliklerini güçlendirecek düşünce ve pratikler üretebilmesine dayanır. 
Konuşanı yaşamalı ki, dil de yaşayabilsin. Kürtçenin işlevselliği, Kürt nüfusun 
dinamizmine bağlıdır. Bu da büyük ölçüde yönetim aygıtı içinde elde edilecek 
eşit yurttaşlık temelli bir statünün, toplumsal düzlemde güçlendirilmesiyle 
tutarlı kılınmasını gerekli kılar.   

Kürtçe konusundaki tüm olumsuzluklara rağmen “dilin politikleşmesi” 
dediğim bir olgu söz konusudur. “Dilin politikleşmesi”, Kürtçenin politika 
dolayımı üzerinden kimlik koruma eksenli olarak kararlı bir şekilde 
savunulmasını ve konuşulup yazılmasını ifade eder. Bu açıdan Kürtçe 
bilmeyen yeni kuşak Kürt gençlerinin Kürtçe öğrenmeye yönelmesi, Kürtçe 
basım-yayın dünyasının gelişmesi, Kürt halk ozanları olan dengbejlerin 
eserlerinin sosyal medyada sergilenmesi, Kürtçeye dair akademik etkinlik ve 
eserlerin artması gibi olgular, mabetlerde çiftdilli (Kürtçe ve Arapça) vaaz 
verilmesi, “dilin politikleşmesi”nin bazı göstergeleridir. Bu duruma aynı 
zamanda ben “Kürtçenin kültürel kamusallaşması” (İnal, 2018) adını verdim. 
“Kürtçenin kültürel kamusallaşması”, bir yandan bu dilin kamusal ortamlarda 
(eğitim, parlamento, yerel yönetimler vb.) öte yandan gündelik hayatta normal 
biçimde kullanımına yönelik bir duruşu ifade etmektedir. 

Resmi anlamda tekdilli, toplumsal alanlarda çokdilli olan Türkiye için Kürtçe, 
“maddi yük” değil, “zenginlik kaynağı” olarak kabul edilmelidir. Kürtçe, 
sadece politik mücadelenin konusu, alanı ve hedefi değildir. Olmamalıdır da. 
Sadece Kürtlerle birlikte anılamaz; aksine, önce geniş bir etnik grubun, sonra 
da tüm insanlığın bir dilidir. Kürtçe konuşmak (ve yazmak), bir halkın öncelikle 
demokratik anlamda bir insan hakkı olmalıdır. Hayatı özel ve kamusal diye 
ikiye ayırmak çok zor ve yanlıştır; zira bu iki alan giderek iç içe geçmektedir. 
Kürtçe, dinsel bir inanç, cinsel bir yönelim, kültürel bir beğeni, sınıfsal bir 
konum gibi özel bir alana sıkıştırılamaz. Kürtçe, tüm alanları çapraz, dikey ve 
yatay keser çünkü bir dil, her alanda iletişimin temelidir.  
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Her dil, bir kimlik ve hak göstereni olarak siyasal mücadelenin akışı içinde yer 
alabilir ama dil, öncelikle politik değil, bir halkın kültürünün maddi ve manevi 
göstergesidir. Her kültür bir zenginliktir ve korunmalıdır. Bu korunma, Kürtçe 
konuşanları fiziksel saldırılardan korumak kadar Kürtçe’nin çeşitli bakımlardan 
(anadilinde eğitim, Kürtçe dilli öğretmen yetiştirme, üniversitelerde 
Kürdoloji24 bölümlerinin kurulması vb.) yaşatılmasını da gerektirir. Bu 
önlemlerin yanı sıra Kürtlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve onlara 
karşı çeşitli ayrımcılıkların ortadan kaldırılması gerekir. Bu da anayasal 
alanda bazı önlemlerin alınmasına bağlıdır. Örneğin kendi anadilinde nitelikli 
eğitimin verilmesi, hem dilin gelişimini sağlar (dili konuşanların artması, 
çocukların dilsel yeteneklerinin gelişmesi, dil bazlı yeni akademik yetiler 
kazanılması vb.) hem de toplumsal uzlaşma ve barışa yol açar. Barış, son 
tahlilde bir kültür işidir ve bunda eğitimin önemli rolleri vardır.25  Ancak “…
Türkiye’nin çokdilli ve çoketnili yapısını görmezden gelen tek tipçi mevcut 
eğitim sisteminin yol açtığı olumsuz sonuçlar adil, eşitlikçi ve farklılıkların 
kendilerini ifade edebildiği barışçıl bir toplum yaratabilmeyi güçleştiriyor. 
Bu yönüyle çokdilli eğitimin, farklılıkların bir arada yaşayabildiği barışçıl bir 
toplum tahayyülünün merkezinde yer aldığının altını çizmek istiyoruz” (Ayan 
Ceyhan ve Koçbaş, 2011: 52).   

Sonuç olarak: Kürtler, çok uzun süre anadillerinin mevcut olduğunu kanıtlamaya 
çalıştılar; şimdi ikinci aşamada onu korumak, ardında da geliştirmek istiyorlar 
(İnal, 2010). Bunun için Kürtçenin bir “yaşam alanı” haline gelmesi şart. 
Bu çerçevede “çocuğun özgüveninin güçlendirilmesi, çocuğun ailesiyle 
iletişiminin korunması, velilerin eğitim süreçlerine etkin katılımı, eğitimde 
kullanılan diller aracılığıyla kültürlerarası saygı ve öğrenmenin desteklenmesi 
ve Türkiye’de konuşulan tüm dillerin yaşatılması” (ERG, 2010: 6) gerekir. 
Daha makro veya yapısal önlemler olarak “güven inşası, önyargıların 
yıkılması, travma tedavisi, geçmişler yüzleşme ve adaletin tesisi” (Betül 
Çelik, 2013: 51) lazım. Asıl olarak, Türkiye’nin politik ikliminin ve bu iklime 
yataklık eden klişelerin değişmesi gerekir. Türklerin çoğunluğu için Kürt 
sorununun en büyük nedeni, “bölgesel geri kalmışlık” ve “dış mihrakların 
manipülasyonu”yken, Kürtlerin algısında bu nedenler “Türkiye’deki yetersiz 
demokrasi” ve “kültürel hakların reddi”dir (Betül Çelik, 2013: 47). Bu noktada 
sorun, “Kürt Sorunu”nun asıl neden, içerik ve yöneliminin taraflar arasında 
aynı bağlamda tanımlanamamasıdır.  Oysa örneğin İspanya, İsviçre, Belçika, 
Hindistan, Kanada gibi pek çok ülkede “asgari demokrasi”yle sorunun 
çözümü yönünde pek çok adım atılabildi. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürt 
yurttaşlarımızı asimilasyona tabi tutmanın yanlış olduğunu  kabul etmelidir. 
“Zaten artık asimilasyon politikasının, evrensellik kazanan insan hakları 



Türkiye’de Kürtçe Konuşan İnsan Olmak-Bir “Yaşam Alanı” Olarak Kürtçe

110

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:17 Sayı / Issue:67 Yaz /Summer: 2019 Sayfa / Pages: 89-121

kavramı karşısında uygulama şansı da kalmamıştır” (Kart, 2013: 71).  Ne 
asimilasyon ne de dışlama; çözüm, demokraside.       

DİPNOTLAR
1 2002’de 30’dan fazla ilde, 45 üniversitede 15 bine yakın öğrenci, 

rektörlüklere dilekçe vererek anadilinde eğitim istedikleri için çeşitli 
cezalara çarptırıldılar: 871 gözaltı, 43 işkence vakası, örgüt üyeliği 
veya örgüte yardım etmeden dolayı 91 kişi tutuklandı, 980 kişi okuldan 
uzaklaştırıldı, 104 öğrenci de üniversiteden atıldı (İHD, 2003). 

2 Medyada konuya dair çok sayıda haber var. Ben sadece 2009-2018 arası 
gerçekleşen on adet olaya dair haberleri paylaşıyorum: Dünya Bülteni, 
“Ergün: Annesiyle Kürtçe konuşup dayak yiyeni gördüm”, 26 Eylül 2009, 
https://www.dunyabulteni.net/arsiv/ergun-annesiyle-kurtce-konusup-
dayak-yiyeni-gordum-h90403.html [Erişim: 07.09.2019]; BirGün, ‘Burası 
Türkiye, Kürtçe konuşamazsın’, 18 Ekim 2009, https://www.birgun.net/
haber/burasi-turkiye-kurtce-konusamazsin-48886 [Erişim: 07.09.2019]; 
Yüksekovahaber, “Okulda Kürtçe konuşan öğrenciye dayak”, 23 Ekim 
2010, https://www.yuksekovahaber.com.tr/haber/okulda-kurtce-konusan-
ogrenciye-dayak-39538.htm [Erişim: 07.09.2019]; Demokrathaber, “Kürtçe 
konuşunca linç edildiler”, 8 Kasım 2011, https://www.demokrathaber.org/
yasam/kurtce-konusunca-linc-edildiler-h4818.html [Erişim: 07.09.2019]; 
Akşam, “Trabzon’da eylem: Kürtçe konuşan arkadaşımız dayak yedi”, 10 
Mayıs 2013,  https://www.aksam.com.tr/guncel/trabzonda-eylem-kurtce-
konusan-arkadasimiz-dayak-yedi/haber-204496 [Erişim: 07.09.2019]; 
Haberler.com, “Minibüste Kürtçe konuşunca dayak yedi”, 30 Aralık 
2013, https://www.haberler.com/abant-izzet-baysal-universitesi-nde-
kavga-3-yarali-5489804-haberi/ [Erişim: 07.09.2019]; Adem Kara, 
“Kürtçe Konuştuğu için 10 Saniyede Linç Edilmiş”, Onedio, 13 Kasım 
2014, https://onedio.com/haber/kurtce-konustugu-icin-10-saniyede-linc-
edilmis-401792 [Erişim: 07.09.2019]; Kapsamhaber, “Demir Çelik: Kürtçe 
konuşan askerler dövüldü”, 20 Kasım 2014, https://www.kapsamhaber.
com/gundem/kurtce-konusan-askerler-dovuldu-h19444.html [Erişim: 
07.09.2019]; Evrensel, “ ‘2 işçi Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı’ 
iddiası”, 29 Nisan 2016, https://www.evrensel.net/haber/278746/2-isci-
kurtce-konustugu-icin-saldiriya-ugradi-iddiasi [Erişim: 07.09.2019]; 
Sputnik Türkiye, “ ‘Kürtçe konuştuğu için öldürüldü’ iddiasına valilikten 
yalanlama: Etnik neden yok, küfürlü konuşma var”, 23 Aralık 2018, https://
tr.sputniknews.com/yasam/201812231036766157-kurtce-konusan-baba-
silahli-saldirida-olduruldu-iddiasi-valilik-yalanladi/ (Erişim: 07.09.2019] 
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3 Osmanlı yönetimi de aslında modern Türkiye gibi asimilasyoncu çeşitli 
mekanizmalara sahipti. Bunlardan ilki, “devşirme sistemi”ydi. Bu sisteme 
göre Osmanlı İmparatorluğu, fethettiği topraklarda (daha çok Balkanlardaki 
Slav ülkelerde) yaşayan güzel görünümlü erkek veya kız çocukları zorla 
alır, kendi kültür ve diline göre eğitip sisteme uyumlu hale getirdikten sonra 
çeşitli devlet işlerinde kullanırdı. Devşirilenlerden kimileri, devletin en üst 
kademelerine kadar çıkıp çeşitli unvanlar alıp yönetici olabilirlerdi. Yine 
Abdülhamit döneminde Arap aşiretlerin çocuklarını Osmanlılaştırmak 
amacıyla kurulan “Aşiret Mektepleri” (Somel, 2010: 293-297) bu amaca 
hizmet etti. Ama bu iki uygulamaya bakıp Osmanlı İmparatorluğu’nu bir 
ulus-devlet gibi düşünmek yanlış olur.  

4 Zorla Türkçe konuşturma pratiği, 1980 yılında gerçekleşen faşist askeri 
darbenin ardından Kürt tutuklulara Diyarbakır Cezaevinde uygulanan 
akıl almaz işkenceler esnasında gerçekleştirildi. Bu cezaevinin hemen 
her noktasına yazılan “Türkçe konuş, çok konuş” sloganı yazılmıştı (İnal, 
2010a).   

5 Babamın köyünün adı da Türk(çe)leştirildi; Kürtçe olan köy ismi yerine 
bir Türk boyunun adı verildi.  

6 Buna rağmen Türkiye hâlâ çoketnili ve çokdilli bir toplumdur. Örneğin 
KONDA’nın (2006) yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de Türk (% 78,1) 
ve Kürt (% 13,4) başta olmak üzere çeşitli etnik kimliğe (Arap, Roman, 
Rum, Ermeni, Laz, Çerkez, Kıpti vd.) mensup insanlar yaşamaktadır. 
Buna göre nüfusun % 12,98’i Kürtçe-Zazaca konuştuğunu bildirmiştir. 
Benzer bir tablo, Eğitim Sen’in (2010, 2011) araştırmalarında da çıkmıştır. 
Türkiye’deki Çerkezler de kültür ve dillerinin giderek unutulmasından 
şikâyet etmekte ve çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Örneğin bkz. Kafkas 
Dernekleri Federasyonu (2006). 

7 18 Nisan 1992’de İstanbul’da kurulan “İstanbul Kürt Enstitüsü” (Enstîya 
Kurdîya Stembol), İçişleri Bakanlığı tarafından Olağanüstü Hal’in 11. 
maddesi gereğince 31 Aralık 2016’da kapatılmıştır. 

8 “Nene-dili”, Kürtçe’nin gençler arasında daha az konuşulmasının yanı sıra 
giderek artık sadece veya büyük ölçüde önceki kuşaklar (nineler, dedeler 
vb.) tarafından konuşulmasını ifade ediyor. Burada anlatılmak istenen şey, 
her kuşakta “dil kaybın”ın arttığıdır.
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9 “Kürtçe bir konuşmaya Türkçe kelime veya cümlelerin katılması” 
(Öpengin, 2010:33).

10 Verilen mücadeleler sonucu son yıllarda (daha çok 2010 sonrası) Kürtçe 
yazılı metin (roman, öykü, gramer kitabı, ders kitabı vb.) yayımlamak, 
tiyatro oyunu oynamak vb. görece serbest hale geldi. Fakat Valilikler, 
çeşitli gerekçeler gösterip bunları hâlâ yasaklayabiliyor. Örneğin 10-13 
Şubat 2019 tarihleri arasında HDP Adana İl Örgütü tarafından düzenlenen 
“Kürt Tiyatro Günleri” Adana Valiliği tarafından yasaklanmıştı (t24.com.
tr, 10 Şubat 2019) Politik iklim, Kürtçe konuşma ve yazmayı temelden 
belirliyor. 

11 Türkiye’nin eğitim alanında sol eğilimli en büyük kamu çalışanları 
sendikası olan Eğitim Sen, 2004 yılında tüzüğündeki Türkçe dışındaki 
diğer anadillerinde eğitim talebi yer aldığı için kapatılma tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı, ancak bu maddeyi tüzüğünden çıkarınca kapatılmaktan 
kurtuldu. Devlet, anayasasındaki 42. maddeyi kapatma talebine gerekçe 
olarak göstermişti. Bu madde, azınlıklar (Rum, Ermeni ve Yahudi) 
dışında hiçbir etnik topluluğun anadilinde kamu ve özel okullarda eğitim 
yapamayacağını hükme bağlıyor. 

 
12 Fakat AKP iktidarı, AB’ye üye olmak ümidiyle 2012-2013 öğretim yılından 

itibaren Kürtçe dâhil bazı dillerde haftalık 2 saat seçmeli dersleri ortaokul 
müfredatlarına koydu. Kürt çevreler, bu adımı yeterli görmedi ve “seçmeli 
Kürtçe” dersi okullarda çeşitli nedenlerden dolayı (okul müdürlerinin 
engellemesi, yeterli öğretmen ve materyal olmaması vb.) çok az seçildi. 
Bkz. İleri (2019)

  
13 2011’den itibaren iç savaş sonucu Türkiye’ye mülteci veya sığınmacı 

olarak gelen Suriyeli (ağırlıkla Arap) sayısının 5 milyonu bulduğu 
iddia edilmektedir. Suriyeliler Türkiye’nin hemen her kentine dağılmış 
durumdalar. Çok azı artık kamplarda yaşamaktadır. Bir kısmı elindeki 
sermayeyle işletme kurmuş durumda. Bunlar dükkânlarının adını Arapça 
alfabeyle yazdılar ama son yıllarda veya yakın zamanda AKP hükümeti, 
Suriye politikasının kendisine son yerel seçimlerde oy kaybettirmesinin 
bir nedeni olarak Suriye politikasını gördü ve Suriyeli dükkân sahiplerinin 
Arapça tabela kullanmasını engellemeye başladı.  

14 Türkiye, anadilinde eğitimi ele alan Avrupa Konseyi sözleşmelerine taraf 
değildir. 
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15 Kürtler, Türk sinemasında genellikle etnik adları konmadan temsil edildi. 
Bu, Yılmaz Güney’in filmlerinde de böyledir. 1950’lerden 1990’ların 
başına kadar bu böyle sürmüştür. Ancak 1990’ların başlarından itibaren 
çeşitli yönetmenlerin filmlerinde (örneğin Handan İpekçi’nin “Büyük 
Adam Küçük Aşk”ında, Yeşim Ustaoğlu’nun “Güneşe Yolculuk”unda) 
Kürtler kendi adları, dilleri ve kimlikleriyle temsil edilmeye başlanmıştır 
(Yücel, 2008). Yeni Türkiye sinemasında Kürtlerin ve Kürt Sorunu’nun 
temsili için bkz. Kayacan (2019).  

16 “Türk Solu” adlı güya sol bir dergi, yakın geçmişte bu ırkçı düşüncelerin 
bayraktarlığını yaptı. Bu derginin kimliğine ilişkin tanıtıcı bir yazı için 
bkz. Sol Defter, “Aydınlık Gazetesi’nin bile “MİT” dediği “Türk Solu” 
Dergisi, Sosyal Faşizmin Ayak Sesi”, 13 Kasım 2012, http://www.soldefter.
com/2012/11/13/aydinlik-gazetesinin-bile-mit-dedigi-turk-solu-dergisi-
sosyal-fasizmin-ayak-sesi/

   
17 Suriyeli sığınmacılar konusunda AKP hükümetinin politikaları, “tanıyıp 

kabul etmek”ten şimdilerde “ülkesine geri gönderme”ye doğru değişmiş 
görünüyor. AKP ve medyasının Suriyeli sığınmacılar konusundaki politik, 
ekonomik ve sosyal görüşlerinin saptanması ve değerlendirilmesi için bkz. 
İnal ve Nohl (2018).  

  
18 “Kürt ili” terimi, nüfus, kültür ve dil bakımından ağırlıkla veya yoğun 

olarak (kimi illerde tümüyle) Kürtlerin yaşadığı yerleşimleri ifade 
etmektedir. Fakat en büyük Kürt nüfus, bu “Kürt illeri”nde değil, İstanbul, 
İzmir gibi Türk metropollerinde yaşamaktadır. 

  
19 Medyada buna ilişkin çok sayıda haber bulmak mümkün. Örneğin doğuya 

geldiğinde okulunun badana-boyasını yapan, penceresini silen, sobasını 
yakan “fedakâr öğretmen” imgesine dair bir haber için bkz. haberler.com 
(2012). 

 
20 2009 yılında çekilen “İki Dil Bir Bavul” adlı filmde bir Kürt köyüne 

yeni atanan bir Türk öğretmenin, çok az Türkçe bilen Kürt öğrencilerini 
“Türk eğitim sistemi” içinde eğitirken yaşadığı zorluklar anlatılır. En 
büyük zorluk veya engel, öğrencilerin doğru-düzgün (standart, yazılı) bir 
Türkçeyle karşılaştıklarında yaşadıkları eğitsel uyumsuzluktur. Film, dil 
engeli yüzünden öğretmenin öğrencilerle iletişim dahi kuramamasının 
sorumluluğunun eğitim sisteminde olduğunu gösterir bize (DİSA, 2012a). 
Bu filmin dil açısından analizi için bkz. Uçar İlbuğa ve Sepetçi (2018).   
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21 “Çokdilli öğrencilerin teneffüslerde dahi kendi dillerinde iletişim kurmaları 
öğretmenlerin çoğu tarafından engelleniyor” (Ayan Ceyhan ve Koçbaş, 
2011: 53).  

22 T24, “Kürtçe konuşan kardeşlerimizin alayının oyuna talibiz”, 23 Mart 
2019, https://t24.com.tr/haber/bahceli-kurtce-konusan-kardeslerimizin-
alayinin-oyuna-talibiz,813574

23 Örneğin, hastanede Kürtçe konuştuğu için Çanakkale’de fiziki saldırıya 
uğrayan Ekrem Yaşlı’ya (74) saldıran kişi, “Burası Türkiye Cumhuriyeti. 
Burada Kürtçe Konuşmazsın” diyerek eylemini gerekçelendirmiştir 
(Birgün, 16.10.2019).  Kaynak: https://www.birgun.net/haber/74-
yasindaki-ekrem-yasli-kurtce-konustugu-icin-saldiriya-ugradi-272670 
[Erişim: 22.03.2020]

24 Türkiye’de 200’den fazla kamu ve özel üniversitelerin çoğunda gerek Batı 
gerekse Ortadoğu ve Asya dillerine ilişkin filoloji bölümleri vardır. Hatta 
ölü bir dil olan Latince bölümü bile olmasına karşın Türkiye’de yaşayan 
milyonlarca Kürdün diline dair bir tane bile Kürdoloji bölümü yoktur. 
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde açılan Yaşayan Diller Enstitüsü de 2019 
yılı Ağustos ayında hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldı. Öte yandan, 
Türk üniversitelerinde Kürtçeyle ilgili araştırma yapmak, hâlâ tabu sayılan 
bir konudur. Fakat son yıllarda az da olsa nitelikli akademik çalışmalar 
yapılmaya başlandı. Örneğin bkz. Derince (2010).     

25 Barış eğitimine ilişkin iki önemli çalışma için bkz. (Yılmaz, 2011; Onursal, 
2012) 
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