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Giriş

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana askerî ve bürokra-
tik bir kontrolün altında yaşayan Kürtler, 20. yüzyıl dün-
yasının ince düzenlenmiş asimilasyon politikalarından biri-
ne maruz kaldı. Bir yüzyıla yaklaşan bu uzun süreç, Kürtle-
ri 1990’lı yıllara gelene kadar önemli ölçüde önce kendileri-
ne karşı özgüvensizleştirdi, ardından “vatandaşı”1 oldukları 
devlete karşı güvensizleştirdi. Özgüvensizliğin kendisi, bel-
ki milyonlarca Kürt’ün kimliğinden uzaklaşmasına yol açtı. 
Kürtler arasında, içinde yaşadıkları toplumsal-siyasal koşul-
lardan çıkabileceklerine dair bir imkânın görünmediği dö-
nemlerde bir tür kabullenmişlik hâkim olmaya başlamıştı. 
Kudretli devletle Cumhuriyetin ilk 15 yılında yaşanan kar-
şılaşma, on binlerce insanın ölümü ve kitlesel sürgünler ve 

1 Resmî düzeyde “Türk” kabul edilen, vatandaşlığı da bu şarta bağlı olan Kürt-
ler için “Kürt vatandaş” demenin günümüzde hukuki ve siyasi bir geçerliliği-
nin olmadığı açık. Kürtlerin Türkiye’deki varlığı yasal-anayasal metinler dik-
kate alındığında halen “de-facto” bir durum olmayı sürdürdüğü için kitaptaki 
kullanımıyla “Kürt vatandaş”, resmiyette “Türk” de olsa vatandaşlık pratikle-
rine sahip Kürt toplumunu ifade ediyor. Bu nedenle kitapta sözkonusu edilen 
şey, bir vatandaşlık tartışması değil, sıradan Kürtlerin gündelik-toplumsal hal-
lerine yapılmış bir göndermedir.
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göçlerle son bulmuştu. Sonrasında bir mücadele merkezi-
nin kalmaması da verili durumu kabullenmeye götürmüştü. 
Kürtlerin Türkiye’den fiziki olarak ayrılmaları, diğer bir de-
yişle kendi devletlerini kurmaları bir yana, anadilde eğitim 
gibi temel insan haklarını talep etmelerinin dahi güçleştiği 
bir siyasal ortam oluşmuştu.

Bu “toplumsal konjonktür”, önce 1970’lerin siyaset ka-
nallarının çabalarıyla, ardından 1980’lerde başlayan silahlı 
isyan ve paralelinde ilerleyen siyasi mücadeleyle radikal bir 
değişim yaşamaya başladı. Türkiyeli Kürtler, kararlı bir is-
yanın başladığı 1980’lerden bu yana önemli toplumsal deği-
şimler gördü. Fiziki, psikolojik, sosyolojik, kültürel maliye-
ti büyük ve halen devam eden savaş hem kendi içinde hem 
de dışarıya karşı kırılmalar yaratarak yeni bir sosyoloji ya-
rattı. Önce silikleşmiş, ardından neredeyse görünmez olma-
ya başlamış olan kimlik bilinci, bu uzun ve çetin yıllarda ya-
vaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Tarih boyunca ‘ek-
sik’ kalmış, örgütlenememiş güçlü bir milliyetçi bilincin do-
ğum işaretleri bu yeni dönemde belirdi.

Onyıllara yayılan savaş, on binlerce insanın bu savaşta ha-
yatını kaybetmesi, bir o kadarının işkence görmesi, hapis-
hanelere atılması, milyonlarcasının zorla yerinden edilme-
si gibi yıkımlar, devletin Kürtlerle, Kürtlerin devletle yaşadı-
ğı temel, ‘ontolojik’ çelişkileri hiç olmadığı kadar keskin bir 
şekilde gün yüzüne çıkardı. “Olağanüstü Hal” (OHAL) gibi 
bir hukuksuzlukla şekil alan uzun ‘düşük yoğunluklu savaş’ 
sürecinde Kürtler, ‘vatandaşı’ oldukları devletle bu çelişkile-
rin de itmesiyle giderek psikolojik bir kopuş-ayrılma hisset-
meye başladı. Yaşanan değişim Kürt olma bilinci ve pratikle-
rinden devletle olan ilişkilenmeye uzanan bir yelpazede ha-
tırı sayılır bir toplumsal dönüşüm yarattı. 1980’ler öncesin-
deki zorunlu –kimi yerde gönüllü olmaya doğru giden– va-
tandaşlık halinin, 2000’li yıllara gelindiğinde yerini gönül-
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süz vatandaşlığa bırakacağının güçlü işaretleri ortaya çık-
tı. Kürtlerin önemli bir bölümünün devletle vatandaşlık ba-
ğının jandarma veya polisin yol kontrollerinde görmek iste-
diği nüfus cüzdanından ibaret kaldığı yeni bir süreç kendi-
ni gösterdi.

Vatandaşlık bağı sembolik bir düzeye inen önemli bir 
Kürt kesimi, devletin tarih boyunca sürdürdüğü hemen 
tüm pratikleriyle yüzleşmeye, onunla mücadele etmeye 
başladı. Kürtlerin bu mücadeleye dahil olmayanları da ya-
nı başlarındaki toplumsal değişimden etkilenerek dönüşüm 
sürecinden payına düşeni aldı. Türkiye’nin sarsılmaz görü-
nen merkeziyetçi ulus devlet örgütlenmesini yenilememe-
si, Cumhuriyetin ilk kadrolarının politikalarını bugüne ta-
şıyarak koruması, bu psikolojik kopuşu hızlandıran etken-
lerden oldu.

Bugün devletin hak ihlallerine karşı kendini görece iyi ko-
rumaya almış, yeni bir sistematik asimilasyon sürecine diren-
mekte iyi örgütlemiş bir Kürt toplumu var. Bu yeni toplum, 
devletle son 30 yılda yaşadığı aktif çekişmenin de eklenme-
siyle ve bununla gelişen psikolojik kopuklukla kendini klasik 
devlet örgütlenmesinden kurtarmaya çalışıyor. Devletin, si-
lahlı güçler, valiler ve kaymakamlarla tanzim etmeye çalıştığı 
coğrafyada kendine yetebileceğine inanan bir yeni vatandaş-
lık algısı gittikçe daha net bir şekilde yerleşiyor. Sokakta, sıra-
dan hayat noktalarına inmiş bu çekişmenin izlerini siyasetten 
popüler kültüre, medyadan eğitime, askeriyeden ülke sınır-
ları dışına kadar toplumsal yaşamın hemen her katmanında 
farklı ölçülerde de olsa gözlemlemek mümkün. Bu bakımdan 
yakın gelecekte Türkiye’deki Kürt sorununun bu yeni gönül-
süz vatandaşlığın üzerinden şekilleneceğini söylemek yanlış 
olmayacak. Bugün Türkiye sınırları dahilindeki Kürt mesele-
sini ama esas önemlisi bir halk olarak Kürtleri bu önemli dö-
nüşümün üzerinden değerlendiriyoruz artık.
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* * *

Kitapta bu dönüşümün içindeki Kürtler için, halen bu ül-
kede Kürt olarak var olmanın neler ifade ettiğini anlamaya 
ve bir halk olarak nereye yöneldiklerini gözlemlemeye çalış-
tım. Kitap, bugünün Kürt hissiyatını, geleceğin de olası top-
lumsal dinamiklerini anlamak yönünde bir katkı olma ga-
yesiyle temelde ikinci sınıf da olsa Türkiye sınırları içinde-
ki “vatandaş Kürtler”in halini ve yaşadıkları değişimi tartışı-
yor, böyle bir değişimin varlığını göstermeyi amaçlıyor.




