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ÖZET
Toplumsal yapının temel kurumlarında ve sosyal etkileĢim alanlarında meydana gelen
farklılaĢmaları

ifade

eden

sosyal

değiĢme,

toplumsal

gerçekliğin

anlaĢılması

ve

anlamlandırılması açısından oldukça önem arz etmektedir. Türkiye Kürtleri özelinde tarihsel
süreçten günümüze sosyal değiĢme olgusu, henüz yeterince irdelenmemiĢ bir husustur.
Raporumuz; Türkiye Kürtleri üzerinde modernleĢmenin etkilerini, sosyal değiĢmenin
boyutlarını ve değiĢmeye neden olan faktörleri tespit etmek amacıyla, merkezimiz tarafından
1 Eylül ile 30 Eylül 2016 tarihleri arasında 20 ilde 636 kiĢi ile yüz yüze görüĢülerek yapılan
saha çalıĢmasının sonuçlarından hareketle hazırlanmıĢtır.

i

ABSTRACT

Social change, which states social stratification that occur in the basic foundations of
the social strcuture and social interaction fields, become more of an issue for understanding
and interpretation of social reality. Social change of Kurds in Turkey in the historical process
and nowadays has not been studied sufficiently. The report run by our centre has been
prepared in the light of a fieldwork between the dates of 1 and 30 September 2016 in 20 cities
and face-to-face meetings with 636 persons to determine the effects of modernism, the
dimensions of social change and the factors causing social change.

ii

PUXTE
Guherîna civakî a ku cudabûnên di sehayên bandor lê kirina civakî û saziyên bingehî
yên avahiya civakî de peyda dibin vedibêje, ji bo fêm kirina realîteya civakê û danasîna wê
xwedî giringiyek mezin e. Bi taybetî diyardeya guherîna civakî a ji destpêka pêvajoya dîrokî
heya roja me a Kurdên Tirkiyeyê mijareke wisaye ku; hê di derbarê wê de lêgerîneke rind
nehatiye kirin. Nusafa me; bi amanca tesbîtkirina bandorên modernbunê a li ser Kurdên
Tirkiyê, mezinahiya guherîna civakî a di nav wan de û pêkerên sedemên guherînê hatiye
amade kirin. Nusafa me; wek encamên hevdîtinên li 20 bajarî yên ligel 636 kesî û di navbera
1 û 30'ên Îlonê de, hatiye amade kirin.

iii

ملخص
"طذاو" نهبحٕث ٔاألفكار االستزاتٛجٛت ف ٙتزكٛا ،تقزٚزا "حٕل ظاْزة" انتحٕل اإلجتًاػٙ
ِ
ػًم يزكش ِ
نذٖ أكزاد تزكٛا" إنٛكى يهخض ْذا انتقزٚز:
يهخض :انتحٕل اإلجتًاػ ٙنذٖ أكزاد تزكٛا
فْ ٙذا اإلطار أفاد انتقزٚز أَّ "يٍ أجم فٓى انٕاقغ االجتًاػٔ ٙتقٚ ًّٛٛجب يزاقبت انتحٕل اإلجتًاػٙ
انذ٘ طزأ ػهٗ انًؤسساث االجتًاػٛتٔ،انًجاالث انتفاػٛت االجتًاػٛت االخزٖ.
ٔأكذ انتقزٚز"ػهٗ أٌ انتحٕل اإلجتًاػ ٙانخاص بـ"أكزاد تزكٛا" نى ٚذرص بشكم كافٍ ٔٔافٍ ػهٗ يذار
سيٍ بؼٛذ".
"طذاو" نهبحٕث ٔانذراساث بتسهٛظ انضٕءٔ ،إػذاد
ٔأضاف انتقزٚز "أَّ ٔيٍ ْذا انًُطهق قاو يزكش ِ
تقزٚز ٔاستطالع نهزأ٘ فْ ٙذا انخظٕص".
"طذاو" بانقاءٍ انًباشز يغ  636شخظا ف ٙاستطالع نهزأ٘ ،نًذة شٓزا كايال
َِٕٔ انتقزٚز إنٗ قاو يزكش ِ
ف ٙأٚهٕل /سبتًبز  2016انًاضٔ، ٙجّ إنٓٛى أسأنت تُظٓز يذٖ انتغٛز ف ٙانًجتًغ انكزد٘ داخم تزكٛا.
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GĠRĠġ
Kürtler ve Kürt meselesi, uzunca bir dönemdir gündemin ana maddelerinden birini
oluĢturmaktadır. Kürtlerin kökeni, dili ve yaĢadıkları coğrafya, bulundukları ülkelerdeki nüfus
yoğunluğu ve demografik yapısı, siyasi eğilimleri ve kültürel özellikleri üzerine bilimsel
nitelikli çalıĢmalar yapılmaktadır. Kürt meselesinin ne olduğu, hangi nedenlerden dolayı
ortaya çıktığı ve nasıl çözülebileceğine dair ise, çeĢitli çevreler tarafından yoğun tartıĢmalar
yürütülmektedir.
Kürtlere ve Kürt meselesine dair verimli bir araĢtırma ve tartıĢma zemini bulunmasına
karĢın, Kürtlerin yazılı kaynaklara dayanan tarihinden günümüze nasıl bir sosyal değiĢme
sürecine maruz kaldıkları hususu ise yeterince gündem olmamaktadır. Bilhassa Türkiye
Kürtlerindeki sosyal değiĢme olgusu üzerine, ne üniversitelerin araĢtırma birimleri ne de
bağımsız düĢünce merkezleri aydınlatıcı ve doyurucu üretimler yapmamaktadır.
Türkiye Kürtlerinde sosyal değiĢmenin niteliğine ve yönüne dair birbirinden farklı
kanaatler bildirilmektedir. Söz konusu kanaatler, bilimsel saha çalıĢmalarına dayanmamakta;
dolayısıyla

ideolojik

tutumların

gölgesinde

kalmakta

ya

da

tahminlerden

öteye

geçememektedir. Bir kesim, Türkiye Kürtlerinin dinî hassasiyetlerini muhafaza ettiğini ya da
daha fazla dindarlaĢma eğiliminde olduğunu iddia ederken; diğer bir kesim, Türkiye
Kürtlerinin tarihsel süreç içerisinde modernizme direndiğini fakat özellikle son 40 yıllık
süreçte sekülerleĢme eğiliminde olduğunu ve Kürtlerin toplumsal yapısında dinin etkisinin
azaldığını ileri sürmektedir.
Merkezimiz, Türkiye Kürtlerinin sosyal gerçekliğine yönelik yeterli düzeyde araĢtırma
yapılmamasından hareketle, “1990’lı Yıllarda Türkiye’nin Doğusundan Batısına Yaşanan
Göç Hareketleri” (Aralık 2015) ve “Kürtleri Laikleştirme Çabaları” (Nisan 2016) gibi çeĢitli
rapor çalıĢmaları yayınlamıĢtı. Bu raporumuzda ise, Türkiye Kürtlerinde görülen sosyal
değiĢmeleri mercek altına almaya; yaptığımız saha çalıĢması aracılığıyla Türkiye
Kürtlerindeki sosyal değiĢme olgusunu, “Türkiye Kürtlerinin bakıĢ açısından”, dolayısıyla
“içeriden” tespit etmeye çalıĢtık. KuĢkusuz, hayatın genel akıĢı içerisinde devam edegelen bir
süreç olan sosyal değiĢmeyi, bütün boyutlarıyla tespit etmenin zorlukları bulunmaktadır. Söz
konusu zorluklar, saha çalıĢmasında katılımcıların verdikleri cevaplar yoluyla aĢılmaya
çalıĢılmıĢtır. Raporumuz, Türkiye Kürtlerinin tarihsel süreçten günümüze yaĢadıkları sosyal
değiĢmeleri anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik bir katkı niteliğindedir.
1

1. SOSYAL DEĞĠġME
Bir durumdan baĢka bir duruma geçiĢi ifade eden değiĢme, bir olgunun zaman
içerisinde farklılaĢma ya da yeni bir biçim kazanma sürecidir. DeğiĢme, kaçınılmaz bir
durumdur; doğada ve toplumda durağanlık söz konusu değildir.
Toplumsal iliĢkilerin doğası incelenirken kullanılan anahtar kavramlardan olan sosyal
değiĢme, hâlâ uzmanlar tarafından bilimsel araĢtırma ve tartıĢmalara konu olmaya devam
etmektedir. Bireylerin ve toplumların geçmiĢ yüzyıllarla karĢılaĢtırıldığında oldukça hızlı bir
Ģekilde değiĢmelere maruz kalması, sosyal değiĢme olgusunun önemini arttırmıĢtır.
Toplumsal yaĢamın bütünlüğü içerisinde oluĢan nitel ve nicel farklılaĢmaları, kazanılan
ya da yitirilen kurumsal özellikleri içeren bir süreç olarak ortaya çıkan sosyal değiĢme1,
günümüze dek farklı kuramsal çerçevelerle çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. Birbirinden farklı
yöntemlerle irdelense de, sosyal değiĢme gerçeği bütün kuramsal yaklaĢımlar tarafından kabul
edilmiĢtir.
Sosyal değiĢme, yerleĢik insan iliĢkileri ve davranıĢ kalıplarındaki farklılaĢmadır.
Kültürel ve toplumsal kurumların zaman içerisinde dönüĢümünü ifade etmektedir. Toplumun
temel iliĢki alanlarında ve toplumun yaĢama kalıplarında meydana gelen değiĢiklikleri
göstermektedir. Toplumdaki bütün iliĢki alanlarını dikkate aldığımızda toplumsal değiĢmeyi;
toplum yapısının temel alanlarında (ekonomi, siyaset, eğitim, aile, kültür ve inançlar) var olan
iliĢkilerde ortaya çıkan farklılıklar olarak tanımlamak mümkündür.2
Sosyal değiĢme; sosyal rol ve statülerde, aile ve akrabalık iliĢkilerinde, eğitim amaç ve
felsefesinde, gelenek ve göreneklerde, teknolojide, üretimde kullanılan araç ve gereçlerde,
ekonomik, politik ve inanç sistemlerinde, sanatta, cinsel tutum ve davranıĢlarda, dilde, ferdi
Ģahsiyette vb. birçok alanda meydana gelebilir.3 Sosyal yapı içerisinde söz konusu kültürel ve
fiziki unsurlardan her biri diğerini etkilemekte, bir unsurdaki değiĢme diğerlerinde de
görülmektedir.

1

Mehmet KARAKAġ: “Türkiye‟de Toplumsal DeğiĢmenin Belirleyici Öğeleri: Etnik ve Dinsel Kimlikler”,
DeğiĢim Sosyolojisi-Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal DeğiĢme, Editör: Ertan EĞRĠBEL ve Ufuk ÖZCAN,
Kitabevi Yayınları, Ġstanbul 2011, s.252.
2
Abdullah KORKMAZ: DeğiĢme ve FarklılaĢma, Doğu Kütüphanesi Yayınları, Ġstanbul 2006, s.33.
3
YaĢar KAYA: Sosyal ve Kültürel DeğiĢme, Turan Yayıncılık, Ġstanbul 2005, s.20.
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Sosyal değiĢmenin boyutları ve etki katsayısı her zaman aynı düzeyde olmamaktadır.
Sosyal değiĢmeler; yavaĢ veya hızlı, yumuĢak veya sert, sürekli veya devri, düzenli veya
düzensiz, planlı veya plansız olabilmektedir. Ancak her durumda mutlaka toplum yapısında
farklılaĢmalara yol açmaktadır.4 Bu farklılaĢmalar, toplumun yapısında izlenebilen
değiĢmelerdir. Zaman kesitleri arasında yapılacak bir karĢılaĢtırma, değiĢmenin mahiyetine
ıĢık tutmaktadır.
Sosyal değiĢme ile geliĢme, ilerleme ve evrim kavramları genellikle birbirine
karıĢtırılmaktadır. Sosyal değiĢme kavramı, aslında hiçbir istikamet ifade etmeyen bir
tabirdir.5 Değer hükmü olarak olumlu veya olumsuz hiçbir yön ifade etmez, sadece
farklılaĢmayı bildirir. Bu nedenle sosyal gerileme de sosyal ilerleme de bir değiĢmedir. Evrim,
ilerleme ve geliĢme kavramları ise, değiĢmeyi ifade etmekle birlikte değiĢmenin yönünü ve
niteliğini de gösterir.6
Sosyal değiĢmenin yönünün ileriye dönük olmasının olumlu, geriye dönük olmasının ise
olumsuz olduğunu belirten görüĢler7 olmakla birlikte; değiĢmelerin tek yönlü ve doğrusal
düzlemde ilerlemeci/evrimci bir karaktere sahip olduğunu iddia eden görüĢler de
bulunmaktadır. Ancak evrimci görüĢe karĢın, sosyal değiĢmelerin aynı istikamette bir hat
takip etmekten ziyade devirden devire değiĢen bir gidip gelme Ģeklinde vukua geldiğini
belirten görüĢler daha fazla kabul görmektedir.
Toplumsal yapıyı etkileyen ve dolayısıyla da sosyal değiĢmeye neden olan faktörler,
tarihsel süreç içerisinde ve toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Fizikî çevre,
demografik yapı, ekonomik koĢullar, teknolojik geliĢmeler, siyasi ve ideolojik atmosfer, dinî
inançlar, eğitim müesseseleri, liderler ve aydın zümresi gibi unsurlar sosyal değiĢmeyi
etkilemektedir. Sosyal değiĢmede söz konusu unsurların tamamı tesirli olabilmekle birlikte,
herhangi bir dönemde bu unsurlardan biri daha fazla etkinlik gösterebilmektedir.
Son olarak sosyal değiĢme tiplerinden bahsetmek yerinde olacaktır. Sosyal değiĢmeyi
genel olarak iki baĢlık altında incelemek mümkündür. Ġlki, zorlama olmaksızın çeĢitli değiĢme
faktörlerinin etkisi altında kendiliğinden meydana gelen “serbest sosyal değiĢmeler”dir. Bu

4

Abdullah KORKMAZ, a.g.e., s.29.
Âmiran KURTKAN BĠLGĠSEVEN: Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, Ġstanbul 1995, s. 266.
6
YaĢar KAYA, a.g.e., s.15.
7
H. Bayram KAÇMAZOĞLU: “Ġkinci KuĢak Türk Sosyologlarında Toplumsal DeğiĢme AnlayıĢı: 1923-1945
Dönemi”, DeğiĢim Sosyolojisi-Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal DeğiĢme, Editör: Ertan EĞRĠBEL ve Ufuk
ÖZCAN, Kitabevi Yayınları, Ġstanbul 2011, s.140.
5
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değiĢme tipi, hızlı veya yavaĢ bütün toplumlarda daimî bir surette görülmektedir. Ġkincisi ise,
“sosyal değiĢtirme” olarak da ifade edilen, “müdahale yoluyla sosyal değiĢmeler”dir.
Müdahale yoluyla sosyal değiĢmeler, zorlamalara dayanan güdümlü değiĢmelerdir. Sosyal
değiĢmelerin, “değiĢtirme elemanları” vasıtasıyla topluma zorla kabul ettirilmesi sürecidir.
DeğiĢtirme elemanları; yabancı sömürge idarecileri ve iĢgal güçleri olabileceği gibi, belirli
ideolojileri benimsemiĢ lider ve kadrolar da olabilir. Tarihte sayısız örneği görülen sosyal
değiĢtirmeler; idam, hapis, sürgün, malların müsaderesi, zorunlu ödemeler ve vergi gibi
cezalarla gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.8 Sosyal değiĢtirmenin zorlamalara dayanan sert
biçimlerinin yanı sıra “sosyal planlama” suretinde yumuĢak biçimleri de mevcuttur. ÇağdaĢ
dünyada sosyal değiĢtirmelerin ılımlı bir Ģekli olan planlama, sosyal/refah devleti anlayıĢının
eseri olarak doğmuĢtur. Sosyal planlama, “sosyal yapı unsurlarında meydana gelecek
değiĢmeleri tesadüfe bırakmaksızın devamlılığı, hızı ve yönü bakımından kontrol altına alma
faaliyetleri”9 olarak tanımlanabilir.

2. TARĠHSEL SÜREÇ ĠÇERĠSĠNDE KÜRTLERDE SOSYAL DEĞĠġME

2.1. Ġslâmiyet’in Etkisindeki Sosyal DeğiĢme
Hicretten sonraki ilk çeyrek yüzyılda Ġslâm‟la tanıĢan Kürtler, ĠslâmlaĢmayla birlikte
sosyal, siyasi ve askerî alanlarda büyük bir değiĢime konu olmuĢtur. Ġslâmiyet‟ten yüzlerce yıl
önce siyasi varlıkları sona eren Kürtler, Ġslâmiyet‟le tanıĢtıklarında daha çok Ģehir dıĢlarında
yaĢayan bir toplum olarak biliniyor; aĢiretler hâlinde genellikle yaylalarda hayvancılık
yaparak geçiniyor, bu tür bir yaĢam tarzı içinde yaĢıyorlardı.
Kürtler Ġslâm öncesi dıĢarıya kapalı kalmayı, sıkıca bağlı oldukları geleneklerini
sürdürmenin garantisi olarak görmüĢlerdir. Ġslâm ise, Kürtlerle dünya arasında geniĢ
koridorlar oluĢturmuĢ, Kürtleri belki tarihte ilk kez kendi gerçeklikleri içinde dıĢarı ile temas
kurmaya ikna etmiĢtir. Hz. Ġsa sonrasındaki dünyada Kürt kimliği, bu kendi gerçekliği içinde
dinamizm kazanarak dıĢarı ile kurulan temasla inĢa olmuĢ, “Müslüman Kürtlük” olarak
tanımlanabilecek bir zemine oturmuĢtur.

8
9

YaĢar KAYA, a.g.e., s.57.
Âmiran KURTKAN BĠLGĠSEVEN, a.g.e., s.334.
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Kürtler, Ġslâm‟la tanıĢıncaya dek coğrafyalarından genellikle çıkmamıĢ, dıĢarıdan
coğrafyalarına gelenlerle de kültürel bir değiĢmeye yol açacak bir temas kurmaktan uzak
durmuĢtur. Ġslâm karĢısındaki tutum ise, bundan farklılık arz etmiĢtir. Kürtler, Arap
coğrafyasından gelen Müslümanlarla inançlarını ve yaĢam tarzlarını değiĢtirecek bir iletiĢim
içine girdikleri gibi onlara katılıp yurtlarını gruplar hâlinde ve bireysel olarak savaĢa gitmek
ya da bir eğitim sürecine katılmak üzere terk etmeyi de göze almıĢtır. Ġslâm ordularına asker
olarak katılan ya da belirli bir eğitim süreci sonucunda âlim olan Kürtler, ait olduğu
coğrafyaya dönmüĢ, bu iki kesim kendi toplumlarının değiĢmesine öncülük etmiĢtir. Ayrıca
farklı fırkalardan çok sayıda âlim, Kürtlerin coğrafyasına gelip buralarda tedrisatta bulunarak
ya da vaaz vererek Kürtlerin zihinsel, inançsal ve pratik olarak değiĢmelerine katkıda
bulunmuĢtur.10
Ġslâmiyet‟ten önce Kürtler genellikle ZerdüĢt ve Mecusi idiler. Ġslâm'dan sonra Kürt
topraklarında da hiçbir Mecusi tapınağı kalmamıĢtır. Ġslâm, Kürtleri bu dinlerin etki alanından
kendi alanına çekmiĢ, onları kendi öğretileri doğrultusunda yeniden ĢekillendirmiĢtir.
Ġslâmiyet'ten önce Kürtler arasında yaygın bir okuma-yazma geleneği bulunduğuna dair
tarihî hiçbir belge yoktur. Bugün hiçbir tarihsel kalıntı arasından o günlere dair bir kitap
çıkmamaktadır. Ġslâm ise, Kürtleri Kur‟ân‟la tanıĢtırmıĢ, yazıyla buluĢturmuĢ, bilmedikleri
ibadetler ve simgeler etrafında kitabı bilen bir topluma dönüĢtürmüĢtür. Kürtler; Kur'ân‟la
ümmîlikten kurtulmuĢ, Kur'ân‟ı ve Kur‟ân‟ı açıklayan eserleri anlama çabası, onları ilimle
buluĢturmuĢtur. Ġlimle buluĢma isteği, Kürtlerin evlerinde belki tarihlerinde ilk kez
kitaplıkların kurulmasını sağlamıĢtır.
Kürtler, Ġslâmiyet'ten önce güçlü örf ve âdetleri bulunmasına rağmen bir toplumsal
sözleĢmeye sahip değillerdi. Ġslâm, Kürtleri “ġeriat”la toplumsal bir sözleĢmeye
kavuĢturmuĢtur. Ġslâmiyet‟ten sonra Kürtler, ortak bir yönetimden yoksun oldukları
dönemlerde bile, çevrelerindeki halklardan farklı olarak “Sivil ġeriat Mahkemeleri”ni
sürdürmüĢlerdir.
ZerdüĢtlük ve Mecûsiliğe ait tapınakların Kürtler arasında ne kadar ilgi gördüğü bugün
bilinmemektedir. Ġslâm, o tapınakları Kürtlerin yaĢamından çıkarmıĢ, Kürtlere cami
kurumunu kazandırmıĢ, Kürtlerin yaĢamında baĢta ulu camiler olmak üzere camiler, sadece
bir ibadet yeri olmakla kalmamıĢ, aynı zamanda bir eğitim kurumu ve ortak kültürün
10

Mükremin Halil ĠNANÇ: “Diyarbekir ġehir ve Bölgesindeki Vuku‟âtın Tarihi”, Ġslâm Ansiklopedisi, MEB
Yayınları, Ankara 2001, Cilt: 3, s.611.
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çevresinde geliĢtiği mekân iĢlevi görmüĢtür. Camiler ve onların etrafında oluĢan külliyeler bir
Ģehir çekirdeği oluĢturarak daha önce Ģehir dıĢlarında hatta bir kısmı kıldan yapılma
çadırlarda yaĢayan Kürtleri Ģehir yaĢamına doğru çekmiĢ, Ġslâmiyet‟ten sonra Kürtlerin
önemli bir bölümü Ģehirlere yerleĢmiĢ, hatta Ģehirlerin idaresinde yer alarak ĢehirleĢmenin
geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur.
Ġslâm, Kürtlere haccı öğretmiĢ, hac sayesinde asker olmayan ya da ilmî bir etkinlik
içinde bulunmayan Kürtler bile kendi yaylalarından ayrılmıĢ, dünyanın farklı toplumlarıyla
iletiĢim kurma imkânı bulmuĢtur. Kürtlerin dünya toplumları ile iletiĢimi onları etkilemiĢ ve
değiĢtirmiĢtir.
Bununla birlikte Ġslâm, Kürtlerin geleneksel kıyafetlerini kendi ölçüleri dıĢına
çekmekten baĢka değiĢtirmemiĢtir. Özellikle Ģehir ortamındaki kadınlar, Ġslâmiyet‟ten sonra
tesettüre dikkat etmiĢ, Kürt erkekleri de geleneksel kıyafetleri ile uyum içinde bir sarık tarzını
veya baĢlığı kullanmıĢlardır.
Kürtlerin folkloru Ġslâmiyet‟ten sonra da kendisini korumuĢ, Ġslâm‟da caiz
görülmemesine rağmen kadınlı-erkekli halay biçimleri Kürtler arasında sürmüĢ, düğün
geleneği halaylı olmaya devam etmiĢ, düğün dıĢındaki kimi sevinç günlerinde hatta kimi
zaman dinî günlerde bile kadınlı-erkekli halay çekilmiĢtir.11
Dengbej geleneği de, Ġslâmiyet‟ten sonra da varlığını korumuĢ; dengbejler, bir tür özgür
sınıf olarak en müstehcen sözlerle örülmüĢ kılâmları, hikâyeleri söylemeye devam etmiĢlerdir.
Camilerden çıkan halk kimi zaman hemen caminin yanı baĢında onları dinlemiĢ ve onlara
bahĢiĢler vermiĢtir.
“Namus” mefhumunun Ġslâmiyet‟ten önce Kürtler arasındaki yeri hakkında yeteri kadar
malumat bulunmamaktadır. Ġslâmiyet‟ten sonra bu mefhum, Kürtlerin mukaddesatı arasında
yerini aldığı hâlde haremlik-selamlık yaĢam tarzı, özellikle sıradan Kürtler arasında ve
yaylalarda yaĢayan Kürtlerde yer edinmemiĢ; sadece ilmiyye sınıfı ve kimi idareci aileler
arasında haremlik-selamlık uygulaması var olmuĢtur.
Genç kızların evlendirilmesinde baĢlık parası uygulaması, Ġslâm‟da yasaklanmasına
rağmen Kürtler arasında Ġslâmiyet‟ten sonra da yaygın olarak uygulanmıĢtır. Aynı Ģekilde kan
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Yakın bir döneme kadar “Zew” denen ve daha çok kimi Ģeyhler adına kutlanan günlerde kadınlı-erkekli halay
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davası, Ġslâm‟ın suçun Ģahsi olduğu hükmünü getirmesine (akrabalara sadece tazminat
konusunda sorumluluk yüklemesine) rağmen Kürtler, “müĢterek mesuliyet” ve “müĢterek
intikam” geleneğini sürdürmüĢ, kiĢinin yakınlarının iĢlediği cinayetten kendisini de sorumlu
tutmuĢlardır.12
Kürt toplumunun temel yapı taĢlarından biri, tartıĢmasız biçimde aĢirettir.13 “Kürt aĢireti
gerçek ya da gerçek olduğu varsayılan ortak bir ataya dayanan ve akrabalık temelinde
örgütlenmiĢ, genellikle toprak bütünlüğü de olan (dolayısıyla ekonomik) kendine özgü bir iç
yapıya sahip sosyo-politik bir birimdir.”14 BaĢında ağa, bey veya mirin yer aldığı aĢiretin en
küçük birimi baba, anne ve çocuklardan oluĢan ailedir. Birkaç akraba aile, bavık ya da mal‟ı
oluĢturur. Birçok bavıkın bir araya gelmesiyle klan (sülale) oluĢur, klanların buluĢmasından
aĢiret meydana gelir.15
Ġslâm, Kürtlerin aĢiret yapısına müdahale etmemiĢtir; Kürtler, Ġslâmiyet‟ten sonra da
aĢiretler hâlinde yaĢamıĢlardır.16 Ġslâmiyet‟ten önceki Kürt aĢiretleri hakkında kaynaklarda
bilgi yoktur. Ġslâmiyet‟ten sonra ise aĢiretler Ġslâmiyet içerisinde siyasi bir varlık olarak öne
çıkmıĢ; ġeddadiler ve Hasanveyhiler‟de olduğu gibi bu aĢiretlerden bir kısmı tarihte önemli
rol oynayan emirlikler kurmuĢ, Mervanîlerde olduğu gibi bu aĢiretler bir hanedan etrafında
devletleĢmiĢ, Eyyûbîlerle ise bir imparatorluğun idaresini elde etmiĢlerdir.17
Eyyûbiler Dönemi‟nde ve sonrasında çok sayıda Kürt, Ġslâm dünyasının değiĢik
noktalarına dağılarak ilmiyye sınıfının bir mensubu olarak oralarda aĢiretinden bağımsız
olarak bağını sürdürmüĢ, kendi yurdunda iken aĢiretiyle anılırken o coğrafyalarda “el-Kürdî”
olarak anılmıĢtır. Yine gerek Zengî gerek Eyyûbî ordularında çok sayıda aĢiret büyüğü kendi
lakabıyla değil, “el-Kürdî” lakabıyla tanınmıĢtır. Eyyûbîlerin dağılmasından sonra da büyük
Kürt aĢiretleri, özellikle bugünkü Türkiye, Irak ve Ġran sınırları içinde “mir”lerin riyasetinde
12

Abdulkadir TURAN: Kürtlerde Ġslâmî Kimliğin GeliĢmesi, Dua Yayıncılık, Ġstanbul 2011, s.57-60.
Th Bois: “Kürtlerde Toplumsal YaĢam”, Kürtler ve Kürdistan, Doz Yayınları, Ġstanbul 2004, s.134.
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M. V. BRUĠNESSEN: Ağa, ġeyh, Devlet, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2013, s.82.
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Th Bois, a.g.e., s.137-138.
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19. Yüzyıla kadar Kürtlerde aĢiretler ve aĢiret konfederasyonları yaygın olmuĢtur. Bu konfederasyonun
baĢında Osmanlı Kürt beyliklerinde “mir”, bu beyliklerin yıkılmasından sonra ise yöreye göre değiĢmekle
birlikte “beg ve paĢa” gibi unvanlar taĢıyan kiĢiler yer almıĢtır. (Th Bois, a.g.e., s.137-138.) Cumhuriyetin ilk
yıllarında ise Türkiye Kürtleri arasında aĢiretleri aĢarak bir tür partileĢmeyi ifade eden yapılanmalar da
bulunmuĢtur. Bu partileĢmelerde kimi zaman aynı aĢiret bölünerek farklı partiler içinde yer alabilmiĢtir. Midyat
yöresindeki Hewerkan ve DekĢûri yapılanması ya da Ömeryan yöresindeki Etmanki ve Mahmudki yapılanması
bunlara örnek olarak gösterilebilir. II. Abdülhamit Dönemi‟nde bazı aĢiretler, ortak bir tutum içinde Hamidiye
Alayları‟nı oluĢtururken PKK‟nin ortaya çıkmasından sonra üretilen koruculuk sistemine de kimi aĢiretler toplu
olarak katılmıĢlardır. (Mehmet Seyman ÖNDER: “Devlet ve PKK Ġkileminde Korucular”, ĠletiĢim Yayınları,
Ġstanbul 2015, s.41-64.)
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kendi bulundukları alanların hâkimi olarak varlıklarını sürdürmüĢlerdir. 1514‟de bu aĢiretler
Yavuz Sultan Selim‟in sultanlığındaki Osmanlı ile anlaĢarak “muhtar hükümetler” olarak
tarihteki yerlerini korumuĢlardır.
19. yüzyılın baĢında Osmanlı‟nın Ġslâm hukukuyla bağını zayıflatıp BatılılaĢmaya
yönelmesi ve Fransız Ġhtilali‟nin etkisiyle bir ulus-devlete dönüĢme sürecine girmesiyle Kürt
mirlikleri ard arda yıkılmıĢ, bu süreçte Mevlânâ Halid-i el-Zülcenaheyn‟in önderliğindeki
tasavvuf akımıyla yerlerini Ģeyhlerin önderliğine bırakmıĢlardır. Ġslâm dünyası modernleĢme
akımıyla karĢılaĢtığında en-Nehrî ve es-Sebtî gibi Ģeyh aileleri NakĢibendî Halidî tarikat
bağıyla Kürtler arasında önemli bir etki alanına ulaĢmıĢlardır.18 Tarikat, aĢiret bağını özellikle
Ģehirlerde zayıflatmıĢ ve yer yer kimi Ģahsiyetleri aĢiretin dıĢına çıkarmıĢsa da Kürtlerin
kendilerini bir aĢiret ile anma geleneğine son vermemiĢ, böyle bir hedefe de sahip olmamıĢtır.
Aksine bey ve ağaların bir kısmı Ģeyhlere intisap ettiğinde aĢiretleri toplu hâlde bir tarikata
mensup sayılarak hiyerarĢik yapısı değiĢmeden varlığını sürdürmüĢtür. Bu dönemde Kürtler
arasında tasavvufun etkisine rağmen folklor korunmuĢtur. ġeyhlerin ve tarikat mensubu
beylerin çevresindeki köylerde hatta kimi zaman bizzat kendi köylerinde kadınlı-erkekli
düğün geleneği icra edilmiĢ, dengbejlerin müstehcen kılâmlar veya hikâyeler söyleme, kız
çocukları için baĢlık parası alma gibi etkinlikler ve âdetler son bulmamıĢtır. Yoğun bir Ġslâmî
yaĢama ve Kürt coğrafyasının her yanına yayılan medrese ve tasavvuf dergâhlarına rağmen bu
kültürel unsurlar halk tarafından tabiî karĢılanmıĢtır.
Kürtlerde Ġslâmiyet‟in etkisinde gerçekleĢen sosyal değiĢmeler, modernizmin Ġslâm
dünyasında etkisini hissettirdiği dönemlerden sonra ise daha farklı bir mahiyet izlemeye
baĢlamıĢtır.

2.2. ModernleĢmenin Etkisiyle Meydana Gelen Sosyal DeğiĢme
Ġslâm dünyası, genel olarak üç modernleĢme dalgasıyla karĢılaĢmıĢtır. Ġlki, Batı‟da ya
da azınlıkların açtıkları okullarda eğitim alan elit sınıfın modernleĢmesidir. Kahire ve
Ġstanbul‟da etkili olan bu modernleĢme dalgası, Ġstanbul‟da kimi Kürt paĢalarını ve
Bedirhanlar gibi köklü aileleri etkilemiĢtir. 1920‟li yıllara gelindiğinde Ġstanbul‟da kayda
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Bu dönemde tarikat Ģeyhlerinin rolünün artmasına dikkat çeken Bruinessen, bu geliĢmeyi Avrupalıların
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değer bir modern Kürt eliti oluĢmuĢ, bu elitin bir kısmı daha sonra Fransız iĢgali altındaki
Suriye‟ye geçmiĢ ve Kürtleri Ġslâm‟dan koparma yönünde faaliyetlerde bulunmuĢtur. Ancak
bu elit sınıfın kitlesel anlamda Kürtler arasında ciddi bir karĢılığı olmamıĢtır.19
Ġslâm dünyasını etkileyen ikinci modernleĢme dalgası, ulus devletlerin bir devlet projesi
olarak

baĢlattıkları

ve

baskıyla

halka

dayattıkları

“modernleĢtirme/çağdaĢlaĢtırma”

serüvenidir. Bir ulus devlete sahip olmayan ve çevrelerindeki ulus devletlerle hasım olan
Kürtler, kendilerini bu modernleĢtirme/çağdaĢlaĢtırma serüvenine karĢı genellikle korumuĢ;
Türk, Arap ve Farslara oranla modernleĢtirilmeden kalabilmiĢlerdir. Bununla birlikte özellikle
Türkiye, Ġran, Suriye ve Irak‟ın baĢkentleri ya da büyük Ģehirlerinde yaĢayan kimi Kürt aileler
bu dalganın etkisinde kalmıĢlardır. Ancak bu ailelerin önemli bir kısmı asimilasyona
uğradığından bu dönemde ilk dalganın elit sınıfı dıĢında çok az aile modern Kürt ailesi olarak
bilinmiĢtir. Kürtlerin ezici bir çoğunluğu, bu dönemde geleneksel yapısını korumuĢ,
modernleĢmeden uzak kalmıĢtır.20
Modern dönemde, ortalama Kürt ailesi, baba, anne ve çocukların meydana getirdiği bir
çekirdekten oluĢmuĢtur. Evlilik esastır. Kürtlerde yaĢlı bekâr erkekler ya da evde kalmıĢ yaĢlı
kızlar pek yoktur; ne dini nedenlerden ötürü bekârlık yeminine, ne de serbest aĢka rastlanır.
Irak ve Ġran'daki küçük Kürt köylerinde fuhuĢ yok gibidir. Zina çok tehlikeli olduğundan
hemen hemen görülmez. Evlilik yaĢı küçüktür; erkekler 20, kızlar ise yaklaĢık 15 yaĢında
evlenir. Ancak kentlerde eğitim sürecinin uzaması nedeniyle evlilik gecikmektedir. Kuzenler
arasında evlilik yaygındır. Amca çocuklarının evlilikleri tercih edilir. Amca oğlu, amca kızı
üzerinde hak sahibidir. Bu tür evliliğin, kayınpederin, aynı zamanda yeğeni olan damadını
daha iyi tanıması gibi avantajları vardır. Ayrıca aĢiretler arası sürtüĢmelerin daha yoğun
olduğu geçmiĢte, bu tür evlilikler aile bağlarının güçlenmesine katkıda bulunmuĢtur. Bu tür
19

1932-1943 yılları arasında Suriye‟de yayımlanan “Hawar Dergisi”nde görüĢlerini dile getiren bu grup,
baĢlangıçta Kürtlerin yeniden ZerdüĢtleĢtirilmesi gibi önerilerde bulunmuĢsa da zamanla Kürtlerin arasında bir
etki sahibi olabilmek için Ġslâm‟la uzlaĢmak gerektiğini düĢünmüĢlerdir. 1941‟den itibaren Hawar dergisinin her
sayısının baĢına ayet ve hadis koymuĢlardır. (M. V. BRUĠNESSEN, Kürdistan Üzerine Yazılar, s.17-18.)
20
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mollalara ve yoksullara verirler. Ve günde beĢ kez camide toplanarak ibadet ederler. Haftada bir kez, Cuma
günleri, topluca Cuma namazına katılır ve Arapça bir vaaz dinlerler. Ama mollaların söylediğini anlamazlar;
yalnızca baĢlarını eğer ve biraz düĢ kurarlar. Ve zaman zaman bazıları ağlar. Zira onların bildiği tek Ģey,
mollanın sözlerinin Allah‟ın ve Peygamber‟in sözleri olduğudur. Her bölgede bir ya da daha çok Ģeyh vardır...
Köylüler, kendilerini tamamen Ģeyhlere teslim eder ve onlarsız hiçbir Ģey yapamazlar. ġeyh için hiçbir ücret
almaksızın çalıĢırlar” demektedir. (M. V. BRUĠNESSEN, Kürdistan Üzerine Yazılar, s.18-19.) Ancak onun
anlattıkları sadece belli bir kesim -tarikatlara müntesip olan- Kürdün durumunu yansıtmaktadır. Bu dönemde
Kürtlerin önemli bir kesimi modern olmamakla birlikte bir tarikata mensup da değildir, sadece geleneksel bir
yaĢam tarzına bağlıdır.
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evlilik aynı zamanda baĢlık parasının daha düĢük olmasını sağlar. Amcasının kızı baĢka bir
erkekle evlendirilmek istendiğinde; erkek, amcasının kızı üzerindeki haklarından feragat
etmek için para talep edebilir. Bu para kendisine verilmezse amcasının kızını kaçırabilir; onu,
hatta anne-babasını öldürebilir. Bu yüzden kız kaçırma olaylarına, taĢıdığı risklere rağmen sık
rastlanır. Kız kardeĢlerin değiĢ tokuĢu, yani berdel usulü evlilik de mümkündür. Bu durumda
baĢlık parası ödenmez, sadece düğün masrafları karĢılanır.21
Herhangi bir akrabalık iliĢkisi olmayan kiĢilerin de evlenmesi mümkündür. Ancak bir
yabancıyla evlenmek yerine köy halkından ya da aĢiretten biriyle evlenmek tercih edilir; yani
evlilikler endogamiktir. BaĢlık parası yukarıda belirtilen durum dıĢında mutlaka talep edilir.
Bu iliĢkiyi, Batı'da çoğu kez yorumlandığı Ģekliyle bir alıĢ-veriĢ iliĢkisi olarak görmek
yanlıĢtır. Tam aksine Kürt kızları bunu, kendi değerlerinin bir takdiri olarak görürler. BaĢlık
parası, bölgeye ve ailenin sosyal durumuna göre farklılıklar gösterir. Nakit olarak
ödenebileceği gibi, hayvan, değirmen, toprak vb. ile de ödenebilir.22
Kürtler arasında çokeĢlilik yöreye göre yüzde ikilere kadar düĢmekle birlikte yaygın bir
uygulama olmuĢtur. Aynı erkekle evli kadınlar, birbirlerine „hewi‟ derler. Türkiye çok eĢlilik
Medeni Kanun tarafından yasaklanmıĢtır. Ancak düĢey veya ardıĢık çok eĢlilik, boĢanmalar
yüzünden her zaman var olmuĢtur. Erkek, karısının kısır olması veya erkek çocuk
doğurmaması durumunda da, onu boĢayabilir. Bu durumda kadın isterse kocasının yanında
kalabilir. Eğer erkek baĢka bir sebepten dolayı karısını boĢamıĢsa, kadın baba evine döner ve
yeniden evlenebilme Ģansı düĢüktür. Kocası ölen dul kadın, kayınpeder ya da kayınbiraderinin
evinde kalır. Ölen erkeğin karısının, ölünün kardeĢi veya en yakın akrabasıyla evlenme
zorunluluğu geleneğine ender de olsa rastlanır. Bu gelenek bir kanun olarak değil,
elveriĢliliğinden dolayı uygulanır. Kürt ailesinde asıl yetki, kocanın elindedir; ancak kadının
da söz hakkı vardır. Karı-koca arasındaki iliĢkiye gelince, kadın köylerde asttır, köy
aristokrasisinde ve kentlerin eğitimli kesimlerinde erkeğe eĢit konumdadır.23
Aile içinde bir çocuğun doğumu sevinçle karĢılanır. Erkek çocuk her ne kadar kız
çocuğuna tercih edilir ise de, bu bir kural değildir. Ailede çocuk doğum oranı oldukça
fazladır, ancak çocukların ölüm oranı da çok yüksektir. Çocuklar sevilmekle beraber fazla
Ģımartılmazlar, zira hayat Ģartları oldukça zordur. Çocuğun adı doğumdan hemen sonra ve
genellikle annesi tarafından verilir. Ad seçimi bazen de ailenin yaĢlı bir ferdi tarafından
21

Th. Bois, a.g.e., s.130.
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yapılır. Bu ad, Ġslâm tarihinde önemli sayılan bir kiĢinin adı olabileceği gibi, ulusal bir
kahramanın adı da olabilir. Bazen de bebeğin sahip olması istenen bir erdem, kendisine ad
olarak konur. Bir çiçek, meyve ya da nitelikleri herkes tarafından beğenilen bir hayvan adı da
çocuğa verilebilir. Ġsmin "hypocoristic" formları oldukça yaygındır. Bazı isimler "o" ekiyle
erkek, "e" ekiyle de kadın ismi haline gelirler. Bu tür isimlerin eril formlarının soylu olmayan
kiĢiler için, diĢil formlarının ise soylu aile üyeleri için kullanılması ilginçtir. Erkek çocuk,
normal olarak doğumdan birkaç gün sonra sınet (sünnet) edilir. Bu iĢi ya bir uzman (sünetkâr)
ya da berber yapar. Bu tören bazen de çocuk 5 veya 7 yaĢındayken yapılır. Genellikle aynı
yaĢtaki birkaç çocuk beraberce sünnet ettirilir. Bir reisin veya varlıklı bir ailenin çocuğunun
sünnetinde ise, bir Ģenlik düzenlenir ve tüm aile üyeleri yemeğe davet edilir.”24 Th. Bois‟in
çeĢitli kaynaklardan derleyerek betimlediği Kürt aile yapısı, Ġslâm dünyasının maruz kaldığı
ilk iki modernleĢme dalgası süresince büyük ölçüde muhafaza edilmiĢtir.
Ġslâm dünyasını etkileyen üçüncü modernleĢme dalgası ise, 1960‟lı yıllardan itibaren
özellikle

gençler

arasında

kitlesel

bir

güce

ulaĢan

sosyalizmin

yol

açtığı

modernleĢtirme/çağdaĢlaĢtırma dalgasıdır. Bu dalga, Ģehirlerde ve yer yer köy-kasabalarda
mukim Kürtler arasında da ilgi görmüĢ, kayda değer bir Kürt gençliği Kürtçülükle sosyalizmi
bütünleĢtirerek geleneksel bağlarından ve yaĢam tarzından koparak modern bir yaĢam tarzına
geçmiĢtir.
EĢ zamanlı geliĢen kırsal alandaki tarımda makineleĢme ve kentsel alandaki
sanayileĢme göç hareketlerine yol açmıĢtır. Tarımda makineleĢme kırsal alanda iĢsizliğe yol
açıp nüfusu iterken, kentsel alandaki sanayileĢme iĢ umudu oluĢturarak kırsal alanda iĢsiz
kalan nüfusu çekmiĢtir. 1950‟li yıllarda tarımda makineleĢme25 ve büyük Ģehirlerde
sanayileĢme ile birlikte Kürtlerin bir bölümü kırsal alandan kopmuĢ, Ģehirlere yerleĢmek
durumunda kalmıĢtır.26 Bu dönemde Ģehrin köye karĢı güçlü bir yerleĢim tercihi olmasıyla
kan davasından uzaklaĢmak isteyen, yakınlarıyla problemler yaĢayan Kürt aile ve bireyler de
Ģehirlere yerleĢmiĢtir. ġehirlere yerleĢen Kürtlerin bir kısmı daha da dindarlaĢırken bir
24

Th. Bois, a.g.e., s.133.
1965 verilerine göre Türkiye genelinde traktör artıĢı yüzde 19 iken Doğu Anadolu‟da yüzde 45‟tir. Bir sonraki
yıl bu artıĢ farkı azalmıĢsa da devam etmiĢtir. 1966‟da söz konusu artıĢ, yüzde 15,1‟e karĢı yüzde 24,1‟dir,
(Ġsmail BEġĠKÇĠ: Doğu Anadolu’nun Düzeni (Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller), E Yayınları, Ġstanbul
1970, s.51.)
26
Bu dönemde Ģehir merkezlerine göçün ana nedenlerinden biri, hızlı nüfus artıĢının doğurduğu baskı sonucu
artan nüfus bölümünün zorunlu olarak tarım sektörünün dıĢında kalmasıdır. 1945-1965 yılları arasında Türkiye
genelinde kentleĢme yüzde 0,34 iken Doğu illerinde yüzde 0,43‟tür. Gerçekte Kürt nüfus için kentleĢme oranı
bundan daha yüksektir. Zira bu dönemde Doğu kentlerinde de iĢ imkânları kısıtlı olduğundan (aynı dönemde
devlet yatırımlarının sadece yüzde 10‟u, özel sektör yatırımlarının ise sadece yüzde 2,7‟si Doğu illerindedir)
Doğu‟daki nüfus, daha çok batıdaki büyük Ģehirlere kaymıĢtır. (Ġsmail BEġĠKÇĠ, a.g.e., s.49-51.)
25
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bölümü dönüĢüme uğrayarak modern yaĢama ayak uydurmuĢtur. Bu kesimlerin gerek daha
fazla dindarlaĢanların gerek modern bir yaĢama sürüklenenlerin kayda değer bir bölümü aĢiret
bağını ve geleneklerini unutmuĢtur. Buna rağmen 1980‟li yıllara kadar Kürtler arasında aĢiret
bağı ve gelenek önemli bir yer tutmuĢtur. Bu yıllardan önce bölgede yerleĢik Kürtler arasında
yaygın bir modernleĢmeden söz etmek mümkün değildir.
1980‟den sonra, 1950‟li yıllarda baĢlayan sanayileĢmenin yol açtığı kırsaldan kente
göçe ve bunun beraberinde getirdiği değiĢmeye, PKK‟nin eylemlerinin doğrudan ya da
dolaylı neden olduğu göçler eklenmiĢ27 ve PKK‟nin sosyalist ideolojik faaliyetleri daha geniĢ
bir kesime ulaĢmıĢtır. Aynı dönemde devletin öncülük ettiği okullaĢma ve Avrupa Birliği
fonları ile daha çok kadınlara yönelik açtığı kurslar, televizyonun yaygınlık kazanmasıyla
birleĢince özellikle kırsaldan kente göç eden Kürtler arasında yaygın bir modernleĢme
görülmeye baĢlanmıĢtır.

3. TÜRKĠYE KÜRTLERĠNDE SOSYAL DEĞĠġME

3.1. Din Alanında GerçekleĢen Sosyal DeğiĢmeler
Ġnsanlık tarihi boyunca din, önemli toplumsal kurumlardan biri olmuĢtur. Dinlerin
teolojik görüĢlerinin yanı sıra sosyal hayata temas eden fikrî boyutları da bulunmaktadır.
BaĢka bir deyiĢle din, bireylere tabiatı ve dünyayı “nasıl algılaması” gerektiğini telkin etmekle
birlikte, hayatın önemli olaylarından sosyal iliĢkilere kadar geniĢ bir yelpazede “nasıl
davranılması” gerektiğini de bildirmektedir.
Dinin geliĢtirdiği sosyal ahlâk prensipleri, doğrudan ya da dolaylı olarak sosyal yaĢamın
Ģekillenmesinde etkili olmaktadır. Aynı Ģekilde dinin toplumsal yaĢamdan etkilerinin
kaldırılması olarak tanımlanabilecek sekülerleĢme süreçleri de, sosyal yaĢamın ana
karakterine tesir etmektedir. Netice itibariyle, toplumda cari olan sosyal iliĢkilerin doğasını
tahlil edebilmek için din algısını ve dinsel davranıĢları anlamak-yorumlamak gerekmektedir.

27

Söz konusu dönemde yaĢanan göçlerle ilgili kurumumuzun daha önce yayınladığı, “1990’lı Yıllarda
Türkiye’nin Doğusundan Batısına Yaşanan Göç Hareketleri” (Aralık 2015) adlı rapor çalıĢmasına da bakılabilir:
http://www.stratejidusunce.org/Detay/Haber/980/1990li-yillarda-turkiyenin-dogusundan-batisina-yasanan-gochareketleri.aspx
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Dinin, sosyal hayat üzerindeki tesirinden hareketle, sosyal değiĢmelerde de oldukça
önemli bir unsur olduğu bilinmektedir. Sosyal hayatta meydana gelen değiĢmeler, din algısını
etkilediği gibi; dini algılama biçimi ve yaĢantı düzeyi de, sosyal değiĢme süreçlerinde önemli
rol oynamaktadır.
Kürtler, Ġslâm öncesi tarihsel süreçte durağan bir toplum görüntüsü verirken; Müslüman
olduktan sonra pek çok alanda büyük çaplı sosyal değiĢmeler yaĢayarak deyim yerindeyse
yeniden tarih sahnesine çıkmıĢtır. Ġslâm‟ın Kürtler üzerindeki söz konusu olumlu yöndeki
dönüĢtürücü ve harekete geçirici etkisi, Kürtler nazarında Ġslâm‟ın daha fazla benimsenip
özümsenmesini beraberinde getirmiĢtir. Böylelikle din/Ġslâm, Kürtlerin sosyal yaĢamında
merkezi bir konuma sahip olagelmiĢtir.
Kürtlerin toplumsal yapısında din, sosyal bilimler literatüründe “eksen kurum” olarak
ifade edilen, yani merkezde olup diğer sosyal kurumların yapısını ve iĢleyiĢini etkileyen bir
mahiyettedir. Bu bağlamda, modernleĢme süreçleri öncesi Kürtlerde sosyal yaĢamın
neredeyse bütün görüngüleri ve sosyal iliĢki ağlarının tamamı, dinin/Ġslâm‟ın yoğun bir etkisi
altındadır. Bir değiĢme ve değiĢtirme projesi olan modernleĢme süreçleri ise, bütün dünyayı
etkilediği gibi Kürtleri de derinden etkilemiĢtir. Zira modernleĢmenin kaçınılmaz bir sonucu
olan sekülerleĢme olgusu, Kürt kültürünün merkezi olarak nitelenebilecek dinin, sosyal
yaĢamdan uzaklaĢtırılması anlamına gelmektedir.
ÇalıĢmamızın ikinci bölümünde belirtildiği üzere Ġslâm dünyasının maruz kaldığı üç
modernleĢme dalgasının ilk ikisinde Kürtler, kitlesel olarak çok az etkilenmiĢ; belirli elit
aileler dıĢında geniĢ ölçekli toplumsal modernleĢme gerçekleĢmemiĢtir. Irak, Ġran ve Suriye
Kürtleri için söz konusu olan bu durum, Türkiye Kürtleri için de geçerlidir.
ModernleĢmenin Kürtler28 üzerindeki etkisi, 1950 sonrası tarımda makineleĢme ve
sanayileĢme nedeniyle kırsal alandan Ģehirlere yönelik yaĢanan göç hareketleri neticesinde
baĢlamıĢtır. ġehirlere göç eden Kürtlerin bir kısmı modern yaĢam tarzını benimsemiĢtir.
1960‟lı yıllardan itibaren ise sosyalist gruplar aracılığıyla modernleĢme süreci devreye girmiĢ;
söz konusu grupların Kürtçülük ile sosyalizmi harmanlama giriĢimleri, Kürt gençlerini
geleneksel yaĢam tarzından kopararak modernleĢtirmiĢtir.
Kürtlerde modernleĢme, 1950-60‟lı yıllarda baĢlasa da, 1980‟li yıllara kadar bölgede
yaygın bir görünüm arz etmemiĢ, geleneksel yaĢam tarzı etkinliğini sürdürmüĢtür. 1980
28

Raporumuzun bu bölümünden itibaren, “Kürtler” ifadesiyle yalnızca “Türkiye Kürtleri” kastedilmektedir.
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sonrası PKK‟nin baĢlattığı silahlı eylemler neticesinde yaĢanan hızlı göç dalgaları ve sosyalist
ideolojik faaliyetler ile devletin öncülük ettiği okullaĢma ve Avrupa kaynaklı fonlarla yapılan
kadınlara yönelik projeler, modernleĢmenin yaygın bir görünüm kazanmasını sağlamıĢtır.
1980 sonrası medya iletiĢim teknolojilerinin çeĢitlenerek etki katsayısını arttırması da,
Kürtlerin modernleĢmesinde önemli bir unsur olmuĢtur.
Merkezimiz tarafından, Kürtler üzerinde modernleĢmenin etkilerini ve sosyal
değiĢmenin boyutlarını tespit etmek amacıyla, 1 Eylül ile 30 Eylül 2016 tarihleri arasında 20
ilde29 636 kiĢi ile yüz yüze görüĢülerek anket çalıĢması yapılmıĢtır. Yapılan anket
çalıĢmasının sonuçlarına bakıldığında, Kürtlerin önemli bir kesiminin modernleĢme
sürecinden yoğun bir Ģekilde etkilendiği; dolayısıyla Kürtlerin yaĢamında dinin etkisinin
geçmiĢe nazaran azaldığı anlaĢılmaktadır. BaĢka bir ifadeyle, Kürtlerde yaĢanan sosyal
değiĢmenin yönü, dinden sekülerizme doğru bir görünüm arz etmektedir.30 Ancak
sekülerleĢmeye doğru evrilen genel görünümün aksine, birkaç dinî hususta müspet değiĢmeler
yaĢandığı da görülmektedir.
Merkezimiz tarafından gerçekleĢtirilen saha çalıĢmasının sonuçlarına göre, 636
katılımcı içerisinde dinin günlük yaĢamında etkisinin azaldığını düĢünenlerin oranı %75,4‟tür.
Bu oran, Kürtlerin günlük yaĢamında sekülerleĢme olgusunun ne denli yaygınlaĢtığını ve
Kürtlerin de bu durumun farkında olduklarını göstermektedir.

%24,6
EVET
HAYIR
%75,4

Dinin günlük yaşamda etkisinin azaldığını düşünüyor musunuz?
29

Söz konusu iller; Kürt nüfusunun yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan iller ile
Batı‟da Kürtlerin göç ettiği illerdir.
30
Kürtler arasında sekülerizmin yaygınlaĢtırılmasına dair kurumumuzun daha önce yayınladığı, “Kürtleri
Laikleştirme Çabaları” (Nisan 2016) adlı rapor çalıĢmasına da bakılabilir:
http://www.stratejidusunce.org/Detay/Haber/986/kurtleri-laiklestirme-cabalari.aspx
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Anket çalıĢmasında, dinî ibadetlerin yerine getirilip getirilmediğine yönelik sorulan
sorulardan elde edilen neticeler de, Kürtlerdeki sekülerleĢme doğrultusundaki sosyal
değiĢmeyi teyit etmektedir. Örneğin, “Çevrenizde namaz gibi ibadetleri yerine getirenlerin
sayısında azalma var mıdır?” sorusuna, katılımcıların %62,6‟sı; “Çevrenizde Ramazan
orucunu tutanların sayısında azalma var mıdır?” sorusuna, katılımcıların %62‟si “Evet” yanıtı
vermiĢtir.

%37,4

EVET
%62,6

HAYIR

Çevrenizde namaz gibi ibadetleri yerine getirenlerin sayısında azalma var mıdır?

%38,00

EVET
%62,00

HAYIR

Çevrenizde Ramazan orucunu tutanların sayısında azalma var mıdır?

Dinin sosyal yaĢamdaki çeĢitli görüngülerine dair sorularda da benzer sonuçlar elde
edilmiĢtir. “Çevrenizde kadınların Ġslâmî tesettüre uygun giyinmesinde azalma var mıdır?”
sorusuna, katılımcıların %76,2‟si “Evet” yanıtını vermiĢtir. Ayrıca katılımcıların %82‟si,
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çevresinde kot pantolon gibi giysiler giyen kadınların sayısında artıĢ olduğunu belirtmiĢtir.31
Kürtlerde tesettür olgusunun ĠslâmlaĢma sürecinden itibaren yaygınlaĢtığı ve son dönemlere
kadar geleneksel formlarda olsa bile sosyal yaĢamda önem arz ettiği bilinmektedir. Ancak
özellikle sosyalist ideolojik grupların oluĢturmaya çalıĢtığı “özgür Kürt kadını” imajı
çerçevesinde tesettür yoğun bir Ģekilde hedef alınmıĢtır. Söz konusu çevreler tarafından
kadının tesettüre dikkat etmesi, “kölelik” ile özdeĢleĢtirilmiĢ; tesettürden uzaklaĢma ise
özgürleĢmenin, ataerkil iliĢkilerle örülmüĢ erkek egemen toplum kalıplarını kırmanın önemli
bir göstergesi olarak sunulmuĢtur. Diğer yandan devletin baĢta eğitim kurumları olmak üzere
kamusal alanda baĢörtüsü yasağını uygulaması ve kadınlara yönelik açtığı kurslarda “ayakları
üzerinde duran çağdaĢ kadın” portresinin ekseriyetle tesettürsüz olması, kadınların Ġslâmî
tesettürden uzaklaĢmalarına yol açmıĢtır. Medya üzerinden tesettürlü kadın imajına yönelik
olumsuz algı oluĢturma çabaları da, önemli bir etkiye sahiptir. Yıllar boyunca dizi ve
filmlerde baĢrol oyuncuları üzerinden “ideal kadın” tasarımları tesettürsüz sunulmuĢ;
tesettürlü kadınların sadece “temizlikçi” gibi alt sınıf iĢlerde çalıĢabileceklerine dair olumsuz
bir algı oluĢturulmuĢtur.

%23,8
EVET
HAYIR
%76,2

Çevrenizdeki kadınların İslami tesettüre uygun giyinmesinde azalma var mıdır?

31

Katılımcıların %76,6 „sı, çevrelerinde kuaföre giden kadınların sayısında da artıĢ bulunduğunu belirtmiĢtir.
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%18,00
EVET
HAYIR
%82,00

Çevrenizdeki kot pantolon gibi giysiler giyen kadınların sayısında artış var mıdır?

Kürtler arasında haremlik-selamlık uygulamasının azalması yönünde bir sosyal değiĢme
görülmektedir. Anketimize katılanların %75,i, çevresinde haremlik-selamlık uygulamasının
azaldığını belirtmiĢtir. Söz konusu sosyal değiĢmenin arka planında yine PKK baĢta olmak
üzere ideolojik yapıların etkileri, devlet okullarında karma eğitim uygulamasının bulunması
ve medyanın etkilerinden bahsedilebilir. Haremlik-selamlık gibi uygulamaların “çağ dıĢı”
olarak nitelendirilmesi ve uygulayanların “gerici” yaftasına maruz kalmaları, haremlikselamlık uygulamasının azalmasında etkili olmaktadır.

%25,00
EVET
HAYIR
%75,00

Çevrenizde haremlik-selamlık uygulamasında azalma var mıdır?

Kürtlerin toplumsal yapısında önemli bir konumu bulunan Ģeyh ve molla gibi kanaat
önderlerinin halk arasındaki sosyal iliĢkileri belirleme noktasında geçmiĢe nazaran otorite
kaybına uğradığı görülmektedir. Kürtler arasında yakın dönemlere kadar aile içi
anlaĢmazlıklardan ekonomik problemlere, kan davası uygulamalarından boĢanma sorunlarına
17

kadar geniĢ bir yelpazede, Ģeyh ve mollaların toplum üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.
Son dönemlerde ise anlaĢmazlıklarda -din alanındaki sosyal değiĢmelere de paralel olarak- ya
ideolojik örgütlenmelere ya da resmî makamlara baĢvurulması daha fazla tercih edilmektedir.
Aynı zamanda Ģeyh ve molla kesiminin sosyal yaĢama uyum sağlama noktasında kendisini
güncelleyememesi ve söz konusu kesimden bazılarının sosyal konumlarını istismar
etmelerinden dolayı halk nazarında olumsuz bir imaja sahip bulunmaları da etkili olmaktadır.
Anket kapsamında sorulan, “Çevrenizde aile içi kavgalarda Ģeyh ve molla gibi kanaat
önderlerinin aracılığına baĢvurulmasında azalma var mıdır?” sorusuna, katılımcıların
%67,6‟sı “Evet” yanıtını vermiĢtir. “Çevrenizde toplumsal sorunlarda -kan davası vb.- Ģeyh
ve molla gibi kanaat önderlerinin aracılığına baĢvurulmasında azalma var mıdır?” sorusunu
ise, katılımcıların %67,7‟si “Evet” olarak cevaplamıĢtır.

%32,4
EVET
HAYIR
%67,6

Çevrenizde aile içi kavgalarda şeyh ve molla gibi kanaat önderlerinin aracılığına başvurulmasında
azalma var mıdır?

%32,3

EVET
HAYIR
%67,7

Çevrenizde toplumsal sorunlarda -kan davası vb.- şeyh ve molla gibi kanaat önderlerinin aracılığına
başvurulmasında azalma var mıdır?
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Dinin ekonomik yaĢama dair temel ilkelerinden olan “faiz yasağı” da, kapitalist
modernleĢmenin tesiriyle aĢınmaya yüz tutmuĢtur. “Çevrenizde faiz ile iĢ yapanların sayısında
artıĢ var mıdır?” sorusuna, katılımcıların %74,4‟ünün “Evet” yanıtı verdiği görülmektedir.
Paranın merkezi bir konuma sahip olduğu ve sosyal iliĢkileri büyük ölçüde Ģekillendirdiği
kapitalist sistemde, bireyler sonu gelmez bir tüketim çılgınlığına sürüklenmektedir. “Tüketim
toplumu” oluĢturmaya dönük gayretlerin neticesinde bankalara olan rağbet de her geçen gün
artmaktadır. Zira reklamlar ve dizi-filmler aracılığıyla üretilen ihtiyaçlar skalası, geçim
sıkıntılarının artmasına neden olmakta; zaruret olarak kodlanan harcamalar, gelirleri aĢan
meblağları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, bireyler bankalar aracılığıyla krediler temin
etmekte ve faizli iĢlem yapmakta beis görmemektedir. Diğer yandan dinin karĢılıksız
yardımlaĢma; infak, sadaka, karz-ı hasen gibi uygulamalarının zayıflaması neticesinde, elinde
bulunan anaparayı faizli borç vermek suretiyle değerlendirmeye çalıĢan, yakın akrabalarına
bile faizle muamelede bulunan kimselerin sayısında artıĢ bulunmaktadır.

%25,6
EVET
HAYIR
%74,4

Çevrenizde faiz ile iş yapanların sayısında artış var mıdır?

Kürtler arasında, alkol ve uyuĢturucu madde kullananlar ile kumar oynayanların
sayısında da artıĢ görülmektedir. Anketimize katılanların %61,5‟i, çevresinde alkol ve
uyuĢturucu madde alanların; %55,9‟u ise kumar oynayanların sayısında artıĢ bulunduğunu
bildirmiĢtir. Dinin bireysel ve toplumsal yaĢamın sağlıklı bir Ģekilde idame ettirilmesine
dönük getirdiği söz konusu yasaklar, modernizmin bireyi manevi yaĢamdan mahrum ederek
bunalımlara sürüklemesinin sonucunda yaygınlık kazanmıĢtır. Kürtler arasında 1990‟lı
yıllarda çatıĢma atmosferinden kaynaklı yaĢanan göç dalgaları da, bireylerin manevi buhranlar
yaĢayarak kötü alıĢkanlıklar edinmesinde pay sahibidir. Zira Doğu‟dan Batı‟ya, kırdan kente
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doğru gerçekleĢen; ani, hızlı ve hazırlıksız mahiyette olan göçler, bireyi muhafaza eden sosyal
mekanizmaları da iĢlemez hâle getirmiĢtir. Kürtlere yönelik “apolitikleĢtirme” projelerinin de
kötü alıĢkanlıkların yaygınlaĢmasında ciddi katkılarının bulunduğu bilinmektedir. Kürtlerin
“tehdit” olmaktan çıkarılıp, alkol, uyuĢturucu ve kumar gibi bataklıklarda enerjisini tüketmesi,
sistem açısından daha makul bir seçenek olarak görülmektedir. Bu nedenle bölgede
uyuĢturucu madde satıĢına göz yumulduğu -hatta teĢvik edildiği- iddiaları bulunmaktadır.
Ayrıca 2003 yılına kadar devletin alkollü içki üretiminde bulunması ve günümüzde hâlâ
“milli piyango” adı altında resmî olarak kumar oynatması söz konusu fiillerin toplumda
yaygınlaĢmasına zemin hazırlamaktadır. Kapitalist sistemin kamçıladığı “kolay yoldan köĢeyi
dönme” hayalleri de, bireyleri olumsuz etkilemekte; özellikle çeĢitli spor müsabakaları
üzerinden kumar oynamaya teĢvik etmektedir.

%38,5

EVET
HAYIR
%61,5

Çevrenizde alkol ve uyuşturucu madde alanların sayısında artış var mıdır?

%44,1

EVET
%55,9

HAYIR

Çevrenizde kumar oynayanların sayısında artış var mıdır?
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Kürtler arasında, -ibadetlerin yerine getirilmesi ve sosyal görüngüler noktasında- dinin
etkisi azalmaya yüz tutsa da; bazı hususlarda olumlu sosyal değiĢmeler de dikkat çekmektedir.
Bilhassa Kur‟ân-ı Kerîm‟i öğrenme ve okumanın yaygınlaĢtığı görülmektedir. Anket
kapsamında sorulan “Çevrenizde Kur‟ân-ı Kerîm okuyanların sayısında artıĢ var mıdır?”32
sorusuna, katılımcıların %68,1‟i “Evet” yanıtını vermiĢtir. Kürtlerin yoğun bulunduğu
bölgelerde 1990‟lı yıllardan baĢlayarak cami merkezli Kur‟ân eğitiminin verilmesi ve daha
sonra 2000‟li yıllarda resmi Kur‟ân kurslarının yaygınlaĢması, Kürtler arasında Kur‟ân-ı
Kerîm öğrenme ve okuma faaliyetlerini arttırmıĢtır. Dolayısıyla Kürtler arasında bir taraftan
yoğun bir Ģekilde sekülerleĢme eğilimleri görülürken diğer taraftan dindarlaĢma emareleri de
belirmektedir.

%31,9
EVET
HAYIR
%68,1

Çevrenizde Kur’an-ı Kerîm okuyanların sayısında artış var mıdır?

3.2. AĢiret Bağları ve Aile Ġçi ĠliĢkilerde Meydana Gelen Sosyal DeğiĢmeler
Ġnsanlar varlıklarını sürdürebilmek, ihtiyaçlarını karĢılamak ve dıĢ tehditlere karĢı can
güvenliğini sağlamak amacıyla topluluk halinde örgütlenmelere giderek sosyal birimler
oluĢtururlar. Söz konusu birimler; aileden baĢlayarak aĢiret, millet ve devlet tipi
organizasyonlara kadar geniĢleyerek çeĢitlilik arz eder.

32

“Çevrenizde çocukların Ġslâmî eğitim almasında azalma var mıdır?” sorusuna ise, katılımcıların %57,5‟i
“Evet”; %42,5‟i ise “Hayır” yanıtını vermiĢtir. Bu oranlar, Kur‟ân-i Kerim‟i öğrenme faaliyetlerinin artmasına
karĢın, ailelerin çocuklarının hâlâ yeterli düzeyde Ġslâmî eğitim almadıklarını düĢündüklerini göstermektedir.
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Ortak ihtiyaçların karĢılanması güdüsüyle bir arada yaĢamaya baĢlayan ve kolektif
bilinçle hareket eden insan topluluklarının örgütlenme biçimlerinden biri de aĢiret
yapılanmasıdır.33 Sosyal bütünleĢmenin önemli formlarından biri olan aĢiret yapılanması,
Fransız Ġhtilali neticesinde siyasi bir hüviyet kazanan milliyetçilik akımları ve merkezileĢme
politikalarından sonra zayıflasa da, hâlâ çeĢitli insan topluluklarında görülen bir örgütlenme
biçimidir. AĢiret tipi yapılanmaların görüldüğü topluluklardan biri de Kürtlerdir.
ÇalıĢmamızın önceki bölümünde belirtildiği üzere, modernleĢme sürecine kadar yoğun
bir Ģekilde etkisini sürdüren ve köklü sosyo-kültürel tarihi temelleri bulunan aĢiret olgusu,
Kürtlerin toplumsal yaĢamının temel yapı taĢlarından biri olmuĢtur. Kürtlerde sosyal
dayanıĢma mekanizması olarak aĢiret yapılanması, bireylerin beslenme, barınma, evlenme,
savunma gibi ihtiyaçlarını karĢılama noktasında önemli fonksiyonlar icra etmiĢtir. Hatta
Kürtler içerisinde bir aĢirete mensup olmama durumu, “soysuzluk” olarak değerlendirilmiĢ;
aĢirete mensubiyet, bireyin toplumsal olarak kabul görmesinin ön koĢullarından biri olarak
algılanmıĢtır.
Küre çapında geleneksel sosyal kurumlara olan bağlılıkların zayıflaması, Kürtlerin
toplumsal yapısında da değiĢmelerin yaĢanmasına sebebiyet vermiĢ; Kürtlerin sosyal
yaĢamında merkezî bir konumu bulunan aĢiret yapılanması, süreç içerisinde etkinliğini
yitirmeye baĢlamıĢtır. Nüfus artıĢı, tarımda makineleĢme, sanayileĢme, kırsaldan Ģehirlere
yönelik artan sosyal hareketlilik, kentleĢme, kitle iletiĢim ve ulaĢım araçlarının yaygınlaĢması
gibi faktörler, Kürtlerdeki aĢiret bağlarının çözülmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Ayrıca
PKK‟nin aĢiret önderlerini hedef alan saldırıları ve propagandaları da Kürtlerdeki aĢiret
yapısının zayıflamasında etkili olmuĢtur. PKK‟nin ilk kurulduğu dönemlere ait olan
propaganda marĢlarında, “Hedefimiz ağa ve Ģeyhlerdir!” gibi ibareler yer almıĢ, aĢiret yapısı
bir bütün halinde hedef gösterilmiĢtir.
Merkezimiz tarafından Kürtlerde sosyal değiĢmenin boyutlarını ortaya koymaya yönelik
yapılan saha çalıĢmasında, Kürtlerin günümüzde aĢiret yapılanmasıyla olan iliĢki düzeyleri
tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Anket kapsamında katılımcılara yöneltilen, “Kendinizi herhangi
bir aĢirete mensup/bağlı hissediyor musunuz?” Ģeklinde soruya, katılımcıların %33,5‟i “Evet”;
%66,5‟i ise “Hayır” yanıtını vermiĢtir. Benzer Ģekilde, “Çevrenizde aĢiretlerin etkisi hâlâ
devam ediyor mu?” Ģeklindeki soruyu da, katılımcıların %38,5‟i “Evet”; %61,1‟i ise “Hayır”
33

A. Vahap ULUÇ: “Kürtler‟de Sosyal ve Siyasal Örgütlenme: AĢiret”, Mukaddime Dergisi, Mardin Artuklu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 2, Mardin 2010, s.39.
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olarak cevaplamıĢtır. Görüldüğü üzere, Kürtler arasında aĢiret yapılanması önemli ölçüde
çözülmüĢ/zayıflamıĢtır.

%33,5

EVET
HAYIR

%66,5

Kendinizi herhangi bir aşirete mensup/bağlı hissediyor musunuz?

%38,9

EVET
HAYIR

%61,1

Çevrenizde aşiretlerin etkisi hâlâ devam ediyor mu?

KentleĢme ve sanayileĢme Türkiye‟de yaĢanan hızı toplumsal değiĢme sürecinin iki
önemli boyutudur.34 Kürtler arasında aĢiret yapılanmasının çözülme sürecinin de önemli bir
ayağını kentleĢme ve sanayileĢme oluĢturmaktadır. 1950‟li yıllardan itibaren tarımda
makineleĢme ve modern tarım tekniklerinin kullanılmasıyla baĢlayan göçler, 1980 sonrası
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde baĢlayan çatıĢmalar neticesinde ivme kazanmıĢ;
34

Sencer AYATA: Sermaye Birikimi ve Toplumsal DeğiĢim, Gündoğan Yayınları, Ankara 2000, s.9.

23

böylelikle kırdan kente ve Türkiye‟nin doğusundan batısına doğru yoğun, zorunlu, ani,
düzensiz ve hazırlıksız bir göç dalgası gerçekleĢmiĢtir. Kente göç eden aĢiret üyeleri, yabancı
oldukları kent ortamında bilmediği geçim yolları ve ekonomik alıĢkanlıklarla karĢılaĢmıĢ, iĢ
piyasasına vasıfsız-ucuz iĢgücü olarak dâhil olmuĢtur. Bu bağlamda, üretim iliĢkileri
açısından aĢiret ve toprak ağalarına bağımlılıktan kopan aĢiret üyeleri, süreç içerisinde
kendisine ait bir yaĢam alanı oluĢturmuĢtur.35 Kentsel yaĢamın akrabalık iliĢkilerini
zayıflatmasına kültürel iliĢki kalıplarının yeni nesillere aktarılmasındaki zorluklar da
eklenince, Kürtler arasında aĢiret bağları çözülmüĢtür.
Kent yaĢamında aĢiret yapısının sosyo-kültürel ve ekonomik iĢlevlerinden mahrum
kalan aĢiret üyeleri, ihtiyaçlarını karĢılayacakları ve sosyal dayanıĢmayı gerçekleĢtirecekleri
baĢka toplumsal birlikteliklere yönelmiĢtir. Kent yaĢamında önemli bir yere sahip olan cemaat
ve tarikatlar, siyasi partiler, ideolojik yapılar, meslek kuruluĢları gibi örgütlenmelere
mensubiyet, aĢiret kimliğinin yerini almaya baĢlamıĢtır. Ayrıca eğitim düzeylerinin artması ve
liberalleĢme eğilimlerinin yaygınlaĢması sonucunda, “bireyselleĢme” ön plana çıkmıĢ;
aĢiretlerin ayırt edici karakteristik özelliği olan “biz” duygusu örselenmiĢtir. AĢiret yaĢamını
“geri kalmıĢlık ve ilkellik” olarak topluma servis eden sinema filmlerinin de etkileri göz ardı
edilmemelidir. Türkiye‟de popüler kültürün ünlü simaları tarafından sinema filmlerinde konu
edinilen ağa-maraba iliĢkileri, aĢiret yaĢamının topyekûn mahkûm edilmesine neden olmuĢtur.
Bu bağlamda, önceden bir aĢirete mensup olan kimseler, bu mensubiyetlerini devam ettirme
ya da topluma açıktan bir kimlik ibrazı olarak sunmaktan kaçınmaya baĢlamıĢtır.
Anket sonuçlarında da görüldüğü üzere, Kürtler arasında aĢiret bağları geçmiĢe nazaran
zayıflamakla birlikte tamamen ortadan kalkmamıĢtır. Hâlâ Kürtler içerisinde bir kesim,
kendisini bir aĢirete bağlı hissetmekte ve çevresinde aĢiretlerin etkilerinin devam ettiğini
düĢünmektedir. Bu olgunun arka planında, aĢiret bağlarının kente ve yeni süreçlere adapte
edilmeye

çalıĢılarak

yeniden

üretilmesi

çabaları

bulunmaktadır. 36

Ayrıca

aĢiret

yapılanmasının kan bağı esasına dayalı olması ve asabiyet bağlamında belirli bir

35

A. Vahap ULUÇ ve Mithat Arman KARASU: “Kente YerleĢmiĢ AĢiret Üyelerinin KentlileĢme Eğilimleri
Üzerine Bir ÇalıĢma: ġanlıurfa Örneği”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi BĠĠBF,
Cilt: 13, Sayı: 25, Çanakkale 2015, s.207.
36
Kent merkezlerinde yardımlaĢma ve dayanıĢma maksatlı kurulan sivil toplum kuruluĢları, aĢiret iliĢkilerinin
kentsel yaĢamda yeniden kendini üretebilmesinin araçlarındandır. Bu bağlamda kurumumuzun daha önce
yayınladığı, “Göç Edenlerin Kentlileşmesinde Aracı Bir Kurum Olarak Hemşehri Dernekleri” adlı rapor
çalıĢmamıza bakılabilir: http://www.stratejidusunce.org/Detay/Haber/985/goc-edenlerin-kentlilesmesinde-aracibir-kurum-olarak-hemsehri-dernekleri.aspx
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saygınlık/itibar atfedilmesi, aĢiret tipi sosyal örgütlenmelere mensubiyetin belirli ölçülerde
devam etmesini mümkün kılmaktadır.
Kürtler arasında aĢiret bağlarının çözülmesine paralel aile içi iliĢkiler de dönüĢüme
uğramıĢ, aile kurumunda önemli sosyal değiĢmeler meydana gelmiĢtir. ModernleĢmenin
yoğun etkilerinin görüldüğü son dönemlere kadar Kürtlerde kahir ekseriyetle anne, baba ve
çocukların dıĢında birkaç kuĢağın bir arada yaĢadığı “geniĢ aile tipi” mevcut bulunmuĢtur.
ModernleĢme, göç, kentleĢme ve sanayileĢme gibi faktörlerin etkisiyle süreç içerisinde annebaba ve evlenmemiĢ çocuklardan oluĢan “çekirdek aile tipi”, eski büyük-geniĢ ailenin yerini
almaya baĢlamıĢtır. Böylelikle aile geçmiĢteki birçok fonksiyonunu kaybetmiĢ, akrabalar
grubu daralmıĢ ve akrabalar arası dayanıĢma olgusu zayıflamıĢtır.
Kürtler arasında aile bağlarının zayıfladığı37 ve aile içi iliĢkilerin muhtevasında
değiĢmeler yaĢandığı olgusunu, merkezimiz tarafından yapılan anket çalıĢması da teyit
etmektedir. “Kürtlerde aile bağlarının zayıfladığını düĢünüyor musunuz?” sorusunu,
katılımcıların %66,8‟i “Evet” yanıtlamıĢtır. Söz konusu netice, aĢiret bağlarında gerçekleĢen
çözülmeyle de paralellik arz etmektedir.
GeniĢ aileden çekirdek aile yapısına geçiĢ olgusuyla ilgili olarak sorduğumuz
“Çevrenizde yeni evlenen çiftlerin ayrı ev kurmasında artıĢ var mıdır?” Ģeklindeki soruya,
katılımcıların %91,1‟i “Evet” yanıtını vermiĢtir. Ayrı ev kurma olgusunun oldukça yaygın
olmasının arka planında, ekonomik olanakların elveriĢli olması ve mimaride yaĢanan
geliĢmeler önemli bir pay sahibidir. Geçim kaynağının toprağa bağlı olmaktan çıkması ve aile
bireylerinin kiĢisel olarak gelirlerinin var olmaya baĢlaması, ayrı bir evde yaĢama tercihlerini
kolaylaĢtırmaktadır. Türkiye‟de konut sayısın oldukça artması ve yeni konutların mimari
yapısında kalabalık geniĢ ailelere uygun fizikî imkânların bulunmaması da etkili olmaktadır.
Ayrıca modernizmin etkisi ve gelin-kaynana iliĢkilerinin mahiyetinin değiĢmesiyle, birlikte
yaĢama kültürünün zayıflaması gibi hususlar da önemli etkenlerdendir.

37

Türkiye Kürtleri arasında aile kurumunun zayıflamasının arka planında PKK‟nin kadınların mağduriyetleri
üzerinden aile kurumunu yıpratmaya yönelik ideolojik propagandalarının da etkisi bulunmaktadır. Bilhassa
“kültür evleri, kadın dernekleri” gibi isimlerle açılan kuruluĢlar üzerinden, aile kurumunun kadını erkeğin kölesi
haline getirdiğini, kadının ancak aile bağlarından kurtularak özgürleĢebileceğini ileri süren propagandalar,
Kürtlerde aile bağlarının sosyal değiĢime maruz kalmasında etkili olmaktadır.
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%33,2
EVET
HAYIR
%66,8

Kürtlerde aile bağlarının zayıfladığını düşünüyor musunuz?

%8,9

EVET
HAYIR
%91,1

Çevrenizde yeni evlenen çiftlerin ayrı ev kurmasında artış var mıdır?

GeniĢ aile yapısındaki çözülmenin düzeyini ölçmeye yönelik sorulan “Çevrenizde aile
büyükleriyle (dede-nine) birlikte mi yaĢanmaktadır?” Ģeklindeki soruya ise, katılımcıların
%50,9‟u “Hayır” cevabı vermiĢtir. Bu sonuç, Kürtler arasında kardeĢler, amca, dayı, hala ve
teyze gibi akrabalar bağlamında geniĢ ailenin daraldığını; fakat buna karĢın dede ve nine gibi
aile büyükleriyle hâlâ yaklaĢık %50 oranında birlikte yaĢam sürdürüldüğünü ortaya
koymaktadır. Birlikte yaĢanılan aile büyüklerinin aile içindeki statüsüne yönelik sorulan,
“Çevrenizde aile büyüklerinin (dede-nine) ev içerisindeki otoritesinde azalma var mıdır?”
soruya ise, katılımcıların %69,5‟i “Evet” yanıtını vermiĢtir. Bu sonuç da, Kürtlerde geniĢ aile
yapısında sosyal değiĢmelerin olduğunu göstermektedir. Zira geniĢ aile yapısında, aile
içerisindeki en yaĢlı üye aile reisidir ve otoritesi büyük ölçüde sorgulanmaz bir mahiyet
taĢımaktadır. Kırsal alandaki tarım ve hayvancılığa bağlı ekonomik yapıdan Ģehirlerdeki
26

sanayi ve hizmet sektörüne dayanan ekonomik yapıya geçiĢ süreci, bu durumu doğrudan
etkilemiĢtir. Aile içerisinde ekonomik değer ifade etmeyen aile büyükleri, dinî hassasiyet ve
kültürel öğelerin de zayıflamasıyla geçmiĢteki mutlak otorite olma konumunu yitirmiĢtir.
Otorite iliĢkilerinin yanı sıra aile içi rollerde de değiĢmeler gerçekleĢmektedir. Anketimizde
“Çevrenizde kadınların çalıĢma hayatına girmelerinde artıĢ var mıdır?” sorusuna, %75
oranında “Evet” yanıtı verilmiĢtir. Çağımızda hâkim olan kapitalist sistem, kadının -kendini
gerçekleĢtirmesinin tek yolu olarak- çalıĢma hayatında aktif olarak bulunması gerektiğini
tartıĢmasız bir tabu olarak topluma dayatmaktadır. Bu durum, kadınların çalıĢma hayatına
daha yoğun bir Ģekilde katılım göstermesini tetiklemektedir. Böylelikle ev içerisindeki
sorumluluklarına ek olarak kadının elde ettiği yeni toplumsal statüler, aile içerisindeki sosyal
rollerin yapısında da değiĢmeler yaĢanmasına sebebiyet vermektedir.

EVET
%49,1
HAYIR

%50,9

Çevrenizde aile büyükleriyle (dede-nine) birlikte mi yaşanmaktadır?

%30,5

EVET
HAYIR
%69,5

Çevrenizde aile büyüklerinin (dede-nine) ev içerisindeki otoritesinde azalma var mıdır?
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%24,1
EVET
HAYIR
%75,9

Çevrenizde kadınların çalışma hayatına girmelerinde artış var mıdır?

Kürtler arasında aile kurumunun teĢekkül etmesi sürecinde yerleĢik olan usullerde de
önemli dönüĢümler olduğu görülmektedir. Örneğin, Kürtler arasında evlilik öncesi yaygın
olan baĢlık parası uygulaması, geçmiĢ dönemlere nazaran oldukça azalmıĢtır. ÇalıĢmamız
kapsamında katılımcılara yöneltilen, “Çevrenizde evlilik öncesinde baĢlık parası istenmesi
âdetinde azalma var mıdır?” sorusuna, %74,6 oranında “Evet” yanıtı verilmiĢtir. BaĢlık parası
âdetinin azalmasının, görücü usulüyle yapılan evliliklerin gün geçtikçe daha az
gerçekleĢmesiyle de ilgisi bulunmaktadır. Anketimizde tamamlayıcı mahiyette olan,
“Çevrenizde gerçekleĢen evliliklerde görücü usulüyle yapılanların sayısında azalma var
mıdır?” Ģeklindeki soruyu, katılımcıların %73,5‟i “Evet” olarak cevaplamıĢtır.

%25,4
EVET
HAYIR
%74,6

Çevrenizde evlilik öncesinde başlık parası istenmesi âdetinde azalma var mıdır?
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%26,5
EVET
HAYIR
%73,5

Çevrenizde gerçekleşen evliliklerde görücü usulüyle yapılanların sayısında azalma var mıdır?

Görücü usulüyle gerçekleĢen evliliklerdeki azalma, bir açıdan toplumdaki kadın-erkek
iliĢkilerinin dönüĢümüyle de bağlantılıdır. GeçmiĢ dönemlerde yaygın olmayan eğitim ve iĢ
ortamlarında karma modellerin cari olması, aracı kimseler olmaksızın evlilik kararının
alınmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca görücü usulüne yönelik oluĢturulan olumsuz algının
uzun bir tarihsel geçmiĢi olduğu bilinmektedir. Tanzimat dönemi tiyatro eserleriyle baĢlayan
ve hâlâ sinema-edebiyat alanlarında yoğun bir Ģekilde görülen görücü usulü evliliklerin
olumsuzlanma süreci, Türkiye toplumunun tamamını etkilemekle birlikte; Kürtlerin görücü
usulü evliliklere yaklaĢımlarına da tesir etmiĢtir.
Kürtlerde eĢ seçimine göre sınıflandırılan evlilik türlerinde de sosyal değiĢmeler
yaĢandığı; endogami ve berdel usülü evliliklerin sayısında büyük ölçüde azalmalar olduğu
görülmektedir. Kürtler arasında yakın döneme kadar kuzenler -bilhassa amca çocuklarıarasında yapılan evliliklerin yaygın olduğu bilinmektedir. Görücü usülüyle gerçekleĢen
evlilikler de olduğu gibi, akraba evliliklerinin de yerini daha çok bireylerin kendi sosyal
çevrelerinde tanıĢtıkları eĢ adaylarıyla yaptıkları evlilikler almaktadır. Merkezimizin anket
çalıĢmasında katılımcılara yönetilen, “Çevrenizde kadın ve erkeğin evlenmeden önce örfe
uygun olmayan biçimlerde birbirlerini tanımasında artıĢ var mıdır?” sorusuna, katılımcıların
%76,‟i “Evet” cevabını vermiĢtir. Söz konusu oran, “Çevrenizde kadın-erkek iliĢkilerinde
yozlaĢma görülmekte midir?”38 sorusuna katılımcıların %74,6 düzeyinde verdikleri “Evet”
yanıtına da oldukça yakındır. Dolayısıyla aile kurumunun teĢekkül etme süreçlerinden aile içi
iliĢkilere kadar uzanan geniĢ bir düzlemde Kürtler arasında önemli sosyal değiĢmeler
yaĢandığı anlaĢılmaktadır.
38

Anket çalıĢmamızda kadın-erkek iliĢkilerindeki değiĢimlerle ilgili sorulan, “Çevrenizde kadın ve erkeğin
tokalaĢması normal görülmekte midir?” sorusuna ise, katılımcıların %44,5‟i “Evet”; %55,5‟i ise “Hayır” yanıtını
vermiĢtir.
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%23,9
EVET
HAYIR
%76,1

Çevrenizde kadın ve erkeğin evlenmeden önce örfe uygun olmayan biçimlerde birbirlerini
tanımasında artış var mıdır?

%25,4
EVET
HAYIR
%74,6

Çevrenizde kadın-erkek ilişkilerinde yozlaşma görülmekte midir?

3.3. Kültürel ĠliĢkilerde Görülen Sosyal DeğiĢmeler
Kültür kavramı, sosyal bilimler literatüründe birbirinden farklı biçimlerde tanımlansa
da; genel olarak bir insan topluluğunun maddi, manevi ve fikrî olarak tüm yaĢayıĢ tarzını
kapsamaktadır. BaĢka bir deyiĢle, insanların yeme-içme gibi fizyolojik, bireyler arasında
iliĢkileri düzenlemek gibi sosyal, kendini güvende hissetmek gibi psikolojik ihtiyaçları,
yaĢamlarını sürdürdükleri topluluğun kültür unsurları vasıtasıyla karĢılanır. Toplumdaki
kültürel iliĢkilerin çerçevesi oldukça geniĢ bir mahiyete sahiptir. Bu nedenle Kürtler
arasındaki kültürel iliĢkilerin bütününü ele alıp sosyal değiĢmeye uğrayan unsurları
değerlendirmek çalıĢmamızın sınırlılıklarını aĢmaktadır. ÇalıĢmamızda merkeze alınacak
kültürel iliĢki görüngüleri; düğünler, bayramlar, taziyeler, mezarlık ziyaretleri ve komĢuluk
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iliĢkileri olacaktır. Söz konusu görüngüler de, bütün boyutlarından ziyade belirli yönleriyle
ele alınacaktır.
Kürtler arasında düğün geleneği oldukça önem arz etmektedir. Düğün halayları, Kürt
kültürünün en önemli unsurları arasında yer almaktadır. ÇalıĢmamızın önceki bölümünde
Kürtler arasında kadın-erkek karma biçimde düğün uygulamasının yaygın olduğu belirtilmiĢti.
Söz konusu karma düğün uygulamasının hâlâ güçlü bir Ģekilde varlığını sürdürdüğü ve ciddi
bir sosyal değiĢmeye maruz kalmadığı görülmektedir. Merkezimizin yaptığı saha çalıĢmasının
sonuçlarından da bu durum anlaĢılmaktadır. Katılımcılara yöneltilen, “Çevrenizdeki
düğünlerde kadın ve erkekler aynı ortamda mı bulunmaktadır?” Ģeklindeki soruya,
katılımcıların %66,6‟sı “Evet”; %33,4‟ü ise “Hayır” yanıtını vermiĢtir. “Hayır” yanıtının üçte
birlik bir oranda olmasının arka planında, Kürtler arasında karma düğün uygulamalarına
alternatif olarak geliĢtirilen ve gün geçtikçe toplumda görünürlüğü artan Ġslâmî düğün tarzı
bulunmaktadır. Anket çalıĢmamız kapsamında sorulan, “Çevrenizde Ġslâmî düğünlerin
sayısında artıĢ var mıdır?” sorusuna, katılımcıların %53,1‟i “Evet”; %46,9‟u ise “Hayır”
cevabını vermiĢtir. “Evet” yanıtının bir önceki karma düğünler sorusundaki orana nazaran
fazla çıkmasının nedeni, Kürtler arasındaki Ġslâmî düğünlerin ekseriyetle sokak düğünleri
Ģeklinde tertip edilerek daha fazla farkındalık oluĢturmasıdır. Ġlahiler eĢliğinde halay çekilen
Ġslâmî düğünlerle birlikte mevlüt okutup yemek vermek suretiyle yapılan Ġslâmî düğünler de
vardır. Ayrıca Ġslâmî düğünlerin yanı sıra geleneksel Ģarkılar eĢliğinde yapılan fakat karma
olmayan düğün uygulamaları da mevcut bulunmaktadır.

%33,4
EVET
HAYIR
%66,6

Çevrenizdeki düğünlerde kadın ve erkekler aynı ortamda mı bulunmaktadır?
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EVET

%46,9
%53,1

HAYIR

Çevrenizde İslâmî düğünlerin sayısında artış var mıdır?

Bayramlar, bir toplumun kendisini sosyal ve kültürel anlamda yeniden üretmesinin
vazgeçilmez araçlarından birini oluĢturur. Bilhassa dinî bayramlar, sosyal bütünleĢmenin ve
dayanıĢmanın önemli vasıtalarındandır. Ancak son yıllarda, bayramların toplumsal ve kültürel
iĢlevlerinin zayıfladığı, rutin iĢ hayatından ve kentin stresinden birkaç günlük bir kaçıĢ olarak
değerlendirilmeye baĢlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle ramazan ve kurban bayramlarının
yalnızca idari tatil olarak algılanması, bu bayramların içerdiği toplumsal-kültürel sembollerin
ve bu sembollerin temsil ettiği değerlerin dinsel içeriklerinden uzaklaĢılmasına yol açmıĢtır.
Böylece modern yaĢamın yalnızlaĢtırıcı, yalıtıcı etkisini telafi edici bir tür sığınak olması
gereken bu kutsal günlerin, telafi bir yana, bizzat bu yalnızlığı arttırmasından bile söz etmek
mümkündür.39 Ġslâm dünyasında ve Türkiye‟de bayramların geçmiĢte olduğu gibi idrak
edilemediği bilinmektedir. Söz konusu durum, Kürtler için de geçerlidir. Anketimizde sorulan
“Çevrenizde bayramlara eskisi kadar özen gösterilmekte midir?” sorusuna, katılımcıların
%70,8‟i “Hayır” yanıtını vermiĢtir. ModernleĢmenin ve kentleĢmenin geleneksel değerleri
aĢındırması, Kürtler arasında dinî hassasiyetlerin, aĢiret ve akrabalık bağlarının zayıflamasına
yol açmıĢ; bu durum bayramlara eskisi gibi özen gösterilmesini zorlaĢtırmıĢtır.

39

Emin YaĢar DEMĠRCĠ: “Bu Bayram Nereye Kaçalım?”, Diyanet Dergisi,
http://www.habervitrini.com/magazin/diyanet-bayramlarin-uzun-tatillere-donusmesinden-sikayetci-97000
EriĢim Tarihi: 15.03.2017.
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%29,2
EVET
HAYIR
%70,8

Çevrenizde bayramlara eskisi kadar özen gösterilmekte midir?

Kürtler arasında düğün ve bayramlarda görülen sosyal değiĢmelere ek olarak taziye ve
mezarlık ziyaretleri gibi kültürel uygulamaları da değerlendirmek yerinde olacaktır. Kürtler
arasında taziye âdeti, düğünler kadar köklü ve özen gösterilen bir uygulama olmamasına
rağmen son dönemlerde oldukça yaygın bir hâl almıĢtır. Özellikle taziye evlerinin
yaygınlaĢması ve olanakların artması, günler süren taziye süreçlerinin yaĢanmasına imkân
tanımaktadır. Taziyelerin sosyal ve siyasal çevrelerin halkla etkileĢim sahalarından biri haline
gelmesi de, taziyelere daha fazla insanın katılım sağlamasını beraberinde getirmiĢtir. Bu
bağlamda anketimizde sorduğumuz, “Çevrenizde taziye uygulaması geçmiĢte olduğu gibi
devam etmekte midir?” sorusunu, katılımcıların %80,7‟si “Evet” olarak cevaplamıĢtır.
Mezarlık ziyaretleri hususunda ise, taziye süreçlerinin aksine azalma yönünde bir sosyal
değiĢme olduğu görülmektedir. Modern yaĢamın hızlı temposu ve geçim telaĢı, bireylere ölüm
gerçekliğini ve kaybettikleri yakınlarını unutturabilmekte; düzenli mezarlık ziyaretlerini
aksatabilmektedir. Katılımcılara yöneltilen, “Çevrenizde düzenli mezarlık ziyaretlerinde
bulunulmasında azalma var mıdır?” Ģeklindeki soruya, katılımcıların %55,2‟si “Evet” yanıtını
vermiĢtir.
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%19,3
EVET
HAYIR
%80,7

Çevrenizde taziye uygulaması geçmişte olduğu gibi devam etmekte midir?

EVET

%44,8
%55,2

HAYIR

Çevrenizde düzenli mezarlık ziyaretlerinde bulunulmasında azalma var mıdır?

Kürtlerde misafirperverlik olgusu, belirli ölçülerde değiĢmekle birlikte hâlâ etkinliğini
korumaktadır. Misafirperverlik hususunda bilhassa misafirleri evde yoğun emekler harcanarak
özenli bir Ģekilde ağırlama âdeti canlılığını muhafaza etmektedir. Anket çalıĢmamızda,
“Misafirlerinizi ağırlamak için dıĢarıda yemeğe çıkıyor musunuz?” sorusuna, katılımcıların
%79,5‟i “Hayır” cevabını vermiĢtir. KomĢuluk iliĢkileri ise, apartman kültürü ve televizyon
baĢta olmak üzere kitle iletiĢim teknolojilerinin yaygınlaĢmasıyla birlikte olumsuz bir
değiĢmeye maruz kalmıĢtır. Kitle iletiĢim araçları, geniĢ kitlelerin duyuĢ, düĢünüĢ ve davranıĢ
biçimlerini çok büyük ölçüde dönüĢtürmüĢ; bu dönüĢüm komĢuluk iliĢkilerine de sirayet
etmiĢtir. Aynı Ģekilde çok katlı apartman tipi kentleĢme, mahalle olgusunu aĢındırarak
komĢuluk iliĢkilerinin canlılığını yitirmesine neden olmuĢtur. Kürtler arasında geçmiĢ
dönemlerde komĢuluk iliĢkilerinin oldukça önem arz ettiği, hatta bazen akrabalık iliĢkilerinin
34

bile önüne geçebildiği bilinmektedir. Ancak anketimizde katılımcıların verdiği cevaplar bu
durumun değiĢmekte olduğunu göstermektedir. “Çevrenizde yakın komĢuluk iliĢkileri
bulunmakta mıdır?” sorusunu, katılımcıların %51,5‟i “Hayır” olarak yanıtlamıĢtır.

%20,5
EVET
HAYIR
%79,5

Misafirlerinizi ağırlamak için dışarıda yemeğe çıkıyor musunuz?

%48,5
%51,5

EVET
HAYIR

Çevrenizde yakın komşuluk ilişkileri bulunmakta mıdır?

3.4. Siyasi Tercihleri Etkileyen Faktörlerdeki DeğiĢmeler
Kürtlerin siyasi tercihlerini etkileyen faktörler, geçmiĢ dönemlere nazaran oldukça
çeĢitlilik arz etmektedir. AĢiret bağlarının çözülmesi, siyasi ideolojik örgütlenmelerin nüfuz
alanlarını artırması, aile iliĢkilerinin zayıflaması, kitle iletiĢim teknolojilerinin yaygınlaĢması,
ekonomik olanakların ve eğitim düzeylerinin artması gibi etkenler, siyasal eğilimleri daha
komplike bir duruma getirmiĢtir.
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Kürtler arasında aĢiret bağlarının güçlü olduğu dönemlerde siyasal tercihler, ekseriyetle
yönetime talip olan siyasi partilerin ve kadroların aĢiret liderleriyle kurdukları iliĢkiler
üzerinden Ģekillenmekteydi. AĢiretin liderleri, siyasi partiler ve aĢiret mensupları arasında
aracı bir kurum olarak bulunmakta; siyasi partiler ile bireylerin doğrudan etkileĢim içerisine
girmeleri mümkün olmamaktaydı. Hatta ekseriyetle aĢiretin önde gelen isimlerinden birinin
mecliste temsiliyeti üzerine müzakereler yürütülmekteydi. Ancak Kürtlerde toplumsal yapının
değiĢmeye uğraması; aĢiret bağlarının çözülüp bireyselleĢmenin ivme kazanması ya da aĢiret
dıĢı sosyal birlikteliklere intisap edilmesi neticesinde, aĢiretin siyasi tercihleri belirleme
imkânı büyük ölçüde ortadan kalktı. Son dönemde aĢiret liderlerinin aĢiret mensubu aile ya da
bireyler üzerindeki otoritesinin zayıfladığı; aynı aĢirete mensup kimselerin farklı siyasi
eğilimlere sahip oldukları müĢahede edilmektedir. Merkezimizin yaptırdığı saha çalıĢmasında,
“Seçimlerde herhangi bir siyasi partiyi tercih ederken aĢiret bağlarınız etkili oluyor mu?”
sorusuna, katılımcıların %78‟i “Hayır” yanıtını vermiĢtir. %22‟lik bir kesim ise, hâlâ
aĢiretlerin etkisiyle oy kullanmaya devam ettiklerini bildirmektedir. Çözülen aĢiret bağlarının
yerini belirli düzeylerde bireyselleĢme olgusu alsa da, daha çok aĢiret bağlarının ideolojikörgütsel bağlara evrildiğini söylemek mümkündür.

%22,00
EVET
HAYIR
%78,00

Seçimlerde herhangi bir siyasi partiyi tercih ederken aşiret bağlarınız etkili oluyor mu?

Siyasi tercihleri belirlemede aile faktörünün etkisinin ise, aĢiret bağlarına nazaran
kısmen daha yoğun olduğu görülmektedir. Bilhassa aile ve yakın akrabalar içerisinde siyasi
bir partiye aktif üyelik ya da adaylık durumu söz konusu olduğunda, bireyler tercihlerini
ailelerinin eğilimlerine göre belirleyebilmektedir. Ancak sosyal medya baĢta olmak üzere kitle
iletiĢim teknolojilerinin yaygınlık kazanması ve eğitim düzeylerinin yükselmesi gibi hususlar,
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bireylerin ailelerinden bağımsız değerlendirmelerde bulunmalarına imkân vermektedir.
Ayrıca seçimlere katılan partilerin bireylere yönelik ekonomik vaatleri ve seçimdeki aday
profillerinin bireysel beklentilerle uygunluk düzeyi de, ailelerin seçmen tercihleri üzerindeki
etkisini azaltmaktadır. Anketimizde sorulan, “Seçimlerde ailenizin tercihlerine göre oy
kullanıyor musunuz?” sorusunu, katılımcıların %37,5‟i “Evet”; %62,5‟i ise “Hayır” olarak
cevaplaması da, aile faktörünün siyasi tercihlerde kısmî bir etkiye sahip olduğunu
göstermektedir.

%37,5

EVET
HAYIR

%62,5

Seçimlerde ailenizin tercihlerine göre oy kullanıyor musunuz?

Kürtlerin siyasi tercihlerini etkileyen faktörler arasında bir diğer önemli unsur, Kürt
etnik kimliğidir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte sistemin tekçi bir karaktere bürünmesi ve
farklılıkları yok sayması, Kürt meselesinin ortaya çıkmasına ve Kürtlerin büyük
mağduriyetler yaĢamasına neden olmuĢtur. YaklaĢık 90 yıl devam eden baskıcı ve inkârcı
politikalar, Kürtlerde etnik kimlik bilincinin geliĢmesini tetiklemiĢtir. Bu bağlamda, Kürt
kimliğinin inkâr sürecinin sonlanması ve Kürtlerin varlıklarının anayasal güvenceye alınması,
Kürtçe anadilde eğitim ve bölgesel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi hususlar, Kürtlerin
siyasal tercihlerini belirleyen faktörler arasında yer almaktadır.
Kürtlerin yoğun yaĢadığı bölgelerde aile tercihleri, ekonomik koĢullar, güvenlik
endiĢeleri vb. etkenlerin yanı sıra Kürt kimliğini ve taleplerini sahiplenme düzeyi, parti ve
adayların tercih edilmesinde belirli ölçülerde rol oynamaktadır. Anket çalıĢmamızda
katılımcılara yöneltilen, “Oy kullanırken Kürt kimliğiniz belirleyici bir rol oynuyor mu?”
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sorusuna, katılımcıların %73,8‟i “Hayır” derken %26,2‟si “Evet” yanıtını vermiĢtir.
Katılımcılara yöneltilen sorunun yalnız etnik kimliğin belirleyiciliğini ölçmeye çalıĢtığı göz
önünde bulundurulduğunda, yaklaĢık olarak dört seçmenden birinin Kürt kimliği ekseninde oy
kullanma tercihinde bulunuyor olması dikkat çekmektedir.

%26,2
EVET
HAYIR
%73,8

Oy kullanırken Kürt kimliğiniz belirleyici bir rol oynuyor mu?
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Kürtler, Ġslâm dünyasının modernleĢme dalgalarına maruz kaldığı uzunca bir dönem
boyunca geleneksel yapısını muhafaza etmiĢ, modernleĢmenin olumsuz etkilerinden büyük
ölçüde korunabilmiĢtir. Kürtler özelinde 1980‟li yıllara kadar devam eden muhafaza süreci,
1980 sonrası dönemde yerini hızlı ve düzensiz bir modernleĢme evresine bırakmıĢtır. Söz
konusu evrede bir yandan tarımda makineleĢmenin yaygınlaĢmasının ve zorunlu göçlerin yol
açtığı ĢehirleĢme olgusu diğer yandan ideolojik sol örgütlenmelerin Kürtlerin yaĢadığı
mağduriyetleri istismar ederek uyguladıkları “sosyal değiĢtirme” projeleri, Kürtlerin
toplumsal yapısında önemli değiĢmelere neden olmuĢtur.
Merkezimiz tarafından, Kürtler üzerinde modernleĢmenin etkilerini, sosyal değiĢmenin
boyutlarını ve değiĢmeye neden olan faktörleri tespit etmek amacıyla, 1 Eylül ile 30 Eylül
2016 tarihleri arasında 20 ilde 636 kiĢi ile yüz yüze görüĢülerek anket çalıĢması yapılmıĢtır.
Yapılan anket çalıĢmasının sonuçlarından hareketle, Kürtlerin önemli bir kesiminin
modernleĢme sürecinden yoğun bir Ģekilde etkilendiği; Kürtlerin yaĢamında dinin etkisinin
geçmiĢe nazaran azaldığı, seküler yaĢam biçiminin yaygınlaĢtığı, aĢiret bağlarının büyük
oranda çözüldüğü, aile bağlarının zayıfladığı ve kültürel yaĢam pratiklerinde belirli
değiĢmelerin gerçekleĢtiği görülmektedir.
Kürtler arasında meydana gelen sosyal değiĢmelerin arka planındaki faktörler çeĢitlilik
arz etmektedir. ġehirlileĢme, ideolojik siyasal örgütlenmeler, okullaĢma, kitle iletiĢim
teknolojilerinin yaygınlaĢması ve ekonomik olanakların artması gibi faktörler, Kürtlerin
toplumsal yapısında değiĢmelerin yaĢanmasında etkili olmaktadır. Söz konusu faktörlerden
hangisinin Kürtlerdeki sosyal değiĢmelerde daha baskın olduğu hususu ise, merkezimiz
tarafından yapılan saha çalıĢmasında katılımcılara sorulmuĢtur. “Kürtlerdeki sosyal
değiĢmelerde aĢağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuĢtur?” Ģeklinde yöneltilen soruya,
katılımcıların %42,7‟si “Siyasi örgütler”; % 22,5‟i “Medya”; %12,1‟i “ġehirlileĢme”;
% 10,6‟sı “Okullar”; %7,3‟ü “Ekonomik olanakların artması”; %4,8‟i ise “Diğer” seçeneğini
iĢaretlemiĢtir.
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Sizce Kürtlerdeki sosyal değişimde hangisi en fazla etkili olmuştur?

Anket çalıĢmamızın sonuçlarında görüldüğü üzere Kürtler, sosyal değiĢme sürecine
yönelik en önemli unsurun “siyasi örgütler” olduğu kanaatini taĢımaktadır. AĢiret etkisinin
kırılması ve Türkiye‟nin 1980 sonrası politik atmosferi, Kürtler üzerinde ideolojik
karakterdeki siyasi yapılanmaları ön plana çıkarmıĢtır. Kürtlerin cumhuriyetin ilanından sonra
yaĢadığı sıkıntılı süreçler ise, PKK gibi mağduriyetleri istismar ederek varlığını idame ettiren
ideolojik sol yapılanmaların hareket alanını geniĢletmiĢtir. Bu bağlamda, PKK öncülüğünde
baĢlayan ve Kürtleri Ġslâm‟dan koparıp sekülerleĢtirme amacını taĢıyan planlı bir “sosyal
değiĢtirme” süreci

devreye

girmiĢtir. PKK,

-tarihsel

realitenin

aksine- Kürtlerin

mağduriyetlerinin dindarlıklarından ve geleneksel yapıdan kaynaklandığını, bu durumun
kendi ideolojik yaklaĢımlarıyla değiĢebileceğini iddia ederek Kürtlere “seküler kurtuluĢ
projeleri” sunmuĢtur. Söz konusu projelerin Kürtlerin sosyal bünyesiyle uyumlu olmaması
nedeniyle de baskı ve katliam gibi uygulamalarla zorlamalara dayalı bir sosyal değiĢme
meydana getirilmiĢtir. PKK‟nin baskılarına rağmen dindarlıklarını ve geleneksel sosyal iliĢki
formlarını muhafaza eden kesimler, “ajan, kontra, iĢbirlikçi ve hain” gibi ithamlarla
karalanmıĢ, Kürtlerin mağduriyetlerinin esas müsebbipleri olarak etiketlenmiĢtir.
PKK‟nin müdahale yoluyla Kürtleri zoraki değiĢtirme projesine, 1990‟lı yıllardan
itibaren legal düzlemdeki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluĢları aracılığıyla uygulamaya
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koyulan “ılımlı/yumuĢak metotlar” da eklenmiĢtir. Seçimler neticesinde elde edilen yerel
yönetim imkânları ve bunların bünyesinde kurulan “kültür-sanat merkezleri” ve “kadın-genç
birimleri” üzerinden dindarlıkla yoğrulmuĢ aile yapısı ve namus anlayıĢı baĢta olmak üzere
Kürtlerin bütün değerler sistemi hedef alınmıĢtır. Dinî bayramlar çeĢitli bahanelerle “kara
bayram” ilan edilerek yerine “newroz” ikâme edilmeye çalıĢılmıĢ, kadın-erkek iliĢkilerindeki
bazı örfî uygulamalar ve aile içerisindeki orantısız rol dağılımı gerekçe gösterilerek aile
kurumu yıpratılmıĢ; dinî hassasiyetler ve geleneksel sosyal kurumlar “gericilik” yaftasıyla
devre dıĢı bırakılmaya çalıĢılmıĢtır.
Kürtlerde olumuz olarak nitelenebilecek sosyal değiĢmelerin arka planında ideolojik sol
tandanslı siyasi örgütlenmeler bulunmasına karĢın, “Kur‟an-ı Kerîm öğrenme ve okuma,
çocuklara Ġslâmî eğitim verilmesi, baĢlık parası uygulamasının kalkması, Ġslâmî düğünler”
gibi olumlu hususlarda ise Ġslâmî parti ve sivil toplum kuruluĢlarının etkileri bulunmaktadır.
Bu bağlamda, Kürtlerde olumlu ya da olumsuz nitelikte sosyal değiĢmelerde siyasi
örgütlenmelerin etkileri oldukça önem arz etmektedir. Anket çalıĢmamızın sonuçlarından
Kürtlerin de en fazla bu hususa önem atfettikleri görülmektedir.
Anket çalıĢmamızda, Türkiye Kürtlerindeki sosyal değiĢmelerde etkin olan faktörler
arasında siyasi örgütlenmelerden sonra en fazla “medya” seçeneğine iĢaret edilmiĢtir. 19.
yüzyıldan baĢlayarak günümüze kadar meydana gelen değiĢmelerde artan endüstrileĢme ile
birlikte ilerleme kaydeden teknolojinin etkilerini görmek mümkündür. Teknolojik geliĢmeler
neticesinde medya ya da kitle iletiĢim araçlarının yaygınlaĢması, kırsal ve Ģehir hayatında
geniĢ bir yelpazede sosyal iliĢkilerin değiĢmesine yol açmıĢ; aile yapısından konut tipine
kadar maddi ve manevi kültür sahalarını dönüĢtürmüĢtür. Bilhassa televizyonun
yaygınlaĢması, geniĢ kitlelerin duyuĢ, düĢünüĢ ve davranıĢ biçimlerini çok büyük ölçüde
etkilemiĢtir. Son yıllardaki internet teknolojilerindeki ilerlemeler de, bireylerin küresel ölçekte
dünyayla iletiĢim kurmasının önünü açmıĢ ve sosyal değiĢmelerin ivmesini hızlandırmıĢtır.
Popüler kültür öğelerinin benimsenmesinde kritik bir öneme sahip olan dizi filmler ve eğlence
programları, Kürtlerin günlük yaĢantısına sirayet ederek sosyal değiĢmelerin yaĢanmasını
sağlamıĢtır. Bir yandan geleneksel Kürt kültürünün aĢağılanması diğer yandan modern
tiplemelerin “ideal modeller” olarak sunulması, baĢta genç kuĢaklar arasında olmak üzere
hızlı bir sosyal çözülmeyi beraberinde getirmiĢtir.
Kürtlerdeki sosyal değiĢme olgusunu etkileyen faktörlerden bir diğeri de, ĢehirlileĢme
unsurudur. Anket çalıĢmamızda katılımcıların %12,1‟i, ĢehirlileĢmenin, Kürtlerdeki sosyal
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değiĢmede en fazla etkili olan unsur olduğunu belirtmiĢtir. Kürtlerde kitlesel olarak ilk
ĢehirlileĢme durumu, 1950 sonrası tarımda makineleĢmenin sonucu ortaya çıkan göç
hareketleriyle baĢlamıĢ, 1980 sonrası Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde baĢlayan
çatıĢmalar neticesinde ise ivme kazanmıĢtır. Bölgedeki çatıĢma atmosferinden kaynaklı
yaĢanan göçlerin zorunlu, ani ve hızlı olması, ĢehirlileĢme olgusunun sağlıklı bir Ģekilde
gerçekleĢmesini engellemiĢtir. ġehir yaĢamında geleneksel iliĢki ağlarının; akrabalık
iliĢkilerinin ve aile bağlarının zayıflaması gibi hususlar, Kürtlerin sosyal muhafaza
mekanizmalarını ortadan kaldırarak yabancılaĢma olgusunu beraberinde getirmiĢtir. Bilhassa
Ġstanbul gibi büyükĢehirlerdeki geniĢ çaplı sosyal çözülmeler; hırsızlık faaliyetleri, alkol
tüketimi, uyuĢturucu madde kullanımı ve fuhuĢ gibi gayr-i ahlakî unsurların Kürtler arasında
yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur. ġehir ortamında dinin günlük yaĢamdaki etkisinin
azalmasına paralel, yabancılaĢma ve yozlaĢma artmıĢ; Kürtlerdeki sosyal değiĢmenin yönü
olumsuz bir mahiyet arz etmeye baĢlamıĢtır.
Anket çalıĢmamızın sonuçlarında, Kürtlerdeki sosyal değiĢmede en fazla etkili olan
dördüncü unsur ise, “okullar” olmuĢtur. Okullarda, Kemalist eğitim sisteminin geçerli oluĢu
ve karma eğitim modelinin uygulanması, genç nesillerin dini değerlerle örülmüĢ aile
yapılarından farklı bir atmosferde yetiĢmesine neden olmuĢ, böylelikle olumsuz sosyal
değiĢmeler meydana gelmiĢtir. Ancak anket sonuçlarında görüldüğü üzere, okulların
Kürtlerdeki sosyal değiĢmede etkisi %10,6 düzeyinde kalmıĢtır. Bunun arka planında en
önemli sebep, anketin 2016 yılında gerçekleĢtirilmesidir. Zira 2012-2013 eğitim-öğretim
yıllarından itibaren uygulamaya koyulan “12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi” (4+4+4 Eğitim
Sistemi) neticesinde Ġmam-Hatip okullarının sayısı büyük bir artıĢ göstermiĢtir. Ayrıca
baĢörtüsü yasağı uygulamasının 2010-2011 yıllarından itibaren kademeli bir Ģekilde son
bulması da önemli bir etken olmuĢtur. Böylelikle sosyal yapı unsurları arasındaki uyumsuzluk
sorunu büyük ölçüde giderilmiĢ ve toplumun okullara bakıĢı olumlu yönde değiĢmeye
baĢlamıĢtır.
Kürtler arasında sosyal değiĢmeyi en fazla etkileyen faktör olarak “ekonomik
olanakların artması” da, anket çalıĢmamızda %7,3 oranında tercih edilmiĢtir. ġehirlileĢmenin
iyi eğitim alma, hizmet sektöründe çalıĢma ve ticaret ile iĢtigal etme imkânlarını sağlaması
neticesinde, Kürtler arasında bazı kesimlerin ekonomik olanakları artıĢ göstermiĢtir.
Ekonomik imkânların artması, ikâmet edilen konut tipinden, ulaĢım, beslenme ve giyinme
biçimlerine

kadar

yerleĢik

tüketim

alıĢkanlıklarını

da

dönüĢtürmüĢtür.

Tüketim

alıĢkanlıklarının ise, bireylerin yaĢam tarzlarını etkilediği bilinmektedir. Bu bağlamda
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ekonomik olanaklarda meydana gelen değiĢmelerin, Kürtlerdeki sosyal değiĢme olgusunu
etkileyen faktörlerden biri olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak, Kürtlerdeki sosyal değiĢmenin mahiyetini tespit etmeye yönelik
merkezimiz tarafından yapılan saha çalıĢmasının neticelerine dair Ģu genel hususlar
sıralanabilir:
 Katılımcılar tarafından, Kürtler arasında dinin günlük yaĢamdaki etkisinde;
namaz ve oruç gibi ibadetleri yerine getirenlerin sayısında, kadınların Ġslâmî
tesettüre uygun giyinmesinde ve haremlik-selamlık uygulamalarında azalma;
faiz ile iĢ yapanların, alkol ve uyuĢturucu madde kullananların ve kumar
oynayanların sayısında ise artıĢ olduğu;
 Kur‟ân-ı Kerîm öğrenme ve okumanın yaygınlaĢtığı;
 AĢiretlerin yapısının büyük ölçüde çözüldüğü, aile bağlarının zayıfladığı,
geleneksel geniĢ aile tipinden çekirdek aile tipine doğru bir evrilme
gerçekleĢtiği, baĢlık parası uygulamasının ve görücü usulü yapılan evliliklerin
azaldığı, kadın-erkek iliĢkilerinde yozlaĢma görüldüğü;
 Düğünlerde kadın ve erkeklerin aynı ortamda bulunmasının devam etmesine
karĢın Ġslâmî düğünlerde artıĢ yaĢandığı, bayramlara eskisi kadar özen
gösterilmediği, mezarlık ziyaretlerinde azalma olduğu, yakın komĢuluk
iliĢkilerinin zayıfladığı;

 Seçimlerde oy kullanılırken aĢiret ve aile bağlarının önemli ölçüde etkisini
yitirdiği düĢünülmektedir.
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ANKET FORMU VE SONUÇLARI

1. Dinin günlük yaĢamda etkisinin azaldığını düĢünüyor musunuz?
EVET: %75,4

HAYIR: %24,6

2. Çevrenizde namaz gibi ibadetleri yerine getirenlerin sayısında azalma var mıdır?
EVET: %62,6

HAYIR: %37,4

3. Çevrenizde Ramazan orucunu tutanların sayısında azalma var mıdır?
EVET: %62,00

HAYIR: %38,00

4. Çevrenizdeki kadınların Ġslami tesettüre uygun giyinmesinde azalma var mıdır?
EVET: %76,2

HAYIR: %23,8

5. Çevrenizde haremlik-selamlık uygulamasında azalma var mıdır?
EVET: %75,00

HAYIR: %25,00

6. Çevrenizde çocukların Ġslamî eğitim almasında azalma var mıdır?
EVET: %57,5

HAYIR: %42,5

7. Çevrenizde Kur‟an-ı Kerîm okuyanların sayısında artıĢ var mıdır?
EVET: %68,1

HAYIR: %31,9

8. Çevrenizde faiz ile iĢ yapanların sayısında artıĢ var mıdır?
EVET: %74,4

HAYIR: %25,6
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9. Çevrenizde alkol ve uyuĢturucu madde alanların sayısında artıĢ var mıdır?
EVET: %61,5

HAYIR: %38,5

10. Çevrenizde kumar oynayanların sayısında artıĢ var mıdır?
EVET: %55,9

HAYIR: %44,1

11. Kendinizi herhangi bir aĢirete mensup/bağlı hissediyor musunuz?
EVET: %33,5

HAYIR: %66,5

12. Çevrenizde aĢiretlerin etkisi hâlâ devam ediyor mu?
EVET: %38,9

HAYIR: %61,1

13. Çevrenizde aile büyükleriyle (dede-nine) birlikte mi yaĢanmaktadır?
EVET: %49,1

HAYIR: %50,9

14. Çevrenizde aile büyüklerinin (dede-nine) ev içerisindeki otoritesinde azalma var
mıdır?
EVET: %69,5

HAYIR: %30,5

15. Çevrenizde yeni evlenen çiftlerin ayrı ev kurmasında artıĢ var mıdır?
EVET: %91,1

HAYIR: %8,9

16. Çevrenizde evlilik öncesinde baĢlık parası istenmesi âdetinde azalma var mıdır?
EVET: %74,6

HAYIR: %25,4

17. Kürtlerde aile bağlarının zayıfladığını düĢünüyor musunuz?
EVET: %66,8

HAYIR: %33,2
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18. Çevrenizde kadın-erkek iliĢkilerinde yozlaĢma görülmekte midir?
EVET: %74,6

HAYIR: %25,4

19. Çevrenizde kadın ve erkeğin tokalaĢması normal görülmekte midir?
EVET: 44,5

HAYIR: 55,5

20. Çevrenizde kadın ve erkeğin evlenmeden önce örfe uygun olmayan biçimlerde
birbirlerini tanımasında artıĢ var mıdır?
EVET: %76,1

HAYIR: %23,9

21. Çevrenizde gerçekleĢen evliliklerde görücü usulüyle yapılanların sayısında azalma var
mıdır?
EVET: 73,5

HAYIR: 26,5

22. Çevrenizde kadınların çalıĢma hayatına girmelerinde artıĢ var mıdır?
EVET: %75,9

HAYIR: %24,1

23. Çevrenizdeki düğünlerde kadın ve erkekler aynı ortamda mı bulunmaktadır?
EVET: %66,6

HAYIR: %33,4

24. Çevrenizde Ġslâmî düğünlerin sayısında artıĢ var mıdır?
EVET: %53,1

HAYIR: %46,9

25. Çevrenizde düzenli mezarlık ziyaretlerinde bulunulmasında azalma var mıdır?
EVET: %55,2

HAYIR: %44,8
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26. Çevrenizde bayramlara eskisi kadar özen gösterilmekte midir?
EVET: %29,2

HAYIR: %70,8

27. Çevrenizde taziye uygulaması geçmiĢte olduğu gibi devam etmekte midir?
EVET: %80,7

HAYIR: %19,3

28. Çevrenizde yakın komĢuluk iliĢkileri bulunmakta mıdır?
EVET: %48,5

HAYIR: %51,5

29. Çevrenizdeki kot pantolon gibi giysiler giyen kadınların sayısında artıĢ var mıdır?
EVET: %82,00

HAYIR: %18,00

30. Çevrenizde kuaföre giden kadınların sayısında artıĢ var mıdır?
EVET: %76,6

HAYIR: %23,4

31. Misafirlerinizi ağırlamak için dıĢarıda yemeğe çıkıyor musunuz?
EVET: 20,5

HAYIR: 79,5

32. Seçimlerde herhangi bir siyasi partiyi tercih ederken aĢiret bağlarınız etkili oluyor mu?
EVET: %22,00

HAYIR: %78,00

33. Seçimlerde ailenizin tercihlerine göre oy kullanıyor musunuz?
EVET: %37,5

HAYIR: %62,5

34. Oy kullanırken Kürt kimliğiniz belirleyici rol oynuyor mu?
EVET: %26,2

HAYIR: %73,8
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35. Çevrenizde aile içi anlaĢmazlıklarda Ģeyh ve molla gibi kanaat önderlerinin aracılığına
baĢvurulmasında azalma var mıdır?
EVET: %67,6

HAYIR: %32,4

36. Çevrenizde toplumsal sorunlarda -kan davası vb.- Ģeyh ve molla gibi kanaat
önderlerinin aracılığına baĢvurulmasında azalma var mıdır?
EVET: %67,7

HAYIR: %32,3

37. Sizce Kürtlerdeki sosyal değiĢmede aĢağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuĢtur?
a) Okullar: %10,6
d) ġehirlileĢme: %12,1

b) Siyasi örgütler: %42,7
e) Ekonomik olanakların artması: %7,3

c) Medya: %22,5
f) Diğer: %4,8

49

