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...Başaramamak, benim yarama benzer, derindir, 

yaralıyı yavaş yavaş öldürür. Başarılı olamamış insa-

nın sözü yavaş yavaş kaybolur, hayatı zamanın dal-

galarına kapılır, paramparça olur. Başaramamış in-

sandan ne bir söz kalır geride, ne de bir tarih. Yenil-

giyi zaten anlatmaya gerek yok; yok oluştur. Ölüle-

rin sesi duyulmaz, solukları hissedilmez.

Eğer “sen kimsin” diye soracak olursanız, size şu-

nu söyleyebilirim; o insanlardan biriyim; mazlum, 

mağlup ve yok olmuş insanlardan bir insan yani... 

anlatım onların anlatısı, sesim onların sesidir. Ben 

Dengbej Bıro’yum; onların hayatını, acı ve kederini, 

hepsi kaybolmuş seslerinin içinde gizli olan umut ve 

arzularını anlatacağım size.

(Uzun, 2005)
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ÖNSÖZ

“Konya’da Kürt mü var?” sorusu Konyalı Kürtlerin sık kar-
şılaştıkları bir sorudur. “Nerelisin?” sorusu, iktidar meka-
nizmalarının iddia ve çabalarının aksine, Türkiye’nin hete-
rojen yapısının “gizli” bir şekilde sorgulanması anlamına 
gelir ve önemlidir. Bu soruya verilen cevap, çeşitli etiketle-
ri de içinde barındırmaktadır. Örneğin, “Doğulu” olmanın 
üstü kapalı bir biçimde Kürt olmaya işaret etmesi, “Kara-
denizli” olmanın, en azından son yıllarda, Türk milliyetçi-
liği ile özdeşleşmesi gibi etiketler, neredeyse tüm toplum-
sal ilişkilenme biçimlerine etki edecek derecede önemli-
dir. “Memleket neresi?” sorusuna verilen cevap kadar, ce-
vabın dile getirilişi de mesajlarla yüklü olabilir. “Dersimli-
yim” diye cevap veren ile “Tunceliliyim” diyen kişi arasın-
daki fark, verilen cevabın sosyolojik ve siyasal olarak taşı-
dığı sembolik anlamın içerisinde gizlidir. Bir diğer örnek, 
“Adanalıyım” ile “Adanalıyık” arasındaki farktan verilebi-
lir. “Nerelisin?” sorusuna verilen cevap, sembolik anlam-
ları bağlamında, daha ilişkinin başlangıcında bir yön tabe-
lası işlevi görür.
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Orta Anadolu Kürtleri için “Nerelisin?” sorusuna verile-
cek cevap, farklı bir zorluk içermektedir. Cumhuriyet tari-
hi boyunca Konya’nın –izleyen sayfalarda sıkça vurgulana-
cak olan– Türk milliyetçiliği ve muhafazakârlık aynasında-
ki toplumsal ve siyasal özellikleri, Konyalı Kürtlere yapıştı-
rılan işlevsel bir etiket olarak şekillenmektedir. Bu nedenle, 
“Konyalı” olduğunu söyledikten sonra bir şekilde “Kürt” ol-
duğunu da belirtme isteği, kendiliğinden yapıştırılan etiket-
leri yapı bozumuna uğratma isteğine paraleldir. Orta Ana-
dolu Kürtleri ile ilgili çalışmaların arttığı son yıllara kadar, 
Konya ve Kürt kelimelerinin yan yana gelmesi özellikle Orta 
Anadolu coğrafyası dışındaki coğrafyalarda şaşkınlıkla kar-
şılanmaktaydı. Politik olarak Kürt siyasetine yakın olan bir 
Orta Anadolu Kürdü, Kürtlüğün toplumsal kabul sağlaya-
cağını düşündüğü ortamlarda memleketini söyledikten he-
men sonra Kürt olduğunu da söyleme ihtiyacı hissetmekte-
dir. Orta Anadolu coğrafyasının büyük çoğunluğu birbirine 
yakın özelliklere sahip olduğu için Kırşehir, Çorum, Anka-
ra gibi Orta Anadolu Kürtlerinin bulunduğu kentlerde yaşa-
yan Kürtler de Konyalılara benzer “zorluklar” yaşamaktadır.

Kocaeli Üniversitesi’ndeki lisans eğitimimin başlarında 
“politik” bir Kürt olduğumu belirtmek için ve çeşitli ortam-
larda daha kolay kabul edileceğimi düşünerek, “Nerelisin?” 
sorusuna, vereceğim cevabın içereceği sembolik anlamın bi-
lincinde olarak, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkâri gibi şehirleri 
söylerdim. Amacım, tanıştığım kişinin siyasal ve toplumsal 
duruşum hakkında edineceği ilk izlenimin, siyasal-düşünsel 
dünyamı yansıtıyor olmasını sağlamaktı. Fakat “politik” ol-
manın farklı boyutları olduğunu kavramaya başladığım dö-
nemlerde, Konyalı olduğumu söyledikten sonra, yapıştırılan 
etiketleri tanıştığım kişiyle yapılan sohbetin ilerleyen safha-
larında çıkarmaya başladım. Çünkü artık, Konya’da uzun 
yıllardır Kürtlerin yaşadığını ve kayda değer toplumsal, siya-
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sal ve ekonomik yapılara sahip olduğunu vurgulamanın de-
ğerinin/öneminin farkına varmıştım.

İçinde doğup, büyüdüğüm topraklardaki insanların hikâ-
yesini merak ederek başladığım bu çalışma, “Konya’da Kürt 
mü var?” sorusuna verilen cevabın önemli bir boyutunu ele 
almaktadır.

Türkiye’de üretilen akademik yazım ile genel okura hiz-
met eden yayıncılık arasındaki ayrım henüz netleşmemiştir 
(Demirer, 2012, s. 9-10). Bu belirsizliğin farkında olarak, tez 
çalışmamın tıpkıbasım kitap olmasından ziyade, farklı okur 
çevrelerine de seslenen bir biçime dönüşmesini istedim. Dar 
bir hedef kitleye, akademik yetkinlik göstermek üzere hazır-
lanan tez çalışmamı, her türden okur ile iletişim kanallarını 
açık tutmasını umduğum bir kitaba dönüştürdüm.

Elinize ulaşan kitabın hikâyesi, bir bakıma son yıllarda 
Türkiye’de yaşamanın hikâyesidir. Bu kitap, okumaya, araş-
tırmaya ve yazmaya duyduğum heyecanın beni yönlendir-
diği yüksek lisans eğitimimim sonucunda yazdığım tez ça-
lışmasının yeniden ele alınıp, yazılmış bir halidir. Kocae-
li Üniversitesi’nde başladığım tez çalışmam, Türkiye’de ve 
özellikle üniversitelerde yaşanan olağanüstü altüst oluşla-
rın yarattığı zorlu koşullar içerisinde tamamlanabildi. “Ba-
rış Akademisyenleri”nin yaşadığı haksızlıklardan doğrudan 
etkilenen tez çalışmamı, Kocaeli Üniversitesi’nde Yücel De-
mirer danışmanlığında başlayarak, Ankara Üniversitesi’nde 
Kerem Altıparmak danışmanlığında bitirebildim. Arada kay-
bedilen zaman, Türkiye’de aynı dönemde yaşanan hak ih-
lallerinin yanında sözü bile edilemeyecek niteliktedir. Oto-
riterliğin her geçen gün arttığı son dört yıl içerisinde bilgi-
sayarımda her seferinde yeniden dosya oluşturarak başladı-
ğım çalışmam, tüm altüst oluşlarda bireysel olarak yaşadık-
larımın çok daha fazlasına maruz kalan ve temel hakları da-
hi ellerinden alınmış onlarca Barış Akademisyeni ile üniver-
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site dışında devam eden ilişkilerim sayesinde mümkün ola-
bildi. Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan tüm toplumsal 
ve bireysel altüst oluşlardan payına düşeni alarak sonuçla-
nan bu kitap, birçok insanın önemli dokunuşları sayesinde 
mümkün olabilmiştir.

Hem tez hem de kitabın yazılma sürecinde, çalışmama bir 
şekilde destek olan pek çok kişi oldu. En önemli katkı, des-
tek, yoldaşlık, hocam Yücel Demirer’den geldi. Tez çalışma-
sının konusunu belirlediğimiz ilk günden, kitap olarak bası-
lacağı güne kadar çalışmamın her aşamasına şahitlik etti ve 
neredeyse her parçasına destek oldu. Tezden kitaba değin, 
yaşadığı tüm altüst oluşlara rağmen, akademik danışmanlığı 
kadar, hayatıma yaptığı insani dokunuşlarla da teşekkürü en 
çok hak eden kişidir. Bu kitap Yücel Hoca olmadan olmazdı.

Çalışmama sundukları akademik katkıları kadar cesaret-
lendirici ve motive edici destekleri için Barış Akademisyeni 
sevgili hocalarım Derya Keskin, Hülya Kendir ve Güven Ba-
kırezer’e çok teşekkür ederim. Zor günlerde atılan imzanın 
insanların hayatlarını tamamen değiştirdiğini bilerek, çalış-
mama sahip çıkan Kerem Altıparmak’a; sundukları önem-
li katkılar ile çalışmamın derinleşmesini sağlayan Fethi Açı-
kel ve Örgen Uğurlu’ya; tüm metni titizlikle okuyup, eleşti-
rileriyle çalışmamın dil yetkinliğinin gelişmesine önemli bir 
katkı sunan Levent Erçin’e en içten teşekkürlerimi sunarım. 
Ayrıca, tüm iş yoğunluğunun içerisinde zaman ayırıp dosya-
mı inceleyen Tanıl Bora’ya ve İletişim Yayınları emekçilerine 
ne kadar teşekkür etsem azdır.

Kulu ve Cihanbeyli’de, Almanya’da ve İsveç’te yaptığım 
araştırma sırasında görüşme talebimi kabul ederek çalışma-
mı olanaklı kılan kişilerin hepsine minnettarım. Alan çalış-
masında teknik, lojistik destekleri ile daha fazla kişi ile gö-
rüşmemi sağlayan İhsan Baysal, Orhan Gezer, Ahmet Gezer, 
Adem Özgür, Muzaffer Özgür, Orhan Güllü ve Ramazan Ba-
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şaran’a teşekkür ederim. Bu süreçte beni evlerinde misafir 
eden tüm akrabalarıma teşekkür borçluyum.

Tüm akademik ve gündelik yaşam koşturmalarımın için-
de kendilerine ayırdığım zamanın kısıtlılığından şikâyet et-
meden, her zaman yanımda olan annem Gülseren, babam 
Mustafa ve kardeşim Dilan’a minnettarım. Sohbetleri ile ba-
kış açımı genişleten, her zaman yanımda olan ve bana güç 
katan dostlarım Buşra Çelik ve Eda Gökmenoğlu’na içten te-
şekkürlerimi sunarım.

İnişli çıkışlı yolları usanmadan benimle beraber yürüyen 
Ezgi Demirtaş Çevik’in desteği tarifsizdir.

Kitabımın tüm eksiklikleri bana aittir.

Nisan 2020, Ankara
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GİRİŞ

Türkiye’de Kürtlerin çoğunlukla Cumhuriyet’in ilk yılları-
na kadar “Kürdistan” coğrafyası olarak tanımlanan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerleştiği kabul edilir. Oy-
sa göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir Kürt nüfus, uzun 
bir süredir Orta Anadolu’da meskûn durumdadır. Kürdis-
tan’dan farklı zamanlarda, farklı gerekçelerle göç etmiş/etti-
rilmiş olan bu topluluk, Orta Anadolu nüfusunun artık yer-
leşik bir parçasıdır. Konya, Ankara, Aksaray, Kırşehir, Sivas 
gibi şehirlere dağılmış bu Kürtler, “Konya Ovasındaki Kürt-
ler”, “Orta/İç Anadolu Kürtleri” gibi isimlerle anılır.

“Orta Anadolu” kavramını coğrafi bir tanımlama olarak 
kullanıyorum. Siyasi otoriteler coğrafi bölgeleri çoğunlukla 
içinden geçilen dönemin siyasal ihtiyaçlarına göre, farklı bi-
çimlerde tanımlar. Osmanlı Devleti döneminde “Anadoli” ve-
ya “Anadolu” ismi, merkezi Amasya olan, Sivas ve Kastamo-
nu’nun da dahil olduğu bir eyaleti tarif ederdi. Günümüzde 
özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde kurulduğu daha 
geniş bir toprak parçasına Anadolu diyoruz. Günümüzün ida-
ri sınırları bakımından, kuzeyde Kastamonu-Sinop, güneyde 
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Burdur-Isparta ile Adana-Kahramanmaraş illerinin köşe nok-
talarını oluşturduğu ve Anadolu coğrafyasının merkezini içi-
ne alan bir üçgeni andıran bölge “Orta Anadolu” olarak tanı-
nıyor (Alakom, 2007, s. 14). Kürt topluluklarının uzun yıllar-
dır yerleşik olduğu Orta Anadolu Bölgesi ise, coğrafi anlam-
daki “İç Anadolu” bölgesinin biraz dışına da taşıyor.

Orta Anadolu Kürtleri homojen özelliklere sahip bir top-
luluk olarak anlaşılmamalıdır. Her aşiretin kendine özgü 
özellikleri vardır. Örneğin, Ankara’nın Haymana’sında yaşa-
yan Kürtler ile Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Kürt topluluk-
ları, başta toplumsal örgütlenme, Kürtçe kullanımı olmak 
üzere, birçok alanda birbirine benzemez. Dolayısıyla fark-
lı aşiret bağları nedeniyle birbirinden farklı olan Orta Ana-
dolu Kürtlerini, bütüncül bir bakış açısı ile ele almak müm-
kün değildir.

Ankara’nın Polatlı, Haymana, Şereflikoçhisar ve Balâ; 
Konya’nın Kulu, Cihanbeyli, Yunak, Çeltik, Sarayönü, Ka-
dınhanı ilçelerinde hatırı sayılır bir Kürt nüfus yerleşmiş/
yerleştirilmiş durumdadır. Kırşehir’in Kaman ve Çiçekdağı 
ilçeleri ile Çankırı, Aksaray, Yozgat, Çorum, Amasya, Niğ-
de ve Tokat’ı kapsayan büyük bir coğrafyada Kürtlerin uzun 
yıllardır yaşadığını biliyoruz. Bu Kürt topluluklarının her 
birinin ayrı bir araştırma konusu olabilecek düzeyde fark-
lı özellikleri var.

Son yıllarda Orta Anadolu Kürtlerini merkeze alan çalış-
maların arttığı söylenebilir. Fakat aslında birbirinden farklı 
özelliklere sahip olan Orta Anadolu Kürtlerini homojen bir 
topluluk olarak gören bütüncül yaklaşımlar, derinlikli ana-
lizlere engel oluyor. Bu bağlamda, bir Orta Anadolu Kür-
dü olarak, içinde büyüdüğüm toplumun tarihsel ve sosyolo-
jik durumunu merak ederek başladığım bu çalışmada, Orta 
Anadolu’da yaşayan grubun tamamından ziyade, Konya’nın 
Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde yaşayan Kürtlere odaklan-
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dım. Bu seçimim, çalışmamın temel tezi ile doğrudan bağ-
lantılıdır. Çalışmamda, bütünsel olarak Konya’nın Kulu ve 
Cihanbeyli ilçelerinde yaşayan Kürt topluluğunun toplum-
sal-siyasal “oluş”unu ele almaya gayret ettim.

Çıkış noktamı, “Bu denli milliyetçi ve muhafazakâr bir si-
yasal atmosfere sahip olduğu bilinen Orta Anadolu bölge-
sinde, Kürtler kimliğini nasıl muhafaza etti?” sorusu oluş-
turdu. Bu sorunun açtığı patika beni, Konya’nın Kulu ve Ci-
hanbeyli ilçelerinde yaşayan Kürtlerin en belirgin özelliği 
olan, “Avrupa’ya göç” olgusuna götürdü. Kulu ve Cihanbey-
li, Orta Anadolu’da, Avrupa ülkelerine belki de en çok göç 
veren iki ilçedir. Bu iki ilçeye bağlı Kürt köylerindeki her 
haneden en az bir üyenin Avrupa’da yaşadığını iddia etmek 
yanlış olmaz. Bu nedenle çalışmamda Avrupa ülkelerine ya-
pılan göç ve etnik kimliksel siyasallaşma arasındaki ilişkinin 
etki ve sonuçlarını anlamak üzere, Kulu ve Cihanbeyli ilçe-
lerinde yaşayan Kürtlere odaklandım.

Kulu ve Cihanbeyli idari sınırlar olarak iki ayrı ilçe olsa da 
bu kitapta bir bütün olarak ele aldım. İlçe merkezlerinin et-
rafında kurulmuş olan Kürt köyleri, kültürel, ekonomik ve 
sosyal anlamda birbiri ile benzer özellikler taşır. Bölgedeki 
insanlar kendilerini tanımlarken, ilçe isimlerinden daha çok 
köylerinin isimlerini kullanır. İki ilçe, sadece idari sınırlar 
bakımından birbirinden ayrılmıştır. Günlük yaşamda hangi 
köyün idari olarak hangi ilçeye dahil olduğu sık sık karıştırı-
lır. Bu nedenle sonraki bölümlerde, Kulu ve Cihanbeyli’den 
iki ayrı ilçe olarak söz etsem de araştırma, inceleme, değer-
lendirme sürecinde bölgeyi bir bütün olarak ele aldım.

Çalışmanın açımlayıcı iki kavramından biri olan “siya-
sallaşma” kavramını, Kürdi1 siyasal davranış örüntülerinin 

1 “Kürdi” kavramı, metnin tamamında Kürt etnik kimliği temelli siyasal davra-
nışları tanımlamak için kullanılmıştır. Bu kavram, etnik kimliksel bağlamda 
gerçekleştirilen siyasal, toplumsal ve kültürel tüm politikaları kapsayacak şe-
kilde ele alınmıştır.
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yaygın olması, “Kürdi siyasal davranış kavramı”nı ise, Kürt 
etnik kimliğini önceleyen politik taleplerin Orta Anadolu 
Kürtleri arasında yaygınlaşması bağlamında ele alıyorum. 
Bu anlamda, özellikle oy verme tercihleri üzerinden Kulu ve 
Cihanbeyli’de yaşamakta olan Kürtlerin ve bu coğrafyadan 
Avrupa’nın değişik ülkelerine göç etmiş olan kişi ve grupla-
rın siyasal davranışlarını değerlendireceğim.

Kitabım, söz konusu coğrafyadan Avrupa ülkelerine göç 
edenlerin, Kürt etnik kimliği üzerinden siyasallaşma süreçle-
ri ve bu süreci Kulu’ya, Cihanbeyli’ye taşıma yöntem ve araç-
larını konu alıyor. Bu bağlamda iki düzeyli bir düşünme bi-
çimi oluşturmaya çabaladım: Birinci düzeyde Avrupa’ya göç 
etmiş kişilerin, orada yaşadıkları siyasallaşma sürecine eğil-
dim. İkinci düzey ise bu siyasallaşmanın Kulu ve Cihanbey-
li’ye aile ve yakın çevreleri aracılığıyla taşınmasına ilişkindir.

Değerlendirme sürecinde Avrupa ülkelerine yapılan gö-
çün temel dinamiklerini, Orta Anadolu Kürtlerinin Anado-
lu coğrafyasına gerçekleştirdikleri tarihsel göçü, Kulu ve Ci-
hanbeyli’deki diğer topluluklarla olan ilişkilerini ve bölgede 
yaşayan Kürt topluluklarının sosyal, ekonomik ve kültürel 
özelliklerini de çalışmamın kapsamına aldım.

Araştırmamın amacı, özellikle Kulu ve Cihanbeyli’de ya-
şayan Kürt topluluklarının, muhafazakâr ve milliyetçi dü-
şünce yapısının yoğun olduğu bilinen Anadolu’nun iç ke-
simlerinde, nasıl bir Kürdi siyasallaşma sürecinde oldukla-
rının açığa çıkarılması ve bu sürecin belirleyici dinamikleri-
nin açıklanmasıdır.

Bu çerçevede, Kürt etnik kimliği bağlamında gerçekleşen 
siyasallaşmada genel olarak “Türkiye’de Kürt siyasi ha re ke-
ti” nin2 gelişmesi ve yasal alanda yürütülen siyasal mücade-

2 Kürt Siyasi Hareketi tanımlaması ile Kürt etnik kimliğinin kolektif kimlik ta-
leplerini önceleyen –illegal olarak tanımlanan oluşumlar da dahil olmak üze-
re–, çoğunlukla ortak bir tabana sahip Kürt siyasi oluşumları kastedilmekte-
dir. Kürt siyasetinin politik liderliğini üstlenen çok çeşitli oluşumlar mevcut-
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lenin genişlemesinin etkilerini inceledim. Doksan yılı aşkın 
bir süredir yakıcılığını koruyan “Kürt Meselesi”nin çözüm 
sürecinde, Orta Anadolu’da bulunan farklı etnik kimlikli 
toplulukların bir arada yaşamaları ve bu deneyimden süzü-
len derslerin analitik bir biçimde değerlendirilmesi önemli-
dir. İç Anadolu’da uzun zamandır bir arada yaşayan toplu-
luklar, farklı etnik kökene sahip olmalarına rağmen bugü-
ne dek ciddi bir çatışma yaşamadan günümüze gelebilmiş-
lerdir. Bu durum yıllardır aynı coğrafyada birlikte yaşama-
nın sonucunda ortaya çıkmış olmalıdır. Kürt toplulukları-
nın özellikle 1990’lardan itibaren Türkiye’nin batı illerine 
zorunlu göç olgusu, toplumsal problemler üretmeye devam 
ediyor. Marmara, Ege Bölgesi gibi milliyetçi duyguların yo-
ğun olduğu bölgelerde sonradan göç eden Kürtlere yönelik 
ırkçı saldırılar hafızalarda tazedir (Bora, 2014, s. 83-112). 
Fakat araştırma sahası olarak belirlediğim Kulu ve Cihan-
beyli’de uzun zamandır birlikte yaşayan farklı etnik toplu-
luklar arasında bugüne kadar şiddet içeren ciddi bir çatışma 
söz konusu olmamıştır. Bu yüzeysel karşılaştırma dahi Or-
ta Anadolu Kürtlerinin Kürt meselesinin çözümünde olum-
lu bir örnek olarak ele alınabileceğini gösterir. Bir yandan da 
gelişen Kürt etnik temelli siyasallaşmanın farklılıkları, barış 
sürecine ışık tutabilecek niteliktedir. Bu bağlamda, bu ça-
lışmada kulak kabartılacak bir diğer konu, Kürt sorununun 
çözümünde Orta Anadolu Kürtlerinin siyasallaşmasının öz-
gün yeri ve rolüdür.

Orta Anadolu Kürtleri hakkında bugüne kadar ciddi bir 
akademik araştırma yapılmamıştır. Son yıllarda Orta Ana-
dolu Kürtleri üzerine çalışmalar giderek artsa da bunların 
ancak az bir kısmı akademik anlamda değerli sayılabilir. 

tur. Bu oluşumların birbirleri ile olan organik ilişkilerinden bağımsız olarak 
ortak bir destekçi kitlesine sahip olmaları bu birlikteliği sağlamaktadır. “Kürt 
Siyasi Hareketi” tanımlaması, PKK, HDP, HDK, DTK, DBP gibi örgütsel yapı-
ları içeren geniş bir çerçevede kullanılmıştır. 
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Dolayısıyla okumaya başladığınız metnin hazırlanmasında 
en büyük problem, yazılı kaynak eksikliği oldu. Bu nedenle 
başlangıçta planladığımdan daha fazla alan araştırması ve-
rilerine dayanıyor: Kulu ve Cihanbeyli ile İsveç ve Alman-
ya’da yapılan alan çalışmalarındaki yüz yüze görüşmeler-
den elde edilen veriler çalışmamın ağırlık merkezini oluş-
turuyor.

Kolayca tahmin edilebileceği gibi Kürt, Kürtlük, Kürt so-
runu gibi konularda çalışan araştırmacıların karşılaştığı so-
run olan “konu üzerinde görüş belirtme konusundaki çe-
kince”, en büyük güçlük oldu. Yurtdışında yapılan görüş-
melerdeki “rahat” konuşma pratikleri, Kulu ve Cihanbey-
li’de yerini suskun ve çekingen davranışlara bırakmıştı. Bu 
çekingenlik veya ürkeklik, yakıcılığını koruyan Kürt me-
selesinin tartışıldığı düzlemin kolaylıkla “terörizm” bağla-
mına kaydırılabilmesinden kaynaklanıyor. Yurtiçinde ya-
pılan görüşmelerde bu sıkıntı örneğin, “Avrupa’daki insan-
lar bu konularda (Kürtlük, PKK vb.) çok rahat konuşuyor-
lar, onların korkacakları bir şey yok” (Erkek, yaş 36, Kulu, 
18 Ocak 2015) sözleriyle Türkiye’de Kürtlük ve Kürt siya-
seti hakkında konuşmanın “tehlikeli” olduğuna işaret edil-
miştir.

Avrupa’ya yapılan göç, Kulu ve Cihanbeyli’deki Kürt top-
luluklarının “Kürt etnik temelli siyasallaşması” sürecinde 
etkili olan tek değişken değildir kuşkusuz. Hem kuramsal 
arka plan hem de eldeki veri, toplulukların ve/veya bireyle-
rin siyasallaşmasının tek yönlü olmayan daha karmaşık bir 
sürecin izlerini barındırıyor. Bu olgunun farkında olarak, 
“Avrupa’ya göç” hem Kulu ve Cihanbeyli’de kalan Kürtle-
rin hem de göç edenlerin “Kürt etnik temelli siyasallaşma 
süreci”nde önemli ancak tekil olmayan bir etkendir. Araştır-
ma sürecinde elde edilen veriler, siyasallaşmanın tek bir de-
ğişken üzerinden gerçekleştiği anlamı taşımamakla beraber 
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Avrupa’ya yapılan göçler olmasaydı bu bölgedeki Kürtlerin, 
siyasallaşmayacaklarını da düşündürmüyor. Çalışma kap-
samında, Avrupa’ya yapılan göçü, Kulu ve Cihanbeyli’de-
ki Kürt topluluklarının önemli bir karakteristik özelliği ve 
önemli etmenlerden biri olarak ele aldım.

Kavramsal tercihler

Başlangıçta, iki temel kavram yol açıcı bir işleve sahip ol-
du: göç ve siyasallaşma.

Orta Anadolu Kürtlerinin Avrupa ülkelerine gerçekleştir-
dikleri göçün siyasal tercihlerine yaptığı etkiyi anlamaya ça-
lıştım. Özellikle göç ve siyasallaşma arasındaki ilişki üzerin-
den bir bağlam oluşturmayı hedefledim. Araştırma sonuçla-
rının daha iyi anlaşılabilmesi için, göç ve siyasallaşma kav-
ramlarını çalışma boyunca hangi teorik temeller üzerinden 
ele aldığımı belirtmek yararlı olacaktır.

Göç, sosyal bilimlerin tüm alanları için önemli bir kav-
ramdır. Sosyolojik, ekonomik ve kültürel araştırmalarda 
sıkça kullanıldığı malumdur. Orta Anadolu Kürtlerinin si-
yasallaşma süreçleri incelenirken de göç kavramı bir anah-
tar işlevi görür. Kulu ve Cihanbeyli’de yaşayan Kürt toplulu-
ğu, Türkiye’nin Kürt nüfusunun yoğunlukta olduğu bölge-
lerinden Anadolu’nun içlerine doğru yapılmış –metin içinde 
“tarihsel göç” olarak tanımlanan– göç hareketi ile şu an bu-
lundukları coğrafyaya yerleşir/yerleştirilir. 1960’lardan iti-
baren bu defa Avrupa ülkelerine doğru yoğun bir göç ger-
çekleşmiştir. Bu nedenle, ele alınan siyasallaşma olgusu ile 
ilişkisi bağlamında, kapsamlı ve çok yönlü göç kavramı kri-
tik bir öneme sahiptir.

Göç, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “[E]konomik, top-
lumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ül-
keden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yer-


