EBEVEYN ve ÇOCUK ARASINDA ANA DİLİN DURUMU
SAHA ARAŞTIRMASI BULGULARI
[ÖZET]

YÖNTEM
Bu bilgilendirme;
§ Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Ağrı, Bingöl, Şırnak ve Tunceli’nin merkez
ilçeleri dahil toplam 25 ilçede,
§ 3-13 yaş arasında çocuğu olan 1537 ebeveyn ile,
§ % 95 güven aralığı,
§ % 2.5 hata payı ile gerçekleştirilen
araştırmanın bazı sonuçlarını içermektedir.

Yerleşim yerinin türüne göre
dağılım

Erkek;
47%

Yaş grubuna göre dağılım
63%

58%
Kadın;
53%
38%
30%
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Zaza; 27%
4%
İl merkezi

İlçe ya da
belde

6%

Köy
18 - 29 yaş
Kurmanc; 73%

30 - 49 yaş

50 yaş ve üzeri

Ana dilinizi ne kadar biliyorsunuz?
Hem konuşabiliyor hem de okuyup yazabiliyorum.

16%

Konuşabiliyorum ama okuyup yazamıyorum.

63%

Anlıyorum ama pek konuşamıyorum.

6%
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Neredeyse hiç bilmiyorum

15%

Aşağıda sayılan etkinlikleri en son hangi zaman diliminde yaptınız? (Kurmancî ya da Zazakî olarak)

Kitap alma

Kitap okuma

6%

3%

Video izleme

5%

22%

9%

2% 4%

Çocuk kitabı alma 1% 3%

Haber izleme/dinleme

6%

8%

5%

23%

43%

5%

77%

9%

78%

4%

86%

25%

14%

33%

Şarkı dinleme

14%

16%

20%

57%
Son 1 hafta

Son 1 ay

16%

11%

11%
Son 1 yıl

Son 5 yıl

30%

Hiç yapmadım

13%

21%

9%
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Film izleme

10%

Çocuğunuzun Kurmancî/Zazakî öğrenmesini istiyor musunuz?
Evet; %88

Hayır; %12

Çocuğunuzun Kurmancî/Zazakî öğrenmesi için ne kadar çaba sarf ediyorsunuz?
Çok fazla
Fazla

12%
11%

Orta düzeyde

Hiç
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Biraz

36%
17%
24%

Ebeveynler ve çocuklarının,
anne-babalarıyla hangi dilde ne sıklıkta konuştuklarının karşılaştırılması

41%
13%

Çoğunlukla Türkçe, bazen Kürtçe

Türkçe ile Kürtçe eşit ağırlıkta

Çoğunlukla Kürtçe, bazen Türkçe

Sadece Kürtçe

22%
8%
11%
16%
11%
48%
13%
SİZ anne-babanızla hangi dili ne sıklıkta konuşuyorsunuz?
ÇOCUĞUNUZ anne-babasıyla hangi dili ne sıklıkta konuşuyor?
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Sadece Türkçe

9%

Ortaokullarda seçmeli ana dil dersi hakkında ne biliniyor?
olmadığını söyleyenler

32%

olup olmadığını bilmeyenler

30%
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olduğunu bilenler

38%

Yaşadığınız yerde
resmi dil nasıl olmalı?

Çocuğunuzu aşağıdaki okullardan hangisine
göndermek isterdiniz?
72%

18%
12%

11%

11%

9%
4%

Eğitimi Türkçe Eğitimi Kürtçe Eğitimi Kürtçe Eğitimi sadece Eğitimi sadece
ve İngilizce olan ve İngilizce olan ve Türkçe olan Kürtçe olan
Türkçe olan

Hem Türkçe hem
Kürtçe olmalı

Sadece Kürtçe
olmalı
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64%

Sadece Türkçe
olmalı

Rawest Araştırma tarafından Eylül-Ekim 2019 tarihlerinde 8 il ve 25 ilçede, Kürt ebeveynlerle yürütülen
araştırmanın yukarıda paylaşılan bulgularına göre;
§ Ebeveynlerin çok büyük bir oranı ana dilini bilmekte, hiç bilmeyenlerin oranı %6 oranında ölçülmektedir.
§ Ebeveynler Kürtçe’yi kendilerinin de aktif olmasını gerektiren kitap okuma gibi alanlarda çok az kullanırken
müzik dinleme, video izleme gibi tek yönlü iletişimde daha yoğun kullanmaktadırlar.
§ Ebeveynlerin büyük çoğunluğu çocuklarının Kürtçe öğrenmesini isterken, bunun için ortalamanın üstünde bir
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çaba sarf edenlerin oranı 1/3 oranındadır. Her 4 kişiden 1’i çocuğunun Kürtçe öğrenmesi için herhangi bir
çaba sarf etmediğini söylemektedir. Ebeveynlerin bu konuda en çok yakındıkları konu çocuğun çevresindeki
uyaranların kahir ekseriyetinin Türkçe olması ve kendi şahsi çabalarıyla bu durumun üstesinden
gelememeleridir.

§ Ebeveynlerin kendi aileleri ile iletişimde ana dili kullanmaları ile çocuklarının ana dili kullanmaları arasında
önemli bir düşüş vardır. Ebeveynlerin anne-baba ile Sadece Kürtçe konuşma oranı %48 iken bu oran
çocuklarında %13’tür. Sadece Türkçe konuşma oranları da bu durumu teyit etmektedir. Araştırmaya katılan
ebeveynler ile çocukları karşılaştırıldığında Kürtçe kullanımı 1/3 oranında azalmış, Türkçe kullanımı aynı
oranda artmıştır. İki dilin birlikte kullanıldığı durumda süreç Türkçe’nin artışı ve Kürtçe’nin azalışı şeklinde
ilerlemektedir.
§ Ebeveynlerin büyük çoğunluğu çocuklarının Kürtçe öğrenmesini isterken, bunun için ortalamanın üstünde bir
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çaba sarf edenlerin oranı sadece 1/3 oranındadır. Her 4 kişiden 1’i çocuğunun Kürtçe öğrenmesi için herhangi
bir çaba sarf etmediğini söylemektedir. Bu konuda en çok yakınılan konu çocuğun çevresindeki uyaranların
kahir ekseriyetinin Türkçe olması ve kendi şahsi çabalarıyla bu durumun üstesinden gelememeleridir. Bu
durumda aileler, en önemli destekçilerinin Zarok TV olduğunu dile getirmektedirler.

§ Ebeveynlerin büyük çoğunluğu çocuklarını Kürtçe’nin (de) eğitim sürecinde yer aldığı bir okula göndermek istiyor. Yine
yaklaşık 3/4’ü Kürtçe’nin Türkçe ile birlikte resmî dil olarak kabul edilmesini talep ediyorlar.
§ Sonuç olarak kullanımı kuşaklar arasında ciddi oranda azalan Kürtçe’nin eğitim ve bürokraside
yer alması talebi de büyük bir oran tarafından sahiplenilmektedir.

