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Şiddet ve Özgürlük:
Kürt Çocuklarının Siyaseti

HaydarDarıcı*

…philosophy does not concern itself with children.It leaves them
to pedagogy, where they are not in very good hands.

Philosophy has forgotten about children*

BernardSchlink

Bu yazıda çoğunlukla zorunlu göçe maruz kalanların yaşadığı Adana’nın
GündoğanMahallesi’ndeki1 Kürtçocuklarınınşiddetveözgürlükdeneyimleri
analizedilmektedir.Çocukluğuntarihselvepolitikbirkurguolarakalındığı
buyazıdaönceliklezorunlugöçsonrasındaKürttoplumundaçocukluğunve
çocukluk deneyimlerinin nasıl dönüştüğü, çocukların kendi deneyimlerini
nasıl anlamlandırdıkları ve anlattıkları incelenmektedir. Ardından gündelik
pratiklerveöznelanlatılarüzerindençocuklarıpolitikleştirenveKürthareketi
içindemobilizeedendinamiklervebudinamiklerleortayaçıkansiyasetana-
lizedilmektedir.Buyazı,çocuklarınsiyasetiüzerindenözgürlüğü,mücadeleyi
vesiyasiolanıyenidendüşünmeyihedeflemektedir.

YeniBosna’dabirilköğretimokulundaöğretmenlikyapanbirarkadaşımçoğu
zorunlugöçlegelmişolanöğrencilerininşiddetyüklüolmalarındanyakındı:
“Liseöğrencileribileböyledeğildir”dediveekledi:“Heraybirikiöğretmen
küçücükçocuklardandayakyiyor,birkaçöğretmenpsikologagitmeyebaşladı.
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Bilmiyorumki nedenböyle bu çocuklar, bunlar sanki çocukdeğil. Bir gün
serseriçocuklarıçektimkenara,onlaradedimkibakınbuokulunpsikopatı
benim, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, sizimahvederim. Biliyorum bu bir
öğretmenin söyleyebileceği biz söz değil ama onlarla nasıl başa çıkacağımı
bilemiyorum. Bir yandan serseriler, ama politikler de,Hayat TV’yi, EMEP’i
biliyorlar…Belkideburadakiçocuklarındışarıdagördüğümüzçocuklargibi
olmasınıistiyoruz”.

NurdanGürbilek’egöreçocukluk90’lıyıllarakadarTürktoplumundama-
sumiyet,kırılganlıkvemağduriyetleözdeşleştirildi.Yeşilçamfilmlerindeki
Sezercik,ÖmercikveAyşecikgibiçocukkahramanlar,KemalettinTuğcuro-
manlarındakiyetimçocuklar,dükkânların,kahvelerinveevlerinduvarları-
naasılan“AğlayanÇocuk”resimleritoplumdakibuçocuklukimgesineişaret
ediyordu.Ancak,Gürbilek’egöre,90’lıyıllardaçocuklarekonomikvepolitik
nedenlerle metropolleri doldurmaya başladığında bu imge bir yalana
dönüştü. Yanimasum çocuk imgesi “tuhaf bir biçimde işaret ettiği şeyin
kendisiylekarşı karşıya geldiğinde,belkidebirazbuyüzden inanılırlığını
kaybediverdi” (Gürbilek, 2001: 45). Kapkaççı çocuklar, tinerci çocuklar,
mendil satan çocuklar, tacizci çocuklar, şiddete eğilimli çocuklar yıllarca
gazetelerinüçüncüsayfalarınıdoldurdu.Yalnızbu“kötüçocuk”genellikle
Kürtlüğeişaretediyordu.Kürtçocuklarınıntoplumsalsöylemdekorkunes-
neleriolarakkurulmalarıdazatenzorunlugöçlemetropollerdebüyükbir
görünürlük kazanmalarıyla başladı. Ancak 2000’li yıllarla birlikte, Kürt
çocuklarısadeceadlibirvakaolarakdeğilaynızamandadevletevedüzene
yönelenpolitikbirtehditolarakdaTürktoplumunungündeminegirdi.“Taş
atançocuk”dabudüşünceyiTürktoplumununzihninekazıyanbirimgeha-
linegeldi.Bununüzerine,Türkdevletialtınaimzasınıattığıçocukhakları-
na yönelik bütün uluslararası anlaşmaları, hatta kendi anayasasını çiğne-
yerekyüzlerceçocuğuörgütüyesiolmaklasuçladıvetutukladı.Buaynıza-
manda Türk devletinin ve toplumunun yaşadığı paniği de gösteriyordu
çünkü bu sefer eylemcilerin yaşları önceki yıllarla karşılaştırıldığında
oldukça küçüktü. Ayrıca, çocukların nasıl bir motivasyonla bu eylemleri
yaptıkları, bu politizasyonun altında ne gibi dinamiklerin olduğu an-
laşılamıyordu.

Özellikle iki olay Kürt çocuklarını Türkiye’nin politik gündemine taşıdı.
Bunlardan ilki, 2006 yılında 14 PKK gerillasının kimyasal silahlarla
öldürülmesiniprotestoamaçlıyapılaneylemlerdi.Diyarbakır’dabaşlayanve
dahasonrabaşkabölgelereyayılanbueylemlerde10’uçocukvegençtoplam
12 iki kişi öldürüldü. Polislerin bir gerillanın cenazesinden dönen kitleye
saldırmasından sonra çocuklarla polis arasında günlerce süren çatışmalar
yaşandı.BueylemlersırasındaBaşbakanyaptığıaçıklamadaKürtlerişuşekilde
tehditediyordu:“Kadındaçocukdaolsagüvenlikgüçlerimizterörünmaşaları
içingerekenhertürlümüdahaleyiyapacak.Çocuğunuzasahipçıkın”(Türker,
2008).Medyadaiseçocukların“kötüniyetli insanlar”tarafındankullanıldığı
yönündeyayınlaryapılıyordu.Aynıyıl içinde “TerörleMücadeleYasası”nda
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yapılan değişiklikle2 “terör suçu”nun kapsamı genişletildi ve “çocuklarını
eylemegönderenaileler”icezalandırmanınyoludaaçılmışoldu.

Çocuklarbirkezdaha,2008’deAbdullahÖcalan’aişkenceyapıldığıiddiasın-
dansonrasadeceKürtbölgelerindedeğil,Batı’dakimetropollerdederadikal
eylemleryaptıklarındakamunungündeminegirdiler.Buolaylarsırasındada
yüzlerceçocukvegençtutuklandı.Birkezdahakimsebuolaylardanbiran-
lamçıkaramadıçünküpolitikaçocuklaragörebiralandeğildi.Elitlerpsikolo-
jileri bozulmuş bu çocukları nasıl rehabilite edeceklerini tartıştılar. Medya
yine bu çocukların beyinlerinin yıkandığını iddia etti. Radikal gazetesi
“Çocuklarakıymayınefendiler”manşeti(11Şubat2008)ileçocuklarımasum
olarak resmediyor; kötü olanın “terör örgütü” olduğuna işaret ediyordu.
Çocuklaramuz,şekerverilerekaslındabuçocukların‘kazanılmaya’çalışıldığı
imaediliyordu.Diğeryandançocuklarsertbirbiçimdecezalandırılırkenmed-
yaçocuklarınbuşekildecezalandırılmalarınasesçıkarmadı.Eylemlerekatılan
çocuklaraçokyüksekhapiscezalarınınverildiğiAdana’da“çocuklarınıeyleme
gönderen aileler”in yeşil kartlarının iptal edileceği bizzat Vali İlhan Atış
tarafındanbildiriliyordu.Atış çocuklara: “Biz sizi annevebabanızdandaha
çokseviyoruz”diyorvebüyükbirironiyleşunlarıekliyordu:“Sevgiliçocuklar
hiçbirinizinmolotofkokteyli alanlarda olmasını istemiyoruz. Polise, jandar-
maya, tedavi olduğu hastaneye, sağlık ocaklarına, komşunun arabasına,
komşuyu hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa taş atmanızı istemi-
yoruz.Hepinizinokumasınıistiyoruz.Hiçbirinizinuyuşturucuyabulaşmasını,
kâğıttoplamasını,elektrikdirekleriarasındamendilsatarakailesineyardımcı
olmasını istemiyoruz. Çünkü bunların hepsini biz size sağlayacağız. Bu
muhteşemdevletsağlayacak.”3 OysaİHDDiyarbakırŞubesi’ninhazırladığıra-
porçocuklarauygulanandevletşiddetiniaçıkbirbiçimdeortayakoyuyordu
(FaaliyetRaporu,2008).

Öte yandan ana akımmedyada Kürt çocuklarının artan sayısı Türkiye’nin
önündekienbüyükengellerdenbiriolarakgösterildi.EğerKürtlerbukadar
çokçocukyapmayadevamederse2050yılındaKürtlerinsayısıTürklerigeçe-
cekti. FatihAltaylı, bir köşe yazısında, akıllı, eğitimli ve çocuklarına iyi bir
eğitim verme olanağı bulunan (Türk) orta sınıflara daha çok çocuk yap-
malarını öneriyordu.Altaylı şöyledevamediyordu: “Biz giderek azalıyoruz,
onlar giderek çoğalıyor. Bununla mücadelenin yolu çok çocuk yapmaktır.
Bizimgibilerinçokçocukyapmasıdır”(Altaylı,2007).

Çocukların,Kürtnüfusununartışınınbirsimgesiolarakgörülmesitoplumda
onlarayönelikkorkununvenefretindenedeninioluşturuyor. İlginçbir şe-
kildeKürtçocuklarınayönelikbaskıyıveşiddetieleştirenkişilerbudurumun
sonbulmasıiçintoplumabuçocuklarınçocukolduğunuhatırlatmayaçalışı-
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2 5532 sayılı kanunla “Terörle Mücadele Yasası”nda yapılan değişiklik için bakınız:
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3713&sourceXmlSearch=&MevzuatIlis
ki=0

3 Konuşmanın tamamı için bakınız: http://www.lpghaber.com/Adana-Valisi-Atis--
Cocuklarimizin-Tirnaginin-Acimasi-500-Kilogram-Komurden-Onemli--haberi-141962.html
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20 yor.Oysaçocuklarınşiddetevebaskıyamaruzkalmalarınınnedeni tamda
çocukolmaları.

Çocukluk Kategorisi

Çocukluk genellikle kültürlerüstü ve tarihüstü bir kategori olarak algılanır
(Neyzi,2001).Fakatsosyaltarihçilerveantropologlaryaptıklarıçalışmalarlabu
algıyı sarstılar. Örneğin 17. yüzyıldan önce çocukluk kavramının olmadığını,
çocukların minyatür insanlar olarak algılandığını iddia eden sosyal tarihçi
PhilippeAries,1660ve1800yıllarıarasındaaileyapısınındeğiştiğiniveailenin
çocukodaklıolmayabaşladığını söyler (Aktaran,Maksudyan,2008:3).Diğer
taraftan, Foucault’nun modern iktidar kavramsallaştırmasından beslenen
RobertJütteveErvingGoffmangibitarihçilermoderniteilebirlikteçocukların
koşullarınındahakötüyegittiğiniçünküçocuklarınbudönemdeyetimhane,ıs-
laheviveyatılıokullarındisiplinialtında“kurumsallaştırıldıklarını”iddiaettiler.
BunedenleçocuklarmoderntoplumdaAries’in iddiaettiğigibi ilginesneleri
olarak değil, tam tersine modern iktidarın söylemsel ve söylemsel olmayan
pratikleriyoluyladisiplineedilmesigerekenkişilerolarakalgılandılar(2008).

Çocukluk mefhumunun ortaya çıkışı burjuva ailenin ortaya çıkışına denk
gelmektedir.Kemal İnal’agöre,modernçocuklukparadigmasının iki temel
dayanağıvardı:burjuvadeğerlerivebilim.Budönemdesadeceçocuklukdeğil
eğitimveailedeyenidenbiçimlendirildi(İnal,1999:63).Burjuvatoplumun,
bireyselciliğedayanankendiyaşamtarzınınyenidenüretilebilmesiiçinbilim
tarafındandesteklenenbellibirçocuklukanlayışınaihtiyacıvardı.Aries’egöre
modernite ile birlikte çocukların büyüklerin yaşamından atılması çocukluk
üzerine üretilen bilgiyle meşrulaştırıldı: Çocuklar cahil, zayıf, irrasyonel,
aşırı/ölçüsüzolaraktanımlandı.Buyüzdendegözetlenmeleri,eğitilmelerive
disiplineedilmelerigerekiyordu.Ayrıcaçocuklarözselolarakmasumveiyiy-
di; bu yüzden de korunmaları gerekiyordu. Büyükler ise rasyonel ve ılımlı
olarak tanımlanıyordu ve bu tanım da onları gözlemleyen/gözetleyen ve
yönetenstatüsüneyükseltiyordu(Aktaran,Gürbilek,47).Çocuklarınkorun-
maları,disiplineedilmeleriveeğitilmelerigerektiğidüşüncesinedayananbu
anlayışçocuklarlabüyüklerarasındayaşadayananbiriktidarilişkisikurdu.

Ariesilebirliktesosyaltarihçilerçocuklarınveçocuklukkategorisininbüyük-
lertarafındantarihboyuncanasılalgılandığınıanalizettiler.Fakatçocukların
kendilerinivedeneyimlerininasılanlamlandırdıklarıveanlattıkları incelen-
medi(HughesveSargent,199815).Bubağlamda,VeenaDasantropolojinin
çocuklarınsesinidışladığınısöylüyor(Das,1998:174).Fakatsonzamanlarda
antropologlar yaptıkları çalışmalarda çocuklukkategorisinin ve çocukluğun
nasıl deneyimlendiğinin zamana ve mekâna göre değiştiğini vurgulayarak
çocukların kendilerini nasıl ifade ettiklerine, deneyimlerini nasıl anlam-
landırdıklarınaodaklanmayabaşladılar.Buçalışmalaraynızamandajeneras-
yonkavramınıdasorgulamayabaşladı. Jenerasyongenelolarak tarihvebi-
yolojiylekonotasyonuolanve“yaşadayananbirsosyalkohort”olarakalgılanı-
yordu.Oysasonçalışmalardajenerasyonu“sosyalkimliklerinvepolitikpro-
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21jelerin sembolik olarak üretildiği, yeniden üretildiği ve dönüştürüldüğü bir
süreçolarakifadeetmeeğilimidoğdu”(Collins,2004:13).

Aslında yaşa ve dışlamaya dayanan hiyerarşinin kurulan ikiliklere
dayandığınıdüşünürsek sadeceçocukluğundeğil gençliğinveyetişkinliğin
de politik ve tarihsel kurgular/kategoriler olduğunu düşünebiliriz. Jean ve
JohnComaroff’agörejenerasyonkavramıkronolojikbirkategorideğilderin
materyalkökleriolansosyal, ilişkiselvepolitikbirkavramdır(Comaroffve
Comaroff,2000:10).BenzerbirşekildeScottmoderndevletrejimininkon-
trolünün,nüfusuçocuk,gençlikveyetişkingibikategorilerüzerindentanım-
lamaya dayandığını söylüyor (Aktaran, Durham, 2000: 114). Bu bağlamda,
gençlik üzerine yapılan çalışmalarda da gençliğinmodernitenin bir ürünü
olduğu ve bu kategoriye atfedilen anlamların tarihsel kontesktlere göre
değiştiğivurgulanıyor(Aktaran,ComaroffveComaroff,2000).Comaroff’lara
göregençlikuzunbireğitimsürecinesokularakekonomidendışlandı.Nasıl
çocukluğasaflıkveiyilikatfedildiysegençliğedeaşırılık,heyecanveulusun
geleceği anlamları yüklendi (Comaroff veComaroff, 2000). Benzer şekilde
Foucault da modern iktidarın kurulan kategorilerle işlediğini vurguladı.
Foucault’yagöretarihinbellibirdöneminde,bellidavranışvevaroluşbiçim-
leri sorunlu olarak kabul edilir. Bu davranış ve varoluş biçimleri iktidarın
söylemselvesöylemselolmayanpratiklerininnesnelerihalinegelir.Foucault
busürece“hakikatoyunu”(thedramaoftruth)der.İnsanlarbukategorilerin
doğruluğuna inandıklarında bu kategorilerle özdeşleştirilen deneyimlerin
özneleriolmayıdakabulederler.Foucaultörnekolarakdelilik,hastalıkve
suçgibikavramlarınyadadavranışbiçimlerininnasılsorunluolarakkabul
edildiğiniveanormaldeneyimleredönüştürüldüğünüverir.Bukategorilerin
tanımlanma ve bu kategorilere belli davranış biçimleri atfetme sürecinde
söylemselvesöylemselolmayanpratiklerdenyararlanılır.Söylemselpratikler
doğrulukiddialarıolanpsikoloji,psikiyatrivekriminolojigibidisiplinlerü-
zerinden oluşturulur. Söylemsel olmayan pratikler ise bilimsel doğrunun
üretildiğikoşullarısağlayanhapishane,hastane,okulvecezaevigibikurum-
lardır (Foucault, 2000). Foucault’cu bir perspektifle, çocukluğun hukuk,
psikiyatri, tıp gibi söylemselpratikler veokul, aile gibi söylemselolmayan
pratiklertarafındankurulduğunusöyleyebiliriz.

Çocuklukilegençlikçalışmalarıakademideayrıdisiplinlerolarakyeralıyor.
Fakatsondönemlerdekiantropolojikçalışmalarözellikle21.yüzyılda,çocuk-
lukvegençlikarasınabirçizgikonulamayacağınıvurguluyor.Eğerçocukların
vegençlerintemsillerine,öztemsillerinevegündelikhayattakideneyimler-
ine bakarsak böyle bir ayırımı yapmanın çok zor olduğunu görürüz.
Uluslarötesigöç,metropollerdeartançocukvegençsayısı,yeniiletişimyol-
ları, iç savaşlar, kolonyalizm sonrası toplumlardaki düşük yoğunluklu
savaşlar kuşaksal kategorilerin yeniden gözden geçirilmesine yol açtı
(ComaroffveComaroof,Neyzi,Durham).SharifKanaanagençyaştakiinsan-
ların intifadaya katılmasının Filistin toplumunda bir çeşit “terminolojik
başkaldırı”yayolaçtığınıiddiaediyor(Aktaran,Collins,2004,38).İşgalekarşı
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22 mücadele eden bu genç aktivistlerin hangi yaş kategorisine girdiğini kim-
seninbilmediğinisöyleyenKanaanagelenekselolarakkullanılanvebelliyaş
gruplarınıbelirtenkelimelerinanlamlarınınyadaraldığınıyadagenişlediği-
nibelirtiyor(2004).Kanaana’yagöreneİngilizcedenedeArapçadayaşıbe-
lirtmek için kullanılan hiçbir kavram intifadadaki genç erkekleri tanımla-
mayayetmiyor(2004).

Türkiye’dedeönceadlibirvakasonradasiyasipratiklerinedeniylepolitikbir
tehditolarakalgılananKürtçocuklarınınbirdönüşümgeçirdiğinigörüyoruz.
PekiKürttoplumundanasılbirçocuklukkuruluyorvedeneyimleniyor?Nasıl
bir tarih ve hafıza bu çocukluğu kuruyor?Özellikle 2000’li yıllarda, düşük
yoğunluklu savaşın bittiği, barışın daha konuşulur olduğu ve mümkün
görüldüğü bir ortamda çocukların siyaset alanına girişini, bu “kuşaksal
başkaldırı”yı nasıl anlamlandırabiliriz? Yazının devamında Adana’nın
Gündoğan Mahallesi’nde yaptığım saha araştırması üzerinden Kürt
toplumundakiçocuklukkategorisiniveçocuklukdeneyimlerinianalizetmeye
çalışacağım.

Kürt Toplumunda Çocukluk 

GündoğanMahallesi,seksenliyıllarınsonundanitibarençoğunluğuzorunlu
göçleAdana’yagelenKürtlerinşehrinkıyısındakiboşarazileregecekondular
inşa etmeleriyle kuruldu. Göçle gelen insanların çoğu köylerindeykenKürt
hareketiiçindepolitizeolduklarıiçinşehregeldiklerindedeKürthareketini
desteklemeye devam ettiler ve bu yüzden Gündoğan başından itibaren
PKK’nin kurtarılmış bölgesi olarak kuruldu. Ancak, 90’lı yılların ortalarına
kadar her teşebbüsünde bombalandığı için devletin karakol kuramadığı,
polisin giremediği bir mahalle olan Gündoğan, bu tarihten sonra özellikle
PKK’ninstratejideğiştirmesivemilislerininkırsalaçekilmesiylebirdönüşüm
geçirdi.Mahalleninmerkezinekurulankarakol,radikalİslamiörgütlerinkur-
duğu “okuma evleri”, ortaya çıkan çeteler ve büyük bir yaygınlık kazanan
uyuşturucumahalleningörünümünüradikalbirbiçimdedeğiştirdi.Şunube-
lirtmekgerekir ki çocuklar (ve gençler) tümbudönüşümlerinnesneleri ve
özneleriçünküuyuşturucukullananvesatan,çeteleregiren,“okumaevleri”ne
gidenler çoğunlukla çocuk. Ayrıca, 2000’li yılların başından itibaren ma-
halledekiKürtdirenişininenmobilizeve radikalkesiminideyineçocuklar
oluşturuyor. Bu da politik olanı yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Çünkü
politikçocuklaraynızamandamahalledekiçeteleregirebiliyor,hırsızlıkyapa-
biliyorve“kriminal”olaylarakarışabiliyor.Aynışekilde,mahalledekiçeteler
de politik eylemlere katılabiliyor ve polisle olan çatışmalarda çocukları ko-
ruyabiliyor.Bu,yaşanansavaşvemücadeleylebirlikteKürtlüğünherkesiçin
politik bir kimliğe dönüştüğünü gösteriyor. Bu nedenle alışkın olduğumuz
politiköznenindışındaçok farklıpolitiköznelliklerortayaçıkıyor. İnsanlar
radikalİslamcıörgütleregirselerde,uyuşturucukullansalarda,çeteleregirse-
lerdetümmağduriyetleriniKürtlüklerinebağladıklarıiçinbirşekildepolitik
alanın içine girebiliyorlar ya da başka alanları politikleştirebiliyorlar. Bu
bağlamdasiyasiolanındeğişiminigündelikhayatınpolitikleşmesiolarakoku-
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23makgerektiğinidüşünüyorum.

Diğer taraftan Kürt çocuklarının politikleşmesi durumunu sadece bir
çocuk/çocuklukmeselesi olarakdeğilKürt toplumunungeçirdiği dönüşüm
üzerindendüşünmekgerekiyor.Çünküçocuklarınmobilizasyonupolitikleş-
menin Kürt toplumunun tüm katmanlarına yayıldığını gösteriyor.Mülakat
yaptığım çocukların çoğunun ailesi zorunlu göçe maruz kalmışlardı. Bu
çocuklarzorunlugöçsonrasındaAdana’dadoğdukları içingöçüdeneyimle-
memiş ancak zorunlu göç ve devlet şiddeti hikâyeleriyle büyümüşler. Kürt
toplumunda çocukluk kategorisinin dönüşümüde bu durumla ilgili çünkü
çocuklarebeveynlerininhikâyelerinikendihikâyelerineekleyerek,ailelerinin
hafızalarınıiçselleştirerekkendileriiçinbaşkabirtarihvehafızaüretiyorlar.
Bunedenleonbiryaşındakibirçocukkendinianlatırkenhiçyaşamadığıköyü
vehiçdeneyimlemediğigöçüanlatıyor.Diğerbirdeyişle,buçocuğuntarihi
yaşındançokdahaeskiyegidiyor.

Şunueklemekgerekirkibuçocuklarzorunlugöçyaşamamışolsalardagöçün
etkileriniyaşadılar.Onlardevletşiddetininşehirdekiyoksulluk,ayırımcılıkve
dışlanmaylabirleştiğibirortamıniçinedoğdular.Bunedenlesadecekendile-
rineaktarılanşiddethafızasıdeğil,şehirdekideneyimlerdeKürttoplumunda
çocuklukkategorisiniyenidenbiçimlendiriyor.Aileninyetişkinüyelerişehir
yaşamınaadaptasyondasıkıntıyaşarken,okuma-yazmabilen,Türkçeyidaha
iyikonuşanvebuyüzdenişbulmaşansıdadahafazlaolançocuklaraileveda-
ha genel olarak Kürt toplumu içindeki iktidar ilişkilerini yeniden biçim-
lendiriyor.

Kürttoplumundaçocuklukkategorisinindönüşümünütartışmakiçintekrar
Aries’e dönmek istiyorum.Aries, çocukluğun burjuva aile içinde oluşturul-
duğunusöylüyor.Altsınıflariçindebutarzbirçocukluğunoluşmamasınıniki
nedenivardır:(1)Yoksulailelerdeçocukölümüoranıçokyüksekolduğuiçin
çocukdaimibirvarlıkolarakgörülmez.(2)Buailelerdeçocuklarçokerken
çalışmayabaşladıklarıiçinbüyüklerindünyasınaçokerkengirerlerbuyüzden
de fabrika ve karakol gibi kurumlarla çok erken tanışırlar. Ancak yirminci
yüzyıllabirlikte,özellikledeulusdevletlerinkurulmasıyla,eğitimtoplumların
tümkatmanlarınayayılmışhattazorunluhalegelmiştir.Bunedenleçocukluk
kategorisi her toplumda aynı biçimde kurulmamış olsa da bu kategorinin
özellikleyirminciyüzyıldaburjuvaaileninötesinegeçtiğisöylenebilir.Ancak
Kürttoplumundabukategoriningeçirdiğidönüşümünfarklıbirboyutuvar:
Kendilerinipolitiköznelerolarakkuran,sokaklarıişgaledenvenedevletne
de Kürt hareketi tarafından kontrol edilebilen Kürt çocukları iktidar talep
ediyor.Diğerbirdeğişle,Kürtçocuklarısadeceçalışarakbüyükleriniktidarına
katılmıyor,aynızamandapolitiköznelliklerkurarakvekendipolitikalanlarını
yaratarak büyüklerin iktidarını sınırlıyorlar. Bu nedenle,medyadaki çocuk-
larınbüyüklertarafındankullanıldığıyönündekiyaygınkanınınaksine,Kürt
çocukları politik öznellikleriyleKürthareketinin söylemvepratiklerini bile
dönüştürebilecekbirsiyasetüretiyorlar.
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24 Kürt Çocuklarına Göre Çocukluk

Ana akımmedyada “taş atan çocukların” politik eylemleri bir oyun olarak
gördüklerisıksıkvurgulanıyor.Oysaçocuklarkendilerinindeğilasılbüyük-
lerinsiyasetibiroyunolarakgördüğünüsöylüyorlar.Çocuklaragörebüyükler
siyasetikendilerikadarciddiyealmıyorlarçünküonlarNewroz,konser,şenlik
gibi“eğlenceli”etkinliklerekatılırken“işciddieylemeleregeldiğindeortalıkta
görünmüyorlar”.Çocuklaroyundaoynuyorlaramaençokoynadıklarıoyu-
nunismi“Apoculuk”:

Halil4:BizmahalledeApoculukoynuyoruz.Dörtbeşpolis,dörtbeşkişidev-
rimci,öylemahallearasında“BijîSerokApo”diyebağırıyoruz.Öcalandiye
bağırıyoruz.Polislerdebizesaldırıyor.

H:Kimkazanıyor?

Halil:Kimkazanacak,Apocular.Polisekuşlastiğisıkıyoruz.

Murat5:Böyleyapıncaaslındakendihalkımızıvuruyoruz.

Halil:Amaöylesineya,şaka.

M:Hakafasınagelse.Kafasıyarılsa.

Halil:Bizdizlerinevuruyoruz.

M:Odahakötüeylemegelincekoşamaz.

Siyasetinhayatınheralanınasirayetettiğibirortamdaoyunlarınkonusunu
bilepolisveKürtlerarasındakimücadeleoluşturuyor.Ayrıcabuoyunlarher
zamanpolitikeylemleredönüştüğüiçindeoyunvegerçekarasındakiçizgibe-
lirsizleşiyor:

Halil:Yabizşimdidenmahalleyialıştırıyoruz.Bizşimdiüçdörttanepolis
oluyor,üçdörttanedeeylemci,beneylemciyim,yanımdadaikitaneçocuk
var, mahallede bağırıyoruz, böyle faşistlerin mahallesine gidiyoruz.
MahalledekikadınlarınhepsideAKP’ci.Birbağırdık,Erdoğan’ınpiçleriyıl-
dıramazbizleri,bizebaktılar,birkişibağırmalandedi,bendesananelanfa-
şistdedim.Kadınkafamıbozdu.Baktımşimdi,bizeylemdeyizya...Şimdibiz
koşuyoruz,polislerleçatıştık,polislerdeiştededimyabizden.Bizaramahal-
leleregirdik,faşistlerinmahallesindekiarabalarıncamınıkırdık.Kadınbağır-
dıbize,kadınıdövdük,kadıngümyere,sonraevinincamlarınıkırdıkkuşlas-
tiğiyle.

Eğeroyunlarbilepolitikeylemleredönüşüyorsaveeğerbüyüklerpolitikolma
iddiasındayken çocuklar tarafından oyun oynamakla suçlanıyorlarsa Kürt
toplumundaçocukluğunasılanlayabiliriz?Murat’aonuniçinçocukluğunne
demekolduğunusordum.Muratşöylecevapverdi:
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M:Sözümüngeçtiğiandaozamanbüyümüşolacam.

H:Pekisenmahalledemesela20yaşındakibiriylekıyasladığındaaranızdana-
sılfarklarvar?

M:Onunbüyükolması,onunfazlasorunlarınınolmamasıgibi.

H:Nasılyani?

M:Meselaçocuklarınsorunudahaçokolur.Kimisigideresrariçer,sigaraiçer,
hırsızlıkyapar,amabüyüklerhiçolmazsaailedendestekalıyorlar.

H:Nasılyani?

M:Nasıldiyeyim,meselabenimgibibirçocuksigaraiçiyoramasigarasıyok.
Onuniçingidiyorhırsızlıkyapıyor.Amabüyüğünöylebirsorunuyok.Parası
oluyor,birsorunuolmuyor.

H:Pekidahaçokçocuklarmıhırsızlıkyapıyorozaman?

M:Evet.

H:Senyaptınmıhiç?

M:Yaptım.

H:Nealdın?

M:Bisikletçaldık,şurada,

H:Neyaptınobisikleti?

M:Sattık.Altımilyonkazandık.Patlaktıbisikletinlastiğiucuzasattık.

H:Yanidiyorsunçocuklarındahaçoksorunuvarbirdesözlerigeçmiyor.

M:Evet,meselabunupartidedegörüyoruz.Birküçükbirşeydeyinceyoksal-
lamıyorlar.Büyüksöylesedinliyorlarhemen.Yanibüyüdüğümdetoplantılara
katılırım,sözümüngeçeceğiyer,istediğiminolacağıyer.Çünkükolaykolay
geçmiyorçocuklarınsözü.Büyüklerdahaiyibildiklerinisanıyorlar.

Murat için çocukluk büyüklerin dünyasında sesinin duyulmaması, sözünün
geçmemesiveçokfazlasorunasahipolmasıdemek.AynısoruyuHalil’esordum:

Halil:Hayatınıyaşamak,şimdibizgeziyorduk,baktımherkesyüzüyorhavuz-
da,bizdegirdikyüzdük.Şimdiçocuğuzyabiz,şimdibirkişibirşeyyapıyor,
bizdeooyunakatılıyoruz.Birkişidiyorgelsaklambaçoynayak,oynuyoruz.
Benceçocuklukgüzelbirşey.Çokzevkli.Çocukolmakdahaiyi.Büyükolun-
cabaşındakidertler,yokelektrikparası,yoksuparası.Yokşununvergisi,yok
evemasaalacan,başınabinbirçeşitdertaçılıyor.Amabenimkitamçocukluk
değil,yarıyarıya.Yarıçocuklukyarısiyaset.Bazeneğleniyoruz,gidiyoruzyü-
züyoruz,mahalleninçocuklarıylageziyoruz.Bazendeeylemmivarmahalle-
ninçocuklarıylayolaçıkıyoruz.Yarıyarıya.

H:Çocuklarınsiyasetekatılmasınasılbirşeysence?

Halil:Çokgüzelvalla,buyaştaöğreniyoruzneyinneolduğunu,kiminçakal
olduğunu.

H:Nezamantamageçeceksin.

Halil:İkisene-üçsene

H:Ozamançocuklukbitecekmi?

Halil:Çocuklukdabirgünbiter,birgündegençlikbiter,birgündeyaşlılık
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biter,ondansonradaömürbiter.

H:İstiyormusunçocukluğunbitmesini?

Halil:İstiyorumyabuneya.Cebimebakelliliraparayok.

Halil kendisini yarı-çocuk olarak tanımlıyor. O, büyüklerin özellikle
ekonomikaçıdançokfazlasorumluluğuolduğunu,buyüzdendeçocukluğun
büyükolmaktandahaiyiolduğunusöylüyorancakHalil’inkendisideçalışıp
ailesiningeçiminekatkıdabuluyor.HattaHalil’inailesindesadeceçocuklar
çalışıyor.Diğeryandanbizimalışıkolduğumuzçocukluk,sadeceekonomik
sorumluluğuolmamakdeğil,aynızamandabutarzkonularakayıtsızolmak-
tır. Ancak Halil’in çocukluğa dair anlattığı şeylerin tamamı bir ailenin
karşılaşabileceğiekonomiksorunlarlailgili.

Çocuklar yeri geldiğinde çocukluklarını da kullanıyorlar. Örneğin polisle
çatışırkenkuşlastiğiadınıverdiklerisapanlarıkullanıyorlar.Busapanlarıyap-
makiçindeağaçdallarındanveserumlastiğindenyararlanıyorlar.Ancakma-
halledekieczaneler,sapanyapmakiçinkullandıklarınıbildiklerindençocuk-
laraserumlastiğisatmakistemiyorlar.

Halil:Oradaçokkuşlastiğiyedim,sekiz-dokuztaneyedim.Hepsideöyleba-
nabakıyorlardı,çekiyorlardı.Birkaçtım,gümgümgüm.

H:Polismikuşlastiğisıkıyor.

Murat:Kuşlastiğiolmazsabizivuramazlar.Amabizimtaşlaryetişmiyoron-
lara,bizdekuşlastiğiyok.

Halil: Bende var. Bir sıktım. Bir ara polisin kafasını yardım, araya koştu.
Sivildi.

M:Eczanedenserumistiyoruz,vermiyorlar.Diyorsizkuş lastiğiyapıyorsu-
nuz.

Halil:Vermiyorlarmı,gelsana250tanealayım.AksoyEczanesivaryaişlek
mahalleyegirincetamsağtarafta,oradaveriyorlar.

M:Anayoldakieczanelerdeveriyorlar.

Halil:Oradakilerartıkvermiyor,bengittimvermiyor.Şimdibengittimyaka-
dınbanadedineyapacan,dedimköyegidecem.Dedial.Benontanealdım.

M:Bendededimannemhasta,şeytakacak,işteserumtakacak,serumlastiği
lazım,verdiler.

Muratensoncümleyisöylerkenönünebaktı,ellerinikavuşturduveçokkısık
birseslekonuştu.Dahasonragülmeyebaşladıbütünçocuklar.

Aslındaçocuklarkendilerineyönelikolanegemensöylemdendeetkileniyor-
lar. Onlar da siyasetin çocuklara değil daha çok büyüklere uygun bir alan
olduğunu düşünüyorlar. Fakat onlar “küçük devrimciler” olarak “neyin ne
olduğunu”,kiminiyikiminkötüolduğunuanlamakiçingiriyorlarsiyasete.

M:Onlarla[öğretmenlerle]siyasetkavgalarınagirdiğimizoluyormeselainkı-
laphocamızvar,hiçbizimlesiyasetkavgasınagirmekistemiyor.Gerçekleribi-
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liyoramasaklıyor,Meselabizdiyoruzmeselagençlerimizbukadarsuçsuzye-
re cezaevine giriyor, susun falan diyor, diyor siz bilmiyorsunuz gerçekleri.
Hocabanadedibenyirmiikiyıldırtarihiniçindeyim,bendededimçokmu
büyükbirşeybendeüçyıldırsiyasetiniçindeyim.Hocasustukaldıorada.

Muratiçineğitimdeğil,siyasetbilmenin,öğrenmeninyolu.Siyasetleinsan-
ları ve hayatı tanıdığını düşünüyor. Murat ve diğer çocuklarla yaptığım
mülakatlarda “siyasi olmayan” konuları da konuşmaya çalıştım, örneğin
aileleriyle ilişkilerininnasılolduğunu.Amabusorulardaçoksıkıldılarve
örneğinHalilbirsüresonra“hadisiyasetegeçelim”dedi.Murat’ladaikin-
ci bir görüşme yapmıştım, bu görüşmede daha çok ailesi ve işiyle ilgili
konuştuk.Murat görüşmeden sonra “bu röportajhiç güzel olmadı”dedi.
Çocuklariçinsiyasiolanvesiyasetteedindiklerideneyimleronları“bilen”
kılıyor.BuyüzdendeMurat,siyasetteüçyıldaedindiğibilgininbiröğret-
meninsiyasetdışındayirmiyıldaedindiğibilgidendahadeğerliolduğunu
düşünüyor.Eğerbiryetişkinibirçocuktanayıranşeylerdenbirideneyim-
lerivedeneyimlerindengelenbilgisiyse,çocuklarınsiyasetegirişivesiyasi
bilgiye atfettikleri anlamçocuklar içinbubüyüklük ve çocukluk ikiliğini
kırıyor.

Diğer yandan bu çocuklar için çocukluk büyüklerden daha fazla soruna
sahipolmakdemekçünküiçindeyaşadıklarıortamonlarıçalmayazorlu-
yor.Veçocukluksokaktayürütülenmücadeleninenönemliaktörlerinden
olmalarına rağmen büyüklerin domine ettiği siyaset alanında seslerinin
duyulmaması demek. Çocuklar büyüklerin kendilerini dinlemediklerini
söylüyorlar çünkü “büyükler daha iyi bildiklerini zannediyorlar”. Onlara
görebüyüklerin tekyaptığı şeyonların siyasette aktifolmalarını engelle-
mek. Ancak, saha araştırması sırasındaki gözlemlerime dayanarak şunu
söyleyebilirimkitümbunlararağmençocuklarhareketiçindegüçkazanı-
yorlar. Örneğin mahalledeki dernekte çocuk ve gençler karar alma
mekanizmalarındaetkinler.Ayrıca çocukların eylemlerdebulunuşbiçimi
debüyüklerinsiyasetinietkiliyor.Çocuklarradikallikleriylemahalledebaş-
kabirsiyasetinyapılmasınıengelliyorlarçünküonlarınkatıldığıhemenher
eylem çatışmayla bitiyor. Büyüklerle çocuklar arasındaki bu gerilim
siyasettebirayrışmayıdagetirebilir.Örneğin,birbasınaçıklamasısırasın-
da,büyüklerpolislepazarlıkederkençocuklarradikalsloganlaratıyordu.
Polis ancak slogan atılmazsa basın açıklamasına izin verebileceklerini
söyledi. Büyükler çocukları susturmaya çalışıyordu. Sonra çocuklar bir
araya gelip konuştular: Susmaya, böylece büyüklerin eylemlerini yap-
malarınaizinvermeyevegecekendieylemleriniyapmayakararverdiler.

Devraldıklarıhafıza,onlarauygulananşiddet,dönüşmüşaileilişkilerivezor
yaşamkoşullarıKürtçocuklarıiçinfarklıbirçocuklukkuruyor.Ancakçocuk-
lardabunukullanarak,politiköznelliklerüreterekkendileriniezenmekaniz-
malarakarşımücadeleediyorlar.GündoğanMahallesi’ninçocuklarıHalil’in
dediğigibiyarı-çocuk.Onlardayetişkinlergibigeçmişinyükünütaşıyorlar,
iktidariçinmücadeleveriyorlar.
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28 Repertuar: Devralınmış Dil, Ortak Deneyimler

Daha önce de belirttiğim gibi mülakat yaptığım çocukların hemen hepsi
zorunlu göçe maruz kalan ailelerin çocuklarıydı. Yaşları 11 ila 16 arasında
değişenbuçocuklarınçoğugöçtensonraAdana’dadoğmuş.Dolayısıylaköy-
dekiaçıkdevletşiddetinivezorunlugöçüdoğrudandeneyimlememişolanbu
çocuklarailebüyükleritarafındananlatılanşiddethikâyeleriylebüyümüşler.
Muratailesiningöçhikâyesinişöyleanlatıyor:

H:Sizinkilernezamanburaya,Adana’yagelmişler?

M:BizimkilervallahibenhatırlamıyorumamaonlardaMardin’inSavurdiye
birilçesindeoradaköyümüzkapandığıiçingeldilerburaya.

H:Kapandıderken?

M:Şey,jandarmalarkapattı,oradaşeyoldu,baskınyaptılar,birtanebizimak-
rabamızöldüişte,şehitolduorada.Şimdiondanöncedeamcamıgerillalara
yardımveyataklıktanonuyakalamışlardı,elektrikverdilerona,ciğerleriartık
iflasetti,oradaöldüartık.Bizdedayanamadık.Birdehattabenimbiryengem
var,polisinbiriüstüneçağırmışona,onapislikleryapmış,tecavüzfalanedi-
yor.Çağırmışlaramabirpolisyaniiyiolanlardavarmış,almışonuevinisor-
muş,iştesonraburayagelmişler,artıkburadayız.Köyyineaçıldı,köyegiden-
leroldu.

AnlatısındandaanlaşıldığıgibiMuratailesininzorunlugöçemaruzkalışına
tanıkolmamışamabuhikâyelerikendisideneyimlemişgibianlatıyor.Sadece
verdiğiayrıntılıbilgi,açıkveakıcıanlatımıdeğil,belkidahadaönemlisikul-
landığıgramerduyulanhikâyeyibirtanıklığadönüştürüyor.Türkçedeki“mış”
ekigenellikleanlatıcınınkişiselolarakdeneyimlemediğiamaduyduğuolayları
anlatmakiçinkullanılır.Fakat“dı”,anlatıcıtarafındandeneyimlenmişolayları
ifadeeder.Muratdeneyimlemediğiolaylarıanlatırken“dı”ekinikullanırken
sadecetecavüzgibikonuşulmasıdahazorolanbirolayıanlatırken“mış”eki-
ni kullanıyor. “Dı”’nın kullanımı duyularak içselleştirilmiş hikâyeleri ifade
ediyor ve bunları tanıklığa dönüştürüyor. Murat’ın anlatısındaki diğer bir
önemlinoktada“biz”kelimesinikullanışı.“Bizdedayanamadık”derkenken-
disininhenüzdoğmadığıbirdönemianlatıyor.

Şiddethikâyeleriözelvekamusalalandadolaşımagirerekanonimdeneyimlere
dönüşüyor.BudurumuözellikleErenadındakionbir yaşındakibir çocukla
yaptığım mülakat sırasında fark ettim. Nasıl bir ortamın çocukları politik-
leştirdiğinivemobilizeettiğinianlayabilmekiçinKürthareketiiçindemobilize
olmamışbirçocukladamülakatyapmakistedim.Busayedebirkarşılaştırma
yapabilecektim.Eren’iveailesinikişiselolaraktanıyordumveonun“taşatan
çocuklar”dan biri olmadığını düşünüyordum. Fakat mülakat sırasında Eren
eylemelerekatıldığınısöyledivebueylemlerleilgiliayrıntılıbilgilerverdi.

E:Bizböylemahalledetarlavarbizimburadabizorayagidiyordukateşyakı-
yorduk,sloganatıyorduk,bizkaçıyorduk.Mahalledeeylemleryapıyoruzhal-
kımızınözgürlüğüiçin.Birgünyapmıştıkiştetamammıpolisgelmişti,arka-
mızdangelmişlerdi,biztaşattık,kaçtık.Hemenaralaragirdik.Bizikimsezor-
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lamıyoryani.Gidiyorüç-dörttanelastiğiüstüstekoyuyoruz,yakıyoruz,polis
geliyor.Taşatıyoruzpolislere.Polislerbiziyakaladımıçokpisdövüyor.Oan-
dadaoradapolislervardı,bizsloganattık,yavaşyavaşpolislerbizedoğrugel-
meyebaşladılar.Bizelimizehementaşaldıkişteattıkpolislere.Polisleryavaş
yavaşgeliyorlardı.Arasokaklarakaçtık.Eylemlerihalkımınözgürlüğüiçinya-
pıyoruz.

Eren, mülakattan sonra anlattığı hikâyelerin uydurma olduğunu söyledi.
Benimbir arkadaşımla yaptığımbir konuşmaya kulakmisafiri olanEren, o
dönemDTP’yeyapılanoperasyonlardandolayısahaaraştırmasınıtamamlaya-
madığımıduymuş.Vebuyüzdenbanayardımetmekiçinyalansöylemiş.Ama
ilginçbirşekildeEren’inanlattığıuydurmahikâyelerdiğerçocuklardanduy-
duğum hikâyelere çok benziyordu. Nasıl oluyor da bu deneyimlenmemiş
deneyimler,uydurmadevletşiddetivedirenişhikâyeleribukadarayrıntılı,tu-
tarlıveakıcıbirşekildeanlatılabiliyor?Başkabirsorudaşiddethikâyelerinin
tartışıldığıteorikçerçevedensorulabilir.Şiddetvetravmaliteratürügenellikle
şiddethikayelerinindilegetirilemediğiniçünküanlatmaeylemininkendisinin
dilin,bedeninvekişininbütünlüğünüparçaladığınıvurguluyor(Scary,1985).
Ancak mülakat yaptığım kişilerin deneyimledikleri ve/veya kendilerine ak-
tarılan hikâyeleri çok akıcı ve tutarlı bir şekilde anlatmaları bu hikâyelerin
birçokkezanlatıldığınaişaretediyor.Tümbunlarhafıza,şiddet,travmavean-
latmaeylemiarasındakiilişkiyiyenidenkavramsallaştırmamızgerektiğinigös-
teriyor. Bellek çalışmalarında travmaya genellikle bireysel ve psikolojik bir
perspektiften yaklaşılıyor. Bu literatür bireyi merkeze aldığı ve travmanın
konuşulamamasına odaklandığı için de siyasi ve toplumsal olanı tamamen
siliyor(Radstone,2008:36)vesiyasetintamdatravmaylabaşetmekleilgilibir
şeyolduğunuunutuyor.Buyüzden,çocuklarınanlattığıhikayelertravmave
hafızaileilişkilendirilerekdeğilanlatmaeylemivecemaatarasındakiilişkiyle
anlaşılabilir.Hikâyeleringücütekrarınkendisinden,tekrartekraranlatmaktan
vedinlemektengeliyor(Üstündağ,2005).Aynızamanda,buşiddetanlatıları
vedeneyimleriçocuklararasındaherhangibirkişininyararlanabileceği,ayrın-
tılandırabileceğiveperformeedebileceğikolektifbirrepertuaradönüşüyor.Bu
bağlamda,siyaset,mücadelevekuşaklararasındakietkileşimveaktarım(post-
bellek)çocuklarabiranlatmaolanağısunuyor.Buyüzdendetravmaözneleri
parçalamıyor, tam tersine kuruyor. Ayrıca, hikâyelerin mütemadiyen
dolaşımıylaoluşturulanburepertuarçocuklarınKürtlüktenveKürtolmaktan
ne anladıklarını da belirliyor. Tümmağduriyetlerini Kürtlüklerine bağlayan
çocuklarsüreklişiddethikâyelerianlatarakKürtlüğüadaletsizliğinveşiddetin
ifadeedilebildiğibirdüğümnoktasınadönüştürüyorlar.

H:Kürtolmaknedemekseniniçin?

Murat:Haklarınıvermemek.

Mülakatlarsırasındakarşılaştığımbazıdurumlardayinebireylerveanlatılar
arasındakiilişkiselliğidüşünmemeyolaçtı.Mülakatlarınçoğunukalabalıkor-
tamlardayapmakzorundakaldım.Buyüzdenmülakat sırasındayanımızda
mülakatyaptığımkişininarkadaşlarıdabulunuyordu.Onlarmülakatsırasın-
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dasıksıkmüdahaleedipkendihikâyelerinianlatmayabaşladılar.İlkzaman-
lardaonlarınmüdahaleleriniengellemeyeçalıştımamadahasonraherkesin
aslında benzer hikâyeler ya da kolektif bir hikâye anlattığını fark ettim.
Mülakatyaptığımkişininhikâyesibirizleğedönüşüyorduveonunhayatçizgi-
sineherkeskendihikâyesiniekliyordu.Örneğin,anlatıcıköyününyakılmasını
anlattığında herkes kendi köyünün nasıl yakıldığını anlattı. Ya da anlatıcı
polisin evlerini bastığını anlattığındaherkes evlerininnasıl polis tarafından
basıldığınıanlattı.Ayrıca,diğerlerinin tanıklıklarıanlatıcıyabaşkahikâyeler
hatırlattı.Bunedenlefarklıkişilertarafındananlatılanfarklıtanıklıklaraslın-
datekrartekraranlatılaraktekilbirhikâyeninvekolektifbirrepertuarınku-
rulmasınayolaçıyor.Burepertuaröznelerekişiselolarakanlatamayacakları
deneyimlerianlatabilmeleriiçinhazırbirdilsunuyor.Diğerbirdeyişle,kolek-
tif deneyimlerin ve anlatıların oluşturduğu bu dil gündelik pratiklerin ve
Kürtlerin mücadele tarihinin anlamlandırılması için çocuklara bir olanak
sunuyor.Örneğin,birçocuğaailesininnedenAdana’yagöçettiğinisordum.
Çocukhatırlamadığınısöyledi.Mülakatsırasındadiğerçocuklarmüdahaleet-
tilervekendiaileleriningöçhikâyelerinianlattılar.Ardındançocuklardanbiri
mülakatyaptığımkişiyenedengöçettiklerinisormadığımısöyledi.Ardından
mülakat yaptığım çocuk “sormuştunuz, hatırlamadım. Sanki babam böyle
demişti”diyerekdiğerlerinkineçokbenzerbirhikâyeanlatmayabaşladı.

Antropolog Charles Piot Afrika toplumları üzerine yaptığı bir araştırmada,
bireylerinkendilerinioluşturansosyalkonteksttenvecemaatiçindekiilişki-
lerindenbağımsızdüşünülemeyeceğinisöylüyor(Piot,1997:17).Piot’agörebu
toplumlardakibireylertoplumsalilişkileriüzerindentanımlanıyorhattabui-
lişkilertarafındankuruluyor.Bunedenle“insanlarınilişkileriyoktur,insanlar
ilişkidir” diyor (1997). Piot bize akışkan, yayılmış ve diğer öznelerle ilişkisi
içindegeçirgenve çoğulolanbir özne tarif ediyor.Özneninbu şekildebir
kavramsallaştırılması Kürt çocuklarının politik öznelliklerini anlamamıza
yardımcı olabilir. Çünkü ilişkisel öznelerin kurulmasını sağlayan ve çocuk-
luğunnasıl deneyimlendiğini vedeneyimleneceğinibelirleyen şeyortakbir
tarihinvedeneyimlerinsürekliolarakhatırlanmasıveanlatılmasıdır.

Şüphesiz şiddet hikâyelerinin sürekli olarak anlatılması şehir hayatındaki
deneyimlerle ilgili.Zorunlugöç ilegelenleraçıkbirdevlet şiddetinemaruz
kaldılar.Ancakşehregöçettiklerindebuşiddetbitmedivefarklıgörünümler
aldı, hatta yoksulluk ve dışlanma gibi farklı şiddet formalarıyla birleşti.
Köydeki şiddetle ilgili anlatılan hikâyeler çocuklara bugün şehirde yaşanan
sıkıntılarıanlatmakiçinbirzeminsunuyor.Diğerbirdeyişle,geçmişbugünde
birizolmakyerinebugüngeçmiştebirizhalinegeliyor.Çünkübugünşehirde
yaşanan yoksulluk ve dışlanma gibi daha örtük şiddet biçimleri geçmişteki
açıkdevletşiddetineoranladahazordilegeliyor.Geçmişeaitşiddethikâyeleri
çocuklara bugün yaşanan sıkıntıları anlamlandırmalarına, şehirdeki ayırım-
cılığabirisimkoymalarınayardımediyor.

Diğeryandandolaşanhikâyelerbirkolektiviteiçindekiöznelerigüçlendiren
birbilgibiçiminideifadeediyor.Deneyimlerveanlatmaeylemiyleoluşturu-
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lan bilgi Kürtlerin ezilmişliğine ve devletin zalimliğine işret ediyor; fakat
Kürtlerin yaşadığı kayıp ve mağduriyet yas yerine öfke ile ifade ediliyor.
Çocuklaragöre,devletnekadarşiddetuygularsauygulasınbuancakonların
öfkelerini arttıracaktır. Çocukların eylemlere katılmalarını sağlayan şey de
yinebubilgi.

Kuto6:İştebenikiüçseneönceDTP’yikötülüyordumamadedemöldü,ba-
bamşeyianlattı,köyüfalannasılyaktıklarınıanlattı,amcamınmeselesinian-
lattı.Bendeikiüçsenedirtamöyleşeyoldum.

Yukarıdaki anlatıdan anlaşılabileceği gibi şiddete tanıklık ederek ya da
başkalarınıntanıklıklarınıiçselleştirerekoluşturulanbilgiçocuklarımobilize
ediyor. Bahsettiğim repertuar sadece köydeki şiddet hikâyelerini değil
bugününönemlipolitikgelişmelerinidekapsıyor.Çocuklartelevizyonvein-
ternetüzerindenKürtmeselesiyleilgilitartışmalarıyakındantakipediyorlar.
Örneğin, Hakkâri’de bir eylemde bir çocuk yaralanmıştı. Ertesi gün de
Adana’da DTP, operasyonları protesto etmek için bir eylem düzenledi. Bu
eylem başlamadan önce çocuklardan biri bir internet kafeden çıktı ve
“Hakkâri’dekiçocukşehitoldu”dedi.Osıradaeylembaşlamaküzereydivebu
haberanındayayıldıherkese.Dahasıçocuklarınkendileribuhaberinonları
dahaçoköfkelendirmesigerektiğinisöylüyorlardı,busayede“dahaçokçatışa-
caklardıpolisle”.

Mülakat yaptığım çocukların hepsi ilköğretime gidiyordu. Çocuklar okulda
öğretmenlerinsürekliolarakkendilerinişiddetveiknayollarıylaetkilemeye
çalıştıklarınısöylediler.Kürtmeselesinedairönemlipolitikgelişmelerimedya
üzerindenyakındantakipedençocuklarokuldadaöğretmenleriylesüreklibu
konuyutartışıyorlar.

Murat:Demokrasivardiyorhocamnedemokrasisidiyorum,dedinasılyok
söyle.DedimAhmetTürkmeselameclisteKürtçekonuştunedenyasaklandı.
Dedikiomeclis,Türkiye’ninanadiliTürkçe.DedimnedenBaşbakankonuşu-
yor dedi o bir kanal açılışı için. Dedim peki niye İngilizce konuşuyorlar,
FransızcakonuşuyorlaryasakdeğildeKürtçeyasak.Hocaartıksustu.Hoca
neredeysebizimtarafageçiyordu.Birhocavar,onasizKürtmüsünüzdiyoruz
evetdiyoramasankiTürkkanıakıyor,Türkgibihissediyorumkendimidiyor.
Mesela dedik yaKürtçe konuşmaya izin vermiyorlar, Türkçedersindeydik,
benokonuyuaçtım.HocayadedimniyeAhmetTürkKürtçekonuştuhemen
yayınıkestiler,banadedikiorasımeclisdedioradaTürkçekonuşulur,bende-
dimObamadaİngilizcekonuştu,herdilikonuşuyorlar.Susdedi,bendedim
pekiniyeAhmetKaya’yısürgünettiler?BendedimKürtçeşarkıçıkaracamde-
diği için sürgünettileradamı, işteKürtlerieziyorsunuzhocamdedim.Her
şeydesusdiyor,susmayıncadageliyorvuruyor.ArtıkEdîbese.

Halil:BöylebizsınıftaKürtçekonuşuyoruzarkadaşlarımızla,hocalardadiyor
nedenKürtçekonuşuyorsunuz.DiyoruzbizKürtisekKürtçekonuşuruz.Siz
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6 KutozorunlugöçleAdana’yagelmişBatmanlıbiraileninçocuğu.Kuto16yaşındavebirilk-
öğretimokulunagidiyorveaynızamandamahalledekibirberberdeçalışıyor.
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de Türk iseniz Türkçe konuşursunuz. Siz kendi ağzınızla diyorsunuz
Türkiye’dedemokrasivar,demokrasivarsakonuşmahakkımızyokmu.

Kuto:Bizmeselahepsınıftasloganatıyoruzböyle,dışarıdadaatarızdakame-
ralarvar.Yüzkişi,hepböyleKürdüzyahepyüzkişitoplanıyoruz,böylebağı-
rıyoruz.Kameralarvardiyedışarıdabağırmıyoruzamasınıftasıralaravuruyo-
ruz,“teröristdeğiliz,PKK’liyiz”.

H:Sizinhiçdüzgünbiröğretmeninizyokmu?

K:Yok,bizimhepsipis.

M:Biröğretmenvarmışçokiyiymişamabengörmedimamadiyorlarçokiyi.

K:Meselageçengünbirhocanınceketiçalındıbiziçağırdı,okulunzatenen
pisleribiziz,iki-üçtanedahaarkadaşımızvar,hepaynısınıfadüşmüşüz,bi-
ziçağırdı,dedieğerceketimigetirmezsenizokuldanattıracamdedi.Birtane
DTP’likızvar,odaherhaldeDTP’liailece,hocanınçantasınıtuttu,hocakı-
zıdövdü,kızdahocayıdövdü.Baktımhocaağlıyor,bizdesloganattık,“hır-
sızdeğilizöğrenciyiz”.Kapıdançıkarken tekmeattımbir taneyeredüştü,
görmedi bizi, herkes dağıldı. Ben onun yanında bağırıyorum yani ben
Apocuyumdiyorum,banadiyorseniokuldanattırırımdiyor,hiçbirşeyde
yapamıyor.

Tümbualıntılarokulunöğretmenlerveöğrencileriçinbirmücadelealanına
dönüştüğünügösteriyor.Bu çocuklarınokuldaki varlıkları, yaptıkları tartış-
malar,politikmotivasyonlarıbirdevletkurumuolarakokulunsadecemekân-
sal örgütlenmesini değil aynı zamanda okulun ya da eğitimin kendisini
dayandırdığıtemellerideyıkıyor.Mülakatyaptığımçocuklardansadecebiri
ilköğretimden sonra eğitime devam edeceğini söyledi. O da okumak is-
temesininnedeniolarakavukatolmakistediğiniçünküKürtlerinsüreklitu-
tuklandıklarıiçinavukataihtiyaçlarıolduğunusöyledi.Diğerçocuklarzorun-
luolanilköğretimibitirdiktensonraokulubırakacaklarınısöylediler.Bune-
denle,buçocuklaryaeğitimitamamenreddediyorlaryadaokuldaalacakları
eğitimiKürthareketinedestekvermekiçinkullanacaklarınıdüşündükleriiçin
devametmekistiyorlar.

Şiddet ve Özgürlük 

Şiddetmahalledekitümsosyalilişkilerinkurucubiröğesi.Herşey,bedenler
dedâhilolmaküzereşiddetleanlamlandırılıyorveşiddetbiryaşambiçimi
halinegeliyor.Şiddetdilideçocuklarınsahipolduğutekdil.Bütünçocuk-
ların anlatıları şiddet hikâyeleriyle başlayıp şiddet hikâyeleriyle bitiyor.
Böylece şiddet anlatıların temel izleği haline geliyor. Poul Ricoeur’e göre
olay olan şey değildir, anlatılabilen şeydir (Aktaran, Feldman, 1991: 15).
Bahsettiğimkonteksttede şiddetneyinanlatılabileceğiniveneyinanlatıl-
maya değer olmadığını belirlediği için anlatıların yapılarını da kuruyor.
Mülakatlardailksorularımdanbirikişininnereliolduğuvenedengöçettik-
lerine ilişkindi. Köy, devletin şiddet uyguladığı mekân olarak anlam-
landırıldığıvehatırlandığıiçindeköyevegöçedairanlatılanherşeydevlet
şiddetiyleilgilioluyor:

32

T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:16 PM  Page 32



Berivan7:Çokbirşeyhatırlamıyorumamasadeceannemlebabamıdövdükle-
rinihatırlıyorumeviniçinde.Evinheryerinididikdidikaradılar,buldukları
kitapları, kasetleri, her şeyi götürdüler. Buldukları o kitaplarınhepsini göz
önündeyaktılar.Şey,meselabizimresimlerimizvardı,albümümüz,resimle-
ri,dağdangelenresimlerinhepsiniyaktılar.Çokkötüşeyleroldu.Sivillervar-
dıveozamankilerçokvahşiydi.Evegirişlerihiçbellideğildi.Tekmetokat,ka-
pıları kırıyorlardı. Ve annemleri dövdükleri an bile şu an aklıma geliyor.
Anneminsaçınıyoldular,babamıdövdüler.Çokzorumagitti.Ablamıdışarı-
yakadarböylesürüklediler.Benhatırlıyorum.Birakşamcezaevindekaldılar.
Oradaçokişkencegördüablalarım,abilerim.

Kuto:Dedemgilinköyünübombalamışlar,füzeatmışlar.İkiseneöncebizşe-
yegittik,oolaydaüç-dörtseneönceoldu.İştededemdegeçenşeydeöldü,
birsenefalanoldu,şeyde,askerlermayındöşemişler,şeygerillalarıvurmak
için,işteoradanyolcuminibüsügeçerkendededemdeiçindeydi,hattabirta-
neakrabamızvardı,oiştedörtkişiöldüorada.İşteşeyebenimküçükamcam
şimdiyaşasaydıotuzyılfalanoldu,kuyuyaatmışlaronu.Evlerinibasmışlar
dedemgilin,askerler,şeyyataklıkyapmışlar,dağdakilereyemekfalanvermiş-
ler,gelmişlerbasmışlar, işteamcamdakuyudaoynarkengelipiteklemişler,
çitleretakılmış,ayağıçitleretakılmışkuyununiçinedüşmüş.

Ancaksadeceköyanlatılarıdeğil,karakolda,okulda,evdevesokaktadene-
yimlenen şiddetten dolayı kent mekânı da bir şiddet diliyle anlatılıyor.
Fakatköydeki (geçmişteki) şiddetinanlatımıyla şehirdeki (bugünkü) şid-
detinanlatımıbirbirindençokfarklı.Çocuklarkendilerideneyimlememiş
olsada -geçmişteyaşananköyyakmalarını, işkenceyi,ölümü, sahipolunan
herşeyinyitirilişini,tutarlıveakıcıbirşekildeanlatırkenbirmağduriyetdili
kullanıyorlar.BuhikâyelerdeKürtlerşiddetinnesnesi,devletdeşiddetinöz-
nesiolarakbeliriyor.Dahaöncedebelirttiğimgibibuhikâyelerintekrartekrar
vehepaynışekildeanlatılmasınınnedenibuaçıkdevletşiddetininçocukların
bugünkü siyasetinin meşru zeminini hazırlıyor olmasıdır. Diğer yandan
çocuklarınkentyaşamındakideneyimleriköydekideneyimlerindençokfarklı
olmasa da bugünün sıkıntıları çokdaha zor dile geliyor.Çocukların elinde
geçmiştekidevletbaskısınıanlatmakiçinhazırbirdil,kolektifolarakhazırlan-
mış,devralınmışhikâyeleryanibirrepertuarvar.Fakatbugününsıkıntılarını
anlatmakiçinellerindeböylebirrepertuar,birhazırdilyadaanlatıyok;ken-
didillerinivehikâyelerinioluşturmakzorundalar.Bunedenle,bugünedair
şeyleryaparçalıbirşekildeanlatılıyoryadaanlatılamıyor.Ayrıcaçocuklaran-
latılarındakendilerinişiddetinhemnesnesihemdeöznesiolarakkuruyorlar.
Dolayısıylakullandıklarıdilbirmağduriyetdilideğiltersineadaletsizliğekarşı
birdirenişdili.Fakatbuadaletsizlikbugünedeğilgeçmişeişaretediyor.Diğer
bir deyişle, çocuklar mücadelelerinin; ebeveynlerinin ya da genel olarak
Kürtleringeçmişteyaşadıklarıadaletsizliklerekarşıolduğunusöylüyorlar.

Kürt hareketi içinde mobilize olmuş çocuklar mahallede çeşitli eylemler
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7 Berivanmülakatyaptığımçocuklar içindeAdana’dadoğmamış tekçocuk.Berivan’ınailesi
Mardinli.BerivansekizyaşındaykenailesiköydekiaskerbaskısındandolayıAdana’yagöçet-
miş.İlköğretimokulunagidiyorveaynızamandabirkuafördeçalışıyor.
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34 düzenliyorlar.Geçmişten farklı olarak bugündaha çok gençler ve çocuklar
siyasetteaktifolduğuiçinpolisdedahaçokbugruplaraodaklanmışdurum-
da.Bunedenlerutinpolisşiddetinemaruzkalıyorlar.

Berivan:Eylemlerdesüreklievlerebaskınyapıyorlar...Çokkötüaşağılıyorlar-
dı.Kullandıklarıkelimeler,küfürler,ağzaalınmayacakküfürlerediyorlardıbi-
zeresmen.Sankioradakimsesizyanisahipsizgibibirşeydik.Haniarkamız-
daDTPpartisininolmadığınıdüşünsektabi,sahipsizgibibirşeydik…Siviller,
biziokuldanaldılar,elimizdekelepçelerfalangittik,sorgumuzdasorulanşu:
senikimkurtaracakmış,partimi?Sorulansorubusadecesöylediler.Senpar-
tiyemigidiyorsundediler,zatenbirşeydemeye,yanievetbilediyemiyorsun,
cevaphakkıvermedilerbize,izinvermediler,birazdadövdülertabi.Alıştık
artıkdövmelerinevallahiyagerçekten.

Çocukların çoğuokul vekarakol gibidevlet kurumlarındakendilerininasıl
sahipsizhissettiklerinianlattılar.BunakarşılıkDTPonlaraaidiyetvekoruma
hissiverenbirkurumolarakbeliriyor.TartışmalardayadakavgalardaTürk
çocuklarıKürtçocuklarınıpoliseşikâyetetmekletehditederkenKürtçocuk-
larıTürkçocuklarınıDTP’yeşikayetetmekletehditediyor.Gözaltıvetutuklu-
luk çocukların temel deneyimleri haline geldiği için polisin rutin şiddeti
çocuklarladevletarasındabirantagonizmyaratıyor.Mahalledışındaki“öte-
kilerle” karşılaşmaları şiddetlebiçimlendiği içinbanabir araştırmacı olarak
anlatmayadeğergördüklerihikâyelerdegenellikleşiddethikâyelerioluyordu.

Erhan:Örneğinbirgünbeneylemekatılmamıştımamayakalandım,öyleso-
rusormadanhemenüstümesaldırdılar.

H:Kaçyaşındaydınozaman?

E:Sekizyaşındaydım.Sekizyaşındaykenbilehiçsorusormadanaldılar, iki
günnezarettekaldım.Ondansonrasekizyaşındaolmamarağmennezarete
attılar.Zorumagitti,ondansonradörtayda12yaşındaykenkaldım.Dörtay
hapistekaldım.

H:Oikigünnezarettekaldığınzaman,ogünlerihatırlıyormusun?

E:İkigünnezarettekalmamnebileyimzamanıngeçmemesi,bilipbilmeden,
insanınzorunagitmesi,oderece.Çokzorumagittiyaniikigün,ikigünyani
yarımsaatolsabilehaklıysantutuklamaları,ozorumagittiişte.

H:Pekiondansonrakatıldınmıeylemlere,oikigündensonra?

E:Bırakmadımkatıldımyine,yanibenimzorumagittiğiiçinhepsinedekatıl-
dım.

H:Pekionikiyaşındagirmiştin,ozamannasılbirşeyoldu?

E:Ozamanduruşmafalanyaptık,mahkemeyeçıktık,avukatımızvardı,bir
avukat,avukatkonuştu,yanidelilolmadanbenihapseattılar.İştemahkeme-
ye sürdüler, mahkemeye bilerek uzattılar, bir gün uzattılar, maksat ki
Kürdümya,yasordularzatenKürtmüsün,Kürdündedimyanikendimişey
yapmam.

H:Pekidörtaykalmıştındeğilmiorada,onasılgeçti?

E:Zamangeçmiyoryani,hakkımızıtamsavunamıyorduk,dahaçokhırslanı-
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35
yorduk,dahaçokhırslanıyorduk,onlarakarşıbeniburadatutmaları,benimo
yaşımdahapsebileatılmamamlazım,öylebiryasayok,yanidüşünebiliyor
musunzatendelilyokbirdeonsekizyaşınakadaroykullanamıyorsun,kul-
lanamıyorsademekkiaklıalmıyor,aklımalmıyorsabenidehapseatmanıza
hakkınızyok.Oykullanmıyorsambenihapseatmalarınahaklarıyok,hapse
atıyorlarsaozamanbendeoykullanayım.Yaniozamanbendeoykullana-
yım.Ozamanbendeoykullanayımkibenaklımalıyorhapsiamabenaklım
almıyoroykullanmayı. [Hapisten] ilk çıktığımdazamanınhemengeçmesi,
yoknebileyimistediğinyerigezebilmesi,içeridekalmasıayrıamadışarıdara-
hatrahatgezmesiayrı.

Mahalledekipolitikşiddetbununlasınırlıdeğil:Polisdüzenliolarakevlereo-
perasyonlar düzenliyor. Aslındamahallede konuştuğum çocukların hemen
hepsi politik meseleler kadar hırsızlık ve kavga nedeniyle en az bir kere
gözaltınaalınmışyadatutuklanmış.

Okuldaçocuklarınşiddetemaruzkaldığımekânlardanbiri.Çocuklarınhepsi
politikdüşüncelerivepratiklerinedeniyleöğretmenlertarafındandövüldük-
lerinianlattılar.Dahası,defterlerineyazdıklarısloganlar,öğretmenleriyleyap-
tıklarısiyasitartışmalarveTürkveKürtöğrencilerarasındakitartışmavekav-
galarnedeniyleKürtçocuklarıgözaltınaalınıyorhattatutuklanıyor.Sivilve
resmi polisler günün her saati mahallenin ana sokaklarında dolaşıp keyfi
olarakçocuklarıdurdurupkimliksoruyorlar.

Erhan:Polislernebileyimdurdukyerdekimliksorma,meselasanasiyasetten
yattınmıdiyesoruyor,bilemennedenyattınmı,çocuklarıkandırıyorlar,sizi
kandırıyorlardeğilmidiyorlar.Sizeparaveriyorlaryapmanıziçindeğilmidi-
yorlarhâlbukihepsiyalankiyanibahaneuyduruyorlar,paraveriyorlarbil-
memneveriyorlar.Diyorkimeselamahkemeyeçıkıyorçocukbenparaiçin
yaptımdiyorhâlbukiyalanpolisbaskısı.Hepsidebaskıbiruydurmamesela
diyorkisenindiyorarkadaşınıdayakaladım,çokiyibiliyorumbunu,hemen
zarfatıyorlar,seninarkadaşınıyakaladım,seninisminiverdidiyor,bendiyo-
rumarkadaşımıgetirinöylekonuşalımdiyorum,gelsindiyorumeğeryakala-
dıysanız.

Mahalledekişiddetsadeceokulda,karakoldavesokaktadeğilyadaşiddetin
uygulayıcılarıdasadecepolisvedevletindiğertemsilcilerideğil.Şiddetma-
halledehayatınheralanınayayılmışdurumda.Şiddetaynızamandaailevii-
lişkilerindekurucubiröğesi.

Zorunlugöçemaruzkalmışailelerinçocuklarıyerindenedilmişliğinkentteki
diğerşiddetbiçimleriylekatlandığıbirortamadoğarkenebeveynlerdekendi-
lerinikentyaşamınaadapteetmektezorlandıklarıiçinkentteikincibiryenil-
giyaşıyorlar.Sahaaraştırmasısırasında,zorunlugöçlegelmişçoğuailedeba-
balarınçalışmadığını,çocuklarınaileleringeçiminisağladığınıgözlemledim.
Babalarınçalışmamalarınınnedeniköydeykenbellibirstatülerivarkenkentte
niteliksiz işçileredönüşmeleri.Onların işolanaklarıdaçoksınırlı:ya inşaat
işindeyaşıyorlar,yapazarlardasebzevemeyvesatıyorlaryadaseyyarsatıcılık
yapıyorlar.Çoğubabadabutarzişlerinonurlarınıincittiğinidüşündüğüiçin
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36 çalışmakistemiyor.Ancakçocuklarberber,mobilyacıveterzilerdeçıraklıkya-
pabildikleriiçindahaçokişolanağınasahipler.Ayrıcaçocuklarokulagittik-
leriiçinTürkçeyiailelerindendahaiyibiliyorlarveailelerininfaturaödeme,
belediyeveyavaliliğindağıttığıyardımlarıalmakiçingereklievraklarıhazırla-
magibiaileleriiçinönemlibürokratikişleriüstleniyorlar.Bazıebeveynlerhiç
Türkçebilmediği içinçocuklarıonlarıhastaneyegötürüyor.Tümbunlarda
çocukları aile ilişkileri içinde güçlü bir konuma getiriyor. Dahası çocuklar
kendileriniailelerindendahapolitikgördükleriiçinvegerçektendesiyasette
dahaaktifolduklarıiçindeaileiçindebizimalışıkolmadığımızbirilişkibiçi-
midoğuyor.Çocuklarailelerinindevletinşiddetinedeniylesindirildiklerinive
sessizleştirildiklerinidüşünüyorlar.Ancakçocuklarmedya,özellikledeinter-
net yoluyla devletin Kürtleri ezdiği bilgisini paylaşıyorlar. Onlara göre,
ebeveynlerindenfarklıolarakbuezilmebilgisidevletekarşıöfkeyeyolaçıyor.
Bununla birlikte, aile içindeki statülerini ve iktidarlarını kaybeden babalar
kendiotoritelerinitekrarkurmakiçinçocuklarınadahafazlaşiddetuygulu-
yorlar.Konuştuğumçocuklardançoğubabalarındançokfazladayakyedikleri-
nianlattılar.

Murat:Benimbabambirvurdumu,koltuktazıplıyorduvuruyordu,zıplıyor-
duvuruyordu.Kilolubirdekalıplı.Mideminboşluğunavuruyordu,ağrıyor
mudiyordu,benağrıyordeyincedahaçokvuruyordu.Diyordunerenağrıyor
neren,diyorumburamsonralaplapvuruyor(gülüyor).

Ancak,çocuklarınkendisideşiddetinuygulayıcılarınadönüşüyorlar.Onlarda
kendilerineyöneltilenşiddetekarşılıkolaraköğretmenlerine,polislere,hatta
ailelerine karşı şiddet uyguluyorlar. Böylelikle, şiddet çocukların deneyim-
lerinin temel belirleyeni ve bu yüzdende anlatılarının temel yapısı oluyor.
Aslında, ilginç bir şekilde, çocuklar neden şiddetin öznesi olduklarına dair
rasyonelaçıklamalaryapıyorlar:Şiddetdahaçokşiddettenkaçmanıntekyolu
onlariçin.

Erhan:Polisneyapacak,tepkinikoymazsan,onlarıgözündebüyütürsen,on-
larseninüstüneçökemeyebaşlar.Tepkinikoydunmuonlarsanabirşeyya-
pamaz.Tepkisinigöstermedinmipolisdövüyor,gelipkapınadövüyor,tepki-
nigösterdinmibiliyorkikorkmuyorsun,birşeyyapamaz.Korkmuyorsanbir
şeyyapamaz.Oküfürettimisendeardındanküfüredecenyani.Amasen
korktuğunzamansenindahaçoküstünegeliyorlar.Dahaçokşeyyapıyorlar.
Şaşırıyorlarpolislerde,şaşırıyorlar,buyaştanasılbizebağırıpçağırıyorlar.Ne
bileyimyaninasılbizimüstümüzeüstümüzegelebiliyorlaryanişaşırıyorlar
polisler.Şaşırmalardaoluyorkorkulardaoluyor.Yanibuyaştabizebunuya-
pıyorsagelecekteneyapacakacaba.Zatenençokçocuklardankorkuyorlar.
Polisin,benimilkgirdiğimde,okulunönündezatenbizimakrabanınbirine
polisvurdu,polislerlebilekavgaettik,onlardankorkumuzyokyani.Yanibi-
rimize vuruyor, copu alıp birimize vuruyor, copunu alıp onu dövüyoruz.
Birçokkezolduyani,polisinkafasınıbileyardık,ondanmahkemelikolduk
yani.

Murat:HocaErhan’dankorkuyor(osıradaErhaniçerigiriyor)...YokErhan,
benimseninlealıpvermediğimbirşeyyokdedihoca.
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E:Benohocayıvarya,banaöylediyenhocayıdövdüm.Sınıfıniçindeyiz,şim-
diyanımdakiçocuğunyanındageziyor,geziyor,onudövecekyabahanearı-
yor.Gelipgitti,gelipgitti,bubirhareketyaptı,hemenüzerineyürüdü,onu
dövecekti,tamvuracakbenbirşaplakvurdum,baktımsınıfgülüyor.Osene-
denberibanabirşeyyapamıyor.

Kuto:Geçengünşeycetvelvarböylealüminyum,şimdikonuşuyordukarka-
daşlarla,benbirşeysöyledimbaktımbütünsınıfgülüyor.Hareketyaptımar-
kasındanooodedigeldibanakadınhavurduvurduvurduacımıyorduenso-
nundabaktımkemiğegeldi,bensinirlendimkalktımsaçınıtuttum,şaplağı
vurdum,gelsenbanabirdahadokunikikatınıyaparımdedim.

Öğretmenleri dövmek öğretmenlerden daha az dayak yemenin tek yolu.
Polisesaldırmak(veonlardankorkmamak)polis şiddetindenkaçmanıntek
yolu. Çocuklar bu stratejileri kendi gündelik deneyimlerinden çıkarıyorlar.
Örneğin,polistarafındandövülürkenyeredüşerlersedahaçokdayakyiyecek-
lerini deneyimlerinden öğrenmişler. Çetelere girmeleri ya da girmek is-
temeleridebudurumlaçokilgiliçünküçeteningücüarkalarındaolursakim-
seninonlaradokunmayacesaretedemeyeceğinidüşünüyorlar.Bubağlamda,
çoğuesrarkullananbuçocuklargerektiğindegönüllüolarakpsikopatkim-
liğinedegiriyorlar.Bupsikopatkimliğiailevearkadaşortamıiçindeonlarabir
dokunulmazlıksağlıyor.Diğertaraftançocuklarkendilerinedeşiddetuygu-
luyorlar.Bununbirgöstergesimahalledekiçoğuçocuğunkolundasayısızjilet
izinin olması. Ayrıca kibrit çöpüyle kollarının derisini kazıyarak “nefret”,
“öfke”,“kin”gibikelimeleryazıyorlar.

Şunubelirtmekgerekirkiçocuklaryineşiddetvemücadeleüzerindenmahal-
leyebiraidiyetdehissediyorlar.Sokaklardakieylemleriyle,çatışmalarıylave
politik cemaatleriylemahalleyi vebu anlamdakenti kendilerininkılıyorlar.
Onlaramemleketlerinedönmekisteyipistemediklerinisordum:

Erhan:Burada[Adana]kalmayı,nasılyaniburadaherşeyimikurmuşum,ya-
ni halkımı tanımışım, burada insanlarımı, toplu olduğum insanları bıraka-
mamyani.Partiolaylarını,arkadaşlarımı,oyüzdenbırakamam.

Erhanhalkınıvepartiyibırakamadığıiçinmemleketinedönmekistemediğini
söylüyorancakbahsettiğimemleketiKürdistan’ınbaşkentiveKürtsiyasetinin
merkeziolarakkabuledilenDiyarbakır.AncakböyledüşünensadeceErhan
değil,mülakatyaptığımyadasohbetettiğimçocuklardanhiçbirimemleketine
dönmek istemiyor.BudurumsadeceKürthareketininKürdistan sınırlarını
aştığı anlamına gelmiyor, aynı zamanda daha önceden de belirttiğim gibi
Kürtlüğünbirtoprakparçası(yadadil)üzerindendeğilmücadeleileanlam-
landırıldığını gösteriyor. Eğer bu çocuklara göre Kürtlük bir direnişse,
Kürdistanbirdirenişedeğilbiryenilgiyeişaretediyoronlariçin.Dahaöncede
belirttiğim gibi köy onlar için sadece devletin şiddet uyguladığı birmekân
olarakanlamlandırılıyorveanlatılıyor.AncakGündoğanMahallesibüyükbir
direnişinmerkezi vePKK’nin kurtarılmış bölgesi olarakhatırlanıyor ve an-
latılıyor. Çocuklar bu nedenle Gündoğan’a bir aidiyet hissediyorlar ancak
konuşmalarında Kürdistan’ı kurmak için mücadele ettiklerini söylüyorlar.
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38 Peki,buKürdistanneresi?NeredekurulacakKürdistan?BenceKürdistanartık
spesifikbirbölgeyeişaretetmiyor,Kürdistandahaziyadeherzamanbirazcık
uzaktaolanbirboşgösterene(emptysignifier)dönüşüyorçocuklariçin.

Şu anakadarher ilişkinin şiddetle anlamlandırıldığı birmahallede yaşayan
çocuklarınnasılhemşiddetinöznesihemdenesnesihalinegeldiklerinianlat-
mayaçalıştım.Eğerbuortamdaşiddetsizbiralanve şiddetsizbir ilişkivar
olamıyorsaçocuklarınbuşiddetlekurulansiyasetininasılanlayacağız?Eğer
çocuklar şiddet vemücadeleüzerindenkentmekânınıkendilerininkılıyor-
larsa, şiddet üzerinden kendilerini var edebiliyorlarsa şiddet ve özgürlük
arasındakiilişkinedir?Vebubağlamdaşiddetiveözgürlüğünasılkavramsal-
laştırabiliriz?BusorularıncevabınıGeorgesBatailleüzerindencevaplamaya
çalışacağım.

BataillebirtoplumubelirleyenşeyinMarksistleriniddiaettiğigibiüretimi-
lişkileriolmadığınıtersinetoplumuntüketimilişkileriyaniüretilenfazlaen-
erjinin (“lanetli pay”) nasıl tüketildiğiyle belirlendiğini iddia ediyor (Noys,
2000:103).Bataille’agöreegemenlikmücadelesideaslındayararsızolanvebu
yüzdendetüketilmesigereken“lanetlipay”ınnasıltüketileceğimücadelesidir.
Peki, benim betimlemeye çalıştığım toplumdaki lanetli pay nedir?
Kapitalizmin kuruluşu ve işleyişi demografinin kontrolü ile ilişkilidir. Joost
JongerdenTürkiyemodernleşmesinincoğrafikbirprojeolduğunuçünkübu
projeylebaşındanitibarenazınlıknüfusununbirmekândandiğerinezorlagöç
ettirilerek kontrol edilmeye ve böylece Türk vatandaşlığının üretilmeye
çalışıldığınısavunuyor(Jongerden,2007,281).BubağlamdaTürkiyeulusdev-
leti(vesondönemindeOsmanlıİmparatorluğu)fazlalıkolarakgördüğüazın-
lıknüfusunamüdahaleedişbiçimiylekendisinikurmuştur.Kürtlerinherza-
mançokçocukyapmaklasuçlandığınıgörüyoruz.Diğerbirdeyişle,Kürtler
üretkenbirşekildetüketilebilecektendahafazlaçocukyapmaklasuçlanıyor.
Kürtçocuklarınetoplumunnededevletinüretkenbirşekildetüketemediği
birartığıoluşturuyor.Onlarfazlalıkolarakalgılanıyorçünkünedevletinede
aileyiyenidenüretecekbirpotansiyellerininolmadığıdüşünülüyor.Diğeryan-
danJudithButler’agöre,kamusalalandatoplumsalbirolguolarakkurulanbe-
denler çeşitli çatışkı vemücadelelerin yaşandığı toplumsal yaşamın izlerini
taşırlar(Butler,2005:26).Bubağlamda,KürtçocuklarınınbedenleriKürtlerin
şiddetdolutarihinin,PKK’ninşehirlerdekimücadelesininveKürtlerin“gele-
cek” hayallerinin kazındığı aktarıcılar haline geliyor. Bu da çocukluk ma-
sumiyetle özdeşleştirilirken Kürt çocuklarından neden bu kadar nefret
edildiğinivekorkulduğunugösteriyor.KentmekânındadolaşanKürtçocuk-
ları Türk toplumunun demografik korkusunun bir kaynağına dönüşüyor:
OnlarartanKürtnüfusunusimgeleyerekTürkler için“demografikbirsaatli
bomba”yıoluşturuyorlar(Collins,61).BunedenledeKürtçocuklarınınbeden-
leribirmücadelealanıoluşturuyor.Devletbukorkunesneleriolarakalgılanan
bedenlerikontroletmeyeçalışırkençocuklarpratikleriylekendibedenleriü-
zerindehakiddiaediyorvekendiüzerlerindeegemenliklerinikuruyorlar.

Bataille egemenlik ve özgürlük arasında bir ilişki kurarak ezilen insanların
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39egemenliği performe ederek nasıl özgürleştiklerini analiz ediyor. Bataille’a
göre şiddetin sınırları venormları aşmapotansiyeli onuher türlüözgürlük
mücadelesininmerkezine oturtuyor (Noys, 2000: 66). Egemenlik de ancak
sınırlaraşıldığındaveşiddetleortayaçıktığıiçinaslındaşiddetanıileözgür-
lükanıaynışeydir.BunedenleBataille,ezilenlerinözgürleşmesininegemen-
likveşiddetlemümkünolduğunuçünküşiddetezilenleriniktidarlayüzleştik-
leri, hayatlarını riske attıkları ve böylece egemenin normlarını aştıkları anı
ifade ediyor (2000). Bir kişi “kaybedecek bir şey kalmadı” noktasına
geldiğinde, kendisini tutsak eden şeyleri, bunabedeni de dâhildir, feda et-
tiğinde kendi enerjisini tüketir ve egemenliğin içsel deneyimine ulaşır ve
özgürleşir (French,2007: 115).Çünküezilenlernormlarıaştıklarında,kendi-
lerininüretildiğiveyenidenüretildiğiüretimilişkilerinikırdıklarındakendi-
lerinintüketildiğimekanizmayıdakırarlar.Fakatözgürlükanıileyenilgianı
aynıandagelirçünkütümnormlarıaşanşiddetaslındabirbiçimdebirkendi-
niyoketmepratiğidir.Bunedenle,harcamatrajikveyaşanmış(lived)deney-
imdir(2007.,24).

Betimlemeyeçalıştığımmahallededevletegemenliğini;tümnormlarıaşarak,
çocukların bedenlerini şiddetle, işkenceyle ve tutuklamayla kontrol etmeye
çalışarakgösteriyor.Diğer taraftan, çocuklar sürekli olarak “kaybedecekbir
şeykalmadı”yıperformeediyorlar.Egemenartıkolarakdüşünülençocukları
nasıltüketeceğinekararvermeyeçalışırken,çocuklarbedenlerinişiddetinöz-
nesi ve nesnesine dönüştürerek bedenlerinin nasıl harcanacağı konusunda
kontrolü kendi ellerine alıyorlar. Çocuklar bedenlerini üzerine “nefret” ve
“öfke”yazdıklarınesneleredönüştürerek,kendilerinezararvererekveböylece
bedenlerinidevletevedüzeneolanöfkeninvenefretintecessümühalinege-
tiriyorlar.Böyleceharcamaperformansındatümnormlarıaşıyorlar.

Sonuç 

Kürt çocuklarının Türkiye’nin gündemine oturan bu mobilizasyonunun
“düşük yoğunluklu savaş”ın bitmesinden sonra başlaması ilginçtir. AB ile
Türkiyearasındakigörüşmelerinarttığı,demokratikleşmeveazınlıkhakları
adınayenireformpaketlerininhazırlandığı,umutlubiratmosferinoluşmaya
başladığı 2000’li yılların kontekstinde, özellikle de son zamanlardaki “Kürt
sorunununçözümünehiçbirzamanbukadaryaklaşılmamıştı”duygusunun
hakimolduğuve “KürtAçılımı”nınherkestebirumutyarattığıbirortamda
Kürtçocuklarının radikalmobilizasyonununasıl anlamlandırabiliriz?Bence
buçelişki şu soruları sormamızıgerektiriyor:Kürt sorununedirgerçekten?
Kürt sorunu nasıl çözülür ya da Kürt sorununun bir çözümü var mıdır?
Makro-siyaset diliyle ifade edilen sorunların dışında, gündelik hayatta
yaşanılansorunlarnelerdir?

Erhan:Yaniona[devlete]tepkimizherzamanolacakyani.Olmazsabile,ba-
şaramazsakbile,birşeykazanamazsakbileherzamantepkimizolacakyani.

Kürtçocuklarınındevletkarşısındakiradikalduruşları,liberalbirumutyerine
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öfkeden ve umutsuzluktan beslenen mücadeleleri, sistemle rasyonel bir
pazarlığagirmemelerialternatifbirsiyasetintahayyülünüoluşturabilir.Ancak
Kürtçocuklarıkendilerinikorumadan,tümrisklerigözealarakvetümnorm-
larıaşarakbirpolitiköznellikkurarkenvebubağlamdaBataille’inifadesiyle
gerçeközgürlüğüdeneyimlerkeniktidarıneşitsizdağıldığıbirortamdatutuk-
lanarak,işkencegörerekveöldürülerekdevletinaçıkşiddetinemaruzkalıyor-
lar.

Kürtçocuklarıiçinezilmişliklerininnedenidevletveonunkurumlarıdır.Fakat
devletekarşımücadeleederkenonlarailelerininhattaKürthareketininnorm-
larını da aşıyorlar. Onlar Kürt hareketini reddetmiyorlar, kendilerini Kürt
hareketininiçindetanımlıyorlarveAbdullahÖcalan’ıdabirlider,kendilerini
mobilize edenbir figürolarakgörüyorlar. FakatKürthareketinin siyasetini
içererek dönüştürüyorlar. DTP’nin reel siyaset yapabilmek -barış, affetme,
uzlaşmavepazarlıksiyaseti-içinunutmakzorundakaldığışeyibuçocuklar
gündelikhayatlarındasüreklihatırlıyorlar.Ailelerindenedindikleritarihvedil
onlara her gün devlet şiddetini hatırlatıyor. Devletin temsilcileriyle (polis,
öğretmen vs.) her gün yaşadıkları karşılaşmalar, sıradan Türklerin de bu
katastrofta payının olduğu bilgisi çocuklar arasında sürekli olarak yeniden
üretiliyor.Tümbunlar,DTPuzlaşmavebarışadınaonlarıunutmayazorlasa
da belki de tam da unutmaya zorladığı için, çocukların anlam dünyalarını
biçimlendiriyor.AncakburadaönemliolannoktaKürthareketi içindekibu
farklısiyasettarzınınfarklıkuşaklararasındaolmasıdır.BudaKürthareke-
tininyörüngesininfarklıkuşaklararasındakimücadeleileşekilleneceğiniim-
liyor. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki çocukların siyaseti zamansal ve
mekânsalolarakbelirsizbirtemeldevaroluyorbunedenlenedevletnede
Kürthareketibusiyasetianlayamıyor.Birtaraftan,busiyasetnormları,sınır-
ları, toplumsal ve yasal kanunları aşıyor.Diğer taraftanda bu yarı-otonom
örgütlenmelerKürtlerintemsilcileriniveKürtörgütlerinireddetmedenalter-
natifpratiklervesöylemlerüretiyor.Hareketleaynısloganlarıkullansalarda
hareketindemekistediğindenfarklışeylerimaediyorlar.Örneğinbirçocuk
Kürtkimliğiiçinmücadeleettiklerinisöylüyor.OnaKürtkimliğiylenedemek
istediğinisorduğumdaokimliklerinde“KürdistanCumhuriyeti”yazılmasıve
kendiülkeleriolmasıgerektiğiniifadeetti.

Kürtçocuklarınınpolitiköznellikleri,Kürthareketinintaleplerinivesiyaset
yapmatarzınıdönüştürebilecekalternatifbirsiyasetinçıkabileceğinigösteri-
yor. Ayrıca Kürt çocuklarının hikayeleri bize özgürlüğün ve mücadelenin
yenidenkavramsallaştırılmasıiçinolanaklarsunuyor:Özgürlükvemücadele
uzlaşıvemağduriyetdiliyledeğilşiddetleveegemenliklekuruluyor.
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