
“...çünküherikiduyguda[nefret ve fedakârlık]köleleştirilmiş 
atalarımızın imgesiyle beslenir,torunlarımızın 

kurtarılması idealiyle değil”

WalterBenjamin,“Pasajlar”,XII.Tez

Dostoyevski,tutuklulukgünlerinianlattığı“ÖlüEvindenAnılar”kitabında
birtoplumunuygarlıkseviyesininhapishanelerinegirilerekanlaşılabileceği-
nisöyler.Buyazınınsayfalarındakronolojikbirşekildedizilencezaevi/tu-
tuklulukfotoğraflarındayeralaninsanlarınTürkiye’dekiuygarlaşmaseviye-
sinedairsöyleyecekleriçokşeyolmasıçokdaşaşırtıcıdeğildir.Ancakasıl
olarak,bufotoğraflardakiortakpayda,yaniKürtlervecezaeviilişkisiince-
lendiğinde,CumhuriyettarihiboyuncaTürkiyeözelindeKürttoplumunun

1925Diyarbakır.24Haziran1925tarihliVakitgazetesindeyeralanbufotoğraf“İsyanlaalakadarolmak-
lamaznunDiyarbekirliler”altyazısıylaverilmiş(Aktaran:MehmetBayrak).ŞeyhSaitİsyanı,Türkiyeka-
muoyundaçoğunlukla“dinci”,“gerici”birayaklanmaolarakaksettirilsede,fotoğraftagörülenkişilerin
çoğunluklaCemiloğullarıgibiaristokratKürtelitlerindenolmasıdikkatçekicidir.

Cezaevi: Değişen ve Görünmeyen Yüzler 

DâraElhüseyni
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özgürlük/tolere edilme seviyesinin anlamlı ve çarpıcı bir tablosu gözler
önüneserilmektedir.

Dinadamları,büyüktopraksahiplerigibiKürttoplumunungelenekselayrı-
calıklıkesimlerinden,okumuş,aydınkesimlerine;seçilmişmeşrumilletvekil-
lerindenpolitikaktivistlerinevekadınlarındançocuklarına1 kadarneredeyse
birtoplumuntümkesimlerinintarihboyuncacezalandırılma,kapatılma,ıslah
edilme, disipline edilme vb. amacı ve kaygısıyla hapishanelerde yatmış ol-
maları,“işlenensuçlarınvekabahatlerindoğalsonucu”2 gibikurubirhukuk
diliyleaçıklanabilirolmaktançokuzakbirolguyuvesürekliliğiişaretetmek-
tedir.Bufotoğraflaraltaltakonduğunda,değişentoplumsalprofillerleKürt
toplumundakideğişiminizlerinidesürmekpekâlâmümkündürancakbufo-
toğraflardaneyindeğiştiğikadarneyindeğişmediğinigörmekyadsınamaya-
cakönemesahipbirzorunluluktur.

Toplum ve Kuram dergisiolarakKürtçocuklarınıdosyakonusuedinmemizde
çocuklar üzerinden indirgemeci ve sorunlu bir kategorizasyon üretimini
tekrarlamaktanötetamdabu“değişmeyenşey”yanibufotoğraflardaaçıkça
görülebilecek olan süreklilik ile ilgili. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca
merkeziotorite/iktidartarafındanbirsuçvecürümteşebbüsününyadaböyle
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1 Bunoktadabirhatırlatmayapmakgerekirse,Kürtçocuklarınınsiyasieylemliklerindenötürüya-
şadıklarıcezaevitecrübelerisadecesonbirkaçyıldakigelişmelerleortayaçıkmışyenibirhadise
değildir. Yakın geçmişten somut bir örnek vermek gerekirse, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası
Diyarbakır Askeri Cezaevi’nde özel bir çocuk koğuşu da (31. Koğuş) kurulmuş durumdaydı
(Mavioğlu,2006:146).Mavioğlu’nunaktarımınagöre,cezaeviidaresininözelbirönemverdiğibu
koğuş,devletgüdümündekiradikalİslamcıörgütHizbullahiçinkadrolaryetiştirecekti(2006:147-
48).

2 Elbetteki,buradabahsedilensuçvecürümler,halkıkinvenefreteteşviketmek,devletinvemil-
letinbölünmezbütünlüğünekarşıgelmekgibipolitikkapsamlısuçlardır.

1960,İstanbulHarbiyeCezaevi.1959yılıitibariyle,KürtaydınkesmindebaşlayanuyanıştanveIrak’taki
Kürtlerinhareketliliğindenrahatsızolaniktidar,MİT’in(odönemMAH)deönerisiyleKürtaydınlarına
yönelikgeniştutuklamalarayöneldi.Tarihe“49’larolayı”diyegeçenbututuklamadalgasısonucu50
Kürtaydını(MehmetEminBatugözaltındaykenhayatınıkaybettiğindengeriye49tutuklukalmıştır)tu-
tuklanıp,idamcezasıylayargılandı.Ortadaherhangibirdelilolmamasınakarşın,dava1965’tezaman
aşımınauğrayanakadarsürdü(Aktaran:AyşeHür).
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birpotansiyelinetrafındakodlanmış,böylebirteşebbüsyadapotansiyelile
beraberalgılanmakistenmişbirhalkınmaruzkaldığı“rutin”uygulamalarve
pratikler3 göz önünde bulundurulduğunda, Kürt çocukları meselesi (siyasi
eylemliliğinbiröznesive/veyabirkorku/nefretnesnesiolarak)yeniolduğu
kadar belli tarihsel dinamikleri ve geçmişin geri yansımalarını da içinde
barındıranbirkonudur.

BahsigeçenkodlamanınvealgılamanınKürtçocuklarıbağlamındadaörnek-
lerirahatlıklaverilebilir.Diyarbakır’daveAdana’da“taşatançocuklar”hakkın-
daincelemeleryapan“TBMMÇocukHaklarınıİzlemeKomitesi”nintespitine
göre,Diyarbakır’daPKKadınataşattığıiddiaedilençocuklariçinaynısuçtan
beşayrısuçlamayapılmaktadır:“Yasadışıgösteriyapmak,kamuyazararver-
mek,terörörgütüadınasuçişlemek,terörörgütününpropagandasınıyapmak,
devletinbütünlüğünühedefalmak”.4 Buaçıklamadandaanlaşılabileceğiüzere
taşatmakiledevletinbütünlüğüarasındakurulanilişkisığbirirrasyonellikten
yadazorunluhukukibirprosedürdençokgeçmiştenbugünedevamedenbu
kodlamavealgılamaileyakındanilişkilidir.Budurumaekolarak,31Ağustos
2009’daAdaletBakanıSadullahErgin’in,Diyarbakır’da2014yılındatamamlan-
maküzerebinerkişilik ikicezaevinindışındaüçyüzkişilikbir“çocukceza-
evinin”deyapımınabaşlanacağıaçıklaması5 da,Kürtçocuklarınıneylemliliğine
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3 Bupratiklerveuygulamalarhernekadarböylebiryazınınkapsamınıaşsada,resimaltlarındayer
alanbilgilerbukonudabirfikirverebilir.

4 Haberintamamıiçinbakınız:
http://www.habervitrini.com/kurt_aciliminda_ilk_adim_tas_atan_cocuklara-414770.html.

5 Haberin tamamı içinbakınız:http://www.haber7.com/haber/20090831/Diyarbakira-300-kisilik-
cocuk-cezaevi.php

1960,SivasKampı.27Mayıs1960askeridarbesitutuklubulunan49’larındurumundabirdeğişiklikyaratmadığıgi-
bi,Kürtaydınlarınaekolarakdönemintoprakağaları,aşiretreisleriveşeyhleridedarbedenhemensonratutukla-
nıp Sivas Kabakyazı’da bir kampa kapatıldılar. Toplam 485 kişinin tutuklandığı bu olaya dair Milli Birlik
Komitesi’nin“Türkiye’ninbütünüyleyalnızTürklerinvatanıolduğu,başkagayelertaşıyanbirkaçkişiyebenimseti-
lecektir”(Aktaran:AyşeHür)şeklindekiaçıklamasıTürkiye’deKürtleredairdevletinalgılamasınabirörnektir.
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karşıbenzerbirkodlamanınvealgılamanınipuçlarıolarakgörülebilir.6

Konuya dair başka bir örnek, 1990’ların başlarından itibaren köy
boşaltmalar/yakmalarilebaşlatılmışolan“ZorunluKürtGöçü”süreciylebatı
metropollerinde yoğun bir şekilde gözükmeye başlayan göçmağduru Kürt
çocuklarınınkriminalizeedilmesiüzerindenverilebilir.Sokakçocuğu,tinerci,
kapkaççıgibitanımlamalarla,alışılageldik“masumçocuk”yada“düzenmağ-
duru” gibi kategorilerden çok farklı bir yere konumlandırılan bu çocuklar,
2000’li yıllarla beraber, bir korku ve nefret nesnesi haline getirilerek
Türkiye’deyükselenırkçıveşovenistdalganınhedefihalinegeldiler.Türkiye
kamuoyundaideolojikveözelbiranlamasahipolan“terör”kavramıda,med-
yahaberlerindebuçocuklarlailişkilendirildivekapkaççıterörü,tinerciterörü
gibi tanımlarmedyahaberlerinde sıklıklagörülürhalegeldi.Buhaberlerde
terörkavramınınkullanımınıbukadarkolaylaştıranyadanormalleştirenet-
mensaltbuçocukların failiolduğu iddiaedilenvakalarınyarattığıdehşetle
açıklanabilirolmayıptoplumsalbilinçaltındakiterörkavramıileetnikbirgrup
(Kürtler) arasında kurulan ilişkisellik/özdeşleştirme ile de beraber
düşünülmesi,tartışılmasıgerekenbirmeseledir.7
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6 Bakanın bu açıklamasından önceki yakın tarihlerde, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Türk
TabiplerBirliği,DiyarbakırBarosuveDiyarbakırValiliğibünyesindekiİlİnsanHaklarıKuruluta-
rafındanDiyarbakırETipiCezaevi’ndekisorunlaradairayrıayrıraporlarhazırlanmış,personel,
uzmanvedonanımeksikliğindenkaynaklısorunlardışında,çocuklarındaiçindeolduğusiyasi
mahkûmlarauygulananayrımcılıklardabu raporlardayer almıştır.Bütünbu raporlarakarşın
Bakanınsadecekalabalıkkoğuşeleştirisinidikkatealarakyenicezaevlerininyapılacağınıaçıkla-
masıgayetmanidarolupKürtçocuklarınadairdevletingeleceğedairprojeksiyonunudaortaya
koymaktadır.

7 BumeselenindahakapsamlıbirtartışmasıiçinDelalAydın’ınbusayıdakiçalışmasınabakılabi-
lir.

12Eylül 1980darbesi sonrasıTürkiye’ninveKürtlerinenkaranlık sayfalarındanbiriolanDiyarbakır
Askeri Cezaevi’nden bir fotoğraf. Diyarbakır Askeri Cezaevi, 12 Eylül darbesinden önce de, 1971
MuhtırasısırasındaKürtaydınlarınvemuhaliflerintutulduğubiryerolmuştur.
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Bubağlamda,Kürtçocukları sözkonusuolduğunda, saltçocuklukvurgusu
üzerinden sıklıkla başvurulan pedagojik yaklaşımlar ve vicdanmuhasebesi
çağrılarıkonununtamanlamıylaanlaşılmasındayeterliolmadığıgibibuko-
nununKürtmeselesieksenindekipolitik,tarihsel,toplumsalhafızavesosyo-
ekonomikbağlantılarınıdabilinçliyadabilinçsizgözardıetmektedir.Buse-
beptenötürü,bupedagojikyaklaşımsonucuortayakonançözümönerileride
bildikkalıplarındışınaçıkamamaktadır.Bazıkesimler,buçocuklarıneylem-
lerindendoğrudananne-babalarınısorumlututmaktavehedefgöstermekte-
dir.Diğertaraftansa,buçocuklariçineğitimolanaklarınınyaygınlaştırılması
eylemciçocuklaradevletinkollukgüçlerininvediğeryetkililerininşefkatlibir
şekilde yaklaşması, cezaevindeki çocuklara mesleki eğitim verilmesi gibi
klişeleşmişvealtıdoldurulmamışçözümreçeteleridışındataşatançocuklara
badmintoneğitimivererektaşatmaktanvazgeçirmek8 gibiabsürtdenebilecek
önerilerdekamuoyunayansımaktadır.

Bütün bunların ışığında, ünlü çocuk gelişimcisi ve psiko-tarihçi Erik
Erikson’un, çocukların sadece kültürel temaları yansıtanbir ayna yadabir
yaratıkolarakdeğil,aynızamandadakültürünbiryaratıcısıvedinamikbir
güç olarak da incelenmesi gerektiği yönündeki tespiti (Onur, 1994: 22-23)
böyle bir dosyanın hazırlanmasındaki temelmotivasyonumuz ile fazlasıyla
örtüşmektedir. Ki, Kürt siyasetinde politik taleplerin geçmişe oranla daha
düşükbirprofildeseyrettiğigünümüzkonjonktüründe,buçocuklarınbirnevi
otonom bir şekilde daha radikal bir siyasi söylemi ve eylem biçimini
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8 Haberin tamamı için bakınız: http://www.badminton.gov.tr/index.php?haberId=237. Haberde
yer alan şu ifadeler sözü edilen algılama eksikliğinin çarpıcı bir örneği olarak görülebilir:
“BadmintonFederasyonuBaşkanıMuratÖzmekik,özellikleDoğuveGüneydoğuAnadolubölge-
lerinde,bazıçocuklarıneylemlerekarıştıklarını,polisetaşattıklarınıifadeederek,“Biztaşyerine
raketvetopdiyoruz.Taşıatmaklabadmintonraketinisavurmakarasındafizikselhareketolarak
farkyok”dedi…AKPHakkariMilletvekiliÖzbek,birkaçhaftaiçindeprojeyebaşlayacaklarınıifa-
deederek,“İlkaşamadaBadmintonFederasyonu’nunvermişolduğu3bintopuHakkarimerkez
veilçelerindeçocuklarımıza,öğrencilerimizedağıtacağız.Böyleceoradayetişençocuklar,sporla
sayesindesıkıntılarınbirazuzağındakalabileceklerdir”dedi.”(Yazımhatalarımetneaitolup,vur-
gulareklenmiştir.)

1994’tedokunulmazlıklarıkaldırılan10DEPmilletvekilindenOrhanDoğan,LeylaZana,SelimSadakve
HatipDicletutuklanıpUlucanlarCezaevinekonmuştu.
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9 BudurumadairkimisomutörnekleriçinHaydarDarıcı’nınbusayıdayeralançalışmasınabakı-
labilir.

2001,İstanbulGebzeCezaevi.Kürtsiyasetindekadınlardaaktifleştikleriölçüdecezaevipratikleriylekar-
şılaştılar.Çokfazlasözüedilmesede12EylüldarbesisonrasıDiyarbakırAskericezaevindekadıntutuk-
lulardayoğunbaskıveşiddetgördüler.Bufotoğrafise2001yılındaGebzeCezaevi’ndeçekilmişolup,fo-
toğraftaKürtkadınsiyasitutuklaryeralmaktadır.
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14

sahipleniyorolmaları9 da,böylebiryaklaşımıngerekliliğinifazlasıylaişaretet-
mektedir.Toplum ve Kuram dergisi olarak ortaya koymak istediğimizKürt
çocuklarını pedagojik bir rehabilitasyonun yadabir normalizasyonunkap-
samı içindedüşünülmesigerekençocuklarolarakkodlamaktanötebukes-
iminkendiöznelliklerini,koşullarınıönplanaçıkartabilmek;siyasieylemlilik-
lerinivemobilizasyonlarınıbiranomaliyeyadapatlamayaindirgemekyerine
bunlarıuygunbirtarihselbağlamavekonjonktüreoturtarakanlamayaçalış-
maktır.Böylesibiryaklaşım,gerekmerkeziotoritegereksedekamuoyu/med-
yatarafındanKürtçocuklarıüzerindenyapılantartışmalarınvebuçocuklara
karşıgeliştirilentavırlarınpolitikvetoplumsalizdüşümlerininveiçeriklerinin
hakkıylaanlaşılmasıiçindeelzemdir.

Fotoğraf tutkusuyla da bilinen ABD’li muhalif entelektüel-eylemci Susan
Sontag,fotoğrafın“gerçekliğiolduğuşekliylesabitlemeninbiryolu”olduğunu
söyler. Ona göre, fotoğraf, uzaklaştığını ya da deforme olduğunu
düşündüğümüz gerçekliği büyüterek önümüze sermektedir (Sontag, 2005:
193-94). Bu sayfalarda görülen fotoğraflar da benzer bir şekilde anlamlı bir
gerçeği gözler önüne sermektedir. Günümüzde, Kürt çocukları artık bildik
çocuk tanımlamaları yerine,Kürtlerinde toplumsalhafızasına işlemişolan,
Benjamin’inbahsettiği“köleleştirilmişatalarimgesi”ilefarkedilebilirvean-
laşılabilirhalegelmiştir.Buyüzdende,nekadargözardıedilmekistenirseis-
tensinvenekadarfarklıyönlereçekilirseçekilsin,Kürtçocuklarıöyleyada
böyleTürkiye’dekiuygarlıkseviyesininanlaşılmasıiçinenönemligöstergeler-
denbiriolarakgözlerimizinönündedurmaktadır.
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2009.Radikalgazetesindenalınanbufotoğrafilkbakıştaokullardaçekilen“toplusınıffotoğraflarını”
anımsatsada,örgütüyeliği,örgütpropagandasıyapmak,devletinbütünlüğünekarşıçıkmakgibisuçlar-
danyargılananKürtçocuklarınınçektirdiğibircezaevihatırasıresmi.
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