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Başlarken 

Bir grup Suriyeli insan hakları aktivisti, 

avukatı ve cezaevlerinden kurtulanlar, 

2014 yılının Aralık ayında Türkiye’nin 

güneyinde Gaziantep'te "Özgür Yasemin" 

(Freedom Jasmine) örgütünü kurdular. Bu 

organizasyon mahkumlara (hüküm 

giymiş) karşı işlenen ihlallerin 

belgelenmesi ve Suriye'deki çeşitli gruplar 

tarafından zorla ortadan kaybolan 

insanlarla ilgili bir organizasyondur. 

 “Özgür Yasemin”, 2014 yılının 

sonlarında "Suriyeli Mahkumları 

Kurtarmak İçin Küresel Kampanya" adlı 

ilk eylemini başlattı. Ek olarak, bu örgüt 

Suriye ve Türkiye'de insan hakları 

ihlallerinin belgelendirilmesi ve insan 

hakları kampanyalarını planlama ve 

yönetme konularında insan hakları 

savunucularını eğitmektedir. 

Özgür Yasemin, son günlerde, sınır dışı 

edilen ihlal vakalarını belgelemek ve ilgili 

mahkemelerde çıkarılacak belgeleri,  

cezaevinden kurtulanlar ile mülakat 

yaparak hazırlamaktadır. Örgüt, bu 
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ihlallerin faillerini adalete teslim etmek 

istemektedir. 

Bu çalışma, savunuculuk çabalarını 

güçlendirmek, "mahkumlar meselesi"ni 

politik güzergahtan azade, tarafsız kılmak 

ve kazazedeler konusunu kurtulanların 

toplumla tekrar bütünleşmesi ve onlara 

yardımcı olmak için farklı çabaları 

desteklemek üzere analiz etmek amacıyla 

başlatılan bir organizasyondur. 
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Yönetici Özeti  

Bu araştırma, eski mahkumların 

cezaevlerinden çıktıklarında yaşadıkları 

sosyal, ekonomik ve kimlik eksenli 

sonuçları incelemektedir. Ayrıca ceza 

infaz kurumlarının mahkumların 

yaşamları üzerindeki etkilerini ortaya 

çıkarmak ve analiz etmeyi 

amaçlanmaktadır.  

Çalışma, 2011 ile 2017 yılları arasında 

ülkedeki mevcut çatışma nedeniyle 

tutuklanan Suriyeli eski siyasi 

mahkumlarla ilgilidir. 

Çalışma sırasında temellendirilmiş kuram 

yöntemi benimsenmiş ve eski mahkumları 

kapsayan amaçlı örneklem içerisinden 

mülakat yapılarak konunun genel 

çerçevesini oluşturan, birbiriyle örtüşen 

boyutlar sorgulanmıştır.  

Başlangıç olarak siyasi mahkumların hala 

tartışmalı olan ulusal, uluslararası 

tanımlarının ötesinde yasal tanımları 

ortaya konulmuştur. Ardından, eski 

mahkumların cezaevinden çıkmanın 
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"başlangıç" anlarını tecrübe etme biçimi 

ele alınmıştır; "özgür" olma halinin ilk 

andan itibaren deneyimlenmesi kritiktir. 

Bu durum mahkumlara dış dünyadan 

uygulanan tam veya yarı tecridin 

anlaşılması için incelenmeye değer bir 

örnek olgudur. Daha sonra, eski 

mahkumların dış dünyayla olan deneyimi, 

dış dünya ile ilk temaslarından mülakata 

kadar geçen zamana değin geniş bir 

zaman periyoduna dayalı olarak analiz 

edilmiş ve "Yurtsuzlaştırma" olarak 

kavramsallaştırılan ve eski mahkumun 

topluluk, kent ve dünya açısından hangi 

alanlarda kalıcı/kesintisiz kök saldığı 

araştırılmıştır. 

Ardından eski tutuklular tarafından 

benimsenmiş/uygulanan toplumsal 

kimliğin başlangıç belirleyicileri ele 

alınmış ve analiz edilmiş, cezaevinin bu 

kişileri nasıl etkilediği tanımlanmaya 

çalışılmıştır. Eski mahkumların ifade 

ettiği yabancılaşmanın, devletin 

meşruiyetini nasıl etkilediğinin yanında 

eski mahkumlar tarafından devletin 
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meşruiyetinin, vatandaşlık algısının ve 

vatandaşlık deneyimlerini nasıl algılandığı 

da tartışılmıştır.  Ayrıca, örnek üyelerin 

bireysel kimlikleri ve göründüğü yapı da 

analiz edilmiştir. 

Son bölümde ise, Suriye bağlamında 

önceki analize dayalı olarak "yeniden 

bütünleşme" kavramı tartışılmıştır. 

Özellikle şu anda Türkiye'de mülteci olan 

eski siyasi mahkumların yüz yüze geldiği 

sorunlar irdelenmiştir. 
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Giriş 

Mart 2011'den bu yana halk tarafından 

gerçekleştirilen protestolar ve gösteriler, 

1963'ten beri iktidar partisi olan Baas 

Partisi ve Beşar Esad rejimine karşı 

Suriye'de patlak verdi. Bu protestolar, 

"Arap Baharı"nın bir parçasıydı. İki Arap 

diktatörü deviren Tunus ve Mısır 

cumhurbaşkanlarının, kalabalık barışçıl 

gösterilerin ardından yenilmesinde ordu 

itici güç oldu.  Libya'da ise barışçıl 

gösteriler, Batı'nın desteklediği silahlı bir 

devrime dönüştü ve “Kaddafi” 

diktatörlüğünün devrilmesine ve 

Kaddafi’nin öldürülmesine neden oldu. 

Libya'ya kıyasla Yemen'de, "Ali Abdullah 

Salih" diktatörlüğü oldukça basit bir 

askeri güç ile devrildi.   

Suriye'deki barışçıl gösteriler kademeli 

olarak uluslararası olmayan bir silahlı 

çatışmaya ya da iç savaşa dönüşmüştür. 

Esad rejiminin uyguladığı acımasız 

zulüm, iç savaşa giden yolda önemli 

faktörlerden biriydi; rejim ordusundan 

kaçıp kurtulanlar kademeli olarak arttı ve 
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kurtulanlar, 2011'in sonlarında Özgür 

Suriye Ordusu'nun (ÖSO) çekirdeğini 

oluşturdu. Ardından, rejime ve birbirlerine 

karşı savaşmak için çeşitli ve çelişkili 

silahlı gruplar ortaya çıktı. Farklı 

ideolojiler, aidiyetler ve bağlılıklara sahip 

İslamcı, aşırı İslamcı, milliyetçi (PYD 

gibi) çeşitli gruplar, bugünkü karmaşık 

durumun ortaya çıkmasında katkıda 

bulunmuştur. 

Öte yandan, uluslararası güçlerin ve 

bölgesel milislerin müdahalesi çatışmayı 

karmaşıklaştırmış ve Sünni -- Şii / Alevi 

çatışması olarak adlandırılan bir 

mezhepsel bir doğa kazanmasında rol 

oynamıştır. Bu mezhepsel boyut, Suriye, 

bölgesel ve küresel anlatı ve söylemde 

sürekli olarak kök salmıştır. 2013 yılından 

bu yana ise, çatışmada önemli rol oynamış 

olan İran hükümetine sadık ve destek 

veren Şii militanların,  mezhepsel boyutun 

fitilini ateşlemedeki rolünü vurgulamak 

gerekmektedir. Bunun sonucunda 

Suriye’de, Iraklı, Afganistanlı ve 
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Pakistanlı militanlar kendilerine yer 

buldular1.  

Eylül 2014'te Suriye'de, ABD merkezli 

uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı hava 

saldırısı başladı; Rusya bir yıl sonra 2015 

yılının Eylül ayında, Suriye'de Esad'ı 

destekleyerek doğrudan müdahalede 

bulundu. Yaklaşık bir yıl sonra Ağustos 

2016’da ise Türkiye liderliğindeki "Fırat 

Kalkanı Operasyonu" Suriye'nin 

kuzeyinde IŞİD'e karşı faaliyete geçti. 7 

ay sonra ABD donanması, 2017 Nisan’da 

Idlip’te "Khan Shykhun"a karşı işlediği 

iddia edilen kimyasal saldırının bir tepkisi 

olarak rejimin hava üssü olan "Shayrat 

Airbase" a çarptı. 

Özetle, rejim ve rejim yanlısı güçler, ÖSO 

taburları, geniş İslamcı kuvvetler, Kürt 

güçleri ve IŞİD gibi çatışan çeşitli güçler, 

Suriye topraklarını kontrol etti: Bu 

güçlerin her biri - bir bakıma - bölgesel 

veya uluslararası güçler için bir basamak 

veya müdahale için mazeret işlevi 

görmüştür.  
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Bu siyasi - askeri çerçeve dahilinde, insan 

haklarına ve uluslararası insancıl hukuka 

karşı ciddi ihlaller meydana gelmiş ve 

halen gelmektedir.  Araştırmada, rejimin 

cezaevlerinde keyfi tutuklama ve işkence 

kurbanlarına odaklanılmaktadır. Keyfi 

tutuklama, işkence, kötü muamele, ölümle 

sonuçlanan işkence ve zorla ortadan 

kaybolma, rejimin halk protestosunu ezme 

çabasının temel araçlarını oluşturmaktadır. 

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın hazırlamış 

olduğu belgelere göre, 2011 yılında 

meydana gelen protestolarından bu yana 

çoğu 18 yaşın altında 2800 çocuk ve 5800 

kadın olmak üzere 9300'den fazla kişinin 

tutuklandığı isimleriyle birlikte saptanmış, 

pek çok kişinin ise ortadan kaybolması 

için zorlandığı bildirilmiştir2. Ancak 

Suriyeli aktivistler tutuklu sayısının 

200,000’den daha fazla olduğuna işaret 

etmektedir. Uluslararası Af Örgütü ve 

İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi 

uluslararası insan hakları örgütleri, 

diğerlerinin yanı sıra, Suriye 

cezaevlerinde mahkumlara karşı işlenen 
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işkence, temel hak yoksunluğu ve yargısız 

infaz konularında çeşitli araştırma ve 

raporlar düzenlemişlerdir. Uluslararası Af 

Örgütü rejimin cezaevlerinde 2017 yılı 

ortalarından itibaren 17.723 tutsağın 

öldürüldüğünü tahmin etmektedir. 3 

Tutukluların ne kaderlerine, ne de bundan 

sonraki süreçte ne olacağına ilişkin 

bilginin saklı tutulmasının bir çeşit toplu 

cezalandırma uygulaması olduğu kayda 

geçirilmelidir. Ailelerin, rejim tarafından 

tutuklanan üyelerinin "parçalanmış 

bedenlerinin" bir resmini arayarak 

günlerini geçirmeleri yaygın bir durum 

haline gelmiştir. Özellikle "Sezar" rejimin 

cezaevlerinde öldürülen mahkumlara ait 

55 bin fotoğrafın sızdırılmasının ardından 

bu durum yaygınlaşmıştır. Şu ana kadar 

binlerce aile, yakınlarının cezaevindeki 

durumu hakkında hiçbir bilgiye sahip 

değildir. 

Suriye’deki mevcut çatışmalar sırasında 

yapılan tutuklamalarla ilgili olarak, daha 

önceki çalışmaların çoğunluğu dönemin 

felaket koşullarından ziyade fiili 
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tutukluluk dönemine odaklanmıştır. 

Mahkumların serbest bırakıldıktan sonraki 

hayatları hakkında az da olsa çeşitli 

çalışmalar vardır. Bu konuyla ilgili sadece 

bir adet, eski kadın mahkumların toplumla 

yeniden bütünleşmelerinin belirleyicileri 

ile ilgili istatistiksel bir çalışma yapıldığı 

tespit edilmiştir. Ancak bulguların 

sonuçlarındaki temel metodolojik hatalar 

yüzünden bu çalışmadan 

faydalanılamamıştır. Çalışmanın 

çıkarımsal istatistiksel bulguları, gerekli 

araştırma standartlarını 

karşılamamaktadır4. 

Çalışma, dünyanın farklı bölgelerindeki 

eski siyasi mahkumların ve eski 

mahkumların durumunu inceleyen 

çalışmaları, “İçeri”den “Dışarı”ya geçiş 

fikrinin (ya da göstergesinin) her durumda 

karmaşıklığını vakalara dayalı olarak 

incelemektedir. Bunun yerine, bu geçişin, 

basit göstergelerin (insan dışılık, 

haksızlık, baskı, işkence altında ölenler 

vb.) birleşiminden diğer bir basit 

göstergeler olan(özgürlük, diriliş vb.) 
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oluşan bir duruma taşınma olarak 

nitelendirildiği gözlemlenmiştir. Bunun 

gibi basitleştirilmiş bir anlatı, haklı olarak 

sadece hayatta kalmanın dahi büyük bir 

hedef olduğu "İçeri"nin aşırı karanlığı ve 

acımasızlığından kaynaklanabilir.  

“İçeri”den “Dışarı”ya doğru hareket 

etmenin tamamen başarılabilir bir eylem 

olmadığı kabul edilmelidir. Bu sadece bir 

mekânsal hareket değildir; bir kişi açıkça 

yerel sınırları aşar. Nitekim yaşayan bir 

sosyal, politik, semiyotik ve anlatı 

sembolü olarak hem "İçeri", hem de 

yalnızca eski mahkumlar tarafından ifade 

edilen "İç-sembol"ün kendisini 

doğruladığı "Dışarı" fikri birbiriyle 

örtüşmektedir. Demek ki, eski tutsak 

"İçeri" ve "Dışarı” arasında ortak bir 

elçidir.  Bu bağlamda, eski tutsağın 

basitçe karanlık bir “İçeri”den, daha rahat 

veya daha az karanlık bir “Dışarı”ya geçiş 

yapan hareketli olduğu söylenemez.  

Yeniden bütünleşme çalışmaları, iki alan 

arasındaki örtüşen bölgede meydana gelen 

karmaşıklığa odaklanmakta ve bunlar ile 
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birleşmektedir: İçeri ve Dışarı; konu 

hakkında çalışmalar çok boyutlu olup, 

siyasi, kimlikle ilgili, ekonomik ve sosyal 

boyutları kapsayabilmektedir. 

Suriye'deki durumda, bu tip endişeleri 

daha da karmaşıklaştıran iki faktör 

bulunmaktadır.  İlki, “Dışarı”, 2011'den 

beri radikal bir biçimde değişmiştir. 

İkincisi ise, mahkumların dikkate değer 

bir kısmının “Dışarı”da ne olduğuna dair 

ya hiçbir bilgisi yoktur ya da çok az fikre 

sahiptir.   
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Metodoloji: 

a- Bu araştırma, Suriyeli eski siyasi 

mahkumların koşullarının farklı 

boyutlarını analiz etmekte ve bunları 

aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır: 

Eski Siyasi Mahkum: Rejim tarafından 

veya rejim taraftarları tarafından mevcut 

Suriye çatışmasıyla ilişkilendirilerek 

tutuklanan Suriye veya Filistinli 

mahkumlar (1948 yılından bu yana, 

binlerce Filistinli Suriye'ye kaçmıştır ve 

Suriye'de yaklaşık 500.000 Filistinli 

bulunmakta)dır. Bu tanım, Esad rejimine 

karşı şiddet içermeyen eylemler ya da 

askeri eylemlerde aktif katılım ile 

bulunmakla ilgili olabileceği gibi haksız 

yere rejim tarafından rehin tutulma ve 

rejim düşmanı olma ile suçlanmayı 

içeriyor olabilir.  

Sınıflandırılmış terörist gruplarla, aşırı 

İslamcı veya milliyetçi gruplarla bağlantılı 

olanlar, kasten tanımdan dışlanmıştır. 

Böylece örneklemin bulgular üzerindeki 

olası ideolojik etkilerini hafifletmek 

amaçlanmıştır (İslamcı ve milliyetçi 
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partizan bir çevreyi benimseyen 

mahkumlar dışındakiler çıkarıldığında 

ortalama bir tutarlılık beklenmektedir). 

Öte yandan tutsakların genelde suçlandığı 

"terörizm" hakkındaki tartışmadan 

kaçınmaya çalışılmıştır.  

Bu araştırma, aşağıda sıralanan iki 

nedenden ötürü, devlet dışı aktörlerin 

sahip olduğu cezaevlerindeki mahkumları 

kapsam dışı bırakmaktadır:  

1- Bahsi geçen mahkumların toplam 

tahmini sayısı 13.000'den azdır; Bu durum 

mahkumların toplam sayısının %10'undan 

az oldukları anlamına gelmektedir 

(Mahkumların % 90'ı rejim tarafından 

hapsedilmiştir) 5.  

2- Devlet dışı aktörlerin cezaevlerinde 

öldürülen mahkumların oranı %1 iken, 

%99'unun rejim hapishanelerinde 

öldürüldüğü hesaplanmıştır6.  

Fakat devlet dışı aktörlerin mahkumlarının 

incelenmesinden kaçınmanın, bu 

aktörlerin uluslararası insancıl hukuka ve 

insan hakları uluslararası hukukuna 
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aykırılığı gerçekleştirmediği anlamına 

gelmediği açıkça belirtilmelidir.  

Siyasi mahkumun kesin bir tanımının 

yapılması kanuni açılardan daha sonra 

tartışılacaktır. Bu tür bir tanım tartışmalı 

olduğundan tanım yapmak oldukça 

zordur.   

b- Bu araştırma, Suriye’deki mevcut 

çatışmalardaki eski siyasi mahkumların 

hayatlarıyla ilgili ilk araştırmalardan biri 

olması bakımından önem arz etmektedir. 

Araştırma cezaevindeki “cehennem” 

koşullarından başlayıp işkenceye maruz 

kalmış mahkumun tecrübesine varıncaya 

dek yapılmış olan araştırmaların ve 

araştırma dışı inanışların yaygın anlatısını 

bozmayı amaçlamaktadır.  

Böylece tutukluların deneyimine ilişkin 

olası anlatıların çeşitlendirileceği 

düşünülmektedir. 

c- Bu araştırma, birçok teorik boyutta, 

eski siyasi mahkumları desteklemek ve 

verilecek desteği planlamak için önemli 
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olan pratik belirleyicilerin bir kümesini 

tanımlamanın yanı sıra, onların cezaevi 

dışındaki dünyasını keşfetmeyi de 

amaçlamaktadır. 

d- Bu araştırmayı yapmak için 

Temellendirilmiş Kuram yöntemi 

kullanılmıştır. Böylece nitel tümevarımsal 

bir yöntem uygulanmıştır. Bu yöntem,  

toplanan verilerin ortaya çıkarılmasında 

daha esnek bir aralık sunması bakımından 

benimsenmiştir. Çalışmada bu tür veriler 

belirsiz kabul edildiği için önceden 

tanımlanmış kategoriler kullanmaktan 

imtina edilmiştir. 

Bu tür araştırmalarda uygulanan 

çerçeveler, genellikle toplumla yeniden 

bütünleşme ile ilgilidir; bu da kişisel ve 

toplumsal kimliğin, vatandaşlığın, sosyal 

ve siyasi katılımın incelenmesi gibi çeşitli 

yaklaşımları içermektedir. 

Yeniden bütünleşme çerçevesi 

kullanılarak, kavramın analiz 

yönlendirmesini tutarlı ve yönetilebilir 
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kılmak adına bir "hipotez" işlevi görmesi 

amaçlanmıştır. 

Aşağıdaki yaklaşımlar kullanılmıştır:  

1- Kimlik Teorisi 

2- Sosyal Kimlik ve Benlik Sınıflandırma 

yaklaşımları  

3- Temsil Teorisi 

4- Eski tutukluların yeniden bütünleşme 

işlemleri ile ilgili işlemsel yaklaşım. 

Öte yandan, bu çalışmanın amaçları için 

henüz yeterince çalışılmadığını 

belirtmekle ve önemi kabul edilmekle 

birlikte psikolojik yaklaşımlardan 

kaçınılmıştır.  

Dünya genelindeki eski siyasi 

mahkumlarla ilgili çeşitli araştırmalar 

incelenmiş ve Kuzey İrlanda'daki eski 

siyasi mahkumlar ile Burma'da yapılan 

birçok çalışma hakkında fazlaca açık 

kaynak materyal bulunmuştur. Bu 

ülkelerdeki koşullar ile Suriye'deki 

koşullar arasındaki farklılıklara rağmen 
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yapılmış olan çalışmalar, araştırmanın 

farklı bakış açılarından ele alınması 

bakımından önem taşımaktadır. 

e- Verilerin toplanmasında derinlemesine, 

yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmış, 

görüşülen kişiyi anlatmak için 

mülakatların sonunda kısa bir hikaye ya 

da küçük çizimler kaydedilmeye 

çalışılmıştır. Verileri analiz etmek için 

söylem analizi ve bu verileri kodlamak 

için MAXQDA yazılımı kullanılmıştır. 

f- Araştırmanın Kapsamı 

Bu araştırma yukarıda tanımlandığı gibi 

2012 ve Nisan 2017 arasında serbest 

bırakılan Suriyeli eski siyasi mahkumlar 

ile sınırlıdır. 

Araştırma aynı zamanda,  Suriye'de 

tutuklanan ve serbest bırakıldıktan sonra 

şuanda Suriye veya Türkiye'de 

yaşayanlarla sınırlanmıştır. 

g- Araştırmanın Çalışma Evreni 

Aşağıdaki koşulların her biri 

sağlanmalıdır: 
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1- Yukarıda tanımlanan eski siyasi 

mahkumların sayısı, 

2- Suriye’de rejim veya muhalefet 

kontrolündeki alanlarda yaşayanlar ile 

Türkiye’de yaşayanlar,  

3- Önde gelen aktivistler olarak kabul 

edilmeyen, siyasi olarak veya sivil 

yönelimi olmayan kişiler. Serbest 

bırakıldıkları tarihten bu yana siyasi ve 

sivil eylemciler haline gelen eski siyasi 

mahkumlardan birçoğu, 2011'deki 

ayaklanma öncesinde siyasi veya sivil 

eylemcilerdi. Bu insanlar, "normal", 

tanınmayan, aktivistlere kıyasla 

ayaklanmadan önceki siyasi duruma ciddi 

veya aktif bir dikkat vermemiş olsalar da 

farklı ve spesifik bir anlayışa sahiptirler.  

4- Tutuklama öncesi faaliyetleri sivil, 

medya, politik,  tahliye veya lojistik 

faaliyetlerle sınırlı olanlar. Rejime karşı 

sistematik ve sürekli olarak askeri 

eylemler yapan kişiler, doğası gereği 

savaş esirleri veya siyasi mahkum olma 
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üzerine herhangi bir tartışmadan kaçınmak 

için araştırma örnekleminden çıkarılmıştır.  

h- Örneklem, olabildiğince temsil etme 

kabiliyeti yüksek olarak tasarlanmış, 

amaçlı bir örneklemdir. Örneklemin 

üyelerinin %80'i Türkiye'de yaşamaktadır 

ve bu durum, örneklemin temsil niteliğini 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

i- Araştırmanın Sınırları 

1- Mülakata hazır ve istekli olan 

hapishanelerden kurtulan eski 

mahkumların bulunmasının zorluğu. 

2- Konuyla ilgili yalnızca açık kaynaklı 

materyallere erişilebilinmiştir. 

3- Örneklemin temsiliyetinin yetersiz 

olması 

j-Tanımlar: 

Suriye Güvenlik Güçleri: Güvenlik 

kuruluşları, ülkeyi bugüne kadar yöneten 

Baas Partisi tarafından yapılan darbeden 

sonra 1963'ten beri halkın baskı altına 

alınmasında önemli bir rol oynamıştır. 
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Güvenlik güçleri arasında Polis Güçleri, 

Askeri Güvenlik Güçleri, Hava Kuvvetleri 

İstihbaratı ve Devlet Güvenlik Güçleri 

bulunmaktadır. Bu hizmetler polisin ve 

yargının gücüne sahiptir ve insan 

haklarıyla ilgili ciddi ihlallerin yapıldığı 

kendi "gizli" cezaevlerine sahiptirler. 

Askeri Sydnaya Hapishanesi: Savunma 

Bakanlığı tarafından idare edilmektedir. 

Yüksek derecede insanlık dışı muamele ve 

adil yargılama olmadan işkence altında 

öldürülen çok sayıda kişi olması nedeniyle 

kötü bir şöhrete sahiptir7.   

Sivil Hapishaneler: Tutuklananlardan bir 

kısmı, Adra, Humus, Halep ve diğer 

hapishanelerdeki soruşturmalardan sonra 

sınır dışı edilmektedir. Bu ceza infaz 

kurumları İçişleri Bakanlığı 

gözetimindedir ve mahkumlar güvenlik 

güçlerinin kontrolünde olan 

hapishanelerdeki gibi yüksek derece kötü 

muamele görmemektedir. Her ne kadar 

genelleneme yapılamayacak olsa da, 

Halep Merkez Hapishanesinde adı 

bilinmeyen tutuklular işkence altında 
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öldürülmüştür. Ayrıca, sivil 

cezaevlerindeki mahkumların çoğunun 

herhangi bir yargılama veya ceza 

verilmeksizin orada tutulduğu ve ne 

süreyle tutulacağı konusunda hiçbir 

fikrinin bulunmadığına da dikkat 

çekilmelidir. 

İstihbaratın Bodrum Katları: İstihbarat 

büroları tarafından yürütülen işkence, 

hapis ve soruşturma yerlerine atıfta 

bulunmaktadır.  
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Siyasi Mahkumların Yasal Düzenleyicileri 

 

a- Uluslararası Hukuk 

 

Siyasi tutukluların uluslararası alanda 

yasal kati bir tanımı bulunmamaktadır. 

Böyle bir tanım hala tüm davalar için 

genelleştirilebilen kapsamlı bir yasal 

metin olmaksızın her bir davaya özgüdür. 

Suriye hukukunda ise, ilgili bir örgüt 

tarafından siyasi mahkumiyetin yasal 

tanımı yapılmamıştır. İnsan Hakları 

İzleme Örgütü (Human Rights Watch) 

gibi uluslararası örgütler, genellikle 

“yakalanmış, mahkum edilmiş, 

hapsedilmiş gibi kelimeleri kullanırken 

bazen de “barışçıl siyasi faaliyette 

bulundukları için tutuklanan insanlar” gibi 

öne çıkanları “siyasi mahkumlar” olarak 

göstermektedirler8.  

Uluslararası Af Örgütü “hapsedilmiş, 

yakalanmış, tutuklanmış” gibi kelimeleri 

kullanıyorken, Suriye ayaklanmasının 

başlarında bazı durumlar için “siyasi 
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suçlu” terimini de kullanmıştır9. Örgüt, 

bazen de Suriye’deki Kürt tutuklulara 

işaret eden “siyasi mahkum” ifadesini 

kullanmaktadır. Dikkat edilmelidir ki, 

Uluslararası Af Örgütü “siyasi suçlular” 

ile “siyasi mahkumlar” arasında bir 

ayrıma pek çok uluslararası örgüt ilgi 

göstermemesine rağmen işaret etmektedir.  

Af Örgütü “siyasi suçlular” ile “siyasi 

mahkumları” şu şekilde tanımlamaktadır 

10:  

Düşünce Suçluları: Genellikle hükümete 

muhaliftirler. Uluslararası Af Örgütü bu 

kişilerin özgürlüklerini koşulsuz ve derhal 

olarak istemektedir. Bu kişiler çoğu 

zaman görüşleri, kimlikleri ve barışçıl 

faaliyetleri nedeniyle tutuklanmaktadırlar. 

Aşağıda tutuklama nedenlerinin örnekleri 

sıralanmaktadır: 

1-Şiddet içermeyen siyasi aktiviteye 

katılım. 

2- Özerklik için mücadele eden bir azınlık 

grubuna mensup olma. 
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3-Devlet tarafından onaylanmayan dini 

uygulamalarda ısrarcı olma. 

4-Grev gibi toplu faaliyetlere katılma. 

5-Sadece yetkilileri eleştirdikleri halde 

aktif bir suça karışmış olmakla suçlanma. 

6- Ülkelerinde yapılan insan haklarına 

yönelik tacizler hakkında makale yazma. 

7-Vicdani ret gerekçesiyle zorunlu 

askerlik hizmetini reddetme. 

8-Ülkenin resmi dilini kullanmayı 

reddetme. 

9-Aile üyelerinden birinin muhalifliği 

nedeniyle tutuklanma. 

Siyasi mahkum: Tutukluluğuna sebebiyet 

verecek bir eylemde bulunması için 

kendisine itici motivasyonu veren bir 

düşünceye inanan mahkumdur. Düşünce 

suçlularının aksine Uluslararası Af Örgütü 

bu kişilerin serbest bırakılmasını veya 

bunlara özel bir muamele gösterilmesini 

(her türden suçluya verilen insani 

muamele dışında) talep etmemektedir. 
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Uluslararası Af Örgütü siyasi mahkum 

olarak sayılacak bazı örnekleri şöyle 

sıralamaktadır: 

1- Politik nedenlerden dolayı suç işlemiş 

veya suç işlemiş olmakla suçlanan kişi, 

örneğin; muhalif grubun amaçlarını 

desteklemek amacıyla cinayet işlemek 

veya hırsızlık yapmak. 

2-Siyasi bağlamda suç işlemiş veya suç 

işlemiş olmakla suçlanan kişi, örneğin 

gösteriye veya sendika protestolarına 

katılmak. 

3-Silahli bir muhalif gruba üyeliğinden 

dolayı tutuklanan bir kişi. 

Avrupa kaynaklarında, siyasi mahkum 

tanımına ilişkin şunlar bulunmuştur: 

2011 yılında Avrupa Konseyi, Konseye 

katılma gayreti içerisinde olan 

Azerbaycan ve Ermenistan’daki siyasi 

mahkumları tanımlayan normları 

listelemesini bir grup bağımsız uzmandan 

talep etmiştir. Resmi olarak, bu normlar 
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bu iki ülke ile sınırlandırılmış olmakla 

birlikte bunlar11:  

 “Kişisel hürriyetinden yoksun bırakılan 

kişi siyasi mahkum olarak kabul edilir: 

1-Eğer gözaltı, Avrupa İnsan Hakları ve 

Protokolünde temel olarak gözetilen 

haklardan olan özellikle, düşünce, vicdan 

ve din, ifade ve bilgi, toplanma ve 

örgütlenme özgürlüklerini ihlal edecek 

şekilde gerçekleştirilmişse, 

 
2-Eğer herhangi bir suçla bağlantısı 

olmaksızın tamamen siyasi gerekçelerden 

dolayı gözaltına alınmışsa, 

3-Tutukluluk süresinin veya koşullarının 

kişinin suçlu bulunduğu veya 

şüphelenildiği suça kıyasla, siyasi 

nedenlerden ötürü, orantısız olması 

halinde, 

4-Siyasi nedenlerden ötürü, diğer 

mahkumlara kıyasla ayrımcı bir şekilde 

gözaltına alınıyorsa, 
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5-Açıkça adil olmayan ve yetkililerin 

siyasi görüşlerinden ötürü yargılama 

sonucu gözaltına alınmışsa.” 

Komite, terör saldırı suçları gibi şiddet 

nedeniyle tutuklananların siyasi mahkum 

olarak nitelendirilemeyeceğini, ve yasal 

bir silahlı direnişlerin olmadığı 

demokratik ülkelerde bu ayrımın 

yapılacağının teminatını vererek dikkat 

çekmektedir. (bu, ilgili ayrımın Suriye’ye 

uyarlanamayacağı anlamına gelmektedir). 

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, 

devrimden sonra Gürcistan’daki siyasi 

mahkumların durumunu incelemek için bu 

normları kullandıklarından, normlar diğer 

ülkelerdeki siyasi mahkumların 

durumlarını da belirlemede yardımcı 

olmuştur12.  

Son olarak Siyasi Mahkumlara Yardım 

Derneği (Assistance Association for 

Political Prisoners) tarafından ortaya 

konan siyasi mahkum kavramına 

bakıldığında “Barış içinde veya direnç 

kullanarak yapılan bir siyasi hareketle 
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ilişkilendirildiği için tutuklanan kişi” 

tanımının yapıldığı görülmektedir13.  

b- Suriye Hukuku 

Suriye ceza kanunu 195. madde uyarınca 

siyasi suçları şöyle tanımlamaktadır: 

1- Siyasal suçlar siyasi olarak 

güdülendirilmiş suçlardır, bilinçli olarak 

işlenmiştir. 

2- Suçu işleyecek olan kişisel bir amaçla 

hareket etmiyorsa, siyasi suç, özel ve 

kamusal siyasal hakları hedef alır.  

Madde 196: 

1-Siyasi suçlarla birleştirilmiş ya da bu 

suçlarla ilişkili olan suçlar, eğer etik ve 

kamusal hak konusunda çok şiddetli 

değillerse başlı başına siyasi suçlar olarak 

kabul edilir. Bunlar: öldürme, ağır 

yaralama, kundaklama, mala zarar verme 

veya yağma vb. içermektedir. 

2- Bir iç savaş veya direniş durumunda, 

yukarıda 1 numaralı maddede bahsedilen 

birleşik/ilişkili suçlar - yalnızca savaş 
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hukukunda onlar yasaklanmışsa, siyasi 

suç olarak kabul edilir. 

 ('Siyasal suçlu' ve 'siyasi tutuklu' 

arasındaki farklılık dikkat çekicidir.) 

Madde 197: 

1- Bir hakim, bir suçun siyasi niteliğini 

tespit ettiği takdirde, kişilerin aşağıdaki 

şekilde cezalandırılması gerekir: 

- Angarya ile birleşen hapis cezası 

veya idam yerine ömür boyu hapis 

cezası   

- Sınırlı angarya yerine gözaltı, 

sürgün veya ev hapsi. 

- Cezaevi çalışması yerine basit 

gözaltı. 

c- Tartışma 

Rejimin uluslararası ve yerel insan hakları 

örgütlerinin Suriye'deki tutukluları 

ziyaretine getirdiği sınırlamalara rağmen 

Esad rejiminin eski mahkumları ve 

muhalifleri tarafından sızdırılan bilgi, 

mahkumların niteliği (ve eski mahkumlar) 

hakkındaki bilginin güvenilirliğini 
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sağlamaktadır: Bu araştırmada, yukarıda 

belirtilen tanımlara uygun olarak 

tanımlanan siyasi mahkumlar konu 

edilmektedir. Dahası, Uluslararası Af 

Örgütü tanımına göre, bazıları açıkça 

düşünce suçlusudur.  

Cezaevinin yasal niteliği, kişinin 

statüsünün durumundan bağımsızdır, bu 

da acil durumlarda bile saygı gösterilmesi 

ve insancıl muamele edilmesi gerektiği 

anlamına gelir.  

Uluslararası alanda Mahkumların 

Tedavisine İlişkin Standart Asgari 

Kurallar kabul edilmiştir. Bunlar, 

gözaltına alınan veya tutuklanan tüm 

kişilerin korunmasını sağlamak, insancıl 

muamelenin sağlanması, onurlarını 

korumak, tutuklama nedeninden haberdar 

olma, dış dünyayla temas kurma ve aile 

ziyaretleri yapma hakkı vb. 

amaçlamaktadır. 

Suriyeli yetkililer (ve devlet dışı aktörler) 

bu kuralların tümünü ihlal ederek kötüye 

kullandılar ve standart kurallara 
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aldırmayarak temel insan haklarını ihlal 

ettiler.  
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Eski-Siyasi Mahkumlar (ESM): Dışarıda 

Yaşam 

a- Örneklemin istatistiki tanımı 

Yukarıda, metodoloji bölümünde 

bahsedildiği üzere yöntem olarak amaçlı 

örneklem yöntemi benimsenmiştir. 15 gün 

boyunca, örneklem içerisinden 38 kişiyle 

görüşülmüş ve bu kişilerin istatistiki 

profilleri aşağıda görüleceği gibi 

sıralanmıştır: 

1-Tutukluluk Süresi: ESM’lerin 

hayatlarının sosyal, iktisadi, siyasi ve 

psikolojik boyutlarını etkileyen en önemli 

faktörlerden biri de cezaevlerinde 

geçirmiş oldukları sürelerdir. Süre faktörü 

öncelikli olarak "acı çekme" derecesine 

işaret eden bir gösterge olarak ele 

alınmıştır. Tutuklunun acılarıyla ilgili 

işkencenin ne kadar sürekli, sistematik ve 

şiddetli olduğu, mahkumların yaşları, 

doktrinleri ve değerleri gibi diğer faktörler 

analize dahil edilmemiştir 14. Bu karmaşık 

faktörler, üzerinde daha derinlemesine bir 

çalışma gerektirdikleri ve çalışmanın 

konusu dışına düştükleri için ele 
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alınmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Böyle 

bir ihmalin beraberinde getirebileceği 

eksiklikleri en aza indirgemek için 

aşağıdaki noktalar göz önünde 

bulundurulmuştur: 

1-İşkencenin derecesi ve bunun sistematik 

kullanımı Güvenlik Hizmetleri 

cezaevlerinde benzerlik göstermekte ve 

ESM'lerin (görüşme yaptığımız) 

durumları dar aralıkta birbirlerine 

benzemektedir. Dolayısıyla, cezaevlerinde 

işkence derecesinin ölçülmesi ve 

sistematizasyonunun dışarıda 

bırakılmasının araştırma bulguları 

üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır.  

2- İşkence derecesi ve işkencenin 

sistematize edilmesi ve genel olarak 

sınırlama koşulları açısından sivil 

cezaevlerindeki durum, güvenlik güçleri 

cezaevlerinde (istihbarat bodrumlarında) 

farklıdır. Sivil hapishane koşulları 

istihbarat bodrumundaki koşullardan çok 

daha iyidir. Ancak bu koşullar yine de 
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tutsakların tedavisi için standart asgari 

kuralları sağlamaktan oldukça uzaktadır. 

3- Örneklem, aşırı ideolojiler gibi diğer 

potansiyel faktörleri hafifletecek şekilde 

tanımlanmıştır. 

Süre Tam olarak 1 

yıldan az 

(sembol 1) 

1-2 yıl 

(sembol

2) 

2-3 yıl 

(sembol

3) 

3-4 yıl 

(sembol

4) 

4-5 yıl 

(sembol

5) 

Toplam  

Sıklık/E
rkekler  

0  1 (3%) 13 
(43%) 

11 
(36%) 

5 (16%) 30 
(100%) 

Sıklık/K

adınlar 

6 (75%) 2 (25%) 0 0 0 8 

(100%) 

Toplam 6 (15%) 3 (7%) 13 

(34%) 

11 

(28%)  

5 (13%) 38 

(100%) 

 

 

Yukarıdaki tablolarda da açıkça 

gösterildiği üzere örneklemdeki kadınların 

çoğunluğunun bir yıldan az bir süre ile 

hapsedildiği, erkeklerin çoğunluğunun 

hapishanelerde 2-4 yıl kaldığı 

görülmektedir. 

0
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12345
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Süreler Semboller İle Gösterilmektedir.

ESM'lerin Tutukluluk Sürelerine Göre 
Dağılımları
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2- Tutuklanma Yılı: Devam eden 

çatışmalar sırasında yıldan yıla değişen 

siyasi ve askeri koşullar; bu anlamda, 

tutuklama "süreci"nin sonuçları, bütüncül 

etkileri ve koşulları sırasıyla farklılık 

gösterebilir. 2011 yılından 2017 yılının 

ortalarına kadar İslami grupların şiddet ve 

aktivitelerinin artmasıyla nitelendirilen bir 

çatışmanın anlaşıldığı varsayılarak sadece 

tutuklanma yılı belirlenecektir. Böyle bir 

faktör bir kontrol değişkenidir, bu nedenle 

kaçınılmaz olduğu varsayılmaktadır. 

Örneğin, 2012 başlarında tutuklananlar, 

ÖSO'nun rejime karşı ana muhalefet 

partisi olduğu Suriye'de yoğun Cihatçı 

müdahaleleri deneyimlememişlerdir. 

2013'ten sonra radikal bir şekilde değişen 

durumda; Jabhat AL-Nusra (El-Kaide’nin 

bir kolu) ve IŞİD, çatışmada gittikçe daha 

belirgin bir konuma yerleşmiştir. Bu 

çelişkili durumların mahkumların 

umutları, dürtüleri ve Suriye durumuna 

yönelik tutumları üzerine farklı potansiyel 

etkilere neden olacağı varsayılmaktadır. 



 

43 
 

Tutuklunun dışarıdan, dış dünyadan 

muhtemelen izole edilmiş olması 

gerçeğini göz önünde bulundurmak kritik 

öneme sahiptir. Böylece her zaman 

katmanı (her yıl), tutsak ve dışarıyla 

bağlantıları (ve ilişkileri) ile ilgili etki 

açısından, öncekilerden ve sonraki 

yıllardan bağımsız olarak düşünülebilir. 

Bu nedenle, bu yıllar bir dizi zaman 

bloğundan daha çok izole ayrılmış zaman 

adaları olarak ele alınmıştır. 

2012'de tutuklanan ve 2014'te serbest 

bırakılan bir ESM, durumu şöyle 

açıklamaktadır: 

 "Salıverilmeden önce, 2014 sonlarında 

Halep'teki bir cezaevine gönderildim ve 

oraya kısa süre önce getirilen bir 

mahkumla konuşma imkanım oldu. Tek 

kişilik hücrelerimizde kapı ile zemin 

arasında bir boşluk vardı. Bu aradaki 

boşluğu konuşmak için kullanırdık. Ona, 

neden tutuklandığını sorduğumda bana 

rejime gönüllü bir biçimde teslim 

olduğunu ve muhalif bir devlet çalışanı 

olduğunu söyledi. Ben şaşkınlık içerisinde 



 

44 
 

kendisine ‘Neden?’ diye sorduğumda ise 

rejimi kendisini güç bela kurtardığı IŞİD’e 

tercih ettiğini söylemişti. Daha çok 

şaşırarak IŞİD’in ne anlama geldiğini 

sormuştum ki o zaman IŞİD’in ne 

olduğunu bilmiyordum. O zamanlar, IŞİD 

Suriye'de geniş alanlara sahipti ve 

uluslararası bir mesele halini almakla 

birlikte Uluslararası Koalisyon buna karşı 

saldırılarını başlatmıştı. 

Tutukla

nma 

yılı 

201

1 

2012 2013 201

4 

20

15 

20

16 

Topla

m 

 1(2

%) 

16(4

2%) 

13(3

4%) 

8(21

%) 

0 0 38(10

0%) 

 

 

2012 ve 2013 yılları arasındaki mahkum 

sayıları yukarıdaki tabloda görülebilir. 
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Yıl Başına Düşen Mahkum Sayısı
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3-Tahliye yılları: Bu değişken bir önceki 

değişken için tamamlayıcıdır ve önemi, 

mahkumun, salıverilmesinden mülakatın 

yapıldığı ana kadar kendini yeniden 

örgütlemesini temsil etmesinden ileri 

gelmektedir. 

Tutukl

anma 

Yılı 

20

11 

20

12 

201

3 

2014 201

5 

2016 201

7 

Topla

m 

 0 0 3(7

%) 

10(2

6%) 

6(1

5%) 

14(3

6%) 

5(1

3%) 

38(10

0%) 

 

 

Tablodan görülebileceği üzere ESM’lerin 

önemli bir çoğunluğu 2016 yılında 

salıverilmişlerdir.  

4- Tutuklanma Sırasında Mahkumların 

Yaş Aralıkları  

Yaş 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+ Toplam 

Erkek 6(20%) 11(36%) 12(40%) 1(3%) 0 0 30(100%) 

Kadın 0 2(25%) 4(50%) 1(12.5%) 1(12.5%) 0 8(100%) 
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Tahliye Yıllarına Göre ESM'ler
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Toplam 6(15%) 13(34%) 16(42%) 2(5%) 1(2%) 0 38(100%) 

 

 

 (Mavi Erkeği Turuncu Kadını Temsil Eder.) 

 

 

Tabloda ESM'lerin çoğunun 26-45 yaşları 

arasında tutuklandıkları gösterilmektedir. 
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5- Eğitim  

Eğitim Lise Öncesi Lise Liseden Sonra 
2 Yıl 

Tamamlan
mamış 

Lisans 

eğitimi 

Tamamlan

mış Lisans 

Eğitimi 

Toplam 

Erkek 9(30%) 9(30%) 1(3%)  4(13%) 7(23%) 30(100%) 

Kadın 0 3(37%) 1(12.5%) 1(12.5%) 3(37%) 8(100%) 

Toplam 9 (23%) 12(31%) 2(5%) 5(13%) 10(26%) 38(100%) 

 

 

Liseden sonra iki yıl kategorisi dışındaki 

kategorilerin benzer oldukları yukarıdaki 

tablodan görülebilir. 

  

0

20

جامعةلم يكمل الجامعةمعهد بكالوريا تاسع

ESM'lerin Eğitime Göre Dağılımı
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b- Cezaevinde Tecrit  

Örneklemimizde gözlemlediğimiz en 

belirgin durum, ya hapsedilirken dış 

dünya ile iletişimde tam bir kayıp ya da 

dışarıyla iletişimde yoğun bir 

yetersizliktir. Buna ek olarak, diğer 

çalışmalar için ESM'lerle gerçekleştirilen 

geçmiş mülakatlara göre genelleştirilmiş 

bir vakaya olması bakımından 

güvenilebilir. Aile ziyareti yasağı, avukata 

izin verilmemesi… Bazen ailelerin, 

sevdiklerinin hayatta olup olmadığını dahi 

bilmemesine neden olmaktadır. Aile 

bireyleri, yakınlarının öldüğüne dair 

güvenilir bilgiye ya da edinilmesi zor 

olmasına rağmen fotoğraflı bir kanıta, 

yakınlarının serbest kaldığına dair bir 

umuda,  ihtiyaç duymaktadır. 

Son zamanlarda cezaevlerindeki tutuklu 

mahkumlar “içeri”de ve “dışarı”da 

olanlarla benzersiz bir bağ kurmaktadır; 

milisler tarafından yönetilen istihbarat 

bodrumlarında, resmi cezaevlerinde ve 

yarı resmi hapishanelerde durum böyle 

tasvir edilebilir.. Bir mahkum bir hücreden 
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diğerine veya bir cezaevinden diğerine 

taşınırken başka bir bağ oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumlarda mahkumlar, 

durgun bilgi ortamlarını, politika, saha 

savaşları vb. gibi olası bilgileri elde 

edebilecekleri yeni bir çevre ile 

değiştirebilirler. 

Öte yandan, cezaevlerindeki bazı 

mahkumlar, nadiren de olsa, haberler, 

arkadaşlar veya ailelerden gelen ziyaretler 

yoluyla, dışarı ile daha iyi bağlantılar 

kurabilirler. 

Bazı sivil ceza infaz kurumlarının, 

istihbarat bodrumları ve benzeri tesislerle 

karşılaştırıldığında bir çeşit ‘dışarı’ oluşu 

dikkat çekicidir. Bu nedenle, yapılan 

mülakatların büyük bir kısmı, normal 

koşullarda tutuklu bulunup daha sonra 

salıverilen mahkumlardan ziyade 

istihbarat bodrumundaki ceza infaz 

kurumlarında ve diğer kötü koşullarda 

tutuklu bulunan mahkumlara ağırlık 

verilecek şekilde gerçekleştirilmiştir.  
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Mahkum serbest bırakıldığı o ‘momentte’ 

muhtemelen çok farklı ve yeni bir dış 

dünyayla yüzleşir. İçeriden dışarıya doğru 

hareket etmenin bu "ilk momenti", 

ESM'nin ömrünü derinden ve uzun süre 

etkileyecektir. Bu durum, yapılan 

çalışmada ve bundan sonra tartışılacak 

olan konuların da esas bileşenidir. 

c- Salıverilme Anının Tanımı: 

- ESM: Nereye gideceğime dair 

hiçbir fikrim olmadan cezaevinin 

kapısında yalnız başıma 

dikiliyordum. Yıkıma ve bembeyaz 

yüzlere bakıyordum. Acı anlamında 

bir cezaevinden daha büyüğüne 

geçmişim gibi hissetmiştim. 

- Moderatör: Daha büyük söz 

öbeğini, oranın daha büyük bir 

mekan olduğu için mi kullandınız? 

- ESM: Yani, acı daha büyüktü, 

acının büyüklüğü daha 

yaralayıcıydı, daha yaşlı hissettirdi 

ve olduğundan daha uzun… 

Eski siyasi mahkumlarla ilgili birçok 

çalışma, serbest bırakılma anının, 
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kendilerinin de tarif ettiği üzere, tam bir 

özgürlük örneğini ifade etmediği 

gerçeğinin altını çizmektedir. 

Mahkumların cezaevindeki deneyimleri, 

salıverilen ancak daha sonra cezaevine 

geri dönen mahkumlardan öğrendikleri, 

onlarda dışarıda zorluklarla yüzleşecekleri 

beklentisine sebep olmaktadır. 

 

Burmalı bir siyasi mahkumun da belirttiği 

gibi, “Bir kere siyasi mahkum olduğunda, 

daima siyasi mahkum olarak kalırsın” 15.  

Yahudi Soykırımından sağ çıkmayı 

başaran bir erkek, toplama kampından 

çıktığı anda hissettiklerini şu sözlerle dile 

dökmektedir: “Problemlerim tam da bu 

çıktığım andan itibaren başlıyordu”16.  

 

Aralarında 60 yıl gibi bir zaman aralığı 

olan bu iki alıntı da, Suriyeli siyasi 

mahkumların söyledikleriyle birebir 

örtüşmektedir.  

Suriyeli ESM Sadık: “Başkent Şam’ın 

yakınlarındaki askeri mahkemeden 
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çıktığımda, giyilmiş kıyafetlerle, beş 

parasız ve ailemle hiç bir bağlantımın 

olmadığı bir şekilde… Adeta kaybolmuş 

bir şekilde, çıktım.” demektedir.  

Bir başka Suriyeli ESM Ahmad 

“Yalınayaktım. Üzerimde yırtık bir 

gömlek vardı. Amrieh’te, Şam’ın 

merkezinde, hava kuvvetlerinin istihbarat 

şubesinin yakınında uzun süre ne 

yapacağını bilmez halde kaldım. 

Yanımdan geçen biri benim durumumu 

sezdi.” demektedir. 

ESM’nin hayatı salıverildiği anda 

yabancılaşma duygusuyla, bu “tükürülmüş 

olduğu” sokaklarda kaybolmuşluk hissiyle 

başlar. Yukarıdaki örneklerde de 

görüldüğü gibi bazıları yaşadıkları 

kentlerden başka bir kentteki 

cezaevlerinden salıverilmektedir. Üç ESM 

Şam’lı olmamalarına rağmen Şam’da 

yakalanıp, yine orada salıverilmişlerdir.  

Böyle bir "yabancılaşma", serbest 

bırakıldıktan sonraki saatler ve günlerde, 

ESM'nin az önce serbest bırakıldığı yere 
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yakın kalmak ve her zaman ayrılmak 

istediğini ortaya koyan ve buradan 

ayrılmaktan korkmaya devam edecek bir 

paradoks oluşturur.  

Hapishane, mahkûmların muamele görme 

şekli ve serbest bırakılmaları, ESM'nin 

dünyayı/toplumu/kenti labirent olarak 

gördüğü veya oraya girerken tökezlediği 

ve durduğu bir orman olarak görmesine 

neden olmaktadır. Mahkumu dışarıda 

doğrudan daha fazla acı ve keder 

beklemektedir. Hapishaneye yakın 

mekana sıkışma (aynı zamanda, 

yargılamanın asgari adli roller olmaksızın 

başka bir tutuklama türü olan 

mahkemeye) cezaevinden öne geçme 

aşamasını oluşturan şeydir. Mahkumlar 

cezaevinin duvarlarının yakınında bu 

yabancılaşmaya çözüm aramak için 

dilediği kadar zaman kullanabilir. 

Cezaevi sistemi tutsak için başlangıç 

noktası veya mümkün olduğunca uzun 

süre harita üzerinde bir işaret olarak 

kendini koymayı başarır. Tutukluyu 

tükürerek ortaya çıkan bu başarı, ESM'yi 
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uzun bir süre izleyecek ve doğrudan 

yeniden bütünleşme sürecini etkileyecek 

iki faktör tarafından yerine 

getirilmektedir: 

Bu iki unsur ise;  

 

1- ESM salıverilme anında ne ölçüde 

yabancılaşma deneyimlemektedir? (Bu 

noktada hırpani görüntüye referans 

verilmektedir) 

2- ESM’nin ne ölçüde sosyal bağlarına 

ulaşıp, ulaşamadığına bağlıdır. 

Tutukluları çıplak ayakla salıvermek ve 

çok yıpranmış kıyafetlerle bırakmak 

istisnai bir durum değildir. Aksine bu 

uygulama oldukça yaygındır. Serbest 

bırakılacak olanlara yeni gelenlerden bir 

gömlek (ve bazen pantolon) verildiği 

söylenmektedir; bu tür bir davranış 

gelenek haline gelmiştir, ancak ayakkabı 

almak neredeyse imkansızdır. 

Aşağıdaki fotoğrafta Şam’ın tam 

ortasındaki Şam Polis Merkezinden yeni 

salıverilmiş mahkumların 2012-2013 
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yıllarında yalın ayaklı fotoğrafları 

görülebilmektedir. 

 

 

Mahkumların kötü fiziksel koşullarda, 

tedavi edilmemiş bit ve genellikle uyuz ile 

serbest bırakılması, özellikle çoğu 

mahkumun o anda parası olmadığı için 

perişan bir görüntü oluşturmaktadır. 

Başkentte veya diğer şehirlerde aniden 

ortaya çıkan bu görüntü, tutsakta 

yabancılaşma hissi yaratmak için 
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gereklidir. Bu durum onu izole, tereddütlü 

ve kayıp hissetmeye zorlar. Bir ESM bize: 

“Sokaktaki insanların benim bitlerle dolu, 

kirli olduğumu söyleyeceklerini 

düşündüm… ve benden kaçınacaklarını” 

şeklinde anlattı. 

İkinci faktör tutuklanmadan önce mevcut 

olan sosyal bağların kaybedilmesini 

içermektedir: 

Görüşmelere katılanlar ESM'lere tam 

olarak salıverilmeden önceki ihtiyaçlarını 

sorduğunda, çoğu cep telefonu olarak 

yanıtlamıştır. Salıverilmelerinin hemen 

ardından mahkumların aradıkları ilk şey 

uzun süredir haber alamadıkları aileleri 

veya dostlarıyla iletişime geçmek 

olmaktadır. Bu bağ aslında cezaevinin 

“dış”ının rahmidir ve kaybolma hissini 

yadsıma olanağı sağlamaktadır. ESM 

kendi bağlarına ulaştığında, bu 

yabancılaşma halinden kurtulmaya başlar.  

Her iki faktör de çeşitli değerler alabilir; 

yoğunluklarına göre serbest bırakılma 

anında yabancılaşma olgusunu 
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oluştururlar.. ESM'lerin tüm vakaları 

yukarıda belirttiğimiz kadar şiddetli 

değildir. Bir ESM olan Ahmed, "Şam'daki 

polis merkezinden serbest bırakıldım, 

Halep’teki ailemle olan bağlantılarımdan 

başka nereye gideceğime dair hiçbir 

fikrim yoktu. Bir miktar param vardı ve 

telefonunu ödünç alıp bir arama 

yapabilmek için polise 1000 Suriye 

Pound’u (2 US dolar) verdim. Şam’daki 

erkek kardeşimin bir arkadaşını aradım. 

Beni gelip aldı ve evine götürdü.” 

Bir başka ESM olan Sai'd:Kafrsuseh’teki 

(Şam’ın merkezindeki) Askeri Güvenlik 

Şubesinden beş parasız ve yarı-çıplak bir 

biçimde salıverildim. Üzerimde berbat 

durumda bir gömlek, eskimiş bir pantolon 

vardı ve yalınayaktım. Sokaktaki birinden 

telefon ödünç alarak kardeşimi aradım. 

Oradaki bir bina girişinde oturup, onu 

beklemeye başladım.” 

Said kaybolmuşluk duygusunu daha az 

ifade etmiş ancak sokaktaki insanlardan 

telefonlarını rica ederken oldukça tedirgin 

ve çekinceli olduğunu belirtmiştir. Önemli 
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olan, kardeşini telefonun öbür tarafında 

bulabildiği, kardeşinin telefonun diğer 

ucunda var olduğu gerçeğini ele almaktır. 

Hattın diğer ucundaki insanların yokluğu 

ESM’lerdeki esas korkuya yol açmaktadır. 

Aranan kişi, katledilmiş, göçmüş, 

telefonunu kaybetmiş ya da numarasını 

değiştirmiş veyahut da evlerinden edilmiş 

olabilirler. 

Son olarak, bazı vakalar, serbest bırakma 

anındaki yabancılaşma açısından düşük 

yoğunlukta olup, her iki faktör üzerinde 

de ölçeklendirilmiştir. Rabii’nin ailesi 

istihbarattaki üst dereceli bir memura 

yüklü bir rüşvet vererek, cezaevinden 

salıverilmesini ve Humus’taki evine 

istihbarat servisinin bir aracıyla 

getirilmesini sağlamıştır.  Diğer 

ESM’lerin aileleri ise cezaevinin 

kapısında beklemek zorundadırlar.  

Her faktörün yoğunluğuna göre 

yabancılaşma süreci saatler ya da günler 

sürebilmektedir. Kendi sosyal 

bağlarındaki insanlara erişemeyen 

ESM’ler daha zor durumlarla yüzleşmek 
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zorunda kalabilirler. Genellikle 

yabancılaşmanın ilk fazını aşabilmek 

adına yoldan gelip geçen insanlardan 

yardım istemek gibi bir davranış 

geliştirmektedirler. Bazen hiç bir 

girişimde bulunmadan, bir başkasının 

onlara yardım teklif etmesini 

beklemektedirler. 

- ESM: “Mahkemenin önünde 

kaybolmuş ve yalınayak bir 

biçimde otururken biri beni gördü, 

bana yaklaştı, biraz para verdi ve 

nereye gittiğimi sordu.”  

- ESM: Biri yanımdan geçiyordu ve 

ben ne yapacağımı bilmiyordum. 

Bana nereye gitmek istediğimi 

sordu. Sonrasında, kasabamın 

kuşatma altında olduğunu ve oraya 

gidemeyeceğimi belirtti. (Kasabam 

Şam’ın eteklerinde bir yerde ve 

savaştan önce oraya varmak 30-40 

dakika sürerdi.) Beni ailemle bir 

bağlantı kurana kadar beklemek 

üzere kendi küçük atölyesine 

götürdü. O atölyede ailemle 
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sonunda bir bağlantı kurana kadar 

beklerken çok gün geçirdim. Ailem 

kasabamızda değildi, Suriye’de bile 

değildi. Yaklaşık bir buçuk yıldan 

beri Türkiye’delerdi.  

Aileleriyle bağlantı kurduktan sonra, 

ESM’ler yabancılaşmanın her faktörünün 

süresi ve derinlik derecesini 

sorgulayabileceğimiz; yabancılaşmanın ne 

dereceye kadar ve hangi dereceye kadar 

kök saldığı, başka bir aşamaya 

geçmektedirler. Bu ikinci aşamada, 

yabancılaşmanın diğer potansiyel 

faktörleri sorgulanabilir, aranabilir ve 

belki daha önceki iki faktör de yeniden 

kurulabilir. Sosyal bağlarına, özellikle de 

ailesine ulaşarak, ESM toplumuna 

döndüğünde, cezaevinden fiziksel olarak 

serbest bırakılmasını tamamlamaktadır. 

 

Güvenlik güçleri beni cezaevinden 

çıkardılar. Şam’ın ortasında, yalınayak, 

eskimiş gömleğim ve pantolonumlaydım. 

Ne param vardı ne de cep telefonum. 
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Yoldan geçen hiç kimse bana Halep’teki 

ailemi aramak için telefonunu vermek 

istemedi. 3 yıldır cezaevindeydim, ailem 

ve Şam’dan tutuklanarak getirildiğim 

Halep hakkında hiç bir fikrim yoktu. 

Minibüs şoförlerine uzun 

yalvarmalarımdan sonra içlerinden biri 

beni Abbasi otobüs durağına götürmeyi 

kabul etti.( Abbasi durağı ise otobüslerin 

Halep ve diğer şehirlere hareket ettiği 

duraktır. Minibüs fiyatları ise kişi başı 50 

Suriye Pound’undan biraz az tutar.)  

Kendimi hiç böyle tükenmiş ve herhangi 

bir minibüs yolculuğu için yalvaracak bir 

durumda hayal etmezdim. İnsanların 

canavarlara dönüştüğünü sezdim. Kafam 

karmakarışıktı ve nereye gidebileceğimi 

bilmiyordum. 3 yıldır ailemle en ufak bir 

bağlantım yoktu. Ölmüşler miydi? Hala 

hayattalar mıydı? Şam’daki tutuklu 

bulunduğum hava kuvvetleri istihbarat 

şubesinde, her gün savaş uçaklarının ve 

bombalamalarının sesini duyardık.  Bu 

bombalama ve yıkım Halep’e varmış 

mıydı? (Bu ESM 2012 yılında 
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tutuklandığında, askeri çatışmalar henüz 

Halep’e ulaşmamıştı ancak kanlı 

çatışmalar daha sonra Halep’e damga 

vuracaktı.) 

Otobüs durağına vardım ve Halep’e 

yolculuğum başladı. Bilet alacak param 

yoktu. Durakta tam 4 gün açlıktan ve 

soğuktan acı çekerek bekledim. 2 günde 

bir Halep’e bir otobüs kalkıyordu.) 

(Tutuklandığı dönemde bir kaç saatte bir 

Halep’e otobüs vardı.)  

İnsanlardan Halep’e ilişkin haberler 

duymaya başladım. Yollar, çatışmalardan 

dolayı  bir kaç günde bir kapalıydı.. 

Çatışmalı grupların isimleri benim için 

tamamen yeniydi.  

Sonunda, onca yalvarmadan sonra, bir 

otobüs sürücüsü, otobüsünü yıkamam 

karşılığında beni Halep’e götürmeyi kabul 

etti. Al- Hamidiye’ye evimin olduğu 

semte ulaştığımda, mahallemin rejimin 

kontrolünde olduğunu gördüm.  Ailemi 

sordum ve onların Türkiye’ye kaçtığını 

öğrendim. 
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Üçüncü yolculuğumda böyle başladı; 

Türkiye’ye kaçış!  
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d- Yurtsuzlaştırmai  

ESM, serbest bırakıldıktan sonra farklı bir 

dünyayı keşfeder; Her ESM, hapiste geçen 

zaman içinde oluşan değişikliklerle karşı 

karşıya kalacak olsa da, ESM'ler 

arasındaki yabancılaşma dereceleri 

farklılaşır. Artık engellenen veya terk 

edilen yollar, otoyollar; kuşatma altında 

olan, ulaşmanın imkansız olduğu yeni 

şehirler ve kasabalar vardır. Tutuklanma 

öncesinde olmayan yeni bir coğrafya ya 

da yeni bir siyasi coğrafya, ülkenin yeni 

bir planlaması ve çatışmada eskiden 

olmayan yeni aktörler olduğunu görür. 

Kolaylıkla saptanabilecek hiçbir 

muhalefet ve muhalefetin kolaylıkla 

tanımlanabilir bir hedefi artık 

bulunmamaktadır. Bu köklü değişen 

manzarayla yüzleştiğinde, arkadaşlarının 

ve ailesinin de dünyasının değiştiğini 

anlamaktadır.  
                                                           

i - “Dis-Earthing” kavramı “köksüzleştirme”den daha farklı 
bir anlamı çağırmaktadır. Daha radikal ve daha ontolojik 
bir anlama işaret eder. Kendisinden çekilip koparılan 
anlamını içermekte bu bağlamda “Yurtsuzlaştırma” olarak 
kavramsallaştırılmıştır.  
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Serbest bırakıldıktan sonra aile veya 

arkadaşlarla ilk bağlantının ardından, 

ESM onların arasında kendisine bir yer 

aramaya başlar ve bu noktada tekrar 

tutuklanma korkusu, ESM'nin hangi 

yolları izleyeceğini belirlemek için önemli 

ve büyük bir rol oynamaktadır. 

- ESM: “Humus'a geri dönersem 

tekrar tutuklanmaktan korktum; pek 

çok kişiye böyle olduğunu duydum. 

Şam'da bir süre ev arkadaşımla 

kaldım, sonra kuzeyde Idlip 

eyaletine kaçırıldım. Humus'a bir 

daha geri gelmedim. Rejimin 

eskiden yaşadığımız Humus’u 

tamamen harap ettiğini öğrendim. O 

tarihten bu yana ailemin Türkiye'ye 

kaçtığını da öğrendim. Bu yüzden 

Idlip'e giderek Türkiye'ye ailemin 

yanına gitmeye karar verdim.” 

- "Serbest kaldıktan sonra bir Şam’ın 

banliyösü olan Douma'daki 

akrabalarımla temasa geçtim. 

Bölgeye ulaşmak zordu çünkü 

rejimin kuşatması altındaydı ve 
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kontrol noktalarından birinde 

yeniden tutuklanacağımdan 

korkuyordum. Kardeşim beni 

Douma'ya kaçırana kadar Şam'daki 

bir arkadaşımın evinde kaldım. " 

 

Ülke içindeki yerleşim yerleri arasındaki 

kaçakçılık, görüşme yapılan pek çok 

ESM’nin de nedenlerini yukarıda da 

belirttiği üzere oldukça yaygındır.  

 

- ESM: "Idlip'e gelmek zorundaydım. 

Birçok zorluktan sonra bazı 

arkadaşlarımla görüştüm ve ailemin 

Türkiye'nin güneyindeki 

Reyhanlı'da olduğunu öğrendim. 

Hayatta olduğuma dair umutlarını 

yitirmişlerdi. Şam'dan Idlip'e giden 

yol yok, bu yüzden Dara'ya, sonra 

güney Suriye'deki Swedaa'ya gittim 

ve sonra Idlip'a kaçtım. " 

- ESM: “Birçok gün yürüdük. Idlip'e 

giden yolda benim yanımda olan 

insanları, Shabiha (Esad'ı 
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destekleyen bir milis)  kontrolü 

altındaki bir yerde topladılar. Rejim 

kontrolü altındaki bir bölgede bizi 

bu tür insanlarla bir araya toplamak 

çok garipti. Önce para! Shabiha 

sizin  Esad rejiminin bir destekçisi 

ya da muhalifi olmanızı 

önemsemez. Önemli olan 

kazanabilecekleri paradır. 

Toplantının ardından kendi 

bölgelerindeki Bedevi kamyonları 

ile kaçma yolumuza devam ettik. 

Hem rejim alanında hem de rejimin 

kontrolü dışındaki Bedevi koruma 

alanında fark ettiğim tek bir şeyin 

önemli olduğuydu. Önce para! Her 

iki taraf da aynı şekilde onları 

kaçakçılığı kullanarak sömürüyor. 

Onlar kaçakçılığın mafyası 

olmuşlar. Idlip'de Türkiye'ye 

girişimi garanti eden başka bir 

kaçakçılık mafyasına teslim 

edildim. Sonunda, Reyhanli'deki 

aileme katıldım.” 
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Ülke içi kaçakçılık, meydana gelen 

coğrafi değişikliklerin net bir işaretidir. 

ESM’ların ailelerinin ve arkadaşlarının 

geri kalanı, böyle bir yol boyunca ESM'ye 

yardım etme ve yol göstermede temel rolü 

oynamaktadır. Kaçakçılık, ESM'nin sahip 

olmadığı parayı gerektirir. Aynı zamanda 

kaçakçılarla olan ilişkileri de gerektirir; ki 

bu da uzunca bir süre hapishanede 

bulunan bir ESM için oldukça zordur. 

Değiştirilen coğrafyanın tipik olarak 

ESM'yi şoke eden başka bir yönü de 

vardır. Kasabalarda ve şehirlerde yaşanan 

devasa yıkım... ESM'lerden birisi, 

Humus'daki hapishaneden salıverilmesi 

için bir subaya rüşvet verdiğini 

söylemiştir. Özellikle eskiden yaşamış 

olduğu Humus ve Humus’un kuzey 

batısında muhalifler tarafından kuşatma 

altına alımamış olan Al-Rastan kasabası 

arasındaki yoldaki kent ve kasabaların 

uğramış olduğu zararı gördüğünde şiddetli 

bir şok yaşadığını söylemiştir.  

Yaşanan değişikliklerin bir de demografik 

boyutu bulunmaktadır:  
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- ESM: "Serbest kaldığımdan sonra, 

Humus’ta El-Edihar'daki 

mahalleme geri dönmeye karar 

verdim. Gördüğüm şey beni şaşırttı.  

Komşular benim eski komşularım 

değildi. Eskiden yaşadığım 

mahallenin dokusu bozulmuş, 

tutuklanmamdan önceki (3 yıl 

olmuştu) mahalleli gitmişti. Buna 

alışamadım. Bir bakkalda 

çalışıyorum ve Avrupa'ya giden 

aileme katılmayı bekliyorum, bu işi 

bırakacağım, bu yüzleri her gün 

görmeye katlanamıyorum." 

Mahalle değişmişti; Fiziksel bir hasar 

görmedi, ancak eski sakinleri artık orada 

değiller. Al-Edihar Mahallesi 2000 yılında 

kurulan yeni bir muhittir. Mahalle 

sakinleri devletin sahip olduğu bir 

gayrimenkul bankasından kredi alarak 

daire satın almıştı. Oturduğu yerleşim 

yerindeki mahalle sakinleri farklı 

mezhepsel ve bölgesel kökene sahip 

olmakla birlikte, ESM’nin "mahalleli-

yerli" terimini, yaşadığı dönemdeki 
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mahalle sakinlerini tanımlamak ve yeni 

gelenlerden ayırmak için kullanması 

dikkat çekicidir.  

17 yıl önce kurulmuş bir mahalleye kök 

salmak, hatıra oluşturmak ve "mahalleli-

yerli" terimini kullanmak, yurtsuzlaşma 

deneyimini ve duygusunu ortaya 

çıkarması ve göstermesi bakımından 

kritiktir. Ülke içi kaçakçılık, 

yurtsuzlaşmayı kendiliğinden ortaya 

çıkarır. Kişi, bir ülkeden diğerine istediği 

için yalnızca kaçakçılıkla geçebilir. Bu 

gerçekliği para kazanmak ve çıkarlarını 

artırmak için kullanmak, özellikle 

çatışmadaki taraflar arasında karşılıklı 

yarar sağlayan bir süreç oluşturduğu için 

bu duygu ve deneyimi derinleştirir. Ülke 

genelindeki hasar gören kasabalar bunu 

bir vaka olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Artık mahalleye geri dönemeyen bir ESM 

bulabiliriz, çünkü öyle bir mahalle artık 

yoktur. ESM'lerden biri "Mahalleme 

ulaştım, harap olduğunu gördüm, artık 

kimse orada yaşamıyordu. Mahallem artık 

yılanlar, köpekler ve kediler için bir 



 

72 
 

barınak haline gelmişti" dedi. Bir diğeri: 

"Idlip’te Maarrat el-Nu’man’a ulaştım. 

Orada eşim ve çocuklarımla buluştum. 

Bombardımana daha fazla 

dayanamayacağımız için Türkiye'ye 

kaçmaya karar verdik. Bir kaçakçıya 

büyük miktarda para ödemek zorunda 

kaldım" dedi. 

Birçok ESM'nin yurtsuzlaştırmayı 

açıklamak için acılarının başka bir 

boyutunu açıkladıkları gözlemlenmiştir: 

ESM'nin yakın sosyal çevrelerine (yani 

ESM cezaevinden çıktığı zaman telefonun 

ucunda olması beklenen taraf) ilişkin 

olarak meydana gelen 'parçalanma'... 

Çoğu ESM, tutuklanma süresine ve 

yabancılaşma derecesine bakılmaksızın, 

yakın sosyal çevreleri arasında böyle bir 

parçalanma olduğunu belirtmiştir. Bu 

parçalanma, onlar için tarifi imkansız bir 

acıdır.  

ESM’nin arkadaş/aile bağları artık mevcut 

olmayabilir ya da bu bağlar mevcut olsa 

dahi aynı formda kalmayabilir. ESM için, 

serbest bırakıldıktan sonra "eve" ulaşmada 
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gereken yardımı alma noktasında, bu 

bağlar halen önemlidir. Başka bir deyişle, 

ESM şeklen yabancılaşma çemberi dışına 

çıktığında, sosyal bağların artık 

olmadığının farkına varacaktır. 

- ESM: "Şam’ın bir banliyösü olan 

Douma'ya yorgun argın geldiğimde 

şok oldum. Ailemin ve çok sayıda 

arkadaşımın rejim bombardımanı 

sırasında öldürüldüğünü öğrendim. 

Kız kardeşim, çocukları, babası, 

birçok arkadaşım… Hepsi ölmüştü. 

Kalanlarsa göç etmişti…" 

- ESM: "Serbest kaldığımda ailemin 

3 yıldır İsveç'te olduğunu öğrendim. 

Eski bir tutuklu tarafından onlara 

işkence altında öldürüldüğüm 

söylenmiş. Hapishanedeki 4 yıldan 

sonra dünya değişmişti. 

Arkadaşlarım yoktu, ailem yoktu, 

işim yoktu. Ben artık sadece 

ailemle yeniden bir araya gelmeyi 

bekliyorum. " 

ESM, yaşadığı çevrenin artık aynı formda 

olmadığını keşfeder. Şiddet ve göçle 
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birlikte sahip olduğu yakın ilişkiler 

ezilmiş ve dağılmıştır. “Dünya değişti - 

arkadaşlarımın / ailemin fiziksel varlığı, 

uzun ya da kısa bir süre için hatta belki de 

sonsuza kadar mecburen yok oldu...” 

- ESM: "Bütün arkadaşlarım, ailem 

perişan… Onlar hakkında hiçbir şey 

bilmiyorum. Görüştüklerim ise 

Türkiye’ye geldiklerinden beri 

bastıran dertleriyle meşgul. 

Dostluklar artık eskiden oldukları 

gibi değil. Herkesin yüzünde ve 

konuşmalarında sadece hüzün, 

kasvet ve acı var... Diğer taraftan 

Türkiye'deki devrimci aktivistlerle, 

özellikle de Gaziantep'te 

yaşayanlarla olan ilişkilerimle 

birlikte güçlendim "dedi. 

Yok olmanın bu aşırı vakalarına ek olarak, 

"dostluğun doğası" da değişmiştir. 

Hayatın zor şartları bu ilişkileri olumsuz 

yönde etkilemiştir. 

- ESM: "Eski dostlar kayboldu... 

Rejim destekçisi olan bir arkadaşım 
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beni terörist olarak görüyor ve 

düşmanlık içimde hareket ediyor.  

Bazıları aşırı İslamcı grupları takip 

ediyor destekleyenler beni mürted 

olarak kabul ediyor. Hepimiz ihanet 

ve sadakat arasında kayboluyoruz" 

dedi. 

Bu ideolojinin dostlukları etkilediği 

görülmektedir. ESM "onlar-arkadaşlarım-

kayboldular" derken aşırı ideolojilerin 

kılıfı altında bir kayboluşu ifade 

etmektedir. 

- ESM: "Dostlar! Ölü olanlar ve göç 

edenler arasında dağıtılır. Dostluk 

her zaman kişinin deneyimine 

dayalı olarak değişir, çünkü artık 

herkes her zaman evsizdir... Eğer 

kaybedeceksek dostluğun anlamı 

nedir ki?" 

Bu ESM, dostluklar içindeki böylesi 

çürümenin özünü ifade etmiştir; bu durum 

insanı evsiz, yurtsuz kalmaya itmektedir. 

ESM tarafından ifade edilen dairesel 

nedenselliği dikkat çekicidir: arkadaş 
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kaybetmek onu evsiz, yurtsuz 

hissettirmekte ve dostluklar sürekli olarak 

yok oldukları için işe yaramaz olarak 

nitelendirilmektedir. Böylesine dairesel 

bir nedensellik, dostluk kaybı konusunda 

derin bir deneyime işaret eder. 

Üç faktör arkadaşlığın dokusunu 

bozmaktadır: Ölüm veya göçle fiziksel 

olarak yok olma - her iki durumda da yok 

olma durumu yokluk ile ilişkilidir. İkinci 

faktör, özellikle de Türk diasporasındaki 

zorlu yaşam ve çalışma koşullarıdır. Bu 

zorluklar, insanları "her zaman" geçmişte 

olduğu gibi olmaktan alı koymakta ve 

daha az samimi kılmaktadır. Bu faktör, 

arkadaş grubunun dayanamayacağı hayal 

kırıklığının bir göstergesi gibi 

görünmektedir. Üçüncü faktör, eski 

dostları terk etmeye ya da "yok olmaya" 

teşvik eden ideolojik değişimdir. Eski 

arkadaşlar, kimi zaman arkadaşlarını 

farklı bir siyasi yönelimi olduğu 

gerekçesiyle onu gruptan dışlayabilmekte 

ve görmezden gelebilmektedir.  
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Bu faktörle ilgili olarak, eski bir ESM’nin 

ifadesini inceleyerek deneyimlenen ve 

algılanan gerçeklik şudur: Çatışmanın tüm 

tarafları aşırıdır, çatışmanın herhangi bir 

tarafına ait olmayan “arkadaşlar” kabul 

edilmemektedir. Bu durum, mevcut 

çatışma sırasındaki seferberlik nedeniyle 

şu an herhangi bir arkadaşlık kurmanın 

mümkün olmadığını göstermektedir. 

ESM'ların ifadelerinden, tüm bu hal 

neticesinde arkadaşlıkların özünün kötüye 

kullanıldığının sonucu çıkartılabilir. 

Bunun yanında, "evsiz" olmak, arkadaş 

kaybı konusunda sosyal kimliğin 

kaybolma tehdidi anlamına gelmektedir 17.  

Yurtsuzlaştırma, arkadaşlığın yapısındaki 

bozulma ve coğrafi değişiklikleri 

katmanlaştırır, kalıcı bir çürümeyi 

meydana getirerek güçlendirir. Böylesi bir 

dolayımda yurtsuzlaşmanın dayandığı 

kökler derinlere ulaşır. Artık yeni bir 

dünya vardır ve eski dünya değişmiştir.  

Araştırmadaki küçük örneklem grubunda 

dahi bahsi geçen çürümeye ilişkin 
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oluşturulan savunma mekanizması ortaya 

çıkmıştır. Öyle ki içinde bulundukları 

durumu telafi etmek adına ESM’lerden 

bazıları Gaziantep’te “devrimci” 

faaliyetlerde çalışan arkadaşlar edinirken, 

ikisi ise Özgür Suriye Ordusu’na 

katılmıştır. Birçok kadın ESM, insan 

hakları STK'larına gönüllü olmuştur. 

Dolayısıyla, ESM’lerin bu kaybını telafi 

edici yeni bir sosyal ağ oluşturmak için 

çaba gösterebilir. Ancak böyle bir ağın 

yukarıda belirtilen bozulmanın kaynağını 

ne ölçüde telafi ettiği konusunda araştırma 

yapılmamıştır.  

Artık yapılan analiz derinleştirilebilir. 

Serbest bırakılma anındaki 

yabancılaşmanın duygusu/deneyimi, yakın 

sosyal ağlar içindeki çürümeden daha 

köklüdür. Yabancılaşmanın iki faktörden 

oluşmaktadır: giyilen kıyafetler ve diğer 

unsurlar bakımından serbest 

bırakıldıklarında gelen kaybolma hissi ve 

ikinci olarak sosyal ağa temas kuramama 

ya da iletişim güçlüğüdür. Sürekli 

bozulmakta olan bir sosyal ağın olması 
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durumunda, her iki faktörün 

birleşebileceği düşünülmelidir. 

Bu anlayışın ışığında, ESM'nin, daha 

küçük bir hapishaneden daha büyük bir 

cezaevine götürülme anındaki ifadeleri 

odak noktası haline getirilmelidir. Şimdi, 

hayal kırıklığına uğramış ve şok olmuş bir 

mahkum tarafından konuşulan gelişi güzel 

duygusal ifadelerin değil, bir ESM 

tarafından sunulan "sosyal temsilin" 

simgeleriyle çalışma devam edecektir.   

ESM'lerin sosyal temsili olarak, kısmen 

ve bir perspektiften gelen yurtsuzlaştırma 

dikkatle ele alınacaktır. Böylece sosyal 

hayatlarını, gerçekliklerini ve ilişkilerini 

açıklamak amaçlanmaktadır. Önceki 

bölümde yurtsuzlaştırmanın gölgesinde 

arkadaşlık bağlamında daha mutlak 

kavramları açıkladıkları 

görülebilmektedir. Böyle bir hipotezin 

daha somut bir şekle dönüştürülmesi için 

derinlemesine analize ihtiyaç vardır18.  

Sıklıkla, birçok başka araştırma, 

ESM'lerin muzdarip olduğu sosyal 
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dışlanmaya işaret etmektedir. Böyle bir 

dışlanma, insanların otoritelere duydukları 

korkudan ileri gelebilmektedir; özellikle 

yetkililerin siyasi mahkumları suçlu olarak 

gördükleri ve kurulan temasın kişileri 

tehlikeye atacağını düşünmeleri dikkat 

çekicidir. Böylesi bir davranış Burma gibi 

otokratik devletlerde yaygındır19. Buna 

karşılık, Kuzey İrlanda'da siyasi 

mahkumlar (cumhuriyetçi), uğruna 

savaştıkları için toplumla yeniden 

bütünleşmede sorun yaşamadıklarını, bu 

bağlamda kendi topluluklarına yeniden 

bütünleşme programına ihtiyaç 

duymadıklarını belirtmişlerdir20.  Bu 

grubun ev bulma, iş bulma ve yetkililerce 

el konulan mülklerini geri almaya 

uğraşma gibi sorunlar en ciddi 

problemleridir. 

Burma ya da Kuzey İrlanda'da 

yaşananlara benzer zorluklar, 1990'lı 

yıllarda Suriyeli eski siyasi mahkumlar 

tarafından da deneyimlenmiştir21. Bu gibi 

sorunlar yukarıda anlatılanlara benzerdir 

ancak temelde farklıdır. Suriye'deki 
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ESM'lerin şu andaki durumlarında, 

fenomenolojik olarak “ev bulma, 

kiralama, konut” gibi hayır kurumları ya 

da krediler yolu ile kolayca çözülebilecek 

sorunlar yoktur. Diğer ciddi zorluklarla 

ilgili bile, otoriteler tarafından 

cezalandırılma korkusunun neden olduğu 

sosyal dışlanmada olduğu gibi mülakat 

yapılan vakalarda sorulan soruların 

fenomenolojik olarak kavranması 

mümkün değildir. Bu sorun, eski 

mahkumlarla gizli ilişkiler kurarak 

çözülebilir ya da diktatörlük devrildiğinde 

çözülebilecektir. Ele alınan çalışmada 

yurtsuzlaştırma, mimari açıdan mekanın 

yok olması veya bozulması ve 

arkadaşlıkların fiziksel olmaktan çok 

duygusal açıdan yok olması veya 

bozulması ile ilişkilendirilerek ele 

alınmaktadır.    

Housin’in Hikayesi: Uzun İçsel Yolculuk  

Yarı çıplak, çıplak ayakla, yalnızca atlet 

ve şortla Mazzeh Askeri Hava Üssü’nden 

salıverildim. Ailem hakkında hiçbir fikrim 

yoktu. Neredelerdi? Yaşıyorlar mıydı? 
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Yoksa ölmüşler miydi? Ne yöne gitmem 

gerektiğini bilmiyordum. Aynı zamanda 

bir güvenlik servis şubesi olan 

hapishaneye yakın durdum ve rejim 

kontrol noktalarından şehrime, Homs’a, 

olan yoldan geçmeme izin verilebilecek 

bir kağıt istedim. Homs’da bir evim var.  

Görevli "Tamam, sana bu kağıdı 

vereceğim, çünkü orası (Humus) bize ait, 

orası teröristler için değil" dedi. Orada 

Humus'tan bir asker şehrime seyahat 

etmem için bana biraz para verdi. Şam'dan 

Humus'a, iki gün.... Otoyol ordu 

tarafından defalarca engellenmişti ve 

burayı geçmek için sürekli olarak bir 

arabadan diğerine taşınmak zorunda 

kaldım. 

Suriye’de Kaçırılmaktan Türkiye’ye 

kaçırılma: Ali’nin Hikayesi 

Seyahatim Şam'ın güneyindeki Al-

Kuswa'da başladı. Şam banliyösü ve Dera 

ilçeleri arasındaki bir bölgeye, ardından da 

birçok köyü geçerek Al-Lajat'a bir adama 

gittik. Sonra Dera'nın Sida kentine vardık. 
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Bizi Swidaa eyaletine götüren bir kaçakçı 

kiraladık ve o bizi Bedevilerden başka bir 

kaçakçıya teslim etti. Ertesi gün bizi 

Swidda ile Suriye çölü arasındaki Qastel 

şehrine götürdü ve bizi rejimin kontrolü 

altındaki bölgeden kaçanları IŞİD 

kontrolündeki Shanwan'daki toplama 

merkezine götürmekle görevli olan birine 

teslim etti. İzleyen gün, Suriye çölünün 

karşısındaki Al-Mayadeen şehri Deir ez-

Zor iline hareket ettik. Orada bir gece 

kaldık. Ardından bizi, Tabka-Raqqa yolu 

boyunca uzanan Maskana kasabasına 

götürdüler. Orada da bir gece kaldık. 

Sabahleyin, bizi götürdükleri IŞİD 

denetiminde olan El-Bab şehrindeki 

otobüs istasyonuna birçok mini otobüs 

getirdiler. IŞİD bulunulan bölgeyi terk 

etmeyi yasaklamış olduğundan, o 

istasyondaki diğer kaçmaya çalışanlarla 

birlikte saklandık. Birkaç günün ardından, 

IŞİD ve ÖSO arasındaki sınırlarda uzanan 

Um-Housh kasabasına gittik. ÖSO 

tarafına vardığımızda bizi kontrol ettiler 

ve araştırdılar. Ardından İzaz'a otobüsle 

giderek Türkiye sınırındaki Ekda 
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kasabasına çıktık. Kaçakçılık haricinde 

sınırları geçmemiz imkansızdı. Sonra bizi 

Idrig’in eyaleti olan Hurbet Al-Jouz 

şehrine götürdüler ve daha sonra 

Türkiye'ye kaçırıldık. 

 

Ali tarafından tarif edilen kaçış yolu 

e- Toplumsal Kimliğin Sorgulanması22  

Hapishane tecrübesinden sonra, ESM’ler 

tarafından gruplar arasındaki sınırlar nasıl 

algılanır23? ESM kime aittir? 
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Görüşülen ESM'lerin "Biz" ve "Onlar" 

kelimelerini birbiriyle tamamen zıtlık 

oluşturan ikilik içinde kullandıkları 

gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, mezhepsel 

ve ahlaki/politik algılar üzerine kurulu, iki 

çift halinde dört grup oluşturulmuştur. 

1- İlk çift: Alevi/Alevi olmayan; 

ESM'lerin Sünnileri, Alevilere karşıt grup 

olarak adlandırmadığını belirtmişlerdir. 

2- İkinci çift: Kooperatif, iyi, özgür, 

devrimci/ uğursuz, canavar, haksız, zalim. 

Her iki çift de, hapishaneden önce, 

hapishanede ve hapishaneden sonra, 

karmaşık bir fikir, algı ve deneyim 

sistemine atıfta bulunmaktadır: 

- ESM: "Ben salıverildiğimde 

arkadaşlarım çoktan ya öldürülmüş 

ya da göç etmişti. ancak çok azı 

Alevî Şebbiha birliklerinin 

ilerlemelerini durdurmak için 

ÖSO’yla ilişkiler kurmuştu " dedi. 

"Çok az" kelimesi, kasvet, yenilgi 

duygusu ya da belki de yenilgiye karşı bir 
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direnme çabası anlamını taşımaktadır. Bu 

cümledeki "çok az", "Alevi" askerlerin 

"Şebbiha"larının "ilerlemesine" 

"direniyor" kelimeleri kritiktirii. "Çok az 

kişi" kelimesi ile sadece yenilginin 

boyutunu azaltılmaya çalışılmıştır. Karşı 

tarafta, ÖSO’ya katılmış olan ESM’ler 

olduğu açıkça görünmektedir. ÖSO, Alevi 

Şebbiha'nın birlikleri içinden çıkarak 

onunla çelişen bir gruptur. Grubun 

yalnızca Şebbiha birlikleri olarak değil, 

Alevi olarak da tanımlandığını 

görülmektedir; yani, bir mezhep üyeliği 

kasıtlı olarak bu dış grup ile 

ilişkilendirilir. Bu dış gruba karşı 

stereorotipleştirme sürecinde karalama 

niyetiyle hareket edildiği açıktır. 

Bir başka Filistinli Suriyeli ESM, böyle 

bir mezhep temelli bölünmeyi şu şekilde 

ifade etmektedir:  

                                                           
ii - “Şebbiha” kelimesi bir yeraltı örgütlenmesi anlamını 
taşımaktadır. Suriye’de bu kelime katiyen olumlu anlamda 
kullanılmaz. Bu kelime kişinin toplumdan ve kamusal 
alandan dışlanmasına yol açan bir damgalamadır. 
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- "Hayatım boyunca Alevi, Sünni 

veya Şii ayrımcılığı yapmadım. Biz 

ayrımcılık yapılmaksızın 

Suriyeliydik. Alevi ve Şii 

mezheplerine karşı oluşturulan 

nefret hakkında hiçbir fikrim yoktu. 

Hapiste bize şunu söylemişlerdi: 

Rejimi devirmek istiyorsun! Sayın 

Başkan Beşar Esad'ı devirmek 

istiyorsun! Beşar Esad'ın senin 

Tanrın olduğunu bilmiyor musun? 

Bir ibneymişsin... Uyuşturucu 

bağımlısıymışsın... Katar'ın 

köpekleri… Erdoğan'ın köpekleri... 

Hapishanedeki arkadaşlarıma bu 

nefretin neden olduğunu 

sorduğumda bana, rejimin bu 

mezhepsel nefrete dayalı olduğunu 

açıkladılar. " 

Bu ifadede şunu not etmek gerekmektedir: 

"Biz", kelimesini kullanan Suriyeliler iki 

gruba ayrılmaktadır: mezhepsel kindar 

grup (Alevi-Şiî) ve net olmayan, 

tanınmayan geri kalan Suriyelilere 
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içerilmiş, sekter ve kindar olmayan Sünni  

grup. Bu ikinci grup ESM'nin grubudur. 

Başka bir ESM:   

- “Hapishanede, Alevi rejimin Suriye 

toplumunu nasıl mahvettiğini 

keşfettim. Suriye’yi yalnızca en iyi 

olanın hayatta kaldığı bir ormanda 

çevirdi.” 

Bu ifade ile Alevi mezhebinin, ESM'nin 

ait olduğu Suriye toplumuna karşı ayakta 

duran dış grup olarak nasıl temsil edildiği 

de anlaşılmaktadır. 

Önceki her iki ifadede de mezhepsel 

nefretin öğrenilmesi  "keşfettim", 

"bilmiyordum" gibi sözcükler ile ortaya 

konulmuştur.  Bu sözcükler yolu ile 

hapishanenin böylesi mezhepsel temsilin 

yanında “biz” ve “onlar” hakkındaki 

algısını yaratmada oynadığı odak rol işaret 

edilmektedir. 

- "Suriye'de hapishane yoktur, 

buralar işkence, sadizm ve kötü 

niyetli mezhepçilik yerleridir." 
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Yukarıdaki açıklamayı yapan ESM, 

Suriye'deki hapishanelerin sadece kötü 

niyetli mezhepçiliği kışkırtmak ya da 

teşvik etmek için değil, mezhepçiliği 

yaratma araçları olduğunu açıkça 

söylemektedir. Bu ifadeden, ESM'nin 

“biz” ve “onlar” arasında ortaya çıkan 

mezhepsel bölünmenin haklılığına neden 

vurgu yapmak istediği anlaşılabilir.  

Aksine, farklı ceza infaz kurumlarına ve 

ceza infaz kurumlarındaki farklı 

muamelelere atıfta bulunan birkaç farklı 

deneyim de bulunmaktadır. Hama sivil 

cezaevindeki ESM'lerden biri 

yukarıdakilere tezat oluşturan bir deneyim 

ifade etmiştir:  

- “Her şeye rağmen Suriyeli cemaatin 

harika olduğunu keşfettim. Farklı 

ideolojilerden ve doktrinlerden 

gelen insanlar Hama cezaevinde bir 

ardaydı.  İslamcı ve laik insanlar, 

Sünni, Alevi ve İsmaili.” 

Bu ifade, diğer taraftan, hapishanenin 

mezhebe mensubiyet ve ayrımcılığın 
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yaratılmasında ne kadar merkezi bir rol 

oynadığını da göstermektedir. 

İlk gruba (mezhepsel olan) itiraz eden 

diğer politik/etnik grup da araştırma 

örneklemi içinde yaygındır. 

- ESM: “Suriyeli toplumun güzel, iyi, 

yardımsever, hoşgörülü yönünü 

keşfettim. Tabii ki, sefil 

koşullardaki olsalar bile açgözlü 

olan başka bir yüzü daha vardır.” 

- ESM: “Cezaevinden yurtdışına 

çıkmadan kaçmanın yolu yoktu. 

Ülkeyi haksız rejime bırakıp gitmek 

mantıklı değil. Evlerimizi ve 

devrimi terk etmek mantıklı değil.” 

- ESM: "Mümkün olsaydı, bütün iyi 

devrimci meslektaşlarımı 

hapishaneden çıkarır ve bu 

casusları, hainleri ve açgözlüleri, 

hayatlarını orada geçirmek için 

hapse atardım" dedi. 

- ESM: "Sydnaya cezaevinde, 

Suriyenin her bölgesinden ve farklı 

ideolojilerden arkadaşlarla tanıştım. 

İslamcı veya laik ideolojilere sahip 
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daha sekter kişileri de buldum. 

Daha hoşgörülü olup, Suriye'yi inşa 

etmeye, haksızlıktan kurtarmaya ve 

kardeş gibi yaşamak isteyenleri de" 

Bu dört tanıklık da sağduyunun etik 

sınırlarınca ya da sağduyunun politik 

sınırlarınca tanımını ve ayrımcılığa 

uğramış olduklarını açığa çıkarmaktadır. 

Buradan çıkarılabilecek soru ise kimlerin 

iyi, birlikte çalışmaya yatkın ve hoşgörülü 

insanlar grubunda düşünülebileceğidir. 

Tabii ki böyle karakterler ya da normlar 

tanımlanabilir bir grup oluşturmazlar. 

Fakat "devrimin, devrimcinin" karakter 

normları, günümüzde akıcı siyasal/ahlaki 

sağduyu değerlerine rağmen bile, 

tanımlanabilir grup sınırlarını 

belirleyebilir. (Burada ikisi arasında açık 

bir ayrım yapılabilmektedir; muhalif 

partiyi rejim karşıtı olarak tanımlayan 

devrimci bir kimliğe bürünür ve de böyle 

bir partiyi muhalif olarak adlandıran ise 

tarafsız bir adlandırma yapmaktadır.) 

- Bazı ESM’lerin Türkiye’nin 

güneyinde Gaziantep’te ‘devrimci 
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faaliyetler’ olarak adlandırdığı kimi 

eylemlere katılmaları onların bu 

‘devrimci’ gruplarca içerildiğini 

göstermektedir. Ayrıca, kadınların 

bu tip faaliyetlerde, özellikle insan 

hakları ve kadın güçlendirme gibi 

alanlarda çalışma yürüttükleri 

gözlemlenmiştir.  

- Genel olarak, görüşülen kişiler, 

mülakatlar sırasında böyle rivayet 

edilen bir grupta yakalanmış 

olmalarına rağmen, eski siyasi 

tutsaklardan bir gruba ait oldukları 

yönünde ifade etmemişlerdir. 

ESM'lerin iç-grubuna üye olma 

belirtisi bulunamamıştır. Bu tür 

üyelerle ilgili ciddi bir 

örgütlenmenin bulunmaması, diğer 

unsurlarla birlikte bu aidiyet 

hissetmeyişe neden olabilmektedir. 

Özetle üç sonuç ortaya konabilir:  

1-Gruplarının tanımlanmasında mezhepsel 

bağları kullanan ESMler, bir çeşit 

yenilgiyi ifade etmektedirler. “Alevi 

rejimi Suriye toplumunu vahşi bir ormana 
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çevirdi” dönüştürme tamamlanmıştır. 

“Suriye’de direnen çok azı kaldı, 

Şebbiha’nın avantajlı durumunu 

kötüleştirmekteler, diğer dış grup 

saldırmaktayken onlar sadece 

savunmadalar.” Böyle bir yenilgiye 

uğratan algı ve duygu,  özellikle Sünni bir 

bölge olan Humus’ta yaşanan demografik 

tahliye gibi, doğrudan doğruya gerçekle 

ilgili pek çok gerekçe gösterir. Her nasılsa 

aidiyet duydukları ESM'ler grubundaki 

mezhep üyeleri sahada mağlup oldukları 

şeye, gösterdikleri yenilgi duygularını dile 

getirmektedir.  

Aksine, kendilerini diğer etik/siyasal bir 

tabanla kimliklendiren ESM’ler, herhangi 

bir seçilebilir kazanma ya da kaybetme 

duygusunu ifade etmemektedirler. Bu, 

gruplar arasında devam edegelen bir 

duygu anlamına gelmektedir. Bu tip bir 

tanımlama iyilik, devrimcilik, kötülük, 

baskıcı gibi sonu gelmeyen bir çatışmayı 

işaret eden daha kesin karakterler ve 

normlar kullanmaktadırlar. 
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2- Bazı ESM’ler, "kozmopolit" normlar 

olan işbirliği, hoşgörü, açgözlülük vb. gibi 

popüler etik ile ilgili odak normlarını 

kullanmıştır. Hiç biri normları tanımlamak 

adına söz gelimi insan hakları bağlamında 

spesifik bir ifadeye başvurmamıştır. Adil 

yargılanma hakkının yoksunluğu gibi 

temel insan hakları ifadelerini 

kullanmamıştır. Bu ayrım, "haksızlık"dan 

kurtulma ve "insan hakları"na ulaşma 

mücadelesini  ayırt etmek açısından önem 

taşımaktadır. 

3-ESM'lerin sosyal kimliğini tartışmak 

için daha detaylı bir araştırmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır, ancak başlangıçta ve bu 

pilot çalışmanın amaçlarına göre şu 

sonuçlara ulaşabiliriz: 

İlk olarak kişilerin kendilerine olan 

saygılarını ‘Özgür-Suriye’ grubuna aidiyet 

göstermeyle ya da dışarıdaki bir grubu 

küçümsemeyle ulaşabildiklerini söylemek 

mümkündür. Yine belirtmek gerekir ki 

‘Özgür Suriye’ grubunda hiç bir tutarlılık 

ya da uyuşma bulunmamaktadır. ESM’nin 

konuşmasındaki bu iç-grup oldukça 
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müphem ve açık belirleyici sınırlılıklardan 

uzak gözükmektedir.  

İkinci olarak iç grupta bir çeşit ötekilerden 

kaçınma/sakınma, açık bir tanımlamaya 

başvurmadan Kabul edilmiş olan çok 

köşeli bir kötülük söz konusudur. 

Bu iki eski vakada da, kimlik kaybına 

örnek teşkil edecek kanıtlar 

görülmektedir. 

Kimlik Kaybı24: 

Örneklemdeki bazı kişiler, tüm Suriye 

toplumu hakkında olumsuz örnekleri 

genelleştirerek yüksek düzeyde kimlik 

kaybı belirtmişlerdir: 

- ESM:Cezaevindeki bir çok tutuklu 

bir somun ekmek için en yakın 

arkadaşlarıyla kavga ettiler. 

- ESM: Tutuklama hayatımı 

tamamıyla değiştiren tatsız bir 

yargılamaydı. Bu ayrıca 

arkadaşlarıma karşı bakışımı da 

değiştirdi. Suriye’nin bir yabani 
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orman olduğunu ve en uygun olanın 

hayatta kaldığını keşfettim.   

- ESM:İster rejim partisi olsun, ister 

muhalif partiler hepsi eşit derecede 

kötüler, içlerinde hiç bir adalet 

duygusu yok. 

- ESM:İnsanların canavarlara 

dönüştüğünü düşündüm. Aile yoktu 

ve nereye gideceğimi bilmiyordum. 

- ESM: Saliverilmiş olduğum için 

sadece kendimi düşündüm. Ailem 

ya da arkadaşlarım umrumda bile 

değildi. 

Bu kimlik kaybı, "en uygun olanın hayatta 

kalacağı bir orman" olarak ortaya 

çıkmakta; ESM’nin ait olmak istediği bir 

iç grup olmadığında ESM, kendisini 

“şeytani” olarak yaftaladığı bu gruplardan 

uzak tutmaktadır. Bu aşırı derecede 

kendini toplumdan dışlanmaya işaret 

etmektedir. 

Yabancılaşma olarak da tanımlanabilecek 

olan böylesi bir kayıp, siyasal geçiş 

döneminde olası bir vatandaşlık kazanımı 

sürecini zora sokar. Bu ayrıca devletin 
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meşruiyetini yeniden kurmasının önüne 

bir bariyer olarak kendini gösterecektir. 

Eski bir Kuzey İrlandalı tutuklu: 

“Cezaevine salıverilmek için girmedim” 

derken İrlanda Cumhuriyetinin 

tanınmasıyla kendi mücadelesinin 

tanınması arasında bir özdeşlik 

kurmaktadır. O siyasi bir tutsaktır,  bir 

suçlu değil. Böyle bir tanınma ancak 

Britanya hükümeti tarafından sağlanabilir. 

Suriyeli ESM’lerin durumunda hiç kimse 

“ben cezaevine salıverilmek için 

girmedim” diyemez.  Sadece şartların 

temelden farklı olmasından değil (Kuzey 

İrlanda’da birçok tutuklu cezaevinde 

okullarını bitirme hakkına sahip olurken, 

Suriye’de en büyük başarı canlı bir 

biçimde cezaevinden çıkabilmektir) ancak 

dışarıda kimlik kazanılabilecek hiç bir 

grup ya da devletin bulunmamasındandır. 

Bazı ESM’ler toplum ya da devletle hiç 

ilgilenmemekte (yabancılaşmakta) ya da 

devleti mezhepler düzeyine 

indirgemektedirler(Alevi rejimi)25. Her iki 

durumda da devletin ya da devlet-dışı 
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aktörlerin meşruiyet zemini ya yoktur ya 

da çok kırılgandır. 

Kimlik kaybı, anlam kaybından ve 

kendisini meşrulaştıran, değerleri, anlam 

ve bireylere ait olanları veren bir kurumun 

boşuna araştırılmasından kaynaklanır. 

Grup içi, yenilgi duygusu, bütün toplum 

tarafından reddedilme ve bazen de her iki 

taraf için de belli belirsiz sınırlar, kimlik 

kaybının belki de "nedenleri"dir.  

ESM bir dış grubu Alevi olarak 

tanımladığında, tabii olarak grup 

içerisinde mezhepsel aidiyeti bir gösterge 

olarak kullanmaktadırlar. Onlar Alevi, biz 

Sünni değiliz, bizler geriye kalan 

Suriyelileriz. Bu kimlikleme ile mezhepsel 

kötüleme niyeti bir soruyu doğurmaktadır: 

Suriyeli kimdir? IŞİD üyeleri Suriyeli 

midir? Jabhat Al Nusra? ve benzerleri… 

Bu tür bir tanımlama, diğer düşmanları 

belirsiz bir biçimde grup içinde işaret 

etmeye dayanarak, benliğin açıkça 

tanımlanamaması olduğu da varsayılabilir. 
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Son olarak, bu tanımlamaların hapse 

atılma tecrübesinin ahlakına dayalı ve 

bunlarla sınırlı olan tezlerine 

dayandırılması çok önemlidir. 
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f- ESM’lerin Kendilik Temsili 26 

 

İlk olarak;  

ESM’lerce tanımlanan bireysel 

kimliklerin, sosyal kimliklerden çok daha 

açık ve belirgin olduğu gözlemlenmiştir. 

Bir başka deyişle, bireysel kimlikler 

sosyal kimliklere göre daha öne çıkan 

kimliklerdir.  

- ESM: Kendimi kahraman gibi 

hissediyorum. Yoldaşlarımla 

dimdik durdum ve tiranla 

yüzleştim. Pişman değilim. 

Yapılması gerekenleri, yerine 

getirdim. Evet, kendimi kahraman 

gibi hissediyorum, isyancılar 

hakkında bütün işkencelere rağmen 

hiç bir bilgiyi sızdırmadım. 

- ESM: Tutuklanabileceğimizi 

biliyorduk. Baskı rejimine karşı 

ayaklanmış olanlardan biri olduğum 

için kendimle gurur duyuyorum. 

- ESM: Yapmam gerekeni yaptım. 

Hepsi bu… 
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Bu ESM’ler açık bir biçimde öz-tatmin 

duygusunu göstermektedirler, yapmaları 

gereken şeyleri yaptılar ve göstermeleri 

gereken fedakarlığı gösterdiler. Hiç 

pişmanlık belirtisi göstermediler dahası 

hiç kurban olduklarını da 

hissettirmediler.27.  

Ancak, yapılmış, ulaşılmış ya da bitirilmiş 

hedefler ya da zorunluluklar -aslında hiç 

bir zaman bitirilemeyecek ya da 

tamamlanamayacak olmalarına rağmen- 

kaydetmeye değer gibi gözükmektedir. 

Böyle bir son ESM’lerin göstermiş 

oldukları üzere kırılgan bir toplumsal 

kimlikle uyumlu gözükmektedir. Siyasal 

ya da ESM’lerin tabiriyle devrimci 

görevler ya da ödevler bir grup içerisinde 

örgütlenmelidirler. 

  

İkinci olarak: 

Tam aksine, başarısızlığın tamamlandığını 

ve felce uğramadığını gösteren ESM'ler de 

vardır. 
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- "ESM: “Acizdim… Kendimi 

herkesin tiksindiği bir parça et gibi 

görüyordum. Kimseye faydam 

dokunmaz benim, kendime bile… 

-  ESM: Kendimi bütünüyle oradan 

nasıl canlı çıkarım fikrine 

odaklamıştım. Her gün gözlerimin 

önünde ölen insanları görüyordum. 

Ben sadece kendimi düşünebilir bir 

haldeydim. Ne zaman çıkacağım 

konusunda hiç bir fikrim yoktu. 

Kimseye yardım edemedim. 

Kendime de… Yardım edemedim.”  

- ESM: Sefil haldeydim. Halep 

Üniversitesinde rejim karşıtı bir 

eyleme katıldığım için 3 yıl 

cezaevinde geçirdim. Bu üç yılın 

ikisi boyunca ailem hakkında hiç 

bir bilgiye ulaşamadım. 

Bellekler Yasası" kitabının yazarlarından 

birisi, Yahudi Soykırımından 

kurtulanlarının gösterdiği "öznellik 

inkarına" değiniyor. Bu inkar, batı 

kültürünün vazgeçilmez bir yerinde olan 

kendi kaderini kontrol etme yeteneğini 
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kaybetmenin sonucudur. Böyle bir kayıp, 

bireyi kendisini inkar etmeye götürmek 

için yeterlidir. Yazar, esir tutuklunun 

hikayesini anlatıyor: Bir Nazi subayı, bir 

kapta suyu kaynatması için emir verir; 

sonra yeni doğmuş bir bebek getirildi ve 

bebek suyun içine atıldı. Soykırımdan sağ 

kurtulanlar, mutfakta suyu kaynatan o 

korkunç kazayı izleyen ve hiç bir şey 

yapmayan her kimse, kendinde 

olmadığını, dahası kendi olmadığını 

söylemektedirler28. Suriyeli ESM’nin bir 

parça et ile kıyaslama ve kendine yardım 

edememe tanımı soykırımdan sağ çıkan 

kişinin tanımıyla benzerlikler 

göstermektedir.  Benlik, dışarıdaki baskıcı 

iktidar karşısında sahipsizleşmiş ya da 

yabancılaşmıştır. 

 

Üçüncü olarak; 

Bir başka vaka örneği ise bu iki uç 

örneğin arasında kalmaktadır. Bu, 

cezaevinde deneyimlenmiş kaderin kabulü 

idi ve devrime inanmadığı gibi onu 

gerçeğe dökmek gibi bir gayesi de yoktu. 
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Benlik yukarıda gösterildiği derecede 

sahipsizleşmemiştir.  Bu bağlamda, 

ESM’lerin ikinci ve üçüncü tip vakalara 

örnek teşkil eden önemli bir kısmı saçma 

bir sebepten ötürü tutuklanmışlardı ve bu 

çatışmalardaki olaylara aktif bir biçimde 

katılmamışlardı.  

- ESM: Sadece kendim için 

endişeleniyordum. Radikal 

İslamcılardan da, seküler 

muhaliflerden de uzak duruyordum. 

Ben siyasetle ilgilenmeyen bir 

insanım. Cezaevinde benim gibi 

sefil durumda olan hiç bir suç 

işlememiş insanlarla tanıştım. Onlar 

da rejimi devirmekle 

ilgilenmiyorlardı, kim yönetirse, 

yönetsin onlar için önemli değildi. 

Biz sadece kendi hayatlarımız için 

endişeliydik.  

- ESM: Pişmanlık duymuyorum, 

kahraman gibi de hissetmiyorum. 

Ben bu devrimci insanlardan da 

değilim, devrimi onu sevenlere 

bıraktım. Devrimin zor mahpusluk 
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ve aşağılama gibi taraflarını 

kaldıramayacağımı 

biliyordum.2011’in başında 

Duma’dan bu olaylardan uzak 

durabilmek için kayınvalidemin 

Mazzeh’teki evine taşındım. 

2011’de Esad’ı destekleyen bir 

yürüyüşe karımın baskısıyla elimde 

Esad portresiyle katıldım. Onu Şam 

sokaklarında taşıdım. 
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g- ESM’lerin Karşılaştıkları Sorunlar 29 

ESM'lerin karşılaştıkları sorunlar üzerine 

derinlikli bir çalışma yapmak için, 

niceliksel bir anket ve istatistiksel analiz 

en uygunudur. İlgili STK'lar, ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek adına bir yanıt üretmek 

için genelleştirilmiş bulgulara ihtiyaç 

duymaktadırlar. Şu anda nicel araştırma 

bulunmadığı için, daha sonraki 

çalışmalarda istatistiksel analiz için 

kategoriler oluşturmada yardımcı 

olabilecek niteliksel bir analiz 

yapılacaktır. 

ESM'nin maruz kalabileceği sorunlar 

sekiz kategoride ele alınabilir; 

1- Sağlık sorunları, mental ya da fiziksel; 

Cilt problemleri ESM’ler arasında en 

yaygın görülen rahatsızlıklardandır. Diğer 

sorunlar ise; HIV, işkenceye bağlı eklem 

sorunları, gastroenteritis ve sırt ağrıları 

olarak sıralanabilir. 

Sağlık sorunları, yaşam için temel önemde 

olan bedeni kırarak diğer sorunların önüne 
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geçmekte ya da sorunları daha karmaşık 

bir hale getirmektedir. 

2- Aileyle ve özellikle eşlerle stabil 

olmayan bir ilişkiler bütünü. 

3- Sosyal ve psikolojik desteğin eksikliği 

ve tüm bu durumu hak ettiğine yönelik bir 

suçlayıcı atmosfer. 

4-İşsizlik ya da düşük düzeylerdeki işlerde 

çalışma. Görüşme yaptığımız bir ESM 

Suriye’deki bir üniversiteden mezun 

olmasına rağmen, manavda çalışmaktaydı. 

Kendisi bu durumu: “Şu anda yaptığım bu 

şey, iş değildir” sözcükleriyle ifade 

etmiştir. 

5-Yoksulluk: Sağlık, barınma ya da yeni 

bir işe başlayabilmek adına sahip 

olunabilecek başlangıç sermayesinden 

mahrum olma durumu gibi temel 

ihtiyaçları karşılayamama. 

6- ESM’ler bazen evlerine ekmek getiren 

tek kişidir. Ayrıca ESM’lerin geniş 

ailelerinde ekmek getiren kişilerin 
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ölümüyle, ESM’ler tüm aileden sorumlu 

hale gelebiliyorlar. 

7- Savaşın getirdiği yıkıma ya da 

müsaderelere bağlı olarak mülk kayıpları.  

4. ve 7. maddeler iktisadi sorunlar başlığı 

altında derinlemesine bir incelemeyi hak 

etmektedirler.  

ESM’lerin ailelerindeki iktisadi anlamdaki 

kötüleşmenin temel olarak aşağıda 

sayılacak faktörlerle ilintilidir. aileler 

sıklıkla üyelerinden biri tutuklanmadan 

önceki birikimlerini ya da mülk gelirlerini 

kullanmak zorunda kalırlar. Çoğunlukla 

savaş süresince istihdam ihtimalleri ya 

tamamen ortadan kalkar ya da cılızlaşır.  

Yüklü miktarda para ailelerin tutuklu 

yakınlarına dair bir bilgiye erişme 

umuduyla harcanmaktadır. Birçok vakada 

da görülebileceği üzere, aile üyelerinden 

birinin tutukluluğu esnasında aileler 

büyük miktarda borçların altına girerler. 

Suriyeli STK’ların ESM’lere uzmanlaşmış 

bir yardım sağlayamadığını belirtmek de 

gerekmektedir.  
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8- Pasaport almanın imkansızlaşması.  

Sayılan sorunlar Türkiye’de ya da 

Suriye’de yaşayan ESM’ler için oldukça 

benzerdir. 

Öte yandan, ESM’lere çeşitli gönüllü 

faaliyetler haricinde herhangi bir yardım 

sunulmamaktadır. Sosyal bağlar da 

ESM’lere 6 yıl süren savaş sonrası 

durumun karşılanamaz düzeydeki 

maliyeti, bombardıman ya da yağmayla 

kaybedilen mülklerle, personelinin başka 

şehirlere ya da ülkelere kaçışıyla,  yardım 

sunamaz hale gelmiştir. Bu destek 

yoksunluğu ESM’lerin cezaevi sonrası 

yaşamlarında yükselen yoksulluk ve 

kırılganlık koşullarında çok önemli bir 

husustur.  
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h- Toplumsal Yeniden Bütünleşme  

 

İlk olarak: Siyasa düzeyinde 

ESM çalışmalarındaki en yaygın yaklaşım 

yeniden bütünleşmedir. Şimdiye kadar bu 

terim rehabilitasyon, destek ve ESM’ye 

toplumuna yeniden tutunabilme şeklinde, 

genel anlamında kullanılmıştır. Bir 

sonraki paragrafta bu kavram 

derinlemesine analiz edilmiştir. 

Yeniden bütünleşme, genel olarak eski 

tutukluya(siyasi tutukluluk şartı 

aranmaksızın) ilişkin üç kapsamlı 

durumda tanımlanabilir 30: 

1- Risk Temelli: Bu yaklaşım eski 

tutuklunun topluma ve devlete bir risk 

oluşturduğunu varsayarak, kişinin 

kısıtlanması gerektiğini savunur. Bu 

kısıtlamalar, kişilerden günlük, düzenli 

imza alma, yurt-dışı seyahat özgürlüğünü 

engelleme, istihdama katılmaktan 

alıkoyma, yaptığı işlere dönük 

sınırlamalar getirme gibi biçimler alabilir. 
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2- İhtiyaç Temelli: Bu yaklaşımda ise eski 

hükümlünün toplum üzerinde bir maliyeti 

olacağı varsayılır be buna bağlı olarak 

STK’ların ve hükümetin eğitim ve 

rehabilitasyon süreçlerini yönetmesi 

beklenir.  

3-  Güç Temelli: Bu yeni tutum, 

mahkumların toplum için bir değer 

olduğunu varsaymaktadır ve mahkumlar, 

sadece pasif yardım alıcıları değildir. 

Toplumlarında değişim başlatabilen 

olumlu aktörler olarak görülmelidirler. 

 

Tüm bu yeniden bütünleşme tutumları şu 

önermelere dayanmaktadır:  

1-Toplum normaldir ve mahkum, hata 

yaparak veya "günah işleyerek" bu 

normallikten sapmıştır.  
2-Mahkum, topluma uyması gereken 

partidir, 

3-Mahkum toplumun dışındadır ve 

yeniden bütünleşme sırasında ona geri 

dönmelidir31. 

 

Vaka, eski siyasi mahpuslarınkiyle 

nispeten uzaklaşıyor. Devletle çatışmış 
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olan siyasi tutuklular genellikle devletin 

kimliğiyle çatışmışlardır. Özellikle 

diktatörlük dönemlerinde toplumdaki 

huzuru tehdit etmişlerdir.  Geçmişte siyasi 

tutuklularla yapılmış olan çalışmalarda bu 

durum hesaba katılmış, yeniden 

bütünleşmeye erişebilmenin en gerekli ve 

kaçınılmaz aracı olarak yurttaşlık hakları 

temel olarak görülmüştür. Böyle bir araç 

siyasi tutukluların uyumlulaştırılmasında 

ve yeniden yerleştirilmelerinde büyük rol 

oynamaktadır. Bu, devlet tarafından daha 

önce mümkün olmayan ya da siyasi 

tutukluların geçmek istemediği kimi 

kapıların onların önünde açılacağı 

anlamına gelmektedir. Bu yerleştirmeyle 

eski tutukluların dönüşeceği aktif 

yurttaşlık kurumunun yolunu yapacaktır 

ve böyle bir yerleştirme toplum içinde de 

bir değişimle ancak mümkün hale 

gelebilecektir. Bu bağlamda, saptırılmış 

bir tutuklu hakkında normal toplumdan32 

ısrarlı bir şekilde konuşulmamalıdır. 

Böyle bir sebat, eski siyasi mahpusları 

yeniden bütünleştirme önünde bir engel 

olabilir. 
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Bu ilkeler Suriye bağlamında nasıl 

tartışıp, eleştirilebilir? 

1- Mevcut Suriye Devleti ESM’nin 

gözünde ya tamamen ya da kısmen 

kaybetmiştir. 

2- ESM’lerin bir kısmı hali hazırda 

toplumdan dışlanmış durumdadır. Bunu 

umursamamaktadırlar. (Sosyal dışlanma 

toplumsal, iktisadi, siyasal ve kültürel 

hayata aktif bir biçimde katılamama 

haline işaret eder. Ayrıca toplumdaki ana 

akım anlayıştan kaçınma ve ona 

yabancılaşma olarak da düşünülebilir. 33) 

3- Suriye Devleti siyasal tutuklulara 

potansiyel risk gözüyle yaklaşmakta ve 

onları sıkı bir şekilde kısıtlamaktadır. 

(Çoğu eski tutuklu salıverildikleri anda 

tekrar tutuklanma korkusu yaşamaktadır) 

4- Suriye devleti iktisadi ve sosyolojik 

olarak çökmüş durumdadır. ESM’lere 

herhangi bir yerleşme ya da uzlaştırma 

servisi-en azından kısa dönemde- 

sağlayamamaktadır. Başka bir deyişle 
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onlara gerekli olan aktif yurttaşlığı 

sunamamaktadır. 

5- Geçiş adaleti sağlanamadan hiç bir 

yerleştirme sağlanamaz. Özellikle 

tutuklulara karşı uygulanmış olan sayısız 

kötü muameleden sonra yerleştirmelerin 

sağlanması oldukça zor görünmektedir. 

Bu beş husus Suriye Devletinin ESM’leri 

yeniden bütünleştirmeyi başaramayacağını 

göstermektedir. 

6- Yersiz yurtsuzlaştırma bölümünden de 

kolayca çıkarılabileceği üzere, sosyal, 

coğrafi ve mimari çevre parçalanmıştır ve 

parçalanmaya devam etmektedir. 

Yıkılabilir bir halde durmaktadır. 

Dolayısıyla, nereye ve neye yeniden 

bütünleşme sağlanabilir? 

7- Yeniden yerleştirmelerin sağlanacağı 

Sosyal, iktisadi ve sembolik mekanların 

yeniden inşasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Suriye bağlamında herhangi bir yeniden 

bütünleşme yapmak için yeniden 

bütünleşmenin her iki temel sütunun, yani 
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toplumun ve devletin daha kırılgan 

olduğunu söylenebilir. Dolayısıyla, 

yeniden bütünleşmenin, ortak klasik 

tanımına göre Suriye bağlamında 

uygulanması mümkün değildir. 

İkincisi: Türkiye’deki Suriyeli mülteci 

sorunu ESM’lerin bu sorunlarını 

içermekte midir? 

Türkiye’deki mülteciler ile ESM’lerin 

sorunları ne kadar benzer ve ne kadar 

farklılaşmaktadır? 

Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerle 

ilgili birçok çalışmaya34  bakılmış ayrıca 

Gaziantep ve İstanbul’da yaşayan 

Suriyelilerle günlük ilişkilere dayanılarak, 

Turkiye’deki mültecilerle ESM’ların 

sorunları karşılaştırılmıştır. Mülteciler ve 

ESM’lerin Türkiye’de karşılaştıkları 

sorunlar arasında aşağıdaki maddeler 

aracılığı ile karşılaştırmalar yapılabilir:   
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Temel olarak Türkiye’de mültecilerin 

sorunları, ESM’lerin sorunlarından 

(mülteci) şu şekillerde ayrılmaktadır:  

1- Fiziksel ve mental sağlık sorunları 

mülteciler için ESM’lere olduğu kadar 

aciliyet göstermemektedir. ESM’lerin 

durumunda bu tip sorunlar öncelik 

kazanırken, mülteciler için aynı şeyi 

söylemek mümkün değildir.  

2- ESM’ler kendi kapalı toplumsal 

çevrelerinde tutuklanmalarına ilişkin 

suçlamalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Mülteciler için ise böyle bir suçlama söz 

konusu değildir. Türkiye’ye göç 

Suriye’deki küçük ya da büyük 

toplulukların zarar görmesiyle neredeyse 

bir akın halinde bazen yavaş bazen ise çok 

ani bir biçimde toplu halde 

gerçekleşmiştir. Ancak cezaevi, aksine, 

kişinin bireysel olarak deneyimlediği bir 

süreçti. Dolayısıyla, bir kişiyi suçlamak, 

binlerce insanın yer değiştirmesinde 

sorumlu tutulacak kişinin bulunmasına 

kıyasla oldukça kolaydı. Başka bir 
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deyişle, ESM’ler mültecilere göre sosyal 

dışlanma bağlamında daha kırılgandırlar.  

İktisadi ve istihdama ilişkin sorunlar 

mülteciler ve ESM’ler için önemli 

benzerlikler göstermektedir.  

Mültecilerin ve ESM’lerin eşleriyle olan 

ilişkilerine yönelik bir karşılaştırma 

yapılamamıştır.  

Bu karşılaştırmada çok belirleyici bir 

unsur göz önünde bulundurulmalıdır; 

ESM’ler siyasi bir hayatın ister dikkatli 

ister dikkatsiz bir parçasıdırlar. Ancak 

mültecilerin hepsinin siyasi hayata aktif 

bir biçimde katıldıkları söylenemez.  

Sonuç olarak ESM’leri desteklemek için 

Türkiye’deki mültecilere ilişkin 

yaklaşımdan başka yaklaşımlar 

gerekmektedir.  Yeniden bütünleşme 

yaklaşımı klasik genel versiyonuyla 

ESM’lere destek sağlamaktan uzak bir 

görünüm sergilemektedirler. 
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Sonuç ve ESM’lere Destek İçin Öneriler: 

 

Sonuç: 

Bu araştırma cezaevinden basitçe içeriden 

yani ölümden, cehennemden ve 

işkenceden, dışarıya yani özgürlüğe ve 

yeniden doğuşa koşmak olmadığını 

göstermektedir. Böyle bir anlatı doğru 

olmazdı.   

Cezaevleri, mahkûmları veya 

mahkumların birçoğunu yalınayak ve 

eskimiş kıyafetlerle atmaktadır. Bu, 

dışarıdaki dünyayla bağlantıların koptuğu 

uzun bir aradan sonra, aileler, arkadaşlar 

hakkında çok az ya da hemen hemen hiç 

bir bilginin kalmadığı esnada ve de dış 

dünyada ne olup bittiği hakkında hiç bir 

fikri bulunmadığı esnada olmaktadır. 

Salıverilme anı yabancılaşma ve 

çekinceyle birlikte gelmekte, ESM kenti 

ya da dışarıyı bir orman, bir labirent gibi 

görmekte ve yolunu bulmakta oldukça 

zorlanmaktadır.  
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Salıverilme periyodunun kendiliğinden 

sona ermesine veya en fazla günde sona 

ermesine rağmen bu, yalnızca 

yurtsuzlaştırma olarak kavramsallaştırılan 

sürekli olan vakanın bir semptomudur. 

Yani ESM, coğrafi, mimari ve sosyal 

dokunun kaybolduğunu ya da kökten 

değiştiğini, belki de sonsuza dek 

değiştiğini keşfetmektedir. Başka bir 

deyişle, mahkumun özgür olduğu ve 

yalnızca onun içinde kurtulmuş olduğu 

dışarının birçok yönü ve esası mahkum 

için kaybedilmiş olmaktadır (esas 

itibariyle doğayı ve arkadaşlık olasılığını 

reddetme vakalarına rastlanmıştır). 

Böylesine bir kayıp, ESM’nin 

özgürlüğüne ve insan onuruna yakışır bir 

yaşama erişmesine bir tehdit olarak ortaya 

çıkmakta ve bu iki unsura ulaşmayı tehdit 

etmektedir. 

Dışarısı, içerinin farklı boyutlarda bir 

uzantısı haline gelmektedir. Rejimin siyasi 

mahkumlar üzerinde uyguladığı hapis 

cezasının, cezaevindeki eylemlerle sınırlı 

olmadığından ve sınırlandırılmadığından 
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emin olunabilir. Bu süreç dışarının 

tümünde uygulamaya geçmektedir ve tüm 

ESM’leri katılımcısı olmaya 

zorlamaktadır. ESM bu süreçte zamandan 

ve dış dünyadan kopukluğuyla kolaylıkla 

ayırt edilebilir bir durumdadır. Şayet, 

zaman devam edegelen ve değişen 

olayların akışkan bir serisi ise ESM’ler 

cezaevlerinde geçirdikleri sure boyunca 

bunun dışındadırlar. Tüm bu olaylar 

gerçekliği çok radikal bir biçimde 

dönüştürerek insanlığın temel bileşenlerini 

etkilediği için, ESM’ler süreçleri 

anlamakta zorluk çekmektedirler. Bu 

durum sonuç olarak ESM’nin 

yurtsuzlaştırılması olarak adlandırılabilir. 

İç-Dış Bölünmeye dayanan ve eski 

mahkumu içimizde tanık olarak 

şekillendiren öykü çerçevesinin yeterli 

olmadığını görüyoruz. Bu durum eski 

siyasi mahkumun bu korkunç deney 

sırasında kendini ifade etmesine yardımcı 

olamaz. Bu "egzersiz", sadece içeride 

değil aynı zamanda cehennemin sürekli 
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olarak gerçekleştiği yerde, sürekli olarak 

dışarıda da gerçekleşir. 

Bu yurtsuzlaştırma, ESM'lerin yaşamları, 

toplulukları ve ulusları üzerindeki 

toplumsal temsilinin bir görüntüsüdür. 

Birçok ESM toplumsal yabancılaşmayı 

deneyimlemektedir. Birçoğu, devletin 

mezhepsel bir varlığa düşmesini 

reddetmekte, hapse atılmış olmaya ilişkin  

anlatımın altında, grup içi ve grup dışı 

grupları iki yoldan biriyle 

tanımlamaktadır: mezhepçi (grup içi 

olmayan = Alevi olmayan, grup-dışı = 

Alevi, Şii) ve etik / politik kimliklendirme 

(grup içi = devrimci, özgür ve grup dışı = 

zalim, haksız ...). 

Her iki durumda da, hapis tecrübesi ile 

ilgili sosyal kimlik, kırılgan, belirsiz ve 

ESM’ler bu açıdan açık bir aidiyet 

oluşturmamaktadırlar. 

Bireyi kendiliğinden temsil eden üç tip 

vardır. Birincisi yüksek bir benlik 

saygısını yansıtmakla birlikte, benlik 

saygısına yol açan fiiller ve koşullar 
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geçmişte tamamlanmış, sona ermiş ve 

yapılmıştır. Bu işlemler görev ve 

yükümlülükler, ESM'lerin elde ettiği 

şeyler gibi görünüyordu ve bunları 

uygulamaya devam etmeyeceklerdi. İkinci 

tip, yabancılaşmış benlik etrafına 

çevrelenmiş ve üçüncü tip her iki tür 

arasında bir yer kaplamaktadır; 

yabancılaşmadan ve benlik saygısı 

olmaksızın bir çeşit kadere teslimiyetten 

bahsedilebilir.  

Bütün bu tipler, toplumsal kimliğin 

zayıflığı ve kırılganlığı ile uyumludur; 

böylelikle, yüksek benlik saygısı 

sergileyenler arasında bile, bu tür 

saygınlığın kaynakları, bir gruba ait 

olmaktan ziyade geçmişte bulunur; bu 

anlamda, siyasi olarak aktif olmak 

mümkün değildir. 

Son olarak, yeniden bütünleşmenin klasik 

ortak kavramı tartışıldı ve bu kavramın 

Suriye bağlamında çevrenin ve 

entegrasyonun yapılabileceği hiç bir 

toplum olmadığı için uygulanamayacağı 

bulundu. Yurtsuzlaştırmada bahsedilen 
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şey de budur. Örneğin, eski siyasi 

mahkumların klasik yeniden 

bütünleşmesi, aktif vatandaşlığa kabul 

edilmelerini ve onlarla bir çeşit anlaşma 

yaratılmasını ima etmektedir. Suriye 

bağlamında, devletin meşruiyetini 

kaybettiği ve mevcut koşullar altında 

toplumsal, politik ve iktisadi yıkımla 

herhangi bir çözüm bulunamaması 

nedeniyle, bu tür bir çözüm 

imkansızlaşmaktadır. Toplum ve onun 

iktisadi, sosyal, mimari boyutları 

tamamıyla parçalanmış durumdadır. 

 

Öneriler:  

1- ESM’leri düşünen kurumları ve 

merkezleri kurmak ve onlar için sağlık 

bakımını yapmak ve acil mali yardım 

sunmak. 

2-ESM'lerin eğitim ve rehberlik 

hizmetleriyle uygun bir işe hazırlamak 

üzere rehabilitasyonu,  

3- Suriyeli STK’ların özellikle ESM’lere 

destek sunması gerekmektedir. 



 

125 
 

4- ESM’leri birlikler ve kendi-kendini 

yöneten örgütler kurmaya teşvik etmek. 

5- Türkiye'de ESM'leri desteklemek için 

bilgi ve zamanlarını paylaşmaya hevesli 

gönüllüleri çekmek adına savunma 

kampanyalarına odaklanmak. 
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