Geçiş Dönemi Adaleti
Çalışmalarında Çocuk
“Van’dan çocukların sesleri…”
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GİRİŞ

Türkiye Kürt sorunu sebebiyle 30 yıldan fazla bir süredir şiddetli bir çatışma yaşadı. Bu çatışma
nedeniyle pek çok ağır insan hakları ihlalleri gerçekleşti. Yaşam hakkı ihlalleri, zorla yerinden
edilmeler, kaybedilmeler ve işkence…
30 yıldan daha fazla süren bu çat ışma ve yaşanılanlar toplumsal alanda gerçekleşen
her durum gibi elbette çocukları da – hatta belki de en fazla- etkiledi.
Dünya’da çat ışma yaşamış pek çok toplum yaşanılanların ardından geçmişle
yüzleşme, hakikat lerin ortaya çıkması ve adalet in yeniden oluşturulmasına ilişkin
çeşit li yöntemler kullanıyor. Geçiş dönemi adalet süreci çalışmaları olarak
tanımlanan bu çalışmalar Türkiye’de özellikle Kürt sorunu temelinde sınırlı da olsa
başlamış durumda. Ağırlıklı olarak s ivil toplum örgütlerinin yürüttüğü bu
çalışmaların yaygınlaşması ve toplumun tüm kesimleri üzerinden düşünülmesi çok
önemli. Ancak Türkiye’deki geçiş döne mi adalet süreci çalışmalara bakt ığımızda ne
yazık ki çocukları temel alarak yürütülen ya da planlanan çalışmalar ın yeterli
düzeyde olamadığını görmekteyiz.
Oysa Kürt sorunu ile ilgili yaşanan çat ışma ortamı Türkiye’nin sadece bölgede değil
Türkiye’nin her yerinde yaşayan pek çok çocuğu doğrudan, kalanını ise dolaylı
olarak etkilemişt ir. Örneğin bu süreçte en az 4000 çocuk tutukluluk sü recinden
geçmiş, binlerce çocuk asker ya da örgüt üyesi olan yakınını kaybet mişt ir .
Çocuklarla çeşit li zamanlarda yapılan görüşmeler bu yaşanılanların, yakından ya da
uzaktan tanık olunanların Kürt Bölgelerinde yaşayan çocuklarda devlete ve
“Türkler”e karşı olumsuz duygular, öfke yarattığını göstermişt ir. Benzer durum
asker olan yakınlarını kaybeden, her gün televizyondan şehit haberleri izleyen
Türkiye’nin bat ısında yaşayan çocuklarda da ortaya çıkmaktadır.
Gerçek bir barış ortamının sağlanma sı için toplumun tüm kesimlerini içeren
güçlendirici ve iyileşt irici çalışmaların oluşturulması gerekmektedir. Bu,
yaşanılanlar sebebiyle kaybedilen adalet duygusunun bireylerde ve toplumda
yeniden kurulmasına da yardımcı olacakt ır.
Bu çerçevede çocuklara yönelik yapılacak çalışmalar toplumsal adalet in yeniden
kurulmasını sağlarken, diğer yandan onların güven duygusunu ve birlikte yaşama
isteğini de güçlendirecekt ir. Türkiye’de de yüzleşme/hesaplaşma, geçiş dönemi
adalet i süreci çalışmaları gelişirken; çocukların bu kapsamda ayrıca ele alınması
iht iyacı kendisini açıkça ortaya koymaktadır.
Gündem Çocuk Derneği, yaşanan çat ışmalar sonrasında toplumsal adalet in tesisi
sağlanırken, yüzleşme, hesaplaşma, geçiş dönemi adalet i süreci çalışmaları
gelişirken; çocukların bu kapsamda ayrıca ele alınması iht iyacını görmektedir. Bu
nedenle de Açık Toplum Vakfı’nın desteği ile bu iht iyacın belirlenmesinde; Geçiş
Dönemi Adalet inde Çocuklar adlı bir çalışma gerçekleşt irmişt ir.
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Bu çalışmadaki amaç genel olarak Türkiye’nin demokra t ikleşmesine ve toplumsal
barışın tesisine katkıda bulunmayı amaçlarken;
- Kürt sorunu çerçevesinde, geçmişle yüzleşme ve hesaplaşma çalışmalarında çocuk
odaklı bir yaklaşımın oluşturulmasını,
- Türk ve Kürt çocuklarının çat ışma sonrası sürece ilişkin iht iyaçlarının
belirlenmesini,
- Türkiye özelinde çat ışma sonrasında çocuklara yönelik iyileşt irici çalışmalara
ilişkin bilgi üret ilmesini,
- Bu konuda çalışma yapmak isteyen örgütlerin müdahale kapasitesinin
güçlendirilmesini, bu konuda çocukların katılımını n sağlanmasıyla ilgili bilgi ve
becerinin art ırılmasını,
- 30 yıla yakın süredir yaşanan çat ışma sürecinin çocuklar üzerindeki etkisi
konusunda kamuoyunda farkındalık yarat mayı, hedeflemişt ir.
Bu kapsamda kayıp yaşayan Kürt çocukları ile asker /şehit çocuklarıyla yapılacak
atölye çalışmalarıyla çocukların görüşlerinin toplanması ve bundan sonraki süreçte
yapılacak çalış malarda yol haritası belirlemek üzere, bu alanda çalışacak örgütlere
ipuçları vermeyi hedeflemişt ir.
Ancak süreçte asker/şehit yakınları olan çocuklara ulaşmak mümkün olamamış,
sadece Van’da 13-16 yaş grubu 18 çocukla bir araya gelinerek Kürt sorunu, yaşanan
çat ışma, barış sürecine ilişkin görüşler derlenebilmişt ir.
Ancak asker/şehit yakınlarına ulaşamamış olmak da çalışma k apsamında alana bir
bilgiyi ve iht iyacı aktardığı için raporda özellikle sözü edilmektedir.
Bundan sonraki süreçlerde şehit/asker yakını olan çocuklarla, sivil toplum
örgütlerinin, uzmanların uzaklığı, arada güven ilişkisinin henüz kur ulamamış olması
ve bundan sonrasına ilişkin böylesi bir ilet işim iht iyacının çok açık olması
sebebiyle; bu çalışma bu durumu ayrı bir sorun alanı olarak belirlenmişt ir.
Raporda Van’daki çocuklara uygulanan atölye programı, çıkan sonuçlar ve Açık
Toplum Vakfı desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında gerçekleşt irilen; yuvarlak
masa toplant ısından çıkan tespit ler, Türkiye’de bu alanda çocuklara yönelik
yapılması gereken ve öncelikli çalışmalara ilişkin öneriler yer almaktadır.
Dileğimiz daha yaygın, daha geniş çocuk gruplarının bu ko nudaki seslerini
duyurabilmek, adalet in mümkün olduğu bir dünyanın kurabilmesinin yollarını
çocuklarla birlikte üretebilmek
Çocuklar için daha iyi bir dünya dileğiyle…
Gündem Çocuk Derneği
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I.ÇALIŞMA VE YÖNTEM HAKKINDA
Bu çalışma 9-10 Kasım 2013 tarihlerinde Van merkezde gerçekleşt irilmişt ir.
Çalışma çocuk hakları alanında çalışan bir çocuk gelişimi ve eğit imi uzmanı ile
travma konusunda çalışma yürüten bir psikolog tarafından gerçekleşt irilmişt ir.
Çalışmaya bir önceki nesilde, göç/zorunlu göç ve Kürt sorunu sebebiyle yaşanan
çat ışmadan dolayı ailede bazı kayıpların yaşandığı ailelerden toplamda 18
katılmışt ır.
Çocuklara, Van’da alan çalışması yapan bir sivil toplum örgütü temsilcinin
katkısıyla kartopu yöntemiyle ulaşılmışt ır. Çocuklar arsında daha önceden tanışan
çocuklar olduğu gibi ilk kez bir araya gelen çocuklar da bulunmaktadır. Çalışmada
yer alan kız çocuk sayısı 10 iken oğlan çocuk sayısı 8 olmuştur.
Çalışmada uygulanan atölye programının içeriği bu konuda dünyadaki lit eratürden
özellikle de UNICEF I nnocent i ile Internat ional Transit ional Just ice adlı
merkezlerin yayınlar ından faydalanılmışt ır.
1,5 gün süren atölye programında; sohbet, ısınma ve kaynaşma oyunları, grup
çalışmaları body- map, sorun ağacı gibi çeşitli yöntemler kullanılmışt ır. Atölye
programı temel 4 soruya yanıt aramaktadır:
- Çocuklar çat ışmayı nasıl tanımlıyorlar?
- Bu çat ışma onları nasıl etkiledi?
- Çat ışmanın kaynakları ve çözüm önerilerini nasıl görüyorlar ?
- Çözüm önerilerinde kendi rollerini nasıl tanımlıyorla r?
Van’da gerçekleşen çalışmada 4. soruya yanıt bulmaya çalışılmışsa da çocuklardan
bu konuda herhangi bir geri bildirim alınamamış, üzerinde özellikle durulmasına
karşın kendilerinin herhangi bir rolü olmadığını söylemişlerdir. Bu nedenle de
raporda buna ilişkin görüşler ne yazık ki yer almamaktadır.
Bu durum çocukların kendilerini siyasi ve etkin birer özne olarak görmediklerini
açık bir şekilde ortaya koyarken; bu alanda yapılacak çalışmalarda başka bir sorun
olanı olarak karşımızda durmaktadır.
Eklenmesi gereken bir nokta da; uygulanan atölye programın sonunda; çocuklarla
ayrı bir oturum olarak çocuk hakları ve özellikle kat ılım hakkı ilkesi konuşulmuştur.
Verdikleri görüşlerin nasıl, nerede ve kimlerle paylaşılacağı çalışmanın
başlangıcında anlat ılmış bunun üzerinden çalışma sırasında yapılan fotoğraf ve
video kayıt ları için çocuklardan izin alınmıştır. Bu kayıt larda çocukların
kimliklerinin açığa çıkmamasına dikkat edilmişt ir. Bu kayıt lar çalışma ekibini
oluşturan kişilerin dışında hiç kimseyle paylaşılmamışt ır.
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II.UYGULAMA: ATÖLYE PROGRAMI
Sosyal bilimler literatürüne bakıldığında hassas/kırılgan gruplar adlandırılan
gruplardan biri de silahlı çat ışma süreçlerinde görsel tanıklık ve şiddet olaylarına
maruz bırakılmış kişilerdir.
Özellikle bu gibi süreçlerden çocuk ve gençlerin en olumsuz şekilde etkilenen
bireyler olduğu düşünüldüğünde, bu gibi çalışmalar yapılırken birincil travmanın
etkilerini en aza indirecek ve ikincil travmaya mümkün mertebe sebebiyet
vermeyecek şekilde etkinliklerin dizayn edilmesi oldukça önemlidir.
Tüm bu sebeplerle, Türkiye’de çat ışma sürecine maruz bırakılmış, bu çalışmanın
hedef kit lesindeki çocuk ve gençlerle yapılacak bir odak grup çalışmasından ziyade,
bir atölye çalışması şeklinde dizayn edilmesi ve böylece sadece anlat ıların değil,
yaşanan olayların ve iht iyaçlar, beklent iler ve görüşlerin atölye çalışmasına dahil
edilecek farklı yöntemlerle yapılması daha uygun bulunmuştur.
Bunun bir diğer sebebi de bu gibi hassas gruplarla çalışırken güven ortamının tesis
edilmesinin önemine uygun olarak, daha uzun süreli bir çalışmanın bu anlamda daha
verimli ve daha kat ılımcı odaklı olacağı düşünülmüştür. Dünyadaki benzer
çalışmalardan esinlenilerek oluşturulan atölye çalışmasının taslak programı aşağıda
sunulmuştur:
Hedef Yaş Grubu:
13-16 Yaş
Süre:
1,5- 2 günlük atölye çalışması
Genel Amaç:
Çat ışma ortamından etkilenen çocukların bu sürece ilişkin iht iyaç ve görüşleri
belirlenmesi.
Akış:
-Tanışma ve kaynaştırma
Çocukların kaynaşması ve ısınması için başlangıçta ve zaman zaman kullanılacak
bazı buz kırıcı oyunlar ve konuya girişi sağlayacak tartışmanın yapılması.
-Çatışma nedir? Şiddet nedir?
Bu iki tartışma tanışt ırma ve kaynaşt ırma aşamalarından sonra; çalışmaya genel bir
giriş olarak kullanılacakt ır.
Öncelikle çocuklara “çat ışma”dan ne an ladıkları sorulacak ve bu konuda düşünceleri
alınacakt ır. Daha sonra ise davranışlar, tutumlar ve çelişkiler başlıklarından oluşan
bir üçgen modeli üzerinden, çocukların tüm bu üç açıyı tartışabileceği düşünceleri
5
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paylaşması istenecekt ir. Daha sonra yine bu model “şiddet” kavramı için de
uygulanacak ve burada da şiddet in dolaysız, kültürel ve yapısal başlıkları ile bir
üçgen model üzerinden tartışılması amaçlanmaktadır.
-Son 30 yılda Türkiye’de hangi konularda/ kimler arasında çatışma vardır? (20
dakika)
Çocuklara son 30 yılda kimler arasında çat ışma olduğu ve bunun konuları
sorulacakt ır. Tartışma ve sohbet in ardından bu çat ışmanın onları nasıl etkilediği
üzerinde durulacakt ır.
-Bu çatışma sizi nasıl etkiledi?
(Durumu onların gözünden tanımlat ma, ortak t anımlama )
Bu çalışmada “Body Map” yönet mi kullanılacakt ır. Bu yöntem ile çat ışma
ortamlarında yaşayan çocuk ve gençlerin böyle bir ortamda yaşamaya dair
deneyimlerini paylaşmasını kat ılımcı bir şekilde kolaylaşt ırmayı amaçlar.
Büyük bir kağıdın üzerine gönüllü olarak uzanan bir çocuğun vücudunun çizilmesi
hedeflenir. Beden ve bedenin parçaları çizimi kat ılımcıların çat ışma içerisinde
yaşamaya dair görüşlerinin bir odağı olarak kullanılır. Şöyle ki: Örneğin bedenin
baş kısmı çat ışma süreçlerinin kat ılımc ıların zihinlerini, düşünme biçimlerini
ve/veya öğrenme biçimlerini nasıl etkilediğini düşünmelerini sağlar. Gözler neler
gördüklerini, bunun hayat larını ve dünyayı algılayış biçimlerini nasıl etkilediğini;
kalp çat ışma sürecinin duygularını ve başkalarının onlar hakkındaki duygularını
nasıl etkilediğini anlat manın bir aracı olarak kullanılır. Çalışmaya kat ılacak kişiler
gruplar halinde bu ve benzeri soruları tartıştıktan sonra tüm kat ılımcıları kapsayan
genel bir tartışma yapılır ve özellikle yaş, cinsiyet , sosyo-ekonomik arka plan gibi
özelliklere bakılarak çat ışma sürecinde yaşanan deneyimlerin farklılıkları analiz
edilmeye çalışılır.
-Ne olsaydı bütün bu süreç yaşanmazdı/ Bu sürecin etkileri nelerdir? (60
Dakika)
Bu çalışmada “Root Cause Analysis” yöntemi kullanılacakt ır. Bu çalışma kişilerin
çat ışmanın temel sebepleri ve çocuklar, aileler, toplumlar ve uluslar üzerindeki
etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlar. Uygulamalar “Root Cause Analysis” ile “Body
Map” çalışmasının birlikte kullanıldığında olumlu sonuçlar verdiğini
göstermektedir. Bu sebeple bu çalışmada da bu ikisinin bir arada kullanılmasının
verimli olacağı düşünülmüştür.
Burada ise kökleri yere doğru ve dalları ise gökyüzüne doğru uzanan bir ağaç çizilir.
Kat ılımcılara köklerin t emel sebepleri ve dalların ise etkileri simgelediği anlat ılır.
Böylece köklerin yanına kat ılımcılardan gelen cevaplar doğrultusunda sebepler,
dalların yanına ise olumlu/olumsuz etkiler not edilir ve bunun üzerine genel bir grup
tartışması yapılır.
-Barış nedir?
Grup çalışmaları ve sonrasında sunumlar üzerinden tartışma
6
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-Bu barış sürecinde sizin ve diğer kişiler nasıl bir rol oyna r?
Bu Çalışmada Flower Map yöntemi kullanılacakt ır.
Yine diğer iki çalışma ile birlikte uygulandığında verimli olacağı düşün ülen bir
yöntemdir. “Flower Map”t ir. Bu çalışma ile amaçlanan çocuk ve gençlerin çat ışma
sürecinde en çok kimlerden destek aradıklarını ve aldıklarını anlamayı
amaçlamaktadır. Bunun için şu sorular etrafında grup tartışmaları yapılır: Destek
istenen/alınan kişilerin olumlu/olumsuz kişilerin özellikleri; beklenen desteğin
çeşidi; eksik kalan destekler; çocuk ve gençlerin bu süreçte birbirlerini ve süreci
desteklemek üzerine oynayabileceği roller. Bu çalışma yürütülürken küçük grup
tartışmaları şeklinde dizayn edilmesi ve yaş grubu benzerliğinin göz önünde
bulundurulması önemlidir.
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III.VAN’DAN ÇOCUKLARIN SESLERİ
Yukarıda görmüş olduğunuz programın sonucunda, çocukların görüşleri çalışmayı
yürüten kişiler tarafından tasnif edilmiştir. Çocukların görüşlerine hiçbir şekilde
müdahale edilmemiş, ancak anlaşılmayı tamamen engelleyecek bazı dilsel
yanlışlıklar düzeltilmi ştir.
Çocuklarla yapılan atölye sırasında ; çatışma nedir sorusuna verilen yanıtları
aşağıdaki gibi olmuştur:
“Gürültü”, “Bir konu üzerinde bir ya da birkaç kişinin tartışması”. “Çat ışma
deyince, mit ing, eylem geliyor akla”, “Gençlik”, “Silahlı çat ışma”. “Anlaşmazlık
olursa aynı taraftan insanlar da çat ışabilir”.
Atölye sırasında çocuklara çatışma kavramını duydukları ilk yer olarak;
“Haberlerde, gazetelerde, kitaplarda, maha llelerde” demişlerdir.
Çatışmada ortaya çıkan davranışlar olarak da;
“Bağırma”, “Vurdulu kırdılı olabiliyor”, “Tokat, tekme, küfür”, “Taş at ma
olabiliyor” “Mit ing olduğu zaman polislere karşı molotof, havai fişek at ılabiliyor.
Ses bombası mesela”.- “Balt ayla, sopalarla duruyorlar”. demişlerdir. .
Ayrıca çocuklar bu süreçte:
“Beytüşşebap’ta Jandarmayla Kürt ler arasındaki çat ışmanın arasında kalmışt ım”.
“Hakkari’de çat ışma kararı çıkt ı gerillalarla jandarma tarafından. Gerilla ışık
gördüğü yeri bombalıyordu. O yüzden herkes ışıkları kapat ıp yere yat ıyordu”.
“Çatak’ta askeriyenin karşısındaki lojmanlarda halamlar oturuyordu. Orda sürekli
çat ışmalar oluyor, korkuyorlar ve bu sene taşınmayı düşünüyorlar” şeklindeki
ifadelerle yaşadık ları ve tanık oldukları çat ışmaları anlat maya başlamışlardır .
Türkiye’de kimler arasında çatışma vardır dendiğinde;
Her biri “Kürt ler ve Türkler arasında” şeklinde net bir yanıt vermişlerdir.
Çocukların bu çatışmaya ilişkin neler gördükleri, neler duydukları ilişkin
paylaşımları aşağıdaki gibi olmuştur:
“Çevremizde çat ışmalar oldu. Kendi haklarını, düşüncelerini isteyen insanlar
çat ışarak bunları elde et meye çalışt ılar”
“Yaralanan insanlar, komşum vardı çat ışmaya giderken gaz bombasında
yaralanmışt ı. Annemi, babamı, dayılarımın hepsini geçmişte yakalayıp hapishaneye
attılar. Dövdüler. Hapisten geldiklerinde her yerleri morarmışt ı, pat lamışt ı”.
“Abdullah Öcalan kat liamından bahsediyorlardı. Yüzlerce insanın hayat ını
kaybettikleri… Ben de doğal olarak duyduğumda çok üzüldüm, çok sinirlendim. O
an şöyle düşündüm, neden böyle yapıyorlar? Neden hala böyle sorunlar yaşıyoruz?
8
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Neden hala böyle hayat sürmeye bağlı insanlar var. Bu sorulara hiç cevap
bulamadım”.
“Babam anlat ıyordu, ‘köylerimizde Kürtçe müzik bile dinley emiyorduk’. Yani biz şu
an halimize şükrediyoruz.”
“ Annemin babamın yüzü yaralı şekilde görünce ağladığımı hat ırlıyorum. Polis ve
Türk halkı Kürt leri ezdikçe, küçük gördükçe kin ve nefret im çok büyüyor. Biz Kürt
çocukları olarak ileri dönemin Kürtleri için daha fazla destek bekliyoruz”.
“Gerillaların askerleri öldürmesini biliyorum. Ben doğmadan önce ve doğduktan
sonra da binlerce hatta milyonlarca asker öldü”
“Hakkari'de mermilerin duvara işlemesini gördüm. Kuzenimin bacağından mermi
geçt i polislerle çat ışmada”.
“Gözümün önünde çocuğa işkence ettiler. İki taraftan sıkışt ırdılar akreplerle, çocuğa
indirdi, kafasını duvara vurdular. Çocuğun ağzını, yüzünü her yerini kırdılar. Bunu
yapmaları doğru bir şey değil. Newroz günü onların hakı. Yani yıllardır yapılıyor,
bunu engellemeleri doğru bir şey değil. Buna karşı öfke, kin, nefret besledim”.
“Bir ara 21 Mart'ta Newroz engellenmişt i. Bir tane çocuk vardı anneannesi ile.
Newrozun içinden geçerken o anda polis geldi. Çocuğu Newrozun içinde zannettiler
ve çocuğu öyle acımasızca dövdüler ki silahlarını bile çıkardılar. Neredeyse
vuracaklardı. Zor aldık ellerinden”.
“Benim dedem Kürt’tü, evde kitapları vardı. Dedeme 25 yıl ceza geldi. Dedem
cezaevinde öldü onlar yüzünden. Biz Kürt’üz, bizim de yaşama hakkım ız var. Ama
onlar böyle düşünmüyorlar”
“2 aylık kardeşim odadaydı, panzer sulamışt ı evi yani ben kalkıp bu yaşımla o
polisleri dövebilirdim o kadar sinirlenmişt im. Hani 2 aylık bebek odada bilmiyorlar
ama bizim eve sıkmalarında öyle bir hakları yok onları n. Biz de sinirleniyoruz bizim
evin önünde her gün tekerlek yakıyorlar, her gün onlar yüzünden eve temizliyoruz
bizde bunlara sinirleniyoruz. Polislerin o tavrından çok sinirlenmişt im. Hatta
Narinler'in evinde misafirleri vardı onlara da gaz attılar”.
“Yaşlı bir tane adam vardı. Bizim yan komşuya git meye çalışt ı. Onlar kapıyı kit ledi,
bırakmadılar girsin içeri. Polisler de onu döverek aldılar. O komşumuza karşı büyük
bir kin var hala içimde”.
Tüm bu gördükleri ve duyduklarının onlarda neler hissettirdi ği de aşağıdaki
gibi ifade etmişlerdir:
“Özellikle kin. Daha iyimser davranırlarsa biz de onlara öyle davranacağız. Kürt ler
Türklere karşı iyi düşünceler beslemeyecek çünkü çok çektik. Dağlara çıkanlar
öldürüldü, öldürülenler oldu. Hiçbir zaman düzelmeyecek ama düzelmesini de
ist iyoruz”.
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“Ne hissettirdiğini düşünmüyorum, düşününce psikolojim bozuluyor”.
“Kin, kinim arttı.. “Üzüntü..” “Nefret. Bana sevmemeyi, sinirlenmeyi, dışlamak gibi
şeyleri düşündürüyor”.
“ Annemle babam geçmişte yakalandılar, şiddet gördüler. Bu benim küçük olmama
rağmen sinirlendirdi. Kin tut mama sebep oldu” “İnsanın kalbi kırılıyor,
sinirleniyorsun ama bir şey de yapamıyorsun”.
“Polislerin çocukları öyle acımasızca dövmeleri onlara karşı nefret oluşturuyor. Eve
su attıklarında kardeşime geldiğinde çok sinirlendim. Büyük kuzenim kızmasaydı o
polisleri dövmeye bile gidebilirdim”
“ Benim amcam 10 yıl boyunca gerilla yakalandı, 20 yıl hapis yedi Türkleri sevmek
imkansız”
Yaşanan çatışmanın temel sebebine ilişkin de çocukların ifadeleri şöyle:
“Türkler ve Kürt ler birbirlerini dinlemiyorlar. Hep ön yargılılar iki tarafta”.,
“Türkler ve Kürt ler birbirine hep zıt gidiyorlar”, “Kürt ler Türklerin zıt kutuplar
olduğunu düşünüyor”, “ O başka bir şey söylüyor, o başka bir şey söylü yor.
Anlaşmazlıklar bu yüzden gerçekleşiyor, ama elbet düzelecekt ir.”
“Türkler Kürt leri dinlemiyor. Onlar Kürt lerin sorunlarını dinleseler kimse ölmez,
yaralanmaz”. “Olayları kavgayla çözmeye çalışıyorlar, konuşsalar belki
halledilecekt ir”. “Türkler, Kürt leri dinlemiyor. Kürtler anlat ıyor, Türkler her şeye
karşı çıkıyor”.
“Kendi anadilimizi kullanmamızı yasaklamışlar”. “-Türklerin yanında Kürtçe
konuştuğumuzda bizi aşağılıyorlar”.
“Türkler Kürt leri o kadar aşağılamış ki, ben Kürdüm di yemiyorsun”, “Siz
teröristsiniz deniliyor. Konuşmuyorlar, küçük düşürüyorlar. Bu durum tartışmalara,
çat ışmalara sebep oluyor”. “Kürt leri düşman diye görmek”
“Türk’ün her şeyi PKK yapt ı deyip PKK’yı suçlaması”. “Bir yerde bir bomba pat ladı
mı Kürt lerin üstüne at ıyorlar”.
“Türkler burayı sahipleniyorlar. Kürt ler de burayı sahipleniyorlar. Çat ışma bu
yüzden çıkıyor.
“Abdullah Öcalan’ı dışarı çıkarmadıkları için böyle yapıyorlar”, “Abdullah Öcalan
gerillayı kurduğu için çıkarmıyorlar dışarı”, “Abdurrahman Öcalan çıkmadığı iç in
anlaşmazlık oluyor. Eğer izin verseler çıkmasına barış olur. Eğer Abdurrahman
Öcalan orada ölürse savaş çıkar”, “Abdullah Öcalan’ın halen hapiste olması”
“Kürtlerin haklarını vermiyorlar”.
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“Biz de devlet kurmak ist iyoruz. Karşı çık ıyorlar, anlaşmazlık oluyor”. “Kürt ler
Kürdistan ülkesi olmasını ist iyorlar” “... Ama bunu Türkler istemiyor”
“Türkiye'de neden beraber yaşayamayalım ki. Kürtlerin temel olarak istediği bu
bence. Beraber yaşamaktan haklarının olması… Burada Tür kçe öğretiliyor ders
olarak ama neden Kürtçe öğretilmesin. Onlar da burada yaşamak bu çevrede onlar
gibi yaşamak, hak sahibi olmak ist iyorlar”.
“Türklerin Kürt leri sürekli dışlaması” “Kürt dilinin kullanılmasını istememek”,
“Newrozlara izin verilemesi”, “Düşüncesizlik anlayışsızlık…” -“Düşüncesizlikten
dolayı, mesela bir konu hakkında konuşuyorlar fakat düşünmeden… Kin ve öfke
besliyorlar”
Atölye sırasında çocukların vurgu yaptıkları bir konuda Van Depremi
sonrasında hissettikleri oldu:
“Deprem zamanında gönderilen yardımlarda taş resmi çizip gönderiyorlardı. Onlar
Kürt, onlar terörist boş gönderin yardımları diyorlardı”. “Biz de onlar gibi insanız,
bizim de 10 parmağımız var. Ama onlar bizi insan yerine koymuyorlar. Allah
korusun, bizim başımıza geldi kimsenin başına gelsin istemeyiz. Eğer onların başına
böyle bir şey gelse biz onlara acaba böyle mi davranacakt ık. Hayır, onların yanından
ayrılmayacakt ık”.
Tüm bu yaşanılan ların neye yol açtığına ilişkin yanıtları şöyle oldu:
“Türklere saygı duymama”, “Türklere karşı nefret”, “ Kavga, “Dışlanma”,
“Çat ışmaya”, “Kine”, Zıt git meye”, “Hayal kırıklığına”, “Kendini kö tü hisset meye”,
“Kötümserliğe”, “Ölümlere”, “Ölen insanları özlemeye”, “Akılsızlığa”, “Gü ven
kaybına”, “Ayrım, gözyaşı”, “Kendine güvenmeme”, “İnsan kaybı”, “Kan kusmak”,
“Nefrete”, “Üzüntüye”, “Düşmanlığa”, “Yaşama bakış açıları değişt i”, “Türkleri
sevmemeye”, “Kibire”
Atölye sırasında barış için neler yapılması gerektiği üç boyutta ela alındı.
Devlet ne yapmalı? Kürtler ne yapmalı? Türkler ne yapmalı? Üç boyuta göre
çocukların ifadeleri şöyle:
- Barış İçin Devlet Ne Yapmalı?
“Devlet Kürt leri ve Türkleri eşit tutmalı”
“Devlet in bakanları bir araya gelip barış sürecini konuşmalı”
“Öcalan’ı serbest bırakmalılar”
“Anadilde eğit im verilmeli”
“Devlet herkese eşit davranmalı. Ayrımcılığın olmaması lazım”
“Erdoğan her iki gruba da anlayış göstermeli ve Meclisteki gruplar tartışmayı
bırakmalı. Devlet Kürt lere eşit haklar tanımalıdır”
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-Türkler Ne Yapmalı?
“Kürtleri aşağılamamaları lazım. Kürt lere karşı önyargılı davranmamaları lazım.
Bizleri cahil görmemeliler.”
“Türklerin de kendilerini Kürt lerin yerine koymaları ve her zaman eşit davranmaları
lazım”
“Türkler Kürt lere eziyet edemezler, küçük düşüremezler. Hor göremezler. Türkler
nasıl istediklerini yapıyor, Kürt ler de yapmalı”
“Biz onlara saygılı davranıyoruz onlar da bize öyle davranmalı. Sonuçta biz de
özgür insanlarız. Ölüm olmasını, annelerin ağlamasını iste meyiz. Empat i
kurmalılar”
“Yani ne olur ki Kürt lerin haklarını verseler, onlarla barış içerisinde yaşasalar. Daha
iyi olur. Hadi 18 yaşından küçükleri geçelim de yaşlılara şiddet uygulamaları
insanın zoruna gidiyor”
-Kürtler Ne Yapmalı?
“Savaşı durdurmalılar”
“Kürtlerin dağdan inmeleri gerekir”
“Barış için Kürtlerin her zaman doğru şeyleri yapması gerekir ve Türklerin görüşünü
almaları gerekir”
“Türkler Kürt lere, Kürt ler Türklere kardeş gibi davranmalılar. Anlayışlı olmalılar.
İnsanları öldürmemeliler”
Çalışma sırasında çocukların paylaştıkları bir konu da barışın nasıl olacağına
ilişkindi. Görüşleri şöyle:
“Öcalan özgür kalırsa barış ve sulh olur”, “Abdullah Öcalan bırakılsa barış olur,
çözüm olur”.
“Abdullah Öcalan ölse 3. Dünya Savaşı çıkar. Gerilla şehre iner, her yeri yıkar”,
“Apo hapisten çıkarsa savaşların bir kısmının biteceğine inanıyorum”.
“Kürtçe ders verilirse savaşların az da olsa dineceğine inanıyorum”,
Çocuklarla atölye yapıldığı tarihler çözüm süreci ne duraklaması
konuşuluyordu. Buna ilişkin ifadeleri de aşağıdaki gibi:
“Çözüm süreci çıkacak dediklerinde çok sevinmişt im. Art ık bu zulüm sona eriyor
dedik. Çözüm çıkmadan bit irdiler. Ve bu bizim zorumuza gidiyor. Bu böyle sürerse
3. Dünya savaşı bile çıkabilir. Gün geçt ikçe ölü sayısı artabilir ve iç savaş çıkabilir.
Art ık sona ermesini ist iyoruz. Kürt lerin haklarını vermelerini ist iyoruz. Kürtçe
anlamıyla Ede Bese, yani yeter artık”
“Mesela çözüm sürecini daha çıkmadan bit irdiler. Böyle yaparak Kürt leri daha fazla
aşağılıyorlar”.
“Çözüm sürecine tam destek!  Geçmişte ailemden duyduğum kadarıyla Kürt
olanların hiçbir zaman özgürlüğü yoktu. İlerleyen yıllarda Kürt ler için gelişmeler
çok oldu. BU BENİ SİNİRLENDİRİYOR  İlerleyen dönemlerde daha iyisi olması
dileğiyle...”
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“Kürtleri tam olarak dinleyip ondan sonr a karşılık vermeleri gerekirdi. İlk önce
konuşmaları lazımdı. Bunun için sözde çözüm süreci yapılmışt ı, paket in içinden hiç
bir şey çıkmadı. Bence çok yanlış bir şey yaptılar. Ben hiç olumlu düşünmüyorum”.
“Barış sürecinde sadece Türkiye’ de değil Suriye Rojava’da da kat liam var, ona da
karşı çıkmaları gerekiyor”
Çözüm süreciyle ilgili görüşlerini aktarırken vurguladık ları bir konu da Gezi
Olaylarının barış sürecine etkisiydi:
“Gezi parkı olaylarıyla çözüm sürecini bast ırdı. Erdoğan çözüm sürecini
konuşmamaya başladı”,
“Gezi parkı olayları yüzünden çok kızdım. Onca insan için çabalarken onlar ağaçlar
için uğraşt ılar. Türkler ve Kürt ler için çabalarlarsa daha iyi olabilir. Yani tamam
sen orada ağacı korudun ama Kürt lerin önünü kapattılar. Çünkü haberler çok önemli
bu konular için. Herkese yayıyorlar ama kapattılar çözüm sürecinin önünü”.
V.TESPİT VE ÖNERİLER
Geçiş Dönemi Adalet i Çalışmalarında Çocuk çalışma sı kapsamında; 14 Aralık 2013
günü, sivil toplum temsilciler inin, alan çalışanlarının, akademisyenler in kat ılımıyla
bir yuvarlak masa toplant ısı gerçekleşt irildi.
Toplant ıda; Van’dan aktarılan çocukların görüşleri, asker/ şehit yakını çocuklarla
görüşmelerin yapılamamış olması, Türkiye’de son dönemde başlayan yüzleşme,
hakikat, geçiş dönemi adalet i çalışmalarında çocukların çok fazla odak olarak
alınmaması, diğer ülkelerdeki örnekler, Kürt ve Kürt olmayan çocuklarla bu güne
değin yapılan başka çalışmalarda ortaya çıka n iht iyaçlar üzerinde duruldu.
Toplant ı sonucunda ortaya çıkan bazı tespit ler ve değerlendirmeler aşağıdaki
gibidir:
-

-

Çocukların her birinin yaşadıkları, gördükleri, duydukları pek çok hak
ihlali var. Bu hak ihlallerini boyutları değişiyor.
Çocuklar tüm bunları konuşmayı, ifade et meyi ist iyor. Güven duydukları bir
ortam sağlandığında kendilerini ve yaşadıklarını etkili bir şekilde ifade
ediyorlar.
Çocuklar yaşadıklarını anlattıkları sırada ve hemen sonrasında
anlattıkları olumsuz olaylardan etkileniyorlar. Bu tür çalışmaların
uzmanlar tarafından yapılması ve sonrasında çocukları güçlendirici
müdahalelerin yapılması oldukça önemlidir.
Kürt sorunu ile ilgili çocuklara fikir sorulması çocukların kendilerini önemli
hisset melerini sağlayabiliyor.
Bir kısmı zaman zaman toplumsal olaylara katılmasına rağmen, hiçbiri
barış sürecinde kendilerinin bir rolü olabileceğini düşünmüyor.
Kürt hareket inin tarihine ilişkin bilgileri çok az.
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-

-

-

-

Deprem sürecinde Kürtlere ilişkin medyada kullanılan ifadeler,
gönderilen yardımlarda yaşanılanlarda kullanılan ifadeler Van’daki
çocukları incitmiş. Deprem sonrasında kısa süre iç in de olsa gitmek
zorunda kaldıkları illerde ayrımcılığa uğradıklarını hissetmişler. Bunlar
da onların yaşanılanlara bakış açılarını etkilemiş.
Şehit/asker çocukları oldukça dışa kapalı bir çevrede, TSK ile yakın ilet işmde
büyüyorlar. Bu çevre şehit lik ve şehit çocuğu/torunu olmak; onlara
taşıyabileceklerinden fazla yükler veriyor olabilir. Şehit ailesi olmak
yaşamalarında kendi tercihlerini yapmaları önünde engel olabiliyor. Mut laka
insan/ çocuk hakları örgütlerinin bu çocuklara ulaşması ve iht iyaçlarının
ortaya çıkart ılması gerekiyor.
Şehit/ asker yakınları ile sivil toplum örgütleri nin arasındaki mesafe
azalmadıkça, güven ilişkisi kurulmadıkça o çevredeki çocuklara ulaşmak
mümkün olmayacaktır.
Dünyada bu alanda yapılmış sınırlı sayıdaki çalışmanın iyi incelenip,
yaygınlaşt ırılıp, Türkiye’deki sivil toplum örgütleriyle ve uzmanlara
paylaşımı bu alanda yapılacak çalışmaları güçlendirecekt ir.
Van’da yapılan çalışmanın benzeri, çok daha yaygın bir şekilde; daha
fazla ve daha çeşitli çocuk grubuyla da yapılmalı ve ortaya daha net
sonuçlar çıkartılmalıdır.
Hem iller arasındaki farklar hem de çocuk grupları arsındaki farklar
üzerinden çocukların bu sürece iht iyaçları belirlenmeli, sürecin etkin bir
aktörü olabilmeleri için çeşit li güçlendirici çalışmalar yapılmalı ve bunun
önündeki yasal engeller ortadan kaldırılmadır .
Yaygın çalışmanın ardından etkili ve çok boyutlu bir eylem planı
oluşturulmalıdır.
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