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GEREKÇE1.
Rengarenk Umutlar Derneğ� olarak çatışmalardan hemen sonra Sur �lçes�nde çalışmalarımıza başladığımız andan
�t�baren çocukların çatışma sürec�ne maruz kalması sonucunda çocuklarda kaygı- korku, güvens�zl�k, nefret ve
düşmanlaştırma, ş�ddet�n normalleşmes�, kend� aralarında ş�ddet uygulama ve benzer� durumların gel�şt�ğ�ne tanık
olduk. Bu nedenle çocukların �ht�yaçlarının doğru tesp�t ed�lmes�, çocukların �ht�yaçlarına yönel�k esnek destek
programları oluşturmak konusunda sorumluluklar üstlend�k. Dernek olarak yürüttüğümüz sınırlı sayıdak� ps�ko–
sosyal destek atölyeler�n�n yanında b�r süred�r çatışma önces�nde/ sırasında/ sonrasında çocuklar �le nasıl
çalışmalar yürütüleceğ� ve bu süreçler�n tamamında çocukları güçlend�recek �çer�kler oluşmak konusunda
çalışmalar yürütüyoruz.
Çocukların geçm�ş travmaları, hafızaları ve barış �ht�yacı derneğ�m�z� bu çalışmayı üretme konusunda zorunlu
kılmıştır. Bu kapsamda çocuk hakları ve barış hakları  alanında çalışan s�v�l toplum örgütler� ve b�reyler �le toplantılar
ve çalıştaylar gerçekleşt�rd�k. Dünya deney�mler� konusunda l�teratürler� �nceled�k. Yürüttüğümüz tüm bu
tartışmalar sonucunda �lk adım olarak çocukların “barış algısı”nın ne olduğunu anlama �ht�yacından kaynaklı bu
çalışmayı gerçekleşt�rd�k. N�ha� olarak çocukların doğrudan katılımıyla oluşturmak �sted�ğ�m�z “Barış Modülü” ne
referans olacak bu çalışma, çocuklara b�r barış perspekt�f� sunacak ve barış taleb�n�n öznes� olmalarına katkı
sağlayacaktır.

2.TEŞEKKÜR
Bu çalışmaya kurumsal katkı sağlayan Çocuk Her Yerde Derneğ� (ÇOHADER), ZAN Vakfı, Göç ve İnsan� Yardım
Vakfı’na gösterd�kler� dayanışma �ç�n müteşekk�r�z. Atölye çalışmalarını gerçekleşt�ren Yeter Erel Tuma, Dur�ye Erel,
D�lan Ok ve Bahar Polat gösterd�kler� çaba ve emekler �ç�n teşekkür eder�z. Aynı zamanda �lk adım modülünü ve
yönergeler�n� hazırlayan Erdal Aladağ ve Gülesra Güllü’ye, Atölye sonuçlarını raporlaştıran Necla Korkmaz’ a
emekler�nden dolayı çok teşekkür eder�z.
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Toplumdak� en öneml� sosyal grupların başında çocuklar yer almaktadır. Tüm �nsanların
geç�receğ�/geç�rm�ş olduğu b�r evre olarak çocukluk, farklı tar�hsel-toplumsal dönemde,
coğrafyalarda değ�şmekte ve çeş�tlenmekted�r. Aynı ülkede, şeh�rde, mahallede hatta aynı ev �ç�nde
kuşaklar arasında da farklılık göstermekted�r.Çocukluk evres�n� etk�leyen bel�rley�c� faktörler
bulunmaktadır. Bu faktörler arasında çocuğun �ç�nde doğduğu a�len�n sosyo-ekonom�k ve kültürel
özell�kler�, eğ�t�m düzey�, çevresel etkenler olab�leceğ� g�b� f�z�k� özell�kler (engell�l�k), d�l, d�n, ırkı
neden�yle karşılaştığı ayrımcılık g�b� bel�rley�c�ler de bulunmaktadır. D�ğer öneml� etken �se s�lahlı
çatışmaların yaşandığı ve barış ortamının sağlanamadığı bölgelerde çocukların ve a�leler�n yaşadıkları
travmalardır.B�l�nd�ğ� g�b� Türk�ye’de Kürtler�n yoğunluklu olarak yaşadığı kırsal bölgelerde 30 yılı aşkın
b�r süred�r s�lahlı çatışmalar yaşanmaktadır. 2015-2016 yılları arasında �se çatışmalar kırsal bölgeler�n
yanı sıra �l ve �lçe merkezler�ne kaymıştır. Çatışmaların başlaması ve y�ne �lan ed�len sokağa çıkma
yasakları �le b�rl�kte çatışma bölgeler�nde yaşayan �nsanlar ağır hak �hlaller� �le karşı karşıya
gelm�şlerd�r.  Yaşanan çatışmalı süreç önces�, esnası ve sonrasında çocukların başta can güvenl�ğ�
olmak üzere barınma, beslenme, eğ�t�m ve sağlık hakları korunamamış ve yaşanab�lecek olası her
türlü r�sk görmezden gel�nm�şt�r.Bu çalışmanın örneklem� olan D�yarbakır’ın Sur İlçe merkez�, yaşanan
çatışmalı ortama maruz kalmış ya da dolaylı olarak etk�lenm�ş çocukların “Barış” algısını nasıl
etk�led�ğ�n� görünür kılmaktır. B�r d�ğer öneml� adım �se, çalışmanın sonucunda açığa çıkan ver�ler
doğrultusunda b�r devam çalışması n�tel�ğ�nde Barış kültürünün �nşasının sağlanmasına katkı sunmayı
hedeflemekted�r.

                       
GİRİŞ
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AMAÇ, YÖNTEM VE KAPSAM

Çalışmanın amacı, D�yarbakır’da yaşayan çocukların “Barış”ı nasıl ve hang� �fadelerle
temellend�rd�kler�n� anlamak ve görünür kılmaktır. Bu bağlamda D�yarbakır’da çocuk alanında
faal�yet yürüten s�v�l toplum örgütler� ve akt�v�stler� �le b�r araya gel�nerek uzun sürel� çalışmaların
ardından “Barış algısı modül ve yönergeler�” hazırlanmıştır. Atölyelere başlamadan önce çalışmayı
yürütecek ek�pler bel�rlenm�ş ve bu ek�plerle modüller�n �çer�ğ� �le �lg�l� kapsamlı tartışmalar
yürütülmüştür.  Rengarenk Umutlar Derneğ� (RUMUD), Çocuk Her Yerde Derneğ� (ÇOHADER), ZAN
Vakfı, Göç ve İnsan� Yardım Vakfı tarafında kolekt�f b�r şek�lde yürütülen “Çocukların Barış algısı”
atölyes�, her kurumun kend� çocuk çalışma gruplarına uygulamasıyla gerçekleşt�r�lm�şt�r. Toplamda
131 çocuğun katılımıyla 5 grup oluşturulmuş ve her grup 3 ayrı atölyeye katılım sağlamıştır. Atölyeye
katılan çocuklar Sur, Bağlar ve Yen�şeh�r merkez �lçeler�nde �kamet eden ve sosyo-ekonom�k
açıdan farklı dezavantajlı gruplardan oluşmaktadır.

Çocuk ve Barış

5-15 yaş aralığındak� çocuklarla yürütülen atölyeler; Barış Ned�r? Barış Sosyal Çevremde Nasıl?
Yaşadığın Şeh�rde Barış Ned�r?  başlıklarıyla yürütülmüştür. Çalışmanın sonucunda çocuklar, hem
sözel olarak hem de ç�zd�kler� res�mlerle “Barış”ın kend�ler� �ç�n ne anlama geld�ğ�n� �fade etm�şlerd�r.

Barış Ned�r?

“Barış h�çb�r s�lahın kullanılmamasıdır.”

Şüphes�z çocuklukla özdeşleşen en bel�rg�n özell�k oyun oynama, yaşadığı tüm mekânlarda oyun
kurma becer�s�ne sah�p olmasıdır. Çocuklarda oyun oynama ve kurma becer�s� yaş gruplarına göre
değ�şmekte ve kullandığı mekân ve materyallerde değ�şmekted�r. Hang� yaş grubunda olursa olsun,
oyun oynamasını engelleyen her koşul kend� özgürlük ve yaratıcılığına b�r engel olarak algılanır.
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Barış ned�r? Sorusunu sorduğumuz 5-8 yaş aralığında bulunan çocuklar;

Barışı sıklıkla “sokakta arkadaşlarımla oyun oynayab�lmek” olarak tanımlamışlardır. 
Aynı yaş grubunda olan ancak çatışmaların yaşandığı mahallelerde yaşayan çocuklar barışı
“Küsmemek ve kavga etmemek” olarak �fadelend�rm�şlerd�r. 
Barış olgusunu güvenl�k duygusuyla pek�şt�ren b�r katılımcı �se barışı “Ben�m �ç�n barış evd�r. Çünkü
ben kend�m� ev�mde güvende h�ssed�yorum.” d�yerek çatışmaların yaşandığı sokakların
güvens�zl�ğ�ne  vurgu yapmaktadır.

9-12 yaş aralığına olan çocukların barış tanımı, sıklıkla arkadaşlık ve dostluk duygusuyla öne
çıkmaktadır. “Barış, arkadaşlarınla b�rl�kte olmaktır.” 
B�r katılımcı �se barışı yaşadığı mahallede �kamet eden Sur�yel�lere olan olumsuz yaklaşımlardan
etk�lenerek “Barış dey�nce aklıma Sur�yel� çocuklar gel�yor. Çünkü onlar savaştan kaçmışlar.
Barış her çocuğun hakkıdır.” şekl�nde d�le get�rm�şt�r.Yaş aralığı yükseld�kçe çocukların barış
söylemler�nde de farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Çatışmaların yaşandığı 2015-2016 yıllarında 8 yaş ve üstü olan çocuklar yaşadıkları tanıklıkların da
etk�s�yle barışı, s�lahlı çatışmaların olmaması olarak �fadelend�rm�şlerd�r. Barış genel olarak şu
sözlerle �fade ed�lm�şt�r: “Ben�m �ç�n barış mahallem�zde pol�sler�n olmamasıdır.”, “Çocuğun
ş�ddete maruz kalmamasıdır.”, “Özgürce sokağa çıkab�lmekt�r.” şekl�nde �fade
ed�lm�şt�r.Karşılaştıkları ya da tanıklık ett�kler� çatışma/ş�ddet�n neden�n� ayrımcılık olarak algılayan
b�r katılımcı �se barışı şu sözlerle �fade etm�şt�r: “Önyargısız olmaktır. Herkes� olduğu g�b�
sevmekt�r. D�l�yle reng�yle, d�n�yle kabul etmekt�r.” Y�ne aynı yaş grubunda bulunan kız çocukları
�se geleneksel a�le örüntüler�ne sah�p olmaları neden�yle erken yaşlarda toplumsal c�ns�yet
eş�ts�zl�kler�ne maruz kaldıklarını bel�rtm�şlerd�r. 15 yaşındak� b�r kız çocuğu barışı şu şek�lde
tanımlamıştır: “Ben�m �ç�n barış özgürlüktür. Haklarımın �hlal ed�lmemes�d�r. Mesela ben kız
çocuğu olduğum �ç�n okula devam edemed�m. Bu ben�m değ�l a�lem�n kararıydı. Barış h�çb�r şey�n
zorla yapılmamasıdır.”
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Barış Sosyal Çevremde Nasıl?
“Sosyal çevremde barış, Sur’da savaşın olmamasıdır.”

Çocuklar sosyal çevrey� en fazla zaman geç�rd�kler� ev, okul ve sokak üzer�nden yorumlamışlardır. B�r

öncek� atölye de olduğu g�b� bu atölye çalışmasında da yaş gruplarına göre farklı �fadeler öne

çıkmıştır. 5-8 yaş aralığında bulunan k�m� çocuklar Barış’ı: “Çocukların parkta oyun oynamasıdır.

Çocuklar parkı çok sever.”  şekl�nde �fade ederken k�m�ler� Barış’ı: “Ben sokağımı çok sev�yorum.

Halayı sev�yorum. Ben�m �ç�n barış budur.” d�yerek Kürtlerde folklor�k eğlence kültürünün öneml� b�r

öges� olan ve kolekt�f b�r şek�lde oynanan halayla �fade etm�şt�r. Genel olarak bu yaş grubunda Barış:

“Barışmak, sarılmak, arkadaşlarımızı sevmek.”, “Sokakta yaşayan ked�ler� sevmek.” g�b� sevg�

�fadeler�yle d�le get�r�lm�şt�r. B�r katılımcımız Barış’ı “Barış: Her gün ç�kolata yemekt�r.” Barış’ı çok

sevd�ğ� ç�kolatayla özdeşleşt�rerek �fade etm�şt�r.

 9-12 yaş aralığında olan çocuklar �se Barış ve sosyal çevre algılarında a�le ve okul arkadaşları �le olan

�l�şk�ler� üzer�nden değerlend�rerek kavgaların, küslükler�n ve anlaşmazlıkların olmaması üzer�nden

yorumlamışlardır.  “Ben�m �ç�n de kavganın, ölümün olmamasıdır.”  Ya da “Barış demek; B�rb�r�m�zle

�y� geç�nme, b�rb�r�m�ze küsmeme, kavga etmeme, yalan söylememe, dürüst davranma.” olarak

tanımlamışlardır. Atölyeye katılan katılımcılarımızdan bazıları �se Barış algısına da�r ş��r yazmışlardır.

Benusen mahalles�nden atölyem�ze katılan 11 yaşındak� katılımcımız Barış’ı yazdığı ş��rle anlatmıştır:

BARIŞ

Yolda, kötülüklerden arındırıp güzel davranışlar çoğaltır.

Sokakta; mutluluk ver�r,

Okulda; arkadaşlığımızı güçlend�r�r,

Evde; huzur, mutluluk g�b� güzel duygular gel�şt�r�r, bağımızı güçlend�r�r.

Sur’un Mel�k Ahmet mahalles�nden 10 yaşındak� katılımcımız da Barışa da�r duygularını yazdığı ş��rle

d�le get�rm�şt�r:

BARIŞ

Evde, a�lem�n yanında mutlu h�ssed�yorum.

Okulda, arkadaşlarımla dost h�ssed�yorum.

Okulda, sokakta, parkta arkadaşlarımla b�rl�k ve beraberl�k

Barış demek arkadaşlık demek.
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Sur’da s�lahlı çatışmaların yaşandığı döneme tanıklık eden ve daha küçük yaş gruplarına kıyasla 13-
15 yaş aralığında bulunan çocukların hafızasında daha fazla yer ed�nd�ğ� kullandıkları �fadelerde öne
çıkmaktadır. Çatışmaların ve sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı günlerde okula g�demeyen
çocuklar uzun süre sokaktan ve oyun arkadaşlarından uzak kalmışlardır. Çocukların, en doğal hakkı
olan arkadaşlarıyla b�rl�kte zaman geç�rme ve oyun oynama haklarının �hlal�nden etk�lenm�şlerd�r.
“Barış: Okulda, parkta, sokakta arkadaşlarımızla eğlenmekt�r.” Y�ne benzer b�r �fadeyle
“Mahallemde, okulumda özgürlüğümün kısıtlanmamasıdır.” Barışın yokluğu çocuklarda,
arkadaşlarıyla görüşememek ve oyun alanlarına ulaşamamak ya da kısıtlanmak şekl�nde �fade
ed�lm�şt�r.

Yaşadığın Şeh�rde Barış Ned�r?

“Ben olsaydım D�yarbakır'ı çocuklara bırakırdım. Her yer� şekerden yapılmış evlerle

doldururdum.”

 5-8 yaş arası katılımcılarımız, “Yaşadığın Şeh�rde Barış Ned�r” atölyes�nde d�ğer atölyelerde
olduğu g�b�, “küslükler�n olmaması, arkadaşlarıyla özgürce oynayab�lecekler� oyun alanlarının
olması ve �nsanların b�rb�r�n� sevmes�”n� temenn� eden �fadeler kullanmışlardır. Barış ve şeh�r
�l�şk�s�nde �se y�ne Sur’da yaşanan çatışmalar neden�yle yıkılan tar�h� mekânlar üzer�nden kurarak:
“Surların yok olmamasıdır.”, “Mahallem�n zarar görmemes�d�r.” g�b� �fadeler kullanmışlardır. Bu yaş
aralığında bulunan katılımcılarımız d�rekt çatışmaları yaşayan veya tanıklık eden, tanıklık etse b�le
hatırlamayan b�r aralıkta olsalar b�le, �ç�nde yaşadıkları koşullar, ebeveynler�n�n deney�mler�nden ve
mahallede/sokakta duyduklarından etk�lend�kler� görülmekted�r.           

  “S�lah ses� yer�ne kuş ses�n�n olmasıdır.”
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9-12 yaş aralığında bulunan katılımcılar barış ve şeh�r �l�şk�s�n� doğrudan çatışmaların

etk�ler� üzer�nden yorumlamış ve resmetm�şlerd�r. Bu yaş aralığında bulunan çocukların

büyük çoğunluğu “tar�h� eserlere zarar ver�lmemes�, Surların yıkılmaması, s�lah
sesler�n�n olmaması” g�b� yaşanan tahr�batların tekrar yaşanmaması üzer�nden

kurgulamışlardır. Sur’da çatışmalar esnasında a�les� g�b� pek çok a�len�n evler�n� terk

etmek zorunda bırakıldıkları sürec� hatırlayan b�r katılımcımız: “D�yarbakır'da barışın
var olduğundan h�ç k�msen�n haber� yok. D�yarbakır'da Sur'da savaş çıkmış ve
Sur'dak� vatandaşlarımız evler�nden çıkıp başka yerlere göç etm�şlerd�r.” şekl�nde

�fade etm�şt�r. B�r d�ğer katılımcımız �se Sur �lçes�nde yaşanan çatışmalar neden�yle

tahr�p olan ve yıkılan tar�h� mekânlar dışında, çatışma önces�nde �nsanların �kamet

ett�ğ� b�nalar ve bazı mahaller� yıkılmış, bazıları da kamulaştırma kararıyla boşaltılmıştır.

Katılımcımız, yaşanan çatışmalar esnasında ve sonrasında �nsanların sosyo-ekonom�k

durumunda yaşanan ger�leme ve buna karşılık yapılan destekler�n hem yeters�zl�ğ� hem

de �ht�yaç sah�pler�ne ulaştırılmamasını eleşt�rmekted�r.  Ve bu parametrelerden yola

çıkarak f�z�k� çatışma hal� devam etm�yorsa b�le ekonom�k açıdan yaşanan toplumsal

eş�ts�zl�klerden yola çıkarak şeh�rde Barış’ın olmadığını �fade ed�yor.

Aynı yaş aralığından başka b�r katılımcımız �se yaşadığı şeh�rde barışı yazdığı b�r ş��rle

d�le get�rm�şt�r;

D�yarbakır'da barış el�nden tutmaktır.
Başka şeh�rde, ülkede olan �nsanları ev�ne almaktır.
K�m olursa olsun kötü şeyler yaptığında �k�nc� şansı tanımaktır.
Barış D�yarbakır'da hep beraber düşmek hep beraber kalkmaktır.
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13-15 yaş aralığında bulunan katılımcılarımız barış ve şeh�r �l�şk�s�n�, çatışma ortamın

yarattığı tahr�batların yanı sıra kend�ler� açısından ortaya çıkan yoksulluk/

yoksunluklarla bağlantılandırmışlardır. “Gelen tur�stler D�yarbakır'ı güzel ve tar�h�
görüyorlar. Ama bazı �nsanlar �şler�nden çıkarıldı, aç bırakıldı, D�yarbakır'da yasaklar
oldu. Bu yüzden �nsanlar çok mutsuzdu, çocuklar oyun oynayamıyordu. Yasaklar
kalktıktan sonra herkes sev�nd�. Bu dünyada hep barış olsun.” Barışı, şeh�rde

geleneksel �l�şk�lere dayalı dayanışma kültürünün var olmasıyla �l�şk�lend�ren

katılımcımız: “D�yarbakır'da barış güzel b�r şeyd�r, k�mse küsmez, özgürlük, huzur
vardır. Herkes b�rb�r�ne yardım eder.” En yalın �fadeyle çocukların algısında barış

çatışmaların yokluğu olarak somutlaşmaktadır dolayısıyla Barış, özgürce oyun

oynayab�lecekler� b�r sokağın veya park alanlarının varlığını garant�lemekted�r.

Sonuç Yer�ne

D�yarbakır’ın merkez Sur �lçes�nde 2015-2016 yılları arasında yaşanan s�lahlı çatışmalar

ve sokağa çıkma yasakları neden�yle yaşanan tahr�batlardan etk�lenen en kırılgan grup

olarak çocuklar öne çıkmaktadır.

Yaşanan çatışmalı süreçte k�m� çocuklar a�leler�yle evler�n� apar-topar terk ederek

farklı b�r ortama g�tmek zorunda kalmış k�m�ler� de yasaklar neden�yle evler�nden

çıkamayıp çatışmalı ortama uzun süre maruz kalmışlardır.

Gündel�k yaşam alışkanlıklarının dışına çıkan çocuklar, okulundan, sokağından, oyun

arkadaşlarından uzaklaşmışlardır.Çatışmaların üzer�nden yaklaşık 5 yıl geçmes�ne

rağmen ve atölyeler�m�ze katılan özell�kle 5-8 yaş aralığında bulunan çocuklar çatışmalı

sürece maruz kalmamış olmalarına rağmen, barışı bel�rg�n b�r şek�lde çatışmasızlık

üzer�nde tanımlamaları, toplumsal travmanın çocuklara kuşaklar aracılığıyla

aktarıldığını göstermekted�r. 9



 

Yaşanan çatışmalı ortamın yarattığı tahr�batlar, çocukların “Barış Algısı”nı nasıl

etk�led�ğ� ve şek�llend�rd�ğ�n�, çocukların atölyelerde kullandıkları �fadeler ve ç�zd�kler�

res�mlerden görmek mümkündür.

 

Barış atölyes�ne katılım sağlayan 5-15 yaş aralığındak� çocuklar, çatışmalı ortama

d�rekt ya da aktarıcılar aracılığıyla tanıklık etm�şlerd�r. 

Çocukların yaşadıkları başta a�le ortamı olmak üzere, sosyal ortamlarında ve y�ne

çatışma sonrasında değ�şen toplumsal koşullar değ�şmes�yle yaşanan ger�l�ml�

ortamlara maruz kalmaları farkında olmadan çatışma sürec�n�n hafızalarında canlı

tutulmasına neden olmuştur.

Atölye gruplarında çocukların barış algısına da�r kullandıkları bazı ortak �fadeler ve

res�mler olmakla b�rl�kte, �kamet ett�kler� �lçe ve mahallelere göre (özell�kle

çatışmaların yaşandığı Sur �lçes� ve Yen�şeh�r �lçes�nde bulunan Benusen, Şeh�tl�k

mahalleler�nde) farklı �fadeler de öne çıktığı tesp�t ed�lm�şt�r.

 

Yaşanan kayıpların etk�s� çocukların barış algısını etk�lem�şt�rKatılımcılar tüm atölye

süres�nce barışı çatışmaların olmadığı, çocukların hak ve özgürlükler�n�n tanındığı,

rengarenk ve şekerl� b�r şeh�r, ülke ve dünya olarak tasavvur etm�şlerd�r. 

Öne çıkan �fadelere bakıldığında barış söylem�nde çatışma ortamının sonlanması ve

sorunların uzlaşmayla çözüleb�lmes� temenn�s� d�le get�r�lmekted�r.

Çalışmaya katılan çocuklar b�r olgu olarak barışa da�r kullandıkları �fadelerde rengarenk

şekerler, ç�kolatalar, sokak hayvanları, güneş, gökkuşağı g�b� sıcak �fadelerle

tanımlamışlardır. Barışın yokluğunda �se ters� �fadeler öne çıkmaktadır.
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Çalışmaya Da�r Eleşt�rel Yaklaşım

Akadem�k olarak ve saha araştırmalarında, “çatışma yaşayan toplumlarda çocukların

barış algısı”nın nasıl etk�lend�ğ�ne da�r daha önce yürütülmüş/yürütülen kapsamlı b�r

çalışma deney�m�n�n olmadığı görülmekted�r. 

Dolayısıyla D�yarbakır’da yürüttüğümüz çalışma �lk olması neden�yle yeterl� düzeyde

araç, yöntem ve �nsan kaynağı açısından n�tel�kl� b�r b�r�k�me sah�p değ�ld�r. 

Ancak �lk olması açısından bundan sonra gel�şt�r�lecek çalışmalar �ç�n öneml� b�r �lk

adımı gerçekleşt�rmes� cesaret ver�c�d�r. 

Atölye çalışması yürütülürken çocuk çalışması yürüten S�v�l Toplum Örgütler�yle (STÖ)

�şb�rl�ğ� gel�şt�rmek elbette k� öneml�d�r. Ancak �şb�rl�ğ� �le gerçekleşt�r�len çalışmanın

gözden kaçan �k� temel eleşt�rel yanı bulunmaktadır. 

Bu sorunlardan �lk�: STÖ’ler, b�rl�kte çalıştıkları çocukların yaş aralığını d�kkate almadan

katılım sağlayab�lecek tüm çocukları aynı atölyeye dah�l etmeler�d�r. 

İk�nc�s� �se; her STÖ, atölye çalışmasını uzman desteğ� almadan yürütmüştür. Bunların

sonucunda atölye kolaylaştırıcılarının ortak d�l� yakalayamadığı; atölyeler esnasında ve

sonrasında katılımcılara da�r kapsamlı gözlemler�n yapılmadığı ya da rapora

dönüştürmed�ğ� görülmekted�r. 

Atölye çalışmaları yürütülürken çocukların kend�n� �fade edeb�lecekler� (sözel veya

res�mle �fade etmek dışında) farklı yöntemler kullanılması, çalışmada çeş�tl�

yol/yöntemler�n (oyun, h�kaye ve f�lm g�b�) değerlend�r�lmemes� çalışmanın zayıf

noktalarındandır. 

Her atölye çalışmasına b�r katılımcı gözlemc�n�n yer almamış olması da y�ne çalışmanın

kapsamlı gözlemler elde etmes�n� engelleyen öneml� b�r etkend�r. 11



Ekler

EK-1
Barış Algısı Modülü ve Yönergeler

Rengarenk Umutlar Derneğ�, Barış Algısı Atölye Çalışması 
Bu çalışma toplam 3 oturumdan oluşmaktadır. Her oturum ortalama 2 saat

sürmekted�r. Çocuklarla yapılacak atölye �ç�n her oturum farklı b�r günde

uygulanmalıdır. 

Çocuklar bundan haberdar ed�lerek atölye çalışması tamamlanmalıdır. 

Genel B�lg�-Başlama Çember�  ve Anlaşma:

Her topluluk çocuklarla çalışmaya nasıl başlıyorsa b�r araya gel�p aynı rut�n� devam

ett�rerek başlar. Ardından çocuklarla çember yapılarak aşağıdak� b�lg� paylaşılır. 

“S�zler Rengarenk Umutlar Derneğ�'ne sürekl� gelen çocuklarsınız. B�zler burada s�z�

destekleyen, s�z�nle çalışmalar yapan gönüllüler�z. S�z�n yararınızı düşünerek bazen

yet�şk�nler olarak çalışmalar yürütmektey�z. Bu çalışmalarda s�z�n de söz hakkı sah�b�

olduğunuzu b�ld�ğ�m�z �ç�n, çalışmalar �ç�n planlama yapmadan önce s�z�nle de

buluşmak ve konuşmak �sted�k. 

Bugün sabah 09.00 saat�nden 11.00’ e  kadar b�rl�kte hem eğleneceğ�z hem de b�rl�kte

çalışma yürüteceğ�z. Bu akış �çer�s�nde s�zden cevaplamanızı �steyeceğ�m�z sorular

olacak. Bunları rahat b�r şek�lde cevaplamanız b�zler �ç�n çok öneml�. Bununla b�rl�kte

cevaplamak �stemed�ğ�n�z sorular olursa bunu b�z�mle özel olarak sonradan da

paylaşab�l�rs�n�z.  

B�r d�ğer r�camız soruları cevaplarken b�rb�r�m�z� d�nleyel�m ve müdahale etmeyel�m. 

Yazacağınız her şey b�zler �ç�n kıymetl� ve kötüye kullanmayacağımızı b�lmen�z� �ster�z. 

S�zler�n b�zden ya da bu gruptan r�caları var mı duymak �ster�z?

R�calar varsa bunu b�r fon kartona yazarak atölyen�n yapılacağı yere asılır ve yen�den

gözden geç�r�ld�kten sonra çalışmaya geç�l�r. 12



1.OTURUM :Yöntem: Soru-Cevap/ Yazı Amaç: Çocukların “Barış”

kel�mes�ne da�r algılarını öğrenmek
Çocuk sayısı: 15 

A.Odada Yürüyüş

Uygulama: Katılımcılardan odada yürümeler� �sten�r. Hızlarını artırmaları veya

yavaşlatmaları g�b� yönergeler ver�l�r. 

Notlar: Beden ve nefes farkındalığına yönel�k yönergeler ver�leb�l�r. B�rb�r� �le değ�ş�k

şek�llerde selamlaşmaları �steneb�l�r. (Eller �le ayaklar �le d�rsekler �le göz

göze)Hedeflenen Kazanımlar: Isınma egzers�z�d�r. Mekâna ve b�rb�r�ne ısınma, beden

farkındalığı ve sosyal farkındalık yaratılması hedeflen�r.

B.Barış Algısı

Uygulama: B�r fl�pchart duvara asılır. Üzer�ne “BARIŞ” yazılır. Çocuklara A4 kâğıdı

dağıtılarak kend�ler�n� rahat h�ssett�kler� b�r köşeye geçmeler� �sten�r. Ardından yönerge

ver�l�r. Barış kel�mes�n� duyunca ne anlıyorsunuz? S�zce barış ned�r? Nasıl b�r şeyd�r?

İsted�ğ�n�z g�b� yazab�l�r, ç�zeb�l�r anlatab�l�rs�n�z. Çalışmanın süres� ….. dak�kadır. B�z

s�zler� zamandan haberdar edeceğ�z. Erken b�t�ren olursa şu köşedek� alanda d�ğer

arkadaşlarını da gözeterek sess�zce ….. oyunu oynayab�l�r.Süre b�t�nce çocuklar

kağıtlarıyla b�rl�kte çembere davet ed�l�r. Çalışmaları tek tek d�nlen�r. (Paylaşmak

�stemeyenlere alan tutulur.) Ardından herkes�n A4 kağıdını fl�pchart ın üstüne asması

�sten�r. Eğlencel� b�r oyun oynanarak mot�vasyon sağlanır.
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B�r arkadaşınız s�z�n �sted�ğ�n�z oyunu s�z�nle oynamadığında ne h�sseders�n�z? O

duyguyu bularak onun üzer�ne basab�l�r m�s�n�z? Eğer b�rden fazla k�ş� orayı

seçerse duygu balonunun etrafında toplanab�l�r m�s�n�z? 

B�r arkadaşınız çok sevd�ğ�n�z b�r oyuncağı s�ze alırsa kend�n�z� nasıl h�sseders�n�z?

O duygunun üzer�ne geleb�l�r m�s�n�z?

Ormanda g�derken b�r anda karşınıza kocaman b�r aslan çıktı kend�n�z� nasıl

h�sseders�n�z? O duygunun üzer�ne geleb�l�r m�s�n�z?

Bu çalışma s�ze nasıl geld�? Ne h�ssett�rd�? O duygu görsel�n� bulup boyayab�l�r

m�s�n�z? 

Boyadıktan sonra dans p�st�m�zdek� duygu termometres�n�n üzer�ne

bırakab�l�rs�n�z.

C.Duygu Termometres�

Uygulama: Yere b�r duygu termometres� ç�z�l�r. Duygu termometres�ne konforlu

duygular ve konforsuz duygular yazılır. (SADECE GÜNLÜK HAYATTA

KULLANILANLARDAN) 

Çocuklara bu p�stte dans ed�leceğ� söylen�r. Öncel�kle duyguları okuyab�lmeler�, oyunu

daha rahat oynayab�lmeler� �ç�n demo amaçlı 3 yönergeyle başlanır. 

Bu sırada eğlencel� ve kaynaşmalı b�r ortam olacaktır. Eğlencel� kısmı b�tt�kten sonra

sess�zl�ğe davet ed�lerek çembere davet ed�l�r çocuklar. Aynı duygu �s�mler�n�n

bulunduğu görsell� kağıtlar çocuklara dağıtılır ve rahat ett�kler� b�r köşeye geçmeler�

�sten�r. Yönerge ver�l�r; 

14



D.Kapanış Çember�
Uygulama: Çember olunur. Duygu Termometres�nden sonra duygusunu çemberle

paylaşmak �steyen var mı yok mu d�ye sorulur.  Ardından Atölyeye da�r paylaşım

yapılarak çalışma b�t�r�l�r.

“Çalışmamız b�tt� çocuklar. Hep�n�ze katılımınız �ç�n teşekkür ed�yoruz. Bu çalışmanın

devamını 2 gün sonra s�z�nle yen�den yapacağız. Toplamda 3 defa b�r araya geleceğ�z.

Ve sonrasında atölyem�z b�tecek. Bugün ç�zd�kler�n�z ve anlattıklarınız b�zde kalacak.

Atölye b�t�nce y�ne tüm ürünler�n�ze da�r konuşmuş olacağız. Topluluk anlaşmamız �se

burada asılı kalsın. 2. Buluşmamızda eklemek ya da çıkarmak �sted�kler�n�z olab�l�r.

Bunu b�rl�kte yen�den dönüştüreb�l�r�z. Toplamda 3 defa b�r araya geleceğ�z. Sorunuz

var mı? (Sorusu olan varsa çocuklara net anlaşılır ve şeffaf cevaplar ver�l�r.)”

 İk� gün sonra görüşmek üzere.

2. OTURUM

Topluluk b�r araya gel�nce başlama rut�n�n� devam ett�r�r. Ardından çember olunarak

uygulama başlar. “ Merhaba yen�den çocuklar, 2 gün önce b�rl�kte b�r çalışma yapmıştık

ve o çalışmanın devamı �ç�n ş�md� yen�den b�rl�ktey�z. Bugün s�zlerle y�ne …. saatten …..

saate kadar hem eğlen�p hem sohbet edeceğ�z. Öncel�kle topluluk anlaşmamızı gözden

geç�rel�m m�? Yen� b�r şey eklemek �steyen var mı buraya?  (Varsa anlaşma yen�len�r ve

yen�den tekrar ed�lerek aynı yer�ne asılır)

A.Hava Durumu
Kullanılacak alanın dört köşes�ne 4 farklı hava durumu asılır. (Yağmurlu, güneşl�, karlı,

rüzgârlı) Çocuklara: “Bugün kend�n�z� nasıl h�ssed�yorsunuz?” sorusu sorularak

kend�ler�n� a�t h�ssett�kler� köşeye g�tmeler� �sten�r. B�r süre burada beklet�p b�rb�rler�yle

kaynaşmalarına alan açılır. Ardından yen�den çembere davet ed�lerek tek tek hang�s�n�

seçt�ğ�n� ve sebeb� sorulur. Sabah çember� tamamlandıktan sonra anlaşma ve

b�lg�lend�rme kısmına geç�l�r.
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B.Barış Sosyal Çevremde Nasıl?

Uygulama: B�r fl�pchart daha duvara asılır. “BARIŞ” yazılı bu fl�pchartın yanına park,

sokak, ev, arkadaş vb. ç�z�mler de olur.  Çocuklara A4 kağıdı dağıtılarak kend�ler�n�

rahat h�ssett�kler� b�r köşeye geçmeler� �sten�r. Ardından yönerge ver�l�r.Ev�n�zde,

okulda, arkadaşlarınız �ç�nde, sokakta, parkta, yolda, ormanda nerede vak�t

geç�r�yorsanız oralarda s�z�n �ç�n BARIŞ kel�mes� ne anlama gel�yor? (Eğer yönergey�

tam alamayan olursa, çocukların �ht�yacına ve alma kapas�teler�ne göre yönerge

uzatılab�l�r)İsted�ğ�n�z g�b� yazab�l�r, ç�zeb�l�r anlatab�l�rs�n�z. Çalışmanın süres� …..

dak�kadır. B�z s�zler� zamandan haberdar edeceğ�z. Erken b�t�ren olursa şu köşedek�

alanda d�ğer arkadaşlarını da gözeterek sess�zce ….. oyunu oynayab�l�r. Süre b�t�nce

çocuklar kağıtlarıyla b�rl�kte çembere davet ed�l�r. Çalışmaları tek tek d�nlen�r. Ardından

herkes�n A4 kağıdını fl�pchart ın üstüne asması �sten�r. Eğlencel� b�r oyun oynatılır.

C.Duygu Termometres� (1. Oturumla aynı)
D.Kapanış Çember� (2. Oturumla aynı)

3. OTURUM
Topluluk b�r araya gel�nce başlama rut�n�n� devam ett�r�r. Ardından çember olunarak

uygulama başlar. 

“ Merhaba yen�den çocuklar, 2 gün önce b�rl�kte b�r çalışma yapmıştık ve o çalışmanın

son günü �ç�n buradayız. Bugün s�zlerle y�ne …. saatten ….. saate kadar hem eğlen�p

hem sohbet edeceğ�z. Öncel�kle topluluk anlaşmamızı gözden geç�rel�m m�? Yen� b�r

şey eklemek �steyen var mı buraya?  (Varsa anlaşma yen�len�r ve yen�den tekrar

ed�lerek aynı yer�ne asılır)
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A.Yaratıcı Drama

Çalışma yapılacak mekandan b�r nesne seç�lerek ortaya konur. Çember olunarak

nesnen�n etrafında durulur. Her çocuk sırayla ortaya gelerek nesnen�n ne olab�leceğ�ne

da�r f�k�r yürütür. Ama bunu sözlü değ�l  beden hareketler�yle �fade eder. D�ğer

çocuklarda nesnen�n ne olab�leceğ�n� öğrenmeye çalışırlar. Tur tamamlanınca ısınma

gerçekleş�r ve uygulamaya geç�l�r. 

B.Kent ve yaşadığım şeh�rde Barış Algısı Nasıl?

Son fl�pchart duvara asılır. Üzer�nde y�ne barış yazısı yazılır. Ve bununla b�rl�kte b�r

D�yarbakır har�tası �sm�yle b�rl�kte yer alır. D�yarbakır’ı hatırlatan öncü unsurlar da

vardır. Sur, karpuz, D�cle nehr�, yollar, çarşı, sokak vb. Çocuklara A4 kâğıdı dağıtılarak

kend�ler�n� rahat h�ssett�kler� b�r köşeye geçmeler� �sten�r. Ardından yönerge ver�l�r.

Burası D�yarbakır. Ve yaşadığınız yer. Bu şeh�rde s�zce barış nasıl b�r şey? D�yarbakır’ da

barış ned�r? İsted�ğ�n�z g�b� yazab�l�r, ç�zeb�l�r anlatab�l�rs�n�z. Çalışmanın süres� …..

dak�kadır. B�z s�zler� zamandan haberdar edeceğ�z. Erken b�t�ren olursa şu köşedek�

alanda d�ğer arkadaşlarını da gözeterek sess�zce ….. oyunu oynayab�l�r. 

Süre b�t�nce çocuklar kağıtlarıyla b�rl�kte çembere davet ed�l�r. Çalışmaları tek tek

d�nlen�r. Ardından herkes�n A4 kağıdını Fl�pchart ın üstüne asması �sten�r. 

ÇOCUKLARLA EĞLENCELİ BİR OYUN OYNANIR!
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C.Duygu Termometres� (1. Oturumla aynı)
D.Kapanış Çember�:
Bugün atölyem�z b�tt�. Hep�n�ze katılım �ç�n teşekkür ed�yoruz. Burada yazdıklarını

ç�zd�kler�n�z b�z�m �ç�n çok kıymetl�. B�z yet�şk�nler s�z�n yazdıklarınız ve ç�zd�kler�n�zden

de çok faydalanıyoruz. Bu çalışmalar b�z�mle burada ve güvende olacak.  Toplam 3

defa b�r araya geld�k ve s�z�n �ç�n de nasıl geçt�ğ�n� merak ed�yoruz. (Çemberde “S�z�n

�ç�n nasıl geçt� bu 3 oturum” sorusu sorularak her çocuğun kend�n� �fade etmes�

sağlanır.) Çember tamamlanarak çalışma b�t�r�l�r.
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Duygu Kartları 
Duygu Termometres�

Utanmış
Kızgın
Korkmuş
End�şel�
Çares�s
Yalnız
Üzgün
İnc�nm�ş
Merakl�
İstekl�
Heyecanlı
Şaşırmış
Haf�flem�ş
Enerj�k
Güvenl�
Sak�n
Mutlu
Rahat
Şükran dolu
Key�fl�
Kafası karışık
Yorgun
Sıkılmış
Bezm�ş
Bunalmış

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Şermk�rî
Hêrsbûyî
T�rs�yayî
Endîşedar
Bêçare
Tenê
Xemgîn
Êş�yayî
Meraqdar
M�nêkar
Kelecanî
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Barışın en öneml� yanı arkadaşlık ve sevg�d�r.

B�rb�rler�n� kırmamak, karşındak�n� üzmemek, onunla �y� zaman geç�rmek, ona

saygı duymak.

İnsanların b�rb�r�n� koruması, sevmes� ,b�rb�rler�ne yardım etmes�d�r. Herkes barış

�çer�s�nde yaşarsa çok güzel olur.

Dostça yaşamayı çağrıştırıyor.

B�rb�r�m�zle �y� geç�nme, b�rb�r�m�ze küsmeme, kavga etmeme, yalan söylememe,

dürüst davranma.

Mutluluktur. Çok güzel ve huzur ver�c�d�r.

Sevg� ve arkadaşlıktır.

Barış kel�mes�n� duyunca �nsanın �ç�ndek� neşe kelebek g�b� dışarıya doğru uçmaya

başlar. İnsan �ç�ndek� ruhun ateş� atıp yer�n� uçuşan kelebekler alır.

İk� �nsanın b�r neden yüzünden küsmes� ve sonra da yaptıklarının çocukça

olduğunu düşünüp barışması.

Barış olmasaydı kavga olurdu. Barış �nsanları b�rb�r�ne bağlayan dostluktur. Barış

b�z� çok güzel yerlere get�recek başarıdır.

Özgürlük, barış, sevg� güzel duygudur.

Dostluğu anlıyorum. B�rl�k ve beraberl�ğ�n s�mges�d�r.

İnsanda mutluluk uyandıran dostluktur.

Sevg� ve dostluk gel�yor. Barış �y�d�r.

Özgürlük demekt�r. Mutluluk ve sev�nç demekt�r.

Barış demek kötülüklerden sonra gelen �y�l�k, güven, mutluluk, dostluk

Barış olmazsa bu dünyada adalets�zl�k olurdu. Barış adalett�r, mutluluktur.

Ben�m �ç�n barış arkadaşlarımla oyun oynamaktır.

EK 3 Barış Algısı Atölyes�nde Katılımcıların Kullandığı İfadeler
Barış Ned�r?
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Ben�m �ç�n barış herkes�n b�rb�r�n� sevmes�d�r.

Ben�m �ç�n barış sevmekt�r.

Oyun oynamak.

Okula g�tmek.

Ben�m �ç�n barış oyun oynamaktır.

Ben�m �ç�n barış sokakta arkadaşlarımla oyun oynamaktır.

Barış arkadaşlıktır. Barışmak �ç�n de özür d�len�r.

Ben�m �ç�n barış k�msen�n kavga etmemes�d�r.

Oyun oynamaktır

Ben�m �ç�n barış; okula g�tmek, oyun oynamak, arkadaşımıza �y� davranmak,

arkadaşımızı sevmek, arkadaşlarımızla barışmak, gezmek, res�m ç�zmekt�r.

Okula g�deb�lme, arkadaşlarımızla barışmak, arkadaşımızdan özür d�lemek,

oynamak ve eğlenmekt�r.

Özgürlük demekt�r. Mutluluk ve sev�nç demekt�r.

Ben�m �ç�n barış oyuncaklarımla oynamaktır.

B�r �nsan b�r k�ş� �le barışırsa barış sağlanır. Barış, arkadaşlarınla b�rl�kte olmaktır.

Herkes bu dünyada kardeş. Barış arkadaş ve a�led�r.

Barış özgür olmaktır. Barış en güzel şeyd�r. Bu yüzden toplum arasında hep barış

olmalıdır.

Barış çok güzel. Barış olduğu zaman �nsanlar b�rb�rler�yle kavga etmez. Barış

olduğu zaman �nsanlar �ç�n her şey değ�ş�r. İnsanlar b�rb�rler�yle mutlu olur. Barış

çok güzel b�r şey.

Barış �k� �nsanın b�r araya gelmes�d�r. Özgürce eğleneb�lmek, okula g�tmek, sokakta

oynayab�lmekt�r.

Ben�m �ç�n barış; arkadaşlarımızla oyun oynamak, okulda oyun oynamak,

arkadaşlarınla part� yapab�lmek, b�rb�r�m�z� ve etrafımızdak� tüm canlıları sevmek,

arkadaşlarımızla barışmak, özgürce eylem yapab�lmekt�r.
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Ben�m �ç�n barış mahallem�zde pol�sler�n olmamasıdır. Çocuk ş�ddete maruz

kalmamasıdır. Özgürce sokağa çıkab�lmekt�r. İsted�ğ�m� g�yeb�lmekt�r.

Ben�m �ç�n barış özgürlüktür. Haklarımın �hlal ed�lmemes�d�r. Mesela ben kız

çocuğu olduğum �ç�n okula devam edemed�m. Bu ben�m değ�l a�lem�n kararıydı.

Barış h�çb�r şey�n zorla yapılmamasıdır.

Ben�m �ç�n barış çatışmaların olmamasıdır.

Küsmemek.

Savaş etmey�z.

Kalp kırpmamak.

Barışmak ve küsmemek.

Küsmemek, kavga etmemek.

Arkadaşımızla küstüğümüzde barışmak barış demek.

Sur savaşı ve beraberl�k.

Cennete h�ç k�mse g�tmes�n.

Okul, bayrak, ağaç, mutluluk.

Aklıma sadece barış �sm� gel�yor. Bazıları savaşlarda barış �sm�n� de kullanırlar.

Dostluk

Kavga etmemek, Atatürk'ün barışı �lan etmes�, küsmemek.

İk� ülken�n b�rb�r� �le savaşması ve barışması.

Dostluk, paylaşmak, yardımlaşma, komşuluk. B�rb�r�m�ze kırgınlığın olmaması,

�nsanların dünyada düzen �ç�nde yaşaması.

Kavga etmemek. 

Sur�yel� çocuklar gel�yor. Çünkü onlar savaştan kaçmışlar. Barış her çocuğun

hakkıdır.

B�rb�r�ne küsen �k� arkadaşın kırgınlığını anlattı.

Çanakkaledek� savaş aklıma gel�yor.

Aklıma kek gel�yor.
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Çocukları zorak� çalıştırmamak �ç�n barış lazım.

Dostluktur.

Sevg� ve saygıdır.

Arkadaşlık, b�rb�r�n� sevmek küsmemekt�r.

Barış k�n tutmamaktır.

Özgürlüktür.

Eş�tl�kt�r ve kavga etmemek demekt�r.

Gülmek ve eğlenmekt�r.

B�rb�r�n� d�nlemek ve anlaşab�lmekt�r.

Önyargısız olmaktır. Herkes� olduğu g�b� sevmekt�r. D�l�yle reng�yle, d�n�yle kabul

etmekt�r.

Hayattak� en güzel şeyd�r.

Empat� kurmaktır.

Savaşa hayır barış hemen ş�md�!

İnsanların b�rb�r� �le kavga etmeden geç�neb�lmes�d�r.

Barış Sosyal Çevremde Nasıl?

Arkadaşlık, sevg�, el ele vermek, hoşlanmak, barış ve dostluk.

Okulda barış, dostluk, arkadaşlık vb. g�b� anlamlara gelmekted�r. 

İnsanların b�rb�r�n� koruması, sevmes�, b�rb�rler�ne yardım etmes�d�r. Herkes barış

�çer�s�nde yaşarsa çok güzel olur. 

Sevmek, önemsemek, haşlanmak, �y�l�k, dostluk.

B�rb�r�m�zle �y� geç�nme, b�rb�r�m�ze küsmeme, kavga etmeme, yalan söylememe,

dürüst davranma.

Yolda, kötülüklerden arındırıp güzel davranışlar çoğaltır. Sokakta; mutluluk ver�r,

okulda; arkadaşlığımızı güçlend�r�r, evde; huzur, mutluluk g�b� güzel duygular

gel�şt�r�r, bağımızı güçlend�r�r. 

Sevg� ve arkadaşlıktır.

23



Ben�m �ç�n �nsanların b�rb�r�ne karşı dürüst olmalarıdır.

Okulda arkadaşlarımla geç�rd�ğ�m zamanlardır. Arkadaşlarımızla vak�t geç�rmem. 

Öğretmen�m b�ze her zaman arkadaşlarımızla kavga etmemem�z gerekt�ğ�n�

söylüyordu. Ben�m �ç�n de kavganın, ölümün olmamasıdır. 

Dostluk, arkadaşlık ve sevg�d�r.

Sevd�ğ�m k�ş�lere zarar gelmemes�d�r. 

Mahallemde, okulumda özgürlüğümün kısıtlanmamasıdır. 

Sur’da savaş olmamasıdır.

Sevg� duymak.

P�şmanlık.

Barışmak, sarılmak, arkadaşlarımızı sevmek.

Kavga ett�kten sonra barışmak, savaş yapmıyoruz, düzen �ç�nde yaşamak,

terb�yes�zl�k yapmamak.

Oyun oynuyoruz.

Savaş.

Hed�ye almak.

Sevmek.

Küsmemek.

Küsmüşler, barışıyorlar.

Sevg�, duygu, saygı, üzüntü, duygusallaşmak.

Kardeş�mle barıştım.

Savaş zamanı.

Sevg�, dostluk ve arkadaşlık

Kavga etmemek

2 Çocuk ç�zd�m. B�r olay yaşıyorlar ve küsüyorlar çocuk p�şman oluyor. Kızdan özür

d�l�yor. Kız onu affed�yor. 

Mutluluk, sev�nç ve savaşın b�tmes� Sur�ye savaşını anlattım.
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Adam namaz kılıyormuş cam�de sonra eve g�tm�ş.

B�r adam var fak�r fabr�kada k�tap okuyor

Kavga, küfür ve lakap olmadan hayatımız çok �y� olur.

Okulda artık kavga etmemel�y�z.

Oyun oynamak ve eğlenmekt�r.

Mızıkçılık yapmamaktır.

Okulda ve parka kurallara uyarsak barışı sağlamış oluruz

Dostça yaşamayı çağrıştırıyor.

Çevrem�zdek� herkes�n anlaşab�lmes� demek barış demekt�r.

Mutlu ve huzurlu b�r dünya demek.

Her gün ç�kolata yemekt�r.

Aklıma tüm dünyanın elele tutuşmuş halay çekmes� gel�yor.

İk� arkadaşın anlaşıp sorunlarını halletmes� gel�yor.

Bence barış var olmasaydı herkes b�rb�r�ne küserd� hep kavga çıkardı.

Barış a�lenle arkadaşlarınla akrabalarınla �y� geç�nmek onlara terb�yes�zl�k

yapmamak demekt�r.

Herkes�n b�rb�r�n� sevmes�d�r.
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D�yarbakır'da bazen kötülük bazen �y�l�k bazen barış vardır. 

D�yarbakır'da barışın var olduğundan h�ç k�msen�n haber� yok. D�yarbakır'da Sur'da

savaş çıkmış ve Sur'dak� vatandaşlarımız evler�nden çıkıp başka yerlere göç

etm�şlerd�r.

D�yarbakır'da barış güzel b�r şeyd�r, k�mse küsmez, özgürlük, huzur vardır. Herkes

b�rb�r�ne yardım eder.

Barış demek özgürlük demek.

B�rb�r�m�zle �y� geç�nme, b�rb�r�m�ze küsmeme, kavga etmeme, yalan söylememe,

dürüst davranma. 

D�yarbakır'da barış her güzel duygu ve düşünced�r. 

Sevg� ve arkadaşlıktır. 

D�yarbakır'da barış kelebekler�n uçuşu, balıkların yüzmes� g�b�d�r. Arkadaşlıktan

dostluğa, kardeşl�kten ab�l�ğe, yemeklerden �çeceklere kadar barış vardır. 

Yabancılar D�yarbakır'a gel�nce, nasıl b�r yer, barış var mı? d�ye gel�yorlar. Ama

bence D�yarbakır'da barış yok, �nsanlar �şs�z bırakılıyorlar. Yardımlar yapılıyor ama

çoğunu yanlış k�ş�lere ver�yorlar.

D�yarbakır'da yasaklar vardı ama barıştıkları �ç�n kalktı. Mesela esk�den barış

kel�mes� yoktu. Aslında vardı ama esk� krallar h�ç barışın ne anlama geld�ğ�n�

b�lmezlerd�. Çünkü hep ufacık şey �ç�n küserlerd� hem de ölen kadar söz ver�rlerd�.

D�yarbakır'da �nsanlar barış �le �ç �çe değ�ld�r. Çünkü D�yarbakır'da �nsanlar

kend�ler�n� d�ğer �nsanların yer�ne katmandan kavga ed�yorlar. D�yarbakır'da

�nsanlar kend�ler�n� kavga �le anlatmaya çalışıyorlar.

D�yarbakır'da barış demek b�rl�k, beraberl�k, dostluk, arkadaşlık ve mutlu olmak

demek.

Yaşadığın Şeh�rde Barış Ned�r?

26



D�yarbakır'da barış el�nden tutmaktır. Başka şeh�rde, ülkede olan �nsanları ev�ne almaktır. K�m
olursa olsun kötü şeyler yaptığında �k�nc� şansı tanımaktır. Barış D�yarbakır'da hep beraber
düşmek hep beraber kalkmaktır. D�yarbakır'da herkes b�rb�r�n�z tanır. B�r� öldü mü anneler
kend� oğlu ölmüş g�b� ağlar. D�yarbakır'da kardeş kel�mes� barış demekt�r. 
D�yarbakır'da barış şöyled�r; mesela kavga etmeyen, �y� dost olan, kötü dost olmayan ve kavga
olmayan yerlere den�r. 
Özgürlük demekt�r, mutluluk ve sev�nç demekt�r. 
Sur'da yaşanan olaylar �nsanlar onun yüzünden öldüler. Barış olmasaydı belk� bu Sur olayları
belk� b�tmezd�. İy� k� barış ve adalet var ve hep böyle kalsın.
Gelen tur�stler D�yarbakır'ı güzel ve tar�h� görüyorlar. Ama bazı �nsanlar �şler�nden çıkarıldı, aç
bırakıldı, D�yarbakır'da yasaklar oldu. Bu yüzden �nsanlar çok mutsuzdu, çocuklar oyun
oynayamıyordu. Yasaklar kalktıktan sonra herkes sev�nd�. Bu dünyada hep barış olsun.
İk� �nsanın sohbet etmes� b�le barış olur. A�leler çocukların dışarıya çıkmasına engel oluyorlar,
eğlence hakkı �hlal ed�l�yor. Lütfen çocukların haklarına saygı duyun.
D�yarbakır'da barış, sev�nç, hak, özgürlüktür. Olaylarda çocukların barışlıkları kapanmış.
Renkl� şekerler� çarşıda görüyorum, çok güzeller.
Surların yok olmamasıdır. 
K�msen�n küfretmes�d�r.
Özür d�lemekt�r.
B�rb�r�m�z� sevmekt�r. 
Yemek yemey� sev�yorum.
Mahallemdek� arkadaşlarımla olmaktır.
Mahallem�n zarar görmemes�d�r.
Güneşt�r. Güneş olmasa soğuk olur. Çocuklar hasta olur.
Küs, barış. 
K�msen�n kavga etmemes�d�r.
İnsanların b�rb�r�n� d�nlemes�d�r.
B�r arada bulunan çocuklar ve dünya resm� ç�zm�ş.
Sevmekt�r. 
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Hep beraber olmak. Özgür olmamız. Tar�h�m�ze zarar gelmes�d�r.
Tar�h� eserler�m�z�n ve Sur’dak� bedenler�n tahr�p ed�lmemes�d�r. 
Surlar, 10 Gözlü Köprü, cam�ler�, k�l�seler�, hanlar, hevsel bahçeler�, dört ayaklı m�nare, Hz.
Süleyman Cam�s�n�n tahr�p ed�lmemes�d�r.
D�yarbakır’da h�çb�r çocuğu kaçırmasınlar. D�yarbakır’da h�çb�r küslük olmasın. Çocukların
mutlu olması �ç�n buna b�r son vermel�ler ve çocuklar hep b�rl�kte �ç �çe oynayab�lmel�ler. 
S�lahların olmamasıdır.
Tar�h� eserlere zarar vermemekt�r. 
Mutluluk ve özgürlüktür. Barış �ç�n her şey olab�l�r.
S�lah sesler� yer�ne kuş ses� olmasıdır. 
Hevsel bahçeler�, on gözlü köprü, D�yarbakır’ın meşhur karpuzu, şemz�ler, D�cle Nehr� bunların
heps� beraber korunması ve özgürlüktür.
Tar�h� eserlere zarar vermemekt�r. 
Sur’da s�lah sesler�n�n olmamasıdır. B�rçok yer yıkılmıştı.
Asker� araçların mahalleler�m�zden çıkmasıdır.
H�ç k�msen�n ölmemes�d�r.
Asla küsmemek, kalp kırmamak, hep barış kalmak, düzenl� olmak.
Arkadaşlarıyla güzel vak�t geç�rmek.
P�şmanlık.
H�ç duymadım.
P�şmanlık.
Küsmek.
Arkadaşlarımla barışmak.
Savaş, küsmek.
Küsmek ve barışmak.
Okumak.
Annem �le barışıyorum.
D�yarbakır'da barış şöyled�r; mesela kavga etmemen, �y� dost olan kötü dost olmayan ve kavga
olmayan yerlere den�r. 
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Barış �sm� gel�yor.
Barış Atatürk'ü tems�l ed�yor. Küs olup barışmak.
İk� ülke arasındak� savaş ve sonrada barış kel�mes� savaşmayı get�r�yor.
Ç�çekler �ç�n su.
Kız çocukları. 
Ongözlü köprüde arkadaşlarımla mutlu vak�t geç�rd�ğ�m� ç�zd�m. ‘Barış dolu b�r dünya’
Dağkapı.
Dünya ç�zd�m. Üstüne de �nsanlar topluluğun ve beraberl�ğ�n b�rleşmes�.
D�yarbakır’dak� surları yaptım. Karpuz geld� aklıma onu da ç�zd�m. B�r� kavga ederse sonra
barışırsa …  Aklıma sevg� ve saygı gel�yor.
Sur'dak� çocuklar.
Topluluk.
Surdak� savaşın b�tmes� barışın gelmes�
Karpuz
Kulübe
Surları ç�zd�m çok esk� zamanlarda surları yakmışlar savaş çıkmış ama günümüze kadar h�ç
yıkılmadan geleb�lm�şler.
Sur' da olay çıkmış çatışıyorlar sonra taraflar barışıyor. Savaştıkları yerde çok yangın çıkmış,
her yer duman.
Sur'dak� savaşları resmett�m. Sur' da b�r kadın ham�le hem kend� hem bebeğ� ölüyor. Sur' dak�
savaşın b�tmes� barışın gelmes� aklıma gel�yor.
Ben�m aklıma Sur savaşları gel�yor, keşke barış olsaydı.
Sur�yel�ler gel�nce ortam bozuldu. Onlar hep d�len�yorlar, kavgayı hep onlar çıkardı.
İnsanların b�rb�r�ne küfretmemes� gel�yor. Herkes �y� anlaşırsa, b�rb�r�n� d�nlerse savaş çıkmaz,
çocuklar mutlu yaşar.
Burada savaş çıktı s�lahlar patladı, üstümüze bombalar yağdırdılar. O ger�llalar hep b�z�m
ab�ler�m�zd�. Onlar öldü, ş�md� b�z �nt�kamımızı alıncaya kadar barış olmaz.
Ben olsaydım D�yarbakır'ı çocuklara bırakırdım. Her yer� şekerden yapılmış evlerle
doldururlardı.
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