
SAVAŞIN MAĞDURLARI: ÇOCUKLAR 

“Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne 

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar 

oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında 

dünyayı çocuklara verelim”  

                                   Nazım Hikmet 

Çocuklar en saf ve en pembe hayalleri barındırırlar o minicik dünyalarında. Çocuk 

olmak, hayata umutla bakmak, karşılıksız sevmek, yalan, düşmanlık ve kötülük 

kavramlarını bilmeden anlık mutluluğu iliklerine kadar hissetmektir.  

Hayata gözlerini açan her çocuk eşit haklara sahip olamıyor ne yazık ki! Kimileri 

huzurlu, mutlu bir dünyada hayata merhaba derken kimileriyse gözlerini açtığında 

kendini savaşın ortasında buluyor. İşte onlar, savaşın en masum kurbanı çocuklar! 

Arkadaşlarıyla koşup oynayacakları, parklarda hoplayıp zıplayacakları, ıslık 

çalacakları, ağız dolusu gülecekleri, okula gidecekleri yaşta savaşın ortasında sadece 

hayatta kalmaya çabalayan minik bedenler… 

Üzerine atılan bombalara aldırmadan sokakta oyun oynamak adına topladıkları 

mermileri bilye yapan çocuklar onlar… 

Onlar ki mutlu yarınların hayalini kuracakları yerde belki yarına çıkma hayali bile 

kuramayan kendisi küçük ama yüreği büyük bedenler… 

Tertemiz dünyalarını kinle, nefretle, düşmanlıkla doldurarak kirlettiğimiz çocuklar… 

Suriye İç Savaşı’nda fotoğrafını çeken gazetecinin elindeki kamerayı silah sanarak 

ellerini havaya kaldırıp teslim olan çocuk, bu kirli ve pis dünyada onların ne kadar 

masum ve temiz kalabildiklerinin en ironik örneği belki de. Cansız bedeni sahile vuran 

Aylan bebek de savaşın acımasızlığını tüm dünyaya hatırlatan en çarpıcı örneklerden 

sadece biri. Savaşın içinde isimlerini sayamayacağımız daha nice ölüme terk edilen 

bedenler ve korkuyla, acıyla, gözyaşıyla kıvranan daha nice çocuklar ve kaybedilen 

çocukluk var.  

Savaşın en ağır faturasını masum çocuklar öder. Savaşlar, çocukların oyuncaklarını, 

ailelerini, sevdiklerini, hayatlarını, hayallerini ve geleceklerini elinden alır. Sevgiyle 

dolması gereken bu küçücük yürekler, nefretle dolar.  Sevgiden yoksun büyüyen bu 



bedenler yarının canlı bombaları haline gelir. Geleceğimizin aydınlık yüzleri dediğimiz 

çocuklar, geleceğimizin karanlık yüzlerine dönüşür. Daha savaşın kelime anlamını bile 

bilmeyen bu minicik bedenler savaşın kendisiyle yüzleşir. Sonrasında, büyüdüğünde 

çocukluğunun öcünü almak için de gözünü bile kırpmadan yakar, yıkar, yaralar ya da 

öldürür. 

O küçük dünyalarına kin, nefret, öfke tohumları ekmek yerine sevgi tohumları ekilsin ki 

yarınlara umutla bakan çocuklar dünyaya huzur, kardeşlik ve barış getirsin.  

Dünyayı gül bahçesine döndürmek varken kan gölüne çevirmek niye?  

Ey insanlık, size sesleniyorum. Bitsin artık bu zulüm. “Çocuklar öldürülmesin / Şeker 

de yiyebilsinler.”  
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