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AB   : Avrupa Birliği
AÇEV  : Anne Çocuk Eğitim Vakfı
AİHM  : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS  : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
akt.   : aktaran 
ASPB  : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ATK  : Adli Tıp Kurumu
AVM  :  Alışveriş Merkezi
bkz.  : bakınız 
BM  : Birleşmiş Milletler
BES  : Bireysel Emeklilik Sigortası
BŞB  : Büyükşehir Belediyesi
CPT*  : European Committe for The Prevention of Torture 
    (Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi) 
ÇHDS/ÇHS** : Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
ÇKK/ÇKY** : Çocuk Koruma Kanunu (Çocuk Koruma Yasası)
CTGM  : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
CYY  : Ceza Yargılama Yasası
ÇMO  : Çevre Mühendisleri Odası
ÇSGB  : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
DKÖ  :  Demokratik Kitle Örgütü
DTÖ  : Dünya Ticaret Örgütü 
FAO*  : Food and Agriculture Organization of The United Nations 
    (Dünya Gıda Örgütü)
GSS  : Genel Sağlık Sigortası
GSYH  :  Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
GSMH  : Gayri Safi Milli Hasıla
ICC*  :  International Children’s Center 
    (Uluslararası Çocuk Merkezi)
İHEA  : İnsan Hakları Eğitimi Ortak Çalışma Ağı
İİBF  : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ILO*  : International Labour Office (Uluslararası Çalışma Örgütü) 
IMF*  : International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
İBB  :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İHD  : İnsan Hakları Derneği
İHİK  : İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
İKM  : İnfaz Koruma Memuru
İSİG  : İş Sağlığı ve İş Güvenliği
İş-Kur  : Türkiye İş Kurumu
KAY  : Koruyucu Aile Yönetmeliği
KESK  : Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
KHK  : Kanun Hükmünde Kararname
KİT  :  Kamu İktisadi Teşebbüsü
LGBTİ  : Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender, İnterseks

KISALTMALAR LİSTESİ
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md.  : madde 
MEB  :  Milli Eğitim Bakanlığı
METİP  : Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal
    Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi
MGTİ  :  Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri
OECD*  : Organisation for Economic Co-Operation and Development
    (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
OSB  :  Organize Sanayi Bölgesi
ÖHD  : Özgürlükçü Hukukçular Derneği
ÖİB  : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
PDR  :  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
PISA*  : Programme for International StudentAssessment 
    (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)
RG   : Resmi Gazete
SBF  : Siyasal Bilgiler Fakültesi
SGK  : Sosyal Güvenlik Kurumu
SHÇEK  : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SSÇ  : Suça Sürüklenen Çocuk
STK  : Sivil Toplum Örgütü
TCK  : Türk Ceza Kanunu
TEGV  : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
TEOG  :  Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
TESK  : Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
TİHK  : Türkiye İnsan Hakları Kurumu
TİP  :  Türkiye İşçi Partisi  
TMK  : Terörle Mücadele Kanunu
TMMOB  :  Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği
TOG  : Toplum Gönüllüleri Vakfı
TÖB-DER : Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği
TÖS  : Türkiye Öğretmenler Sendikası
TÜİK  : Türkiye İstatistik Kurumu
TRIPS*  : The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
    Property Rights
    (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)
UNHCR* : United Nations High Commissioner for Refugees
    (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği)
UNICEF* : United Nations International Children’s Emergency Fund 
    (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu)
vd.   : ve diğerleri
vs.   : ve saire
WB*  : The World Bank (Dünya Bankası)

*  İngilizce adlandırmadan türetilmiş olan kısaltmaların açık yazılışları, önce İngilizce, 
ardından Türkçe verilmiştir.

**  Aynı adlandırma için farklı yazarlar tarafından değişik kısaltmalar kullanılmıştır. 
 Bu nedenle, kullanılan her iki kısaltma birlikte verilmiştir.
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Önsöz

Çocukluk, tarihsel ve toplumsal bir olgu olarak, yaşanılan zamana ve mekâna, 
ülkeye, içinde bulunulan sınıfa ve maddi koşullara göre değişir. Bu bağlam içinde 
çocukluk koşulları, ailenin ait olduğu sınıfsal konuma göre belirlenir. Günümüzde 
de çocuklar, neoliberal kapitalizmin ürettiği toplumsal eşitsizliklerin sonuçlarını 
aileleriyle, ait oldukları toplumsal sınıfla birlikte paylaşmaktadır.

Uygarlığın geldiği düzeye yönelik olarak sunulan bütün övgülere karşın, 
yaşadığımız yüzyılın gerçeklerinden biri, dünya çocuklarının çok büyük bir 
bölümünün eğitim ve sağlık hizmetlerine erişememekten şiddete, istismara, oyun 
zamanında çalışma zorunluluğuna ve açlığa varan çeşitli sorunlar yumağı içinde 
yaşıyor olmasıdır. Ancak bu, dünyanın bütün çocuklarının aynı koşullarda yaşadığı, 
benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı anlamına gelmemektedir. Nitekim dünya 
çocuklarının içinde yaşadığı gerçekliğin bir yüzü de eşitsizliklerdir. Milyonlarca 
çocuk dünyaya gözlerini açlık ve yoksulluk sınırının altında açıp hayatta kalma 
mücadelesi verirken daha küçük bir azınlık yüksek refah koşulları içine doğup 
mutluluk ve başarı ethosu peşinde yaşamını sürdürmektedir. 

Kısacası, altı çizilerek vurgulanmalıdır ki çocukların yaşadığı sorunlar, 
toplumsal sistemin eşitsiz ilişkilerinden bağımsız olarak ortaya çıkmaz. Tarım 
ya da sanayi sektöründe çalışmak, sokakta çalışmak veya sağlık hizmetine 
yetersiz erişim toplumun bütün kesimlerinin çocuklarının sorunu değildir. 
Bir yandan “çocuk merkezli” aile modelleri yaygınlaşırken öte yandan da 
çocuk emeği sömürüsünün yaygınlaşması bireysel tercihlerle ya da yalnızca 
kültürle açıklanamaz. Toplumun çocuklarının eşitsiz koşullarda yaşamaları 
ve büyümeleri ailelerinin “sınıf konumunu” paylaşmaları nedeniyledir. Bu 
nedenle, çocukluk deneyimini ve çocuklukla ilgili sorunları toplumsal sistemin 
ve yaşamın bütününden ayırmak olanaklı değildir.  Dolayısıyla çocuklara ilişkin 
sorunlar politiktir ve politik bağlamından koparılarak sadece “işin uzmanlarına” 
(öğretmenler, doktorlar, psikologlar, yargıçlar, polisler vb.) havale edilerek 
çözülemez. Sorunun kaynağında toplumsal eşitsizlikler vardır ve eşitsizlik üreten 
sisteme dokunmadan çözüm üretmenin yolu yoktur.

Konuya Türkiye özelinde bakıldığında da yukarıda tanımlanan gerçeklikle 
karşılaşılmaktadır. Buna ek olarak Türkiye’de sorunların boyutunu büyüten 
iki olgu söz konusudur. Birincisi, geç kapitalist ülke koşulları nedeniyle 
neoliberalizmle birlikte sosyal devlet uygulamalarından geri çekilişinin çok daha 
hızlı olması, toplumda örgütlenme yoğunluğunun düşük olması, ekonomide kayıt 
dışılığın yaygınlaşması çocukların karşılaştığı sorunların daha da derinleşmesine 
neden olmaktadır. İkincisi ise, ailenin, günlük yaşam pratiklerinin ve devletin 
dokularına yerleşmiş olan paternalist kültürün toplumsal hiyerarşinin alt 
katmanlarında kalan öteki toplumsal kesimlerin (kadınlar, LGBTİ bireyler gibi) 
yanı sıra çocuklar üzerinde kurduğu baskıdır.

 
Çocuklara ve çocukluğa ilişkin sorunlar,  kısaca özetlenen bu niteliklerine 

karşın akademi ve politika tarafından baskın bir biçimde liberal ideolojinin 
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belirlediği zeminde, toplumun homojen bir yapıya sahip olduğu varsayımı 
üzerinden ve onları üreten mekanizmalardan bağımsız, çoğu zaman da ailelerin ve 
bireylerin yanlış seçimlerine veya bilinç eksikliğine dayandırılarak açıklanmaya 
çalışılmaktadır. Bu yaklaşım biçiminin doğal sonucu olarak da sorunun kökenini 
hedef almayan çözümler ortaya konmaktadır. Örneğin  “çocuk işçiliğini” ve 
“çocuk hakkı ihlallerini” sorunsallaştıran bu ana akım görüş, hukuk yoluyla 
sınırlamalar konularak ya da aileler bilinçlendirilerek çocuk işçiliğine ilişkin 
sorunların çözülebileceğine, hatta yine piyasa araçlarıyla (etiketleme, standartlar 
gibi) çocuk emeği sömürüsünün önlenebileceğine işaret ediyor. 

Çocuklara ilişkin sorunlar böylesine kapitalizmin eşitsiz toplum dinamiklerine 
dayanıyorken sol teorinin ve politikanın da özne olarak ya da kolektif emeğin 
parçası olarak çocuğu yeterince gördüğü söylenemez. Sol teori ve politika da 
genel olarak reel politika ve uygulamaların eleştirisi ile yetinmekte, alternatif 
üretmekten uzak bir duruş sergilemektedir. Hatta çoğu zaman sol aktörler 
de tartışmaya ve çözüm arayışına reel politikanın belirlediği hat üzerinden 
katılmaktadır. Oysa  bu sorunların yapısal nedenleri ortaya konup alternatifler 
üretilmedikçe ortadan kaldırılamayacağı açıktır. 

Çocukluk ve çocuklara ilişkin sorunlar konusunda yukarıda özetlenen 
yaklaşım biçimi şu soruları da öne çıkarmaktadır:

1) Türkiye’de çocukların dünyası nasıl açıklanabilir? Genel olarak ve Türkiye’de 
çocukların karşı karşıya kaldığı eşitsizlikler ve yaşadığı öteki sorunlar ile 
bütün bunları doğuran yapısal nedenler nelerdir?

2) Sol politikanın çocukluk ve çocuklara ilişkin sorunlar konusunda reel politikaya 
alternatif önerileri nedir? Çocukluk ve çocuklara ilişkin sorunlar konusunda 
alternatif bir sol politika nasıl olmalıdır?

3) Çocukların özne olarak varolabilmesi, eşit yurttaşlık haklarına kavuşması 
ve çocuk emeği sömürüsünün önlenmesi ve kısaca çocukların özgürleşmesi 
konusunda demokratik kitle örgütlerinin ve özel olarak da sendikaların 
konumu ve sorumlulukları ne olmalıdır?

İşte bu Sempozyum için yukarıda çizdiğimiz bağlam ve sorularla yola 
çıktık. Çocukluğa ve çocuklara ilişkin sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını 
akademisyenlerle, demokratik kitle örgütü temsilcileriyle, soru ve görüşleriyle 
katkıda bulunan eğitim emekçileri, öğrenciler ve toplumun değişik katmanlarından 
dinleyicilerle bulmaya çalıştık. Bu çerçeve içinde Sempozyumdaki sunum 
ve tartışmaların akışını planlarken öncelikle çocukluğa ve çocuklara ilişkin 
sorunların yapısal nedenlerinin ortaya konmasını, ardından bu konudaki reel 
politikaların, uygulamaların ve sonuçlarının ele alınmasını ve son olarak da sol 
teori ve politika ile sendikaların ve öteki demokratik kitle örgütlerinin (DKÖ) 
çocukluğa ve çocuklara ilişkin sorunlar konusundaki yaklaşım biçimlerinin, 
alternatif arayışlarındaki önerilerinin ve katkılarının tartışılmasını amaçladık.
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Yukarıda ortaya koyduğumuz bağlam ve soruların tartışılmasına 
yoğunlaşılmasını sağlamak amacıyla, sempozyumlarda genel olarak izlenen 
yöntemden farklı bir yol izleyerek bildiri önerileri almak yerine, konuşmacılara 
yine aynı bağlam ve sorulardan hareketle önceden belirlediğimiz konu başlıklarını 
önerdik. Yalnızca alternatif arayışlarının ve DKÖ’lerinin sorumluluklarının 
tartışıldığı altıncı ve yedinci oturumda, oturumun konusunu ve amacını 
tanımlayarak konuşma başlığını belirleme konusunu konuşmacılara bıraktık. 
Konuşmacıların hemen hemen hepsi büyük bir anlayış göstererek bu talebimize 
olumlu yanıt verdi. Davetimizi kabul eden ve Sempozyuma katkıda bulunan 
akademisyenelere ve DKÖ temsilcilerine, bu nedenle ayrıca teşekkür borçluyuz.

Bu Sempozyum, akademi ile DKÖ’ler güçlerini birleştirdiğinde ortaya 
çıkabilecek potansiyel sonuçların görülmesi açısından da önemli bir deneyim 
oldu.  Akademik çalışmaların sonuçlarının pratiğin içindeki geniş bir 
kitleye ulaşmasının yanı sıra oturumların tartışma aşamalarında ve oturum 
aralarındaki zengin tartışmalarda akademisyenler de uygulamanın içinden 
gelen katılımcıların soru ve görüşleriyle zenginleşme olanağı buldu. Akademik 
ortamlardaki konuşmacı sayısının dinleyici sayısına yakın olduğu toplantılarla 
karşılaştırıldığında hem etkili bir bilgi ve deneyim paylaşımı yaşandı hem de 
toplumsal gerçeğin bilimsel yöntemlerle ele alınmasının ürünü olan bilgi birikimi 
bu toplumsal gerçeğin parçası olan toplumsal taraflarla birlikte yeniden tartışıldı. 
Kısacası, akademisyenlerin ve uygulayıcıların yan yana getirilmesinin önemi ve 
bu tür etkinlerin gerekliliği bir kez daha görüldü.

Taşra kentlerinde böylesine geniş çaplı toplantılar gerekleştirme konusunda 
önemli sınırlılıklar söz konusudur çoğu zaman. Buna rağmen, hem Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen konuşmacıların gönülden katılımları hem de Eğitim Sen 
Genel Merkezi’nin organizasyon ve finansman konusundaki çok değerli katkıları 
ile Sempozyumu gerçekleştirmemiz mümkün oldu. Nitekim bu Sempozyum, 
Eğitim Sen’in sendikal politikalarını ve faaliyetlerini emek örgütlülüğünün yanı 
sıra bilimden de destek alarak şekillendirme ve bilimsel faaliyetlere destek verme 
yönündeki yaklaşımının ürünlerinden biridir. 

Sempozyum bildirilerini kitaba dönüştürürken hem Sempozyum atmosferini 
okuyuculara yansıtmak hem de bildirileri sözlü sunumda kaybolabilecek 
ayrıntıları da içerecek biçimde bütün olarak vermek istedik. Bu amaçla, 
konuşmacılardan yazılı olarak aldığımız bildiri metinlerini kitaba aktardık. Fakat 
yazılı metni elimize ulaşmayan bildirileri konuşma kayıtlarından çözerek kitaba 
aktarmak durumunda kaldık. Ayrıca, hem Sempozyum atmosferini yansıtabilmek 
hem de oturum başkanlarının ve Sempozyuma dinleyici olarak katılarak soru 
ve görüşleriyle tartışmaları zenginleştiren katılımcıların değerli katkılarını da 
okuyuculara ulaştırabilmek amacıyla oturum başkanlarının açış konuşmalarını 
ve oturumların tartışma aşamalarını da konuşma kayıtlarından çözerek kitap 
metnine taşıdık.

Peki, yukarıda ortaya koyduğumuz sorulara yanıtlar üretebildik mi? Sorunları 
tanımlamak konusunda çok iyi olduğumuzu bir kere daha gördük. Hem 
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konuşmacıların hem de dinleyicilerin en çok katkı ve ilgi gösterdiği başlıklar reel 
politika ve uygulamalar bağlamında çocukluğa ve çocuklara ilişkin sorunlardı. 
Bu bakımdan, haklı olarak, özellikle engelliler ve LGBTİ çocukların sorunlarını 
ele alan başlıklar olmadığı için eleştiri de aldık. Ama çözümü ve alternatif 
yolları nasıl tanımlayacağımız meselesinde ise reel politika ve uygulamaların 
çok ötesinde düşünemediğimizi, bu konuda daha çok çaba harcamamız 
gerektiğini çok açık biçimde anladık. Dolayısıyla çocukluk ve çocuklara ilişkin 
sorunlar konusunda bundan sonra yapılacak çalışmaların reel duruma alternatif 
üretecek politika arayışlarına yoğunlaşması gerekliliği açıktır. Bu bakımdan, 
özellikle sol teoriden beslenen akademisyenlerin “başka bir dünya mümkün” 
anlayışından hareketle, soyut teorik tartışmaların ötesinde, toplumsal yaşamın 
somut boyutlarını da analiz etmeleri konusundaki eksiklik ve aciliyet çocuklara 
ilişkin konularda çok daha çarpıcı biçimde ortaya çıkmaktadır. Sempozyumdaki 
tartışmalar kadar Sempozyum için konuşmacı arama sürecindeki deneyimlerimiz 
de böyle bir saptama yapmayı mümkün ve gerekli kılmıştır. 

Bu Sempozyum, yukarıda işaret ettiğimiz türden eksiklerine karşın   çocuklara 
ve çocukluğa ilişkin tespitlerin, önerilerin ve tartışmaların geleceği açısından 
ciddi bir kaynak oluşturmuştur. Bu çalışmaya destek ve emek veren katılımcılara, 
dinleyicilere Eğitim-Sen Malatya Şubesi Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurulu 
adına teşekkür ediyoruz. 

 
Mihriban Şengül

Tarık Kaya



AÇILIŞ KONUŞMALARI
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Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya’nın Konuşması

Değerli dostlarım, saygı değer konuklar ve basın emekçisi arkadaşlarım; 
“Çocukluk tarihsel ve toplumsal bir olgu olarak yaşanılan ülkeye, zamana ve 
mekâna, içinde bulunulan sınıfa ve maddi koşullara göre değişir. Bu gerçeklik 
içinde çocukluk koşulları ailenin ait olduğu sınıfsal konuma göre belirlenir.” 
tespiti bu Sempozyumu hazırlarken üzerinde yoğunlaştığımız temel noktaydı. 
Günümüz koşullarında çocuklar, neoliberal kapitalizmin ürettiği toplumsal 
eşitsizliklerin sonuçlarını ait oldukları toplumsal sınıf bağlamında aileleriyle 
birlikte paylaşmaktadır. İşte tam da bundan dolayı çocuklar ve çocukluk 
tartışılırken paternalizmi de tartışmaya açmak gerekmektedir. İnsanlığın geldiği 
düzeye yönelik olarak sunulan bütün övgülere karşın yaşadığımız yüzyılın 
gerçekliği dünya çocuklarının büyük bir bölümünün eğitim ve sağlık hizmetlerine 
erişimleri başta olmak üzere şiddete, istismara, oyun zamanında çalışmaya, 
açlıktan ölümlere varan çeşitli sorunlar yumağıyla karşı karşıya kalmalarıdır. 
Ancak bu saptamadan dolayı dünyanın bütün çocuklarının aynı koşullarda 
yaşadığı, benzer sorunlarla karşılaştıkları da düşünülmesin. Dünya çocuklarının 
karşılaştığı sorunların en önemli nedeni eşitsizliktir. Küçük bir azınlık yüksek 
refah koşulları içinde doğup mutlu bir yaşam sürdürürken geri kalan milyonlarca 
çocuğun ise dünyaya gözlerini açlık ve yoksulluk sorunu altında açıp hayatta 
kalma mücadelesi verdiği gerçeği de unutulmamalıdır. 

Saygıdeğer katılımcılar, dostlarım; sizlere gönderdiğimiz Sempozyumuzun 
temel yaklaşımını içeren yazımızda da belirttiğimiz ve bir kere daha altını 
çizerek vurgulamamız gereken şey, çocukların yaşadığı sorunların toplumsal 
sistemin eşitsiz ilişkilerinden bağımsız olarak ortaya konulamayacağı gerçeğidir. 
Tarım ya da sanayi sektöründe çalışmak, sokakta çalışmak veya sağlık hizmetine 
yetersiz erişim toplumun bütün kesimlerinin çocuklarının sorunu değildir. Bir 
yandan çocuk merkezli aile modelleri yaygınlaşırken öte yandan da çocuk 
emeği sömürüsünün yaygınlaşması bireysel tercihlerle ya da yalnızca kültürle 
açıklanamaz; açıklanmamalıdır. Toplumun çocuklarının eşitsiz koşullarda 
yaşamaları ve büyümeleri ailelerinin sınıf konumunu paylaşmaları nedeniyledir. 
Bu nedenle, farklı çocukluk deneyimlerini ve çocuklarla ilgili sorunları toplumsal 
sistemin ve yaşamın bütününden ayırmamak gerekir.  Dolayısıyla çocuklara ilişkin 
sorunların tamamının politik olduğunu ve bu sorunların politik bağlamından 
koparılarak, sadece işin uzmanlarına havale edilerek çözülemeyeceğini bir 
kez daha belirtmek gerekiyor. Daha güçlü bir ifadeyle belirtmek gerekirse; 
sorunun kaynağında toplumsal eşitsizlikler vardır ve eşitsizlik üreten sisteme 
dokunmadan çözüm üretmenin yolu ve imkânı yoktur. Çocuklara ilişkin sorunlar, 
böylesine kapitalizmin eşitsiz toplum dinamiklerine dayanıyorken sol teorinin 
ve politikanın da özne olarak ya da kolektif emeğin bir parçası olarak çocuğu 
yeterince gördüğünü söyleyemeyiz. Ana akım tartışmalarda olduğı gibi sol teori 
ve politika da genel olarak reel politika ve uygulamaların eleştirisi ile yetinmekte, 
alternatif üretmekten uzak bir duruş sergilemektedir. Hatta daha da belirgin bir 
eleştirisel ifadeyle söylemek gerekirse, sol aktörler tartışmaya ve çözüm arayışına 
reel politikanın belirlediği hat üzerinden katılmaktadır. 
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Saygıdeğer konuklar, yoldaşlarım; tüm bunlardan hareketle Eğitim Sen 
olarak gerçekleştirdiğimiz  “Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk” 
Sempozyumumuzda şu sorulara cevap arayacağız: Türkiye’de çocukların dünyası 
nasıl açıklanabilir? Genel olarak ve Türkiye’de çocukların karşı karşıya kaldığı 
eşitsizlikler ve yaşadığı öteki sorunlar ve bütün bunları doğuran yapısal nedenler 
nelerdir? Sol teorinin çocuğa ilişin sorunlar noktasında reel politikaya alternatif 
önerisi nedir? Çocukluk ve çocuğa ilişkin sorunlar noktasında alternatif bir sol 
politika nasıl olmalıdır? Çocukların özne olarak var olabilmesi, eşit yurttaşlık 
haklarına sahip olabilmesi ve çocuk emeği sömürüsünün önlenmesi, kısaca 
çocukların özgürleşmesi konusunda demokratik kitle örgütleri ve özel olarak 
sendikaların konumu ve sorumlulukları ne olmalıdır?” 

Değerli mücadele arkadaşlarım; Sempozyumumuzun bugüne gelmesi ve 
gerçekleşmesi konusunda katkısını, emeğini, dayanışmasını esirgemeyen, 
yaklaşık beş aydır büyük bir çaba gösteren tüm arkadaşlarıma, şubemizin bilim 
kuruluna, genel Merkez Yürütme Kurulumuza, çalışmamızı bugünden sonra 
kitaplaştıracak arkadaşlarıma, bizlerden tanıtımda emeklerini esirgemeyen tüm 
basın emekçilerine, Genel Merkezimizin emekçilerine, herkesin huzurunda en 
içten duygularımla teşekkür ediyorum. Tabiat ananın kış mevsimine başlamak 
üzere olduğu son baharın bu son günlerinde düşünceleriyle ilk baharın güzelliklerini 
getiren, başka bir dünya umudunu büyüten misafirlere, konuşmacılara ve eğitim 
emekçilerine Eğitim Sen Malatya Şubesi Yürütme Kurulu adına hoş geldiniz 
diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Elif Çuhadar’ın Konuşması

Merhaba; Malatya Eğitim Sen Şubemizin yürütücüsü olduğu bu 
Sempozyumumuza katılımınızı, katkınızı gösterdiğiniz için Eğitim Sen Merkez 
Yürütme Kurulu adına hepinizi selamlıyorum öncelikle. Eğitim Sen, hem eğitimin 
hem de eğitim emekçilerinin ekonomik ve demokratik sorunlarını çözmeyi 
mücadele alanı olarak belirlemiştir. Eğitimin öznesi olan çocuklarımız kapitalist 
birikim sürecinde işçi sınıfının ve diğer emekçi sınıfların sömürülmesinden 
olumsuz bir şekilde etkilenmiş ve onlar da giderek nesneleşmiştir. Ülkemizde 
bugün eğitimde yaşanan sancılı bir dönüşümün de içerisindeyiz. Ve bu 
dönüşümün temel amacı eğitimi piyasa koşullarına uyarlamak. Bu girişimleri 
hızla yaşama geçirmek için iktidar bu ciddi süreci hızlandırmış ve yürütmekte. 
Bu amaçla iktidar, hem eğitimin içeriğini hem biçimini hem de niteliğini buna 
göre düzenlemekte. Bunda da pervasızca ve büyük bir kararlılık göstermektedir. 
Nelerdir bunlar dersek ana başlıklarla, eğitimin içerisinde bulunan çoğu 
arkadaşımız bire bir yaşamakta ya da gözlemlemekte. Örneğin, okul öncesi 
eğitimden neredeyse vazgeçilmiş ve giderek ikili öğretim hızla yaygınlaştırılmış, 
öğleden sonra yapılan kulüp çalışmaları paralı hale getirilmiş, çalışan anne ve 
babalar için özel okullar, özel anaokulları çare olarak sunulmuş, sunulmaya ve 
yaygınlaştırılmaya da devam ediliyor. Yine 4+4+4 eğitim sistemiyle zorunlu 
ilköğretim yaşı 6-13 yaş aralığına çekilmiş, örgün eğitimden vazgeçiş hızla 
artmış, açık lise başvuruları ve açık liseye kayan öğrencilerimizin sayısı hızla 
artmakta; bu oran yaklaşık %60 olarak tespit ediliyor çeşitli istatistiklerde. 
Ortaokulu bitirme yaşı olan 13 yaş ise fiilen çocuk işçiliğinin başladığı bir yaş 
olarak da önümüze çıkıyor aslında. Kız çocuklarının ise liseye devamında hızla 
büyük sorunlar yaşanmaktadır ve dokuzuncu sınıftan okul terkleriyse geçmiş 
dönemlere oranla çok büyük oranda artmıştır.  

Eğitimin içeriğiyse giderek bilimsellikten uzaklaştırılmış, dinsel içerik 
kazandırılmıştır. Bu hem müfredat hem ders kitapları hem de derslerin sayısı ve 
isimleriyle birlikte, devlet okullarının akademik eğitime yönlendirme olanaklarını 
emekçi çocukları için giderek daraltmıştır. Sistem, biat eden, sorgulamayan bir 
nesil yetiştirmek için her türlü olanağı yaratma yolunda hızla adımlar atmakta. 
Özel okullar desteklenmekte ve öğrenci başına 2.500 TL ile 3.500 TL arasında 
kaynak aktarımı yapılmakta, bunun yanında sanayi sitelerinde özel meslek lisesi 
açan patronlara 5.500 TL’ye kadar teşvikler verilmektedir. Yine özel okullarda 
okullaşma oranı da bu dönem %30 oranında bir artış göstermiştir. 

Yine çocuklarımız için ana dilinde eğitim henüz çözülememiş bir sorun 
olarak durmakta. Ana dilinden doğru yaşanılan bütün sorunlar, özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Bölgesi’ndeki Kürt çocuklarımız üzerinde, mülteci Arap çocuklarımız 
üzerinde veya ana dili farklı olan bütün çocuklarımızın kendi dillerinde eğitim 
hakkı ihlalleri, bugün hâlâ aşılamamış bir sorun olarak ve bir yumak halinde 
devam etmekte. Ve her çocuğun bu konuda ciddi hikâyeleri var.

Savaş mağduru çocuklarımız ve onların yaşadıkları, mülteci kampları ve 
ordaki çocukların yaşam koşulları ülkemizde sıcak bir sorun olarak durmaya 
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devam ediyor. Kısaca emperyalist, kapitalist sistem ve onun yarattığı ekonomik ve 
toplumsal durum çelişkileri ve çatışmalarıyla önemli mücadele dinamiklerini de 
elbette büyütüyor ve geliştiriyor. Bugün çocuklarımızın özgür ve sömürüsüz bir 
dünyada yaşaması için insanlığın geleceği için umutlarımızı kaybetmeden ciddi 
anlamda çalışmalıyız ve büyümeliyiz. Örgütlü büyüklüğümüzü de arttırmamız 
gerekiyor. Sempozyumumuzun buna hizmet eden sonuçlar getirmesi dileğiyle 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Tematik Açılış Konuşması:
Küreselleşmiş Kapitalist Dünyada Çocuklar ve Gençler İçin

Eleştirel Pedagoji

Peter Mayo1

Çeviri: Burcu Yılmaz

Giriş: Çocuklara ve Gençlere Karşı Savaş 
Piyasayı merkeze alan neoliberal doktrinlerin hâkimiyeti ve insanları tek ya da 

en iyi ihtimalle üreticiler-tüketiciler olarak iki boyutlu olarak karakterize edilen 
varlıklara indirgeyen küresel senaryo, okullaşmanın ve çocuklarla ve gençlerle 
ilişkilendirdiğimiz alanların veya yapıların doğasını değiştirmektedir. Eğitim 
kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılıp tüketim nesnesine ve çoğu durumda da 
“statü malı”na dönüştürülmüştür. Çocukların ve gençlerin içerisinde özgürce 
gezindiği kamusal alanlar, ard arda özelleştirilmekte ve ticarileştirilmektedir. 
Gençler ve çocuklar, ana akım medyada, reklam kampanyalarında, filmlerde ve 
mevcut okullaşmanın eleştirisinde, sıklıkla dejenere ve topluma yönelik tehdit 
unsuru olarak yansıtılmaktadır (Giroux, 2001). Ayrıca, gençler ve çocuklar, 
uyuşturucu kullanımından açık barlara, onları yetişkin arzularını kışkırtan 
imajlar çizmeye teşvik eden çocuk güzellik yarışmalarına kadar değişen çeşitli 
yollarla onların kırılganlıklarını sömüren (avlayan) ticari avcıların hedefidir 
(Giroux, 2000). Tüm bu durumlar, eleştirel pedagoji olarak bilinen literatürde 
eğitim ve iktidar arasındaki ilişkiyi aydınlatan ve açıklayan ve bu alanın en büyük 
yorumcularından biri olan Peter McLaren’in sözleriyle “esasen okulların nasıl 
çalıştığına ilişkin anlayışımızda politika ve iktidarın merkeziliğini konu edinen” 
pedagojik bir yaklaşımı karakterize eder (McLaren, 1994: 167).  

 McLaren’in açıklaması daha geniş bir eğitim alanına da uygulanabilir. 
Genellikle bu alanda çalışmalar yapan ve yukarıda dile getirilen gençlere ve 
çocuklara yönelik olarak gerçekleşen olayların kötü/tatsız yanlarını aydınlatan 
bir yazar da eleştirel pedagojinin kurucularından biri olan Henry A. Giroux’dur. 
Giroux, gençlere ve çocuklara karşı yürütülen gerçek bir savaş hakkında 
yazmaktadır. 

Eleştirel Pedagoji
McLaren’in açıklamalarından yararlanarak eleştirel pedagojinin, çocukların 

ve öğrencilerin “hakikat rejimleri”nin ve baskın hegemonik ilişkilerin önemli 
yönlerini oluşturan tahakkümcü yapılarla, süreçlerle ve bunlarla ilgili tutumlarla, 
varsayımlarla, mitlerle ve gerçekliğin spesifik sosyal inşalarıyla yüzleşmelerine 
ve sorgulamalarına olanak sağlayan bir pedagojik yaklaşım olduğunu ileri 
sürüyorum. Eleştirel pedagojinin eğitimi geniş bir çerçeve içinde ve Antonio 
Gramsci’yi izleyerek, hegemonya işleyişinin merkezinde gördüğünü ortaya 
koyuyorum (Borg et al, 2002). Eleştirel pedagoji, eleştirel bilincin gelişmesini 
amaçlayan pedagojik bir sürecin ta kendisidir. Genel olarak konuşursak, eleştirel 
pedagoji aşağıdakileri yapmaya teşebbüs eder:

1 Malta Üniversites, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi.
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 * Disipliner bölünmelerin ortadan kaldırılmasına ve disiplinerarası bilginin 
yaratılmasına vurgu yaparak, bilmenin yeni formlarını yaratma; 

* Okullarda, üniversitelerde ve bütün olarak toplumda iktidarın merkezi ve 
sınırları arasındaki ilişkiye dair sorular ortaya koyma;

* Sosyal sınıflar, güçlendiren (yapabilir kılan) ve zayıflatan çevreler, ırk/etnik 
kimlik, cinsiyet, sömürgecilik sorunlarıyla bağlantılı biçimde iktidar ve kimlik 
konularını ele alan bir politik pedagojik projenin parçası olarak tarih okumalarını 
teşvik etme; 

* İnsanların yaşam-dünyaları ve günlük kültürel anlatıları ile ilişkili öğretim 
programları geliştirme yaklaşımıyla “yüksek” ve “aşağı” kültür ayrımını reddetme 
ve kademeli olarak bunun ötesine geçme;

* Eğitim süreci boyunca bir etik dilinin kullanımına önem verme (Giroux’tan 
alıntıdır, 2011). 

Eleştirel pedagoji kavramının kökenleri, Latin Amerika ve özellikle Paulo 
Freire’nin pedagojisinden ilham alsa da, Kuzey Amerika’ya dayanmaktadır. 
Ayrıca eğitimle ilgili çeşitli paradigma ve ekollerden, sadece Frankfurt Okulu’ndan 
(özellikle Adorno, Benjamin, Marcuse ve Habermas) değil aynı şekilde Antonio 
Gramsci ve Michel Foucault gibi aydınların çalışmalarından da etkilenmiştir. Son 
dönemlerde, farklı kıtalardan Francesc Ferrer I Guardia, don Lorenzo Milani, 
Danilo Dolci, Aldo Capitini, bell hooks, Antonia Darder, Henry Giroux, Michael 
Apple, Ira Shor, Peter McLaren, Nahla Abdo, Boaventura de Sousa Santos, 
Martin Buber, Ibrahim Abu Loghod, farklı bağlamlarda feminist hareketler, 
Luiza Cortesão, Amilcar Cabral gibi eğitim yazarlarının ve eğitimcilerin eleştirel 
eğitim çalışmalarına ışık tutmasıyla uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Burada 
Eleştirel Pedagoji dergisi etrafında toplanan ve sol yönelimli öğretmen sendikası 
Eğitim Sen kökenli yorumcuları da kapsama alıyorum. Öne çıkan isimler olarak 
Fatma Gök, Kemal İnal ve Hasan Aksoy’u görebiliriz. Bütün bunlar ve yukarıda 
ifade edilenlerin çoğu eleştirel pedagojinin uluslararasılaşması konusunda bu yıl 
yayımlanması beklenen bir okuma kitabında (giriş ve belirli bölümlerde) ortaya 
konmuştur (Darder et al, 2015).

Basit Kavramlarla Eleştirel Pedagoji
Eleştirel pedagoji sonuç olarak; 

 * Eğitim ve iktidar arasındaki bağlantıya dikkat çeker.

 * Eğitimi sosyal adaletin hizmetine sunarak ikisi arasındaki ilişkiyi düzenler.

 * Eğitimin politik yapısını ortaya koyar- “Eğitim politiktir”, Freiere ve tarih 
boyunca Bağımsız İşçi Sınıfı Eğitimi’nin önemli yorumcuları olan öteki 
birçok düşünürün görüşlerinden yola çıkarak oluşan bir çığlıktır, yani eğitim 
yansız (tarafsız) değildir ve eğitimci taraf olmalıdır: don Lornzo Milani’nin 
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sözleriyle “bir faşist bir kayıtsızdan (aldırışsızdan) daha iyidir” (Martinelli’den 
akt. Borg and Mayo, 2007: 113).

 * Eleştirel tutumların gelişmesini teşvik eder, sürekli olarak “Kim kazanır?”, 
“Kim acı çeker?”, “Kim içeri alınır, kim dışarıda bırakılır?” ve “Hangi kültür 
diğer kültürlerin yok sayılması pahasına değer kazanmıştır?” gibi sorular 
sorar.  

 * Eğitimin ekonomipolitiğiyle ve çok katmanlı yorumlara açık olmalarına 
karşın kültürel ürünlerin asla masum olmadığına işaret ederek kültürel açıdan 
“tarafsız” olarak sunulanın altını çizen politikayı ortaya koymak yoluyla 
eğitimin kültürel politikası ile ilgilenir. Bu politik kültürel yaklaşım, temsilin 
veya yanlış temsilin önemli boyutlarıyla ilgilenir ve ayrıca eleştirel eğitimciler 
ve onların öğrencileri vasıtasıyla statüko ile mücadele eden, tahakkümün 
kodlarını kıran, alternatif bir sosyal-adalet yönelimli eğitimin ve toplumun 
tohumlarını yayan bir kültürel üretimin alternatif formlarını oluşturmaya 
girişir.

Kültür ve Dil 
Dil eğitimde önemli bir rol oynar ve bu eleştirel pedagojinin neden dil 

alanında çalışan kişilerin ilgisini çektiğini ya da kimlerin dilin politikasıyla ilgili 
konularla meşgul olduğunu kısmen açıklayabilir. Kendisi de bir Porto Rikolu 
ve dolayısıyla İngilizce/İspanyolca olmak üzere çift dilli bir birey olan Antonia 
Darder (2012), Amerika’da eleştirel eğitimciler olarak öğretmenlerin çift kültürlü 
öğrencilerle ilgili çalışmalarına hazırlanmasında farklı bir yöntemin gerekliliği 
konusunda ısrar eder. Bourdieu’nun kavramlarıyla kültürel seçimler ya da 
kararlar, eğitimciler, metinler ve öğrenciler arasındaki eğitimsel çatışmaların 
temelini oluşturan iktidar dinamiklerinin tam kalbinde yatar.

 
Dil, çocuklara ve gençlere yönelik sembolik ve yapısal şiddeti doğuran eğitime 

ya da -Chomsky’nin sözleriyle- yanlış eğitime karşı eğitimde içerme/dışlama, 
katılım/ötekileştirme politikasında ve praksisi  (diyalektik ilişki içerisinde doğrusal 
olmayan dönüştürücü eylem için yapılan eylemi temsil eden - Allman, 2010) esas 
alan anlamlı eğitimi teşvik etme sürecinde önemli bir yere sahiptir. Çiftkültürlü 
öğrenme koşullarında bir eleştirel pedagoji, yüzeysel düzeyde kalmayan (bu 
eğitimde içerilmenin bir biçimi olarak görülen çok kültürlü deneyimlerin major 
kritiklerinden biri olabilir) fakat daha da derinleşmesi gereken bir süreçte 
azınlık öğrencilerin birincil kültürlerinin içerilmesini gerektirir. Eğitimciler, çift 
kültürlü öğrencilerin egemen/sömürülen diyalektiğinin ve kolonyal koşulların 
içerdiği ideolojik formasyonların farkına vararak iki ayrı kültürde yollarını nasıl 
bulacaklarını öğrenmeleri için gereken şartları yaratmaya teşvik edilir. Eleştirel 
pedagojinin ve eğitimin bu boyutunun, etnik eşitsizliklerin ve baskın bir mono-
kültür yaklaşımının varlığı yoluyla karakterize edilen Türkleştirme’ye karşı çift 
etnik kültürlü gelişme gereksinimi arasında gerilimlerin sürekli yaşandığı Türkiye 
gibi bir ülke ile çok yakından ilgili olduğunu savunmaktayım. Bir “yabancı” 
olarak, Kürtlerin ve diğer halkların mücadelesini bu bağlamda öğrenmeye devam 
etmekteyim.
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Öğretim Programlarının Demokratikleşmesi
Türkiye’de eleştirel eğitime büyük katkıları olan önemli isimlerden biri de 

Türkçe’ye çevrilen birçok kitabın yazarı olan ve ülkenizdeki panellere sıklıkla 
konuşmacı olarak davet edilen Michael W. Apple’dir. Apple (1990), diğer 
şeylerin yanında öğretim programlarının demokratikleşmesi için tartışmalar 
yürütmüştür. O öğretim programlarını, örneğin devlete ve ders kitapları basımının 
kontrolüne karşı verilen savaşımın diğer alanlarını yansıtan bir mücadele alanı 
şeklinde ele almaktadır. İçeriğin ve öğretilmesine ihtiyaç duyulan şeylerin seçimi, 
kimin kültürünün ve dünyaya bakış açısının esas alınacağını, kimin devre dışı 
bırakılacağını belirleyen mücadeleyi yansıtır. Bir grup, daha fazla propaganda 
ve etkiyle kendi çıkarları doğrultusunda yeniden müzakere etme şansını arttırır. 
Bu asla statik olmayan ama sürekli değişen ve müzakere ile yeniden müzakereye 
açık olan hegemonya için mücadelenin bütün parçalarını oluşturur. Öğretim 
programları, dominant grupların kendi bilgilerini hegemonik hale getirdikleri 
ve ayrıca hegemonik mücadelenin ve yeniden müzakerenin yürütüldüğü “alanı” 
teşkil etmektedir. Bu çerçevede, Apple, öteki gruplara ait bilgi “popüler” olarak 
kodlanırken bazı gruplara ait bilginin “resmi” kılınmasını sağlayan ekonomik, 
politik ve ideolojik süreçleri detaylıca incelemektedir (Apple, 2000). Burada 
özellikle Sardunyalı politik figürün sürekli popüler ve yapılandırılmış kültürel 
üretim arasındaki ilişkilerle ve birinin ötekinden nasıl beslendiğiyle ilgilenmesi 
ve bütün bunları açıklamaya çalışması üzerine Gramsci’nin sunduğu tezlerin 
etkisi açık şekilde görülebilmektedir. Ve zaten Michael Apple kendisini neo-
gramsci teorisyen olarak ilan etmiştir. 

Küreselleşme Bağlamında Eğitim 
Eleştirel pedagoji alanında son dönemde yapılan çalışmaların çok büyük 

bir kısmı küreselleşmenin şiddetlenmesi çerçevesinde eğitimi ele almaktadır. 
Küreselleşmenin birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Merkezinde 
neoliberalizmin bulunduğu “hegemonik küreselleşme” (de Sousa Santos’dan akt. 
Robertson and Dale, 2003) söz konusudur.  Bilginin kollektif yanlarına, özneler 
ve sosyal aktörler olarak insanlara, eleştirel bilince ve sorgulamaya ve praksise 
yaptığı önemli vurgu ile Freire’den ilham alan eleştirel pedagoji, eğitimi piyasaya 
bağlayan, bireyleri ‘yönetme hakkı’nın kolektif biçimde oluşturulmasının, 
yönetimselliğin sağlanmasının parçası olmaktan çok bireysel ve atomistik 
olarak gören (Margaret Thatcher: toplum diye bir şey yoktur) neoliberal 
eğitimin biçiminin panzehiri olarak yükselmektedir. Etrafa sağduyunun parçası 
haline gelen klişeler (örneğin; “Eğer eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsan 
görmezden gelmeye çalış”; “ücretsiz öğle yemeği diye bir şey yoktur”) yayan 
neoliberal sürecin bir panzehiridir. Praksise dayalı eleştirel düşünce, özellikle 
küresel medya ve pazarlama mekanizmaları gibi çeşitli araçlarla desteklenerek 
kabul görmeleri sağlanmış varsayımların altında yatan çelişkileri ortaya koyarak 
insanların yaşadıkları deneyimi sorunlaştırmasına yardım eder.

Bir diğer boyutsa, neoliberal amaçlarla değil, özgürleşme için hegemonik 
küreselleşmenin araçlarını kullanarak birbiriyle bağlantı kuran, Dünya Sosyal 
Forumu ya da Atina, Santiago, İskenderiye, Tunus, Madrid ve öteki kentlerin 
sokaklarında veya Syntagma, Zucotti, Tahrir (Özgürlük Meydanı), Gezi (Gezgin 
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vd., 2014) ve Puerta del So meydanları ve parkları gibi protesto ve mücadele 
alanlarında bir araya gelen dünya çapında çeşitli sosyal hareketlerle iç içe gelişen 
“aşağıdan küreselleşme” olarak adlandırılan süreçtir. Eleştirel pedagoji, değişimi 
amaçlayan bu sosyal hareketlerin ve halkçı güçlerin sunduğu alternatiflerin 
yanı sıra talepleri ve eleştireleri de paylaşmaktadır.   İlerici hareketleri içeren 
isyanlar ile bağlantılı olan eleştirel pedagojiyle ilgili bir direniş söz konusudur. 
Örneğin, Henry Giroux’un kamusal alanda Yüksek Öğretimi neoliberal 
saldırıdan koruma gerekliliği ile ilgili olarak kaleme aldığı yazıları, Viyana’daki 
(Mayo, 2012), Kebek’deki (Giroux, 2014) öğrenci protestolarında veya Şili’deki 
Allende hükümetinin yıkıldığı tarihten itibaren yerine geçen Pinochet rejiminin 
ve onun çocukları ve gençleri de içeren altsınıflara karşı uzun süreli savaşının- 
kanbanyosunun- mirası olan eğitimin ateş pahasına satın alınmak zorunda olunan 
bir tüketim nesnesi olması fikrine ve uygulamasın karşı merkezi sendika (Central 
Unica Trabajadores) ve öteki girişimlerle uyum içinde (birlikte) hareket eden 
(Mayo, 2012; Giroux, 2014) öğrenci protestolarında karşılık bulur. Eleştirel 
pedagoji,  oturma  eylemlerinde, kamplarda, doğaçlama kütüphanelerde ve “çadır 
üniversiteleri”nde (Occupy London’da olduğu gibi) ortaya çıkan pedagojik 
alternatiflerin bazılarından filizlenen, gençleri ve çocukları hedef alan bu köklü 
savaşa karşı ortaya çıkan düşüncelerden ve anlayışlardan destek almaktadır. 
Burada bazı pedagojik alternatifler sunulmuştur:

 * Öğretme/öğrenmenin kollektif boyutu. 

 * Kişilerin hazırlandığı ve birbirine öğrettiği “akran öğretimi” (Don Milani’nin 
yaşça büyük olan çocukların öğrenme sürecinde danışmanlık yaparak 
küçüklere öğrettiği Barbiana’daki öğrencileri gibi –Scuola di Barbiana, 1996; 
Batini  et al, 2014) 

 * Gerçek bir diyalog temelli düzen ve başkalarından öğrenmeye gönüllülük.  

 * Eğitimcilerin başkalarıyla etkileşim yoluyla zaten biliyor olduklarını 
düşündükleri konularda yeniden öğrenmeye yönelik alçak gönüllüğü. 

 * İçerdiği sınıf politikasının üzerini örten geleneksel tarih okumasına karşı 
tersinden tarih okuması.

 * Kendi çalışmalarımda, Gramsci’nin Kuzey-Güney arasında gerçekleşen “iç 
kononileşme” sürecini aydınlatmak için Risorgimento ile ilgili yumuşatılmış 
görüşleri ayıkladığı çalışmasından (‘The Southern Question’ and Notes 
on Italian History in the Prison Notebooks- Gramsci, 1971, 1995) ilham 
aldım. Ayrıca don Lorenzo Milani’nin masum İtalyan işçi sınıfının ve yine 
masum Etiyopyalıların yaşamları pahasına gerçekleşen sınıf temelli İtalyan 
emperyalizmi sürecini ortaya koyduğu çalışmasında (Letters to the Military 
Chaplains and Judges – Milani, 1991) benimsediği anti-militarist kültürden 
ilham aldım.
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 * Edward Said’in müzik ve edebiyat teorisinden yola çıkarak geliştirdiği 
formülasyonundaki “karşı uçtan okuma”ya verilen önem ile edebiyat ve 
kanonik (kutsallaştırılmış) eserlerin aykırı okuması.

 * Popüler kültüre onu romantikleştirmeksizin verilen önem.

Sonuç 
Bütün bunlar, öğrencileri eğitim sürecinin kahramanı, sahibi ve böylece 

özneleri olarak gören en iyi Freierci geleneğin (Freire, 1970) anti-otoriteryen 
özelliğini taşıdığı gibi eleştirel ve özgürleştirici niteliğe de sahip bir pedagoji 
türünün içeriğini oluşturmaktadır. Pedagojinin bu türü, onlara özneler ve sosyal 
aktörler olarak değer vermeye odaklı olduğundan “çocuklara ve gençlere açılan 
savaş”a karşı bir panzehir olarak hizmet eder. Bu tümüyle iyi ve güzeldir. Bununla 
birlikte, böyle bir yaklaşım benimsendiğinde ideolojik olarak belirlenmiş ham 
bilgileri yayarak çocuklara ve gençlere hesapsızca zararlar vermemek için dikkatli 
olunmalıdır. Tarihsel ve ideolojik arka plan nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, 
öğrencilerin hegemonyayla yeniden müzakere ilişkilerini geliştirebilen etkili 
sosyal aktörler olarak davranmasını sağlamak için yeni bir bilgi türüne ihtiyacımız 
var. 

Bana göre, karşılaştığımız güçlüklerden biri Young ve Muller’in (2010) “güçlü 
(iktidar yüklü) bilgi” diye adlandırdığı şeyi açıklama ve öğrenme konusuyla 
uğraşmaktır. Burada yine Gramsci’nin ve Üniteryan Okul’un (onun Faşist Bakan 
Giovanni Gentile tarafından hayata geçirilen gerici reformlara cevap olarak 
herkesi içeren okullar görüşünün) sesini duymaktayız. Asıl kaygı, okulda onlara 
sunulan olanaklardan bağımsız olarak sahip oldukları kültürel sermaye ve son 
zamanlarda “görünmez pedagoji” denilen geçmişleri ile hâlâ bu yeteneklerini 
geliştirebilen orta sınıf öğrencileriyle karşılaştırıldığında işçi sınıfının çocuklarını 
ve gençlerini gözden çıkarmayan bir eğitim türü ile ilgilidir. Güçlü bilgi, 
bağlamdan bağlama değişiklik gösterebilir fakat zamanın sınavına karşı dayanıklı 
ve hayatımızın ve politikamızın koşullarını devam ettirmemiz için gerekli 
yeteneklerin parçası olarak belirgin niteliğe sahip olan egemen bilgiyi ve diğer 
bilgi biçimlerini içerir. Bugün ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve 
gerçekliğin inşasının dijital olarak geliştirilmiş formları ile ciddi ve işevsel olarak 
uğraşım gibi konuları içerir. Eleştirel pedagoji, 1930’larda Antonio Gramsci ve 
çok sonraları öğretim programları içerisinde örneğin ABD’de Afro-Amerikan 
eğitimi ile ilgili olarak Lisa Delphit ve İngiltere’de Michael Young tarafından  
politik pedagojik engel olarak tanımlanan “güçlü bilgi”yi elde etme ihtiyacımızın 
önüne set çeken her neyse, onunla uğraşmamayı göze alamaz. Diğer taraftan, 
eleştirel pedagoji, eğitim politikasına vurgusu sayesinde güçlü bilginin zorluğunu 
ve egemenliğini, bir kişinin altında yatan politikanın tam bilincinde olarak bu 
bilgiyi farklı biçimde öğrenebileceği yollarla tamamlama konusunda önerecek 
çok şeye sahiptir. Birileri bu bilgiyi, onun yeniden üretimin ve tahakkümün bir 
aracı olarak kalmayacığı, bireysel ve kolektif eleştirel benimsemeyle, daha büyük 
sosyal adalet amaçları için bir sosyal dönüşüm aracı olacağı biçimde ideolojik 
boyutlarını vurgulayarak, düşünülenden çok farklı biçimde ifade edebilir. 
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BİRİNCİ OTURUM:
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Çocukluğun ve Çocuklara İlişkin Sorunların Ekonomi Politiği

Oturum Başkanı: İzzettin Önder*

Çok hoş bir sabah toplantısından epey bir geç kaldıktan sonra öğlen yemeğimizi 
de feda etmemeye çalışarak bu oturumu izninizle ve yardımınızla sürdürmeye 
çalışacağız. Tabii değerli meslektaşlarım ve hem de sizlerin yardımıyla. Sabah 
çok hoş bir şey dinledik. 

Ben çok fazla konuşmayacağım, zaman açısından. Bir şeyi müsaade 
buyurursanız söylemek istiyorum. O da şu; benim alanım iktisat ve maliye. 
Formel olarak “eğitimci” değilim ben. Yani eğitim alanında uğraşım yok çok 
fazla. Bilimlerin tasnifinde iktisat, sosyolojinin altında gösterilir malumunuz. 
Ama ben öyle düşünmüyorum; bu bir meslek hastalığı da olabilir bende. Aslında 
sosyolojinin iktisadın altında gösterilmesi lazım. Çünkü teoride çok açık; 
insanların insan-doğa ilişkisi ve insan-insan ilişkisinden bir tanesi dikey ilişkidir. 
Öbürkü de yatay ilişkidir baktığımızda. Bunların hepsi aşağı yukarı, özellikle 
insan-doğa ilişkisi, çok keskin biyolojik ihtiyaçlardan ortaya çıkıyor ve bunlara 
yönelik faaliyetler de iktisat olarak karşımızı çıkıyor. İnsan-insan ilişkisi, insan-
toplum ilişkisiyse sosyolojik olarak karşımızı çıkıyor ve bunlar da sonradan 
iktisadi davranışlara bürünüyor. Şimdi böyle baktığımızda eğitim gibi bir sosyal 
kurumu, eğitim bir sosyal kurumdur tabiatıyla, bir insan yetiştirme kurumu olarak, 
hatta toplum yetiştirme kurumu olarak algılıyoruz. Baktığımızda aslında eğitim 
kurumunu iktisadın tetiklediği bir mekanizma olarak görüyorum ben. Yani ben 
böyle görüyorum. Bunu bir empoze etme şeklinde olarak algılamayın lütfen. 

Şimdi onun için eğitimi tartışırken bugün ve iki gün boyunca bir sosyal mesele 
tartışacağız gibi algılıyorum. Maalesef fikrimi bir dayatma gibi algılayabilirsiniz 
ama aslında bir iktisadi oluşumu tartışıyoruz. Neden yani biz, çocuklara bu 
eziyeti yapıyoruz? Neden onları çeşitli yollarla şekillendirmeye, oluşmuş bir 
nitelik olarak belki de kendimize benzetmeye çalışıyoruz, diye algıladığımızda 
iktisadın çok müthiş bir mekanizması altında çalıştığımızı görüyoruz aslında 
veya ben öyle görüyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi bu dolayısıyla iki gün sürecek 
büyük bir maraton. Ben bu vesileyle Eğitim Sen dostlarımızı kutluyorum. Çok 
müthiş bir faaliyet gerçekten ve çok güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. 
Bunların daha sürmesini diliyorum. Çünkü biz bu meseleleri görüşüp topluma 
yaymak mecburiyetindeyiz. Toplum da kendi eğer şekil verebilirse -burada bazı 
kuşkularım var belki arada konuşuruz-  çocuklarımızı kurtarmış olmayacağız 
sadece böyle bir şey olamaz da zaten tek başına ama toplumu ve insanlığı 
kurtarmış olacağız. Bu çok önemlidir. Toplumu ve insanlığı kurtarmaktır iş 
zaten.  Biz bizzat kendimizi de kurtarmış olacağız. Kendi fikrimizi de serbest 
bırakmış olacağız. Sonda şunu söyleyeyim. Sayın profesörün en son söylediği 
şey Gramsci’den alıntı yaparak son derece doğruydu: “Bilimde tarafsızlık olmaz. 
Bilim taraflıdır.” Tarafsız bilim olmaz. Tarafsız bilim büyük bir aldatmacadır 
aslında. Büyük bir yanıltıcılıktır ve her şeyi öğrenmek zorundayız. Bizi ezeni 

* Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü emekli öğretim üyesi.



31

de düşmanımızı da tanımak zorundayız. Çünkü onunla tanıyarak mücadele 
edebiliriz. Ona binaen yansız kalamayız. 

Kafama biraz sizlerle egzersiz yaptırdıktan sonra müsaade buyurursanız 
değerli konuşmacılara sözü bırakayım ben. Biraz zamanımız kötü. Dolayısıyla 
konuşmacılar da uygun görürlerse yirmi beşer dakikalık, o da en son. Bana 
polislik görevi yaptırtmayacaklarına da inanıyorum meslektaşlarımın. Bu şekilde 
yürürsek sanıyorum öğlen yemeğine epey bir vaktimiz kalabilecektir. Şimdi ilk 
konuşmacımız Prof. Dr. Mustafa Durmuş dostumuz. Kendileri Gazi Üniversitesi 
çok değerli öğretim üyesi. Çocuk emeğinin kullanımını yaygınlaştıran yapısal 
koşullar üzerine konuşacaklar kendileri. Buyurun, hocam.
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Çocuk Emeğinin Kullanımını Yaygınlaştıran 
Yapısal Koşullar

Mustafa Durmuş1

1. Çocuk İşçiliği: Tanımı, Boyutları ve Nedenleri
Çocuk emeği ya da işçiliği, her ne kadar uluslararası örgütlere göre giderek 

azalan bir seyir izlemekteyse de (ILO’ya göre çocuk işçiliği son 12 yılda 78 
milyon azaldı), günümüzün en önemli toplumsal sorunları arasında ilk sıralarda 
yer almaktadır. Çünkü konunun, hem toplumun en zayıf konumunda olan 
çocuklarla ve çocuk hakları ile ilgili, hem de çocukların emeklerinin sömürülmesi 
ile ilgili önemli boyutları mevcuttur. Özellikle de son dönemde Orta Doğu’da 
görüldüğü gibi yaşanan savaşlar, yüz binlerce çocuğun ülkelerini terk etmelerine 
ve başka ülkelerde çok zor koşullarda yaşamak zorunda kalmalarına ya da 
yollarda hayatlarını kaybetmelerine yol açmıştır. Bu yüzden de sadece yüzeydeki 
nedenleri değil, çocuk işçiliğine yol açan derindeki/yapısal nedenleri bulup ortaya 
çıkartmak ve çocuk işçiliği ve çocuk sömürüsüne son verebilmek için bu yapısal 
nedenleri ortadan kaldırmak gereklidir.

1.1. Çocuk Emeği ya da İşçiliği Nedir?
BM Çocuk Hakları Konvensiyonu’na göre 18 yaşın altındaki herkes çocuk 

sayılır. Çocuk işçiliği ise bir ülkenin ILO Konvensiyonu’na (madde 138) göre 
belirlediği asgari yasal çalışma yaşının altındaki işçiliktir. Bu genelde 14-15 yaş, 
hafif işler için 12-13 yaş ve tehlikeli olarak kabul edilen işlerde ise 18 yaş altıdır. 
Tehlikeli işler ise çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini doğrudan bozan işler 
olarak tanımlanmaktadır (Education International, 2013: 8).

Uluslararası örgütlerin çocuk işçilik tanımları farklılaşabilmektedir. Örneğin 
UNICEF’e göre 12 yaşın altındaki bir çocuk hangi işte çalışırsa çalışsın çocuk 
işçidir (UNICEF, 2006).  ILO’ya göre ise asgari çocuk işçi yaşı genel işler için 
15 yaş (azgelişmiş ülkelerde 14), hafif işlerde 13 yaştır (azgelişmiş ülkelerde 12) 
(ILO, 2004: 17). 

Diğer taraftan ILO çocukların her iktisadi faaliyetini işçilik saymamakta, aileye 
yardım, katkı ya da okul saatleri dışında, tatillerde yapılan işleri işçilik değil, 
çocukları hayata hazırlayan verimli faaliyetler olarak görmektedir. Bir başka 
anlatımla sadece çocuğun gelişimini bozan faaliyetler işçilik olarak görülüp, bu 
işler de hafif ve tehlikeli işler olarak ayrıştırılmaktadır (ILO, 2004: 16). Kuşkusuz 
böyle bir tanım, çocuk emeğinin ucuz ve kolay yönetilir bir sömürü sağlamanın 
konusu olduğu gerçeğini göz ardı etmektedir.

1.2. Çocuk İşçiliğinin Bazı Boyutları
Uygulamada çocuk işçiliği ödenmiş ya da ödenmemiş emek gücü olarak ortaya 

çıkabildiği gibi, kayıtlı ve/veya kayıt dışı çalıştırma konusu da olabilmektedir. 

1 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Maliye Bölümü 
öğretim üyesi
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Keza az ya da çok saat, ara sıra ya da sürekli çalışma biçiminde, yasal işlerde 
(sanayi ve tarım işçiliği) ya da yasa dışı işlerde gerçekleşebilmektedir (fahişelik 
ya da uyuşturucu kuryeliği gibi). Ev içinde (temizlik, ütü, mutfak, bahçıvanlık, 
bebek, çocuk ya da yaşlı bakımı) ya da dışında veya göçmen ve mülteci çocuk 
işçiliği (Türkiye’deki Suriyeli çocuk işçiler gibi) şeklinde olabilmektedir.

Bu çerçevede dünyada çocuk işçiliğinin yaygın bir biçimde sürdüğü 
görülmektedir. Örneğin ILO’ ya göre, 2012 yılı itibariyle dünyada 5-17 yaş 
arasında ekonomik faaliyette bulunan toplam 264 milyon çocuk var.  Bu 
toplam çocuk nüfusu olan yaklaşık 1.2 milyar çocuğun yaklaşık %17’sine 
denk düşmektedir. Bu oran erkeklerde %18, kızlarda %15 civarındadır. Çocuk 
işçi sayısı (5-17 yaş) ise 168 milyon (%11) olup bunun yarısı tehlikeli işlerde 
çalışmaktadır. Çocuk işçiliğinin dünyadaki coğrafi dağılımı ise şöyledir: Asya 
Pasifik : %46 (78 milyon), Sahra altı Afrika:  %35 (59 milyon), Latin Amerika 
ve Karayipler:  %7.4 (12.5 milyon) ve Orta Doğu ve Afrika:  %5.3 ( 9 milyon) 
(Diallo et al, 2013: 4-7). 

En yoksul ülkeler olarak nitelenen ve daha çok aralarında Afrika ülkelerinin 
yer aldığı coğrafyada çocuk işçiliği en yüksek oranda, örneğin Nijer’de  %67 ve 
Togo’da  %63 dolayında seyretmektedir (Basu, Tzannatos, 2003: 147-173).

Tablo.1’de de görüldüğü gibi çocuk işçiliğinin yer aldığı sektörler açısından, 
kentlerde çocuklar, daha çok kayıt dışılığın yaygın olduğu ticaret ve hizmetler 
sektöründe; sokak satıcısı, atık kâğıt toplayıcısı, inşaat işçisi, fahişelik ve 
uyuşturucu satıcısı biçimlerinde çalıştırılmaktadırlar (%32). Ancak çocuk 
işçiliği reel üretimin de hemen her aşamasında mevcuttur (%7). Tarım sektörü 
ise %59’luk bir pay ile çocuk emeğinin en yaygın görüldüğü sektördür. 
Tarımda çalışan çocuklar, başta kötü hava koşulları, kimyasal zehirler, aşırı 
çalışma, traktör vb makinelerin altında kalma riski gibi riskler altındadırlar. 
Vücut dirençleri yeterince gelişmediğinden kaza ve hastalıklardan çok daha 
ağır etkilenmektedirler. Tarım sektöründeki çocuk işçiliğinin başlıca nedenleri 
arasında ise ailelerinin gelirlerinin çok düşük olması ve ailelerin yoksulluğu, 
kamusal hizmetlerin yetersizliği, geri tarım teknolojisi, yetişkinlerin sınırlı iş 
olanakları gibi nedenler yer almaktadır. Bu sektördeki çocukların %67’si aile 
işletmelerinde çalışmaktadırlar2. 

Tablo.1: Dünyada Çocuk İşçiliğinin Sektörel Dağılımı

Tarım Sanayi Hizmetler

% 59 % 7 % 32

Küresel olarak çocukların çoğunluğu (%68) ailesine katkı veren aile işçisi, 
her beş çocuktan biri bir işverenin yanında ücretli işçi (%21) ve sadece küçük 
bir azınlık (%5) kendisi için çalışan (Tablo.2) konumundadır (Basu, Tzannatos, 
2003: 147-173).

2 Diallo et al’daki tablolardan derlenmiştir.
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Tablo.2: Dünyada Çalışma Biçimine Göre Çocuk İşçiliği

Katkı veren aile işçisi Ücretli işçi Kendine çalışan

% 68 % 21 % 5

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre çocuk işçiliğinin dağılımına 
bakıldığında çocuk işçiliği ile azgelişmişlik arasındaki bir paralellik olduğu 
görülecektir (Tablo.3). Buna göre dünyadaki çocuk işçilerin %23’ü düşük gelirli 
ülkelerde, %9’u düşük-orta gelirli ülkelerde, %6’sı üst-orta gelirli ülkelerde 
çalışırken, üst gelirli ülkelerde çocuk işçiliğine rastlanmamaktadır (Basu, 
Tzannatos, 2003: 147-173).

Tablo.3: Dünyada Gelişmişlik Düzeylerine Göre Çocuk
İşçiliğinin Dağılımı 

Düşük gelirli 
ülkelerde

Düşük-Orta 
gelirli ülkelerde

Üst-Orta gelirli 
ülkelerde

Üst gelirli 
ülkelerde

% 23 % 9 % 6 ----

Yaş ve cinsiyet açısından dağılımda ise (Tablo.4) çoğunluğun 5-14 yaş arasında 
(%69) ve erkek çocuklarda (%56)olduğu görülmektedir (Basu,  Tzannatos, 2003: 
147-173).

Tablo.4: Dünyada Yaş ve Cinsiyete Göre Çocuk İşçiliği

5-14 yaş 5-17 yaş Erkek Kız

144.1 milyon 64.4 milyon 148.3 milyon 116.1 milyon

Türkiye’de çocuk işçiliği konusunda TÜİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı rapor ve verilerinin yanı sıra AB İlerleme Raporları, bazı uluslararası 
kuruluşların raporları, bazı sivil toplum örgütlerinin raporları ve verileri mevcut 
olsa da bunların gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı şüphelidir. Zira 
özellikle de tarımsal mevsimlik çocuk işçiliği konusunda hemen hiç sağlıklı 
veri mevcut değildir. Kaldı ki (4+4+4) uygulaması çocuk işçi sayısını karartan 
birtakım sonuçlara yol açmıştır. Buna göre özellikle mesleki eğitimde ve çıraklık 
okullarında, öğrenci ve turizm sektöründe stajyer olarak yer alan çocuk işçiler 
resmi olarak çocuk işçi sayılmamaktadırlar. Bu nedenle de bu kuruluşların 
verilerinin gerçek sayıları göstermede yetersiz olması ihtimali bir hayli yüksektir.

Bu konuda en çarpıcı örnek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2015 
yılı Bütçe Tasarısı’dır. Öyle ki bu Tasarıda 2014 yılında yapılan 3.225 teftiş ile 
435.795 işçiye ulaşıldığı (ÇSGB, 2015) ancak bunlardan sadece bir tanesinin 
çocuk işçi olduğu; işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından sorunlu hiçbir çocuk 
işçiye rastlanılmadığı yazılıdır. Oysa gerçekte, özellikle de tarım dışında, küçük 
işletmelerde, inşaat ve turizm sektöründe çok sayıda çocuk işçi ya kayıt dışı 
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ya da stajyer adı altında çalıştırılmaktadır. Anılan teftişlerde sadece 38 işçinin 
sigortasız çalıştırıldığı ve sadece beş işyerinin sigortasız işçi çalıştırdığı tespitinin 
yapılmış olması bu teftişlerin ne kadar ciddi olduğu kuşkusunu kaçınılmaz olarak 
yaratmaktadır.

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’na göre ise (Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, 2013) Türkiye’de 6-17 yaş grubunda yer alan 15.3 milyon çocuğun 
893.000’i (% 6’sı) çocuk işçi konumundadır. Bunların %50’sinden fazlası okula 
devam etmemektedir. 6-14 yaş grubundakilerin %20’si okulu terk etmiştir. 
Türkiye’de çocukların %48’i kentlerde, %52’si kırda çalışmaktadır. Bunların 
%66’sı erkek ve %34’ü kız olup,  %69’u okula devam etmemekte,  %53’ü ücretli 
ya da yevmiyeli olarak çalışırken, %44’ü ücretsiz aile işçisi konumundadır.  Keza 
Doğu Anadolu’da bazı illerde okula kayıt oranı oldukça düşüktür. 

Çocuk işçiliğindeki bu tablo 17. AB İlerleme Raporu’na da yansımış ve raporda 
çocuk işçiliği ve çocuk yoksulluğunun endişe konusu olmaya devam ettiğinin ve 
engelli ve özel eğitime muhtaç çocuklar, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları 
ve Roman vatandaşların çocuklarının eğitime erişim konusunda zorluklarla 
karşılaştığının altı çizilmiştir (Avrupa Komisyonu, 2014: 16).  

2013 yılında iş kazasında ölen çocuk sayısı 71’dir (Çelik, 2014). İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği’nin 2014 yılı iş kazalarıyla ilgili son verilerine göre 
ise son 9 ayda iş kazalarında hayatını kaybeden 1414 işçi arasında 42 tanesi 
çocuk işçidir.  Mevsimlik tarımda çocukların günde ortalama çalışma süresi 
10 saattir.  Şanlıurfa’da pamuk hasadında çocuklar ortalama 11 saatin üzerinde 
çalışmaktadırlar (Benmayor, 2014).

1.3. Çocuk İşçiliğin Nedenleri
ILO başta olmak üzere uluslararası örgütler çocuk işçiliğinin başlıca 

nedenlerini şöyle sıralamaktadırlar3:

1) Çocuğun içine doğduğu aile ortamı: Ailenin toprağı varsa ya da bakkal 
gibi bir küçük işletmesi varsa, çocuk çalışmaya zorunlu olarak başlamakta ve 
çok çocuklu ailelerde bu daha kolay olmaktadır. Keza tek ebeveynli aileler, 
destekçi korumacı, işlevsel olmayan aileler ya da ebeveynler çocukların dışarıda 
çalışmasına neden olmaktadırlar.

2) Ailelerin kültürel ve gelenekçi pratikleri: Kız çocuklarının geleneksel 
olarak ev işlerine gömülü olarak yetiştirilmeleri, erken evlilik ya da annelikler vb.

3) Ailenin/ ebeveynlerin yoksulluğu: Bu etken en önemli neden olarak 
ortaya çıkmaktadır. Buna göre ülke çapındaki yoksulluk çocuk işçiliğinin hem 
nedeni hem de sonucudur. Düşük gelirli ve daha yoksul ülkelerde çocuk işçiliği 
daha yaygındır, zira bu ülkelerde yoksul hane sayısı daha fazladır. Bu da tüm 
çocuk işçiliği biçimlerinin ana nedenidir.

3 Bu konuda bkz. ILO,  2004: 78-102.
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4) Eğitim sistemi ile ilişkili sorunlar: Hiç okul olmaması ya da öğretmen 
yetersizliği çocukların okuldan uzaklaşarak çalışma hayatına yönelmelerine yol 
açmaktadır. Ayrıca bedava, zorunlu ve nitelikli eğitimin olmaması durumunda 
yoksul aileler çocuklarını okula göndermeyip, çalışmaya göndermektedirler. 
Aileler, eğer eğitimli olmanın bir avantaj sağlamadığına inanıyorlarsa 
çocuklarının çalışma hayatına atılarak daha verimli olacağını düşünmektedirler. 
Keza düşük verimliliğin yeterli olduğu işler için çocukların eğitimsizliği bir 
avantaj oluşturmaktadır.

Eğitime erişimin zor olması (okulun eve uzak olması, göçmen ya da kaçak işçi 
çocuğu olma durumu gibi) okuldan uzaklaşmayı ve çocuk işçiliğine yönelmeyi 
artırmaktadır. Okul ücreti, okula gidebilmenin dolaylı maliyetlerinin (ayakkabı, 
forma, yemek, ulaşım gibi) yüksekliği;  eğitim yılı ile ailenin ihtiyaçlarının tam 
olarak uyumlu olmaması (mevsimlik tarım işçiliği); müfredat ya da eğitim dilinin 
bölge halkının diline uyumlu olmaması (ana dilinde eğitim) ve çocuklara karşı 
etnik, ırkçı ya da inanca dayalı ayrımcılık yapılması, ötekileştirme ya da fiziki 
şiddet uygulanması gibi etkenler de okul/iş seçiminde etkili olmaktadırlar.

5) Düşük gelir, kötü hasat, hastalıklar ya da iktisadi krizler: Emek 
gelirlerinin milli gelir içindeki payının son otuz yıldır azalan payına bakıldığında 
bu gelişimin çocuk işçiliğin nedenlerinden birini oluşturduğu görülür. 1990’lardan 
bu yana ücret gelirlerinin milli gelir içindeki payı örneğin Çin’de yüzde 55’ten 
yüzde 47’ye; Türkiye’de 1999’da yüzde 50’ den günümüzde yüzde 30’a kadar 
gerilemiştir (ILO, 2014: 16). 

Keza iktisadi krizlerin gelirleri azalttığı, işsizliği ve yoksulluğu, dolayısıyla da 
çocuk yoksulluğunu artırdığı gözlemlenmektedir. Örneğin, 2008-2012 
döneminde, kriz yüzünden Avrupa ülkelerindeki yoksulluk oranı ortalama olarak 
%2 puan, çocuk yoksulluğu ise %3 puan artmıştır (Martorano, 2014: 19).

Sadece kriz değil, sonrasında uygulanan kemer sıkma politikaları da ailelerin 
ve çocukların yaşam koşullarını kötüleştirmiştir (Martorano, 2014: 19). Aynı 
dönemde otuz Avrupa ülkesinin 18’inde özellikle de Yunanistan, İrlanda, İtalya 
ve İspanya gibi ülkelerdeki çocuk yoksulluğundaki artış ciddi boyutlarda olmuştur 
(Martorano, 2014: 19).

UNICEF’e göre (Ekim 2014), 2008 krizinden bu yana ilave 2.6 milyon 
çocuk yoksullaşmış ve böylece 41 ülkedeki yoksul çocuk sayısı 76.5 milyon 
olmuştur. Bu dönemde en yüksek artış %20 ile İzlanda, %18 ile Yunanistan, %11 
ile İrlanda’da gerçekleşmiştir. Bu ülkelerde çocuk yoksulluk oranları %29-41 
arasındadır. ABD’de ise bu oran % 2’yi bulmaktadır (UNICEF, 2014). Bu ülkede 
geçen yıl, daha önce görülmedik biçimde evsiz, sokak çocuğu sayısı 2.5 milyona 
çıkmıştır (Williamson, 2014). 

Yukarıda sayılan bu nedenlere kuşkusuz; yetişkinlerin ücret düzeylerinin 
(asgari ücret) düşüklüğü, çocuk işçiliğinin ucuz ve çocukların kolay yönetilebilir 
olması, toplumsal örgütlenmelerin ve sendikaların yetersizliği ve neoliberalizmle 
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dayatılan esnek çalıştırma pratiği, denetimlerin ortadan kalkması, emeği koruyucu 
yasal düzenlemelerin yetersizliği, sosyal devletin çöküşü gibi doğrudan emek-
sermaye çelişkisi üzerinden ortaya çıkan diğer yapısal nedenleri de eklemek 
gereklidir.

2. Yoksulluk, Çocuk İşçiliği ve Kapitalizm
Çalışmanın bu kısmında çocuk işçiliğinin temel nedeni olan yoksulluk ve 

kapitalizm ilişkisi ele alınmaktadır. Ancak öncelikle yoksulluk konusundaki kafa 
karışıklığının giderilebilmesi açısından uluslararası literatürde de kabul gören 
bazı yoksulluk kavramlarından başlamak yararlı olacaktır.

Bu bağlamda mutlak yoksulluk; hane halkının ya da bireyin, asgari yaşam 
düzeyini sürdürebilmesi için gerekli olan en temel ihtiyaçlarını yeterince 
karşılayamaması durumunu (Dünya Bankası tarafından bu günde 1.25 doların 
altında gelire sahip olmak şeklinde tanımlanıyor) (World Bank, 2015), göreli 
yoksulluk; bireyin içinde yaşadığı toplumun ortalama refah düzeyinin altında 
kalması durumunu anlatırken (Feng, 2014), kronik yoksulluk; yoksulluğun 
bireylerin yaşamlarının uzun bir kesitinde devam etmesine ve hatta büyük ölçüde 
de yoksulluğun çocuklarına geçmesine atıfta bulunur (günde 0.70 doların altında 
gelir elde etme durumunu anlatır) (ODI, 2014: 16) .

Yoksulluk ile ilgili olarak yapılacak ilk tespit bunun sadece azgelişmiş 
ülkelerin değil, aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de çarpıcı bir özelliği olduğu, 
ulusal olmaktan ziyade sınıfsal bir sorun olduğudur. Yani dünyanın en azgelişmiş 
olarak kabul edilen Afrika ülkelerinde olduğu kadar, en gelişmiş olarak görülen 
ABD’de de yoksulluk ciddi boyutlardadır. Bunu küresel zenginlik verileri de 
ortaya koymaktadır. 

Yoksulluk konusunun bir diğer boyutu bu olgunun tek başına var olmadığı, 
karşıtı ile birlikte var olduğudur. Yani kapitalist üretim tarzında yoksulluk 
ve zenginlik iç içedir,  yoksulluk, karşıtı olan zenginlik ile birlikte mevcuttur. 
Bu bağlamda hem dünyadaki hem de Türkiye’deki yoksulluğun boyutlarını ve 
nedenlerini anlayabilmek için öncelikle zenginliğe bakmak gereklidir. 

Dünyanın en zengin 35 milyon insanı, en yoksul 3.7 milyar insanın 
servetinden daha fazla bir servete sahiptir. Dünyadaki en zengin binde 7’lik nüfus 
toplam servetin ya da zenginliklerin %44’ünü elinde tutmaktadır. Geçen yıl bu 
oranın  %41 olması kriz koşullarının da en zenginleri daha da zenginleştirdiğini 
(karşılığında da milyarca insanı daha da yoksullaştırdığını) ortaya koymaktadır. 
En zengin %10 ise geçen yıla göre payını %86’dan %87’ye çıkartırken, servet 
piramidinin tabanında yer alan %50, küresel zenginliğin sadece %1’inin altında 
bir orana sahiptir (Global Wealth Report, 2014: 26).

Türkiye’de de servet bölüşümü son derece adaletsizdir ve zengin ve yoksul 
arasındaki uçurum giderek artmaktadır. Örneğin Türkiye’de 2013 yılında 79.000 
dolar milyoneri mevcuttur ve bu sayının 2019 yılında %39 oranında artarak 
110.000 olması beklenmektedir. Keza 1.250 civarında ultra zengin mevcuttur 
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ve bunların bir kısmının serveti 1 milyar doların üzerindedir (Forbes geçen yıl 
Türkiye’deki 1 milyar doların üzerindeki servet sahiplerinin sayısının 40’ın 
üzerinde olduğunu açıklamıştı). Bu ultra zenginlerin yarısı 50–100 milyon dolar 
arasında ve %40’ı 100–500 milyon dolar arasında bir servete sahiptir (Global 
Wealth Report, 2014: 24, 27, 43). Bu veriler Türkiye’deki yaşam standardına 
göre yaklaşık 25-30 milyon, AB standartlarına göre 41 milyon yoksulun olduğu 
ve bu yoksulluğun giderek arttığı Türkiye’de son on iki yıldır övünülen ekonomik 
büyümenin aslında bir servet büyümesinden başka bir şey olmadığını ortaya 
koymaktadır.

Yoksulluğun en önemli belirleyicilerinden olan gelirin Türkiye’deki bölüşümü 
de son derece adaletsizdir. Öyle ki TÜİK verilerine göre, en üstte yer alan %20
’lik hane halkı gurubu toplam gelirin neredeyse yarısına el koyarken, kalan 
yarısı Türkiye nüfusunun %80’i tarafından paylaşılmak zorundadır.  Ya da en 
tepedeki üçte birlik bir nüfus gelirin üçte ikisine el koyarken, en alttaki %60’lık 
nüfus kalan üçte bir ile yetinmek durumundadır (TÜİK, 2014). Gelir bölüşümü 
göstergesi olarak kabul edilen Gini katsayısı 0.40 civarında olup, Türkiye, Şili 
ve Meksika’dan sonra OECD ülkeleri içinde en yüksek Gini katsayısına sahip 
ülkedir.

Diğer taraftan gelir ve servet bölüşümü eşitsizliği kapitalizm açısından sürpriz 
bir sonuç değildir. Son olarak Piketty’nin çalışmasında da ortaya konulduğu 
(Piketty, 2014) gibi, savaş ve bunalım ve refah devleti gibi istisnai dönemlerin 
dışında, 200 yıllık sanayi kapitalizmi döneminde servet gibi gelir de giderek 
artan bir biçimde işçiler ve emekçiler aleyhine olmak üzere eşitsiz ve adaletsiz 
bir biçimde bölüştürülmüştür.

Bir başka anlatımla kapitalizmin şaşmaz bir biçimde başarılı olduğu yegâne 
şey eşitsizlikleri ve adaletsizliği yeniden üretmektir. Bunu öncelikle, adına 
birinci bölüşüm denilen ve artı değer üretimi ve buna el koyma biçimindeki 
normal işleyişi ile sağlamaktadır. İlave olarak, ikinci bölüşüm biçiminde, devlet 
aracılığıyla uygulanan sosyo ekonomik politikalar ve emek gücü politikaları ile 
eşitsizlikler daha da derinleştirilerek yeniden üretilmektedir. Yani vergi sistemi, 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal altyapı denilen konut, ulaştırma, kamusal 
alanlar gibi alanlar sermayenin ihtiyaçlarına ve kâr çıkarımı taleplerine göre 
belirlenmektedir. Böylece normal işleyişi içinde kapitalizmin temel özelliği 
tüm yönlerden eşitsizliği kalıcı bir biçimde genişletmek ve kontrolsüz bir hale 
geldiğinde bu eşitsizliği daha da derinleştirmek ve genişletmek olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

2.1. Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluk 
Dünya Gıda Örgütü’ne (FAO) göre, dünyada 842 milyon insan, yani dünya 

nüfusunun %12’si günlük gıda ihtiyacını karşılayamamakta, aç yaşamaktadır 
(FAO, 2013: 8). Dünya Bankası’nın aşırı yoksulluk kıstası olan, günlük 1.25 
doların altında gelir tüketmesi kıstası esas alındığında bu sayı 1.2 milyara 
çıkmaktadır ve bunun yaklaşık 500 milyonunu çocuklar oluşturmaktadır (Olinto 
et al, 2013: 5). 
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Çin ve Hindistan’da yaşam koşullarının son otuz yılda iyileşmesi dışında, 
diğer yoksul ülkelerdeki aşırı yoksulluk düzeylerinde gözle görülür bir iyileşme 
de söz konusu olmamış, 35 en az gelirli ülkede bu süreçte 103 milyon insan daha 
aşırı yoksul konumuna düşmüştür (Roberts, 2013).

Dünyadaki aşırı yoksulların %80’e yakını kırsal bölgelerde yaşamakta ve 
bunların üçte ikisi de geçimliklerini tarımdan sağlamaktadırlar. Diğer taraftan bu 
yoksullar temel hizmetlere erişememektedirler. Öyle ki bunların sadece %26’sı 
temiz suya erişebilmekte, %49’unun elektriği var ve sadece  %20’si kanalizasyon 
ve sanitasyon hizmetlerinden faydalanabilmektedir (Olinto et al, 2013: 6). 

Dünya Bankası ekonomisti Adam Wagstaff’e göre Hindistan’da 1.25 
dolar eşiğinin hemen üstündeki çocukların %60’ı yetersiz beslenme sorunu 
yaşamaktadır. Newcastle Üniversitesi’nden Prof. Peter Edward’a göre ise, gerçek 
bir yoksulluk eşiği enflasyondan arındırılmış olarak günde en az 5 dolar olmalıdır 
(Hickel, 2013).

Türkiye’deki emek örgütlerine göre, ülkedeki dört kişilik bir ailenin gerçek 
açlık sınırının net 1.300 lira civarında, yoksulluk sınırının ise 4.000 lira civarında 
olması gerekmektedir. Oysa asgari ücretin 1000 TL’yi dahi bulmaması ve ücretli 
olarak çalışan yaklaşık 13 milyon işçinin  %60’ından fazlasının asgari ücretli 
olması nedeniyle, istihdam imkânı bulabilen işçilerin önemli bir kısmı çalışan 
yoksul konumundadır. Ancak devlete göre, Kasım 2013 itibariyle Türkiye’deki 
yoksul sayısı 13 milyon civarındadır. Zira Türkiye’de sadece, aylık geliri brüt 
aylık asgari ücretin üçte birinden az olanlar (yaklaşık 400 TL) yoksul sayılmakta 
ve bunların sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenmektedir (SGK, 2014).

Bu şekilde tescillenen yaklaşık 13 milyon yoksulun %35’i Doğu ve Güney 
Doğu’da yaşamaktadır. En yoksul ilk 20 il’in tamamı bu bölgelerde yer alırken, 
yoksulluk sıralamasında ilk üç sırayı sırasıyla; Ağrı (nüfusunun %50’si aylık 400 
liranın altında gelire sahip), Hakkâri, Iğdır, Şırnak ve Van (nüfuslarının  %40’ı), 
Urfa (%38), Diyarbakır (%37) ve Hatay (%24) paylaşmaktadır. Toplam yoksul 
nüfus sayılan 13 milyonun %12’si (1.5 milyon) İstanbul’da yaşarken, İzmir, 
Ankara ve Adana’da yoksulluk oranı %11 civarındadır (SGK, 2014).

Yoksulluk sadece azgelişmiş ülkelerin değil, dünyanın en gelişmiş kapitalist 
ülkesi sayılan ABD’nin de somut bir sorunudur. Öyle ki ABD Nüfus Bürosu’nun 
yaptığı bir araştırmaya göre bu ülkede 45 milyon insan yoksulluk sınırında 
yaşamaktadır. 2007 yılından bu yana ortanca hane halkı geliri %8 gerilemiştir. 
2013’te her beş çocuktan biri yoksuldur. Nüfusun %13.4ünün (42 milyon) sağlık 
sigortası yoktur. Yoksulluk nedeniyle birlikte yaşamak zorunda kalan ailelerin 
oranı  %19 olmuştur ve 49 milyon insan (%16) güvenli gıdadan yoksun evlerde 
yaşamaktadır. Bu oran ve sayı çocuklarda sırasıyla  %21.6 ve 16 milyondur 
(Damon, 2014).

Araştırmalar yoksulluğun nedeninin kaynakların yetersiz olması değil, bu 
kaynakların eşitsiz bölüşümü olduğunu ortaya koymaktadır. Öyle ki “FAO 
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Raporu’na göre, küresel tarım 12 milyar insana yetecek kadar gıda (kişi başına 
günde 2200 kalori) üretme kapasitesine sahiptir. Bu sayı mevcut nüfusumuzun 
neredeyse iki katıdır. Buna rağmen açlık nedeniyle günümüzde onlarca milyon 
insan ölmektedir. Her beş saniyede 10 yaşın altında 1 çocuk, her gün 37.000 
insan açlıktan ölüyor ve 7 milyarlık dünya nüfusunun 1 milyarı kalıcı, kötü ya 
da eksik beslenme ile deforme olmuş durumdadır. Bu arada zenginlerin sayısı da 
giderek artmaktadır. Yani milenyumda açlık tehlikesi ya da herhangi bir nesnel 
yetersizlik söz konusu değildir. Eğer bir çocuk açlıktan ölüyorsa suikasta kurban 
gitmiş demektir. Açlığın nedeni yeterince besinin olmaması değil, bu besinlere 
herkesin erişebilmesini sağlayan herkesin gelirinin olmamasıdır” (Ziegler, 2012). 

İki ülkeye ait veriler yoksulluğun ve zenginliğin kapitalizmin doğal bir 
sonucu ve sınıfsal bir mesele olduğunu ortaya koyar niteliktedir. Öyle ki 
küresel çapta ABD dünyanın en zengin ama bir o kadar da bu zenginliklerin 
en adaletsiz dağıldığı bir ülkedir.  Bu ülkede en zengin %1.57 trilyon dolara ya 
da zenginliğin % 35’ine, en zengin %10 ise fiilen servetin %80’ine sahiptir. En 
alttaki %80 ise zenginliklerin sadece %7’sine elde edebilmektedir. Hindistan ise 
dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alırken, küresel olarak en zengin 100 
dolar milyarderinin üçü Hintlidir (Ambani, Mithal and Azam Premji) ve bunların 
servetlerinin çok büyük bir kısmı Batılı bankalarda ya da off shore finansal 
kurumlarda tutulmaktadır (Kamyana ve Khan, 2013).

2.2. Yoksulluğun Kaynağı
Uluslararası kuruluşlara göre yoksulluğa neden olan pek çok faktör mevcuttur. 

Örneğin hem Dünya Bankası hem de OECD gibi kuruluşlara göre yoksulluğun 
nedeni yetersiz iktisadi büyüme ya da büyümenin yavaşlamasıdır. Bu nedenle 
de ekonomiler büyüdükleri sürece gelir bölüşümüne müdahale etmeksizin 
yoksulluğun azaltılması mümkündür. 

Yoksullaşmanın nedeninin iktisadi krizler olduğu da ileri sürülebilir. Krizin 
yoksulluğu daha da artırdığı verilerle de doğrulanmaktadır. Zira krizde işsizlik 
artarken, gelir dağılımı daha da bozulmaktadır. Ayrıca kriz sonrasında uygulanan 
kemer sıkma politikalarının emekçileri daha da yoksullaştırdığı bir gerçektir. 
Ancak yoksulluk kriz olmadığında da mevcut bir olgudur. Yani yoksulluk sorunu 
sisteme içkin bir olgu olarak ele alınmalıdır.

Yoksulluğun bir diğer nedeni küreselleşme, finansallaşma ve neoliberalizm 
ile daha da yoğunlaşan emperyalist sömürüdür. Bu hem azgelişmiş ülkelerdeki 
ucuz ve örgütsüz emeğin ve doğal kaynakların çokuluslu tekellerce sömürülmesi 
ve kârların royalty adı altında dışarı çıkartılması, hem de kredi faizleri, yüksek 
döviz kurları, servetin vergi cennetlerine kaçırılması ile arazi ve toprakların ele 
geçirilmesiyle gerçekleştirilmekte, bu da ülke halklarının daha da yoksullaşmasına 
neden olmaktadır. 

Batılı zengin ülkeler yoksul ülkelere yılda 130 milyar dolar yardım yaparken,  
onların çokuluslu şirketleri azgelişmiş dünyadan her yıl 900 milyar doları 
bankalarına aktarmaktadırlar. Ayrıca azgelişmiş dünya her yıl borç faizi ödemesi 
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olarak 600 milyar dolar ödeme yapmaktadır. DB, DTÖ ve IMF gibi kuruluşlarca 
uygulattırılan politikalar ve düzenlemeler (indirilmiş gümrük tarifeleri, ucuz 
emek ve hammadde, aşırı fiyatlanmış mamul madde ve teknoloji gibi) azgelişmiş 
ülkelere yılda 500 milyar dolara mal olmaktadır. Sadece son on yılda çokuluslu 
şirketler tüm Batı Avrupa büyüklüğünde arazi ve toprakları azgelişmiş ülkelerde 
ele geçirdiler. Bu toprakların piyasa değeri 2 trilyon dolardan az değildir. Diğer 
bir soygun yolu DTÖ’nün entelektüel mülkiyet hakları konusundaki dayattığı 
anlaşmalardır (TRIPS). Bu anlaşma uluslararası şirketlere devasa rant yaratma 
gücü vermekte ve TRIPS uygulaması ile azgelişmiş ülkeler yılda ortalama 60 
milyar doları ekstra patent ruhsatı ücreti olarak ödemektedirler (Kamyana ve 
Khan, 2013).

2002–2007 arasında Batıdan küresel Güneye gelen net yardım (eksi) -2.8 
trilyon dolar civarındadır. Buna sermaye çıkışları dâhil değildir (Hickel, 2013). 
Yani zengin ülkelerin serveti yoksul ülkelerin yoksullaştırılmasından elde 
edilmektedir.

  
Özce, küresel Güney’in yoksulluğu verili değil, aktif bir biçimde oluşturulmuş 

bir yoksulluktur ve bu yoksullaştırma süreci dış yardım örtüsü ile karartılmıştır.  
Bir başka deyimle, uluslararası yardımlar, tıpkı yoksullara yapılan yardımların, 
yüzlerce milyarlık yolsuzluğu örtmede kullanılması gibi hem  ‘alanları, veren’ 
olarak göstermeye yarayan güçlü bir retoriksel araç olarak hizmet görmekte, hem 
de bir küresel zenginlik çıkartım sisteminin güçlü bir aracını oluşturmaktadır.

Devletler yoksulluğun nedeni olabilmektedir. Devletler bunu,  sermayeye olan 
destekleri, sermaye vergilerinin indirilmesi ve emek karşıtı iş yasaları ve halkın 
ödediği vergilerin artırılması ve sosyal harcamaların kısılması şeklindeki kemer 
sıkma uygulamaları aracılığıyla yapmaktadırlar. Bu uygulamalar zenginlerin 
gücünü daha da artırırken halkları daha da yoksullaştırmaktadır. 

Diğer yandan halka dönük bütçe politikaları yoksulluğu azaltabilir. 
Verilere göre devletin doğru yöndeki müdahaleleri yoksulluk oranını üçte bir 
oranında azaltabilmektedir. Ancak bu iyileştirme kalıcı olmamakta, sistem 
yoksulluğu yeniden üretmektedir. Sosyal yardımların yoksulluğu azaltıcı yapısal 
dönüşümlerin sağlanmasındaki rolleri son derece kısıtlıdır. Nitekim yıllardır 
uygulanan sosyal güvenlik, sağlık yardımları, asgari ücret düzenlemesi gibi 
kamusal müdahaleler yoksullara yardımcı olsa da yoksulluğu bütünüyle ortadan 
kaldırmamıştır. Aynı şeyler gönüllü vakıflarca yoksullara yapılmakta olan 
yardımlar için de ileri sürülebilir. Zira kapitalist sistemde yoksulluk kalıcıdır. 
Şimdilerde ise kapitalizmin içinde bulunduğu kriz onu daha da derinleştirmiş, 
yaygınlaştırmıştır. 

Türkiye’de uygulanan bütçe ve vergi politikaları bölüşümü daha da 
adaletsizleştirmektedir. Son otuz yıldır,  var olan refah, gelir ve servet dağılımı 
adaletsizlikleri,  uygulanan neoliberal vergi politikalarıyla daha derinleştirilmiştir. 
Neoliberal stratejinin bir gereği olarak, bir yandan toplam vergi yükü düşürülüp, 
finansman daha ziyade iç ve dış borçlanmalarla karşılanma yoluna gidilirken, 
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emekçilerin vergi yükü giderek ağırlaştırılmış ve özellikle de son on yılda 
vergi yükü sermayenin üzerinden aşamalı olarak alınarak, emekçilerin üzerine 
kaydırılmıştır. 

Toplanan vergilerin bütçe aracılığıyla dağıtımında ise emekçilere yönelik 
net fayda artışları sağlayacak sosyal harcamalara gidilmediği gibi, emekçilerin 
refah düzeyini olumlu etkileyen eğitim ve sağlık gibi harcamalar kısılmıştır. 
Buna karşılık sermayeye verilen teşvik ve sübvansiyonlar artmış, ayrıca halktan 
toplanan vergiler, askeri harcamalar ve diğer iç güvenlik harcamaları gibi 
harcamalara yönlendirilmiştir.

Bu nedenle bölüşüm ve yoksulluk sorunları tartışılırken vergi ve kamu 
harcamaları birlikte ele alınmalı ve vergilerin adil bir biçimde alınıp alınmadığının 
yanı sıra, bu vergilerin harcandığı kamu harcamalarından kimlerin ne ölçüde 
yararlandığının sorgulanması gereklidir. 

Bütçe-yoksulluk ilişkisi 2015 bütçesinden (MYBK, 2015) örneklerle ortaya 
konulabilir. Çünkü bu bütçe sermaye sınıfına kepçe ile yoksula kaşığın ucu ile 
dağıtan bir bütçe görünümündedir. Öyle ki  %37.3’lük pay ile (176.4 milyar TL) 
bütçenin en büyük kalemini teşkil eden cari transferlerin 10 milyar TL’si tarımsal 
desteklemeye  (köylü ve üreticiye)  ayrılacaktır.  Geçen yıl bu rakamın 9.7 milyar 
TL olduğu dikkate alındığında bu yılki artış sadece 330 milyon TL’de kalacaktır 
(%3.4). Bu haliyle bu kaynak bütçenin sadece %2’ si ve GSYH’nin binde 5’i 
demektir. Diğer taraftan Tarım Kanunu’na göre Bütçe’den tarımsal destekleme 
için ayrılan pay GSYH’nin %1’inin altında olamaz. Bu oran sübvansiyonlu 
tarım kredileri dâhil edildiğinde dahi  (toplam 13.1 milyar TL)  binde 6-7’dir. 
Kaldı ki topraksız köylüler ve tarım işçileri bu destekten faydalanamayacakları 
gibi, arazileri tapulu olmayan küçük çiftçiler de Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 
olmadıklarından bu desteklerden yararlanamayacaklar, böylece de tarımsal 
desteklerden asıl yararlananlar büyük çiftçiler olacaktır.

Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun işleyişinden sorumlu 
bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bütçesinin dağılımı yoksulluk 
konusunda önemli bir göstergedir. 2015 yılında 18.3 milyar TL’lik bir bütçeye 
sahip olacak Bakanlığın harcamalarının sadece %3.4’ü personel giderlerine 
ayrılmıştır. Bakanlık asıl olarak özelleştirme mantığına uygun bir biçimde 
dışarıdan hizmet satın almaktadır (örneğin Sevgi Evleri). Bu amaçla bu yıl 1.054 
milyar liralık hizmet satın alacaktır (bütçesinin %5.8’i). Bütçesinin yaklaşık 
%49’u ise (9 milyar TL) hane halklarına yapılan transferlerden oluşmaktadır. 
2014 yılına göre bu transferler 866 milyon TL (%10) artacaktır. Bu yardımların 
4.3 milyar TL’lik kısmı bir bütçe dışı fon olan Sosyal Yardım ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu’ndan yapılacaktır (MYBK, 2015). Böylece yoksullara dönük 
harcamaların bütçe içindeki payı %2’nin altında kalacaktır.

Diğer yandan sermaye sınıfı için cömert vergi indirimleri, istisna ve 
muafiyetleri ve diğer teşvikler mevcuttur. “Vergi harcaması” adı altında toplanan 
ve asıl olarak sermaye sahiplerinin yararlandığı bu vergi istisna, muafiyet ve 
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indirimlerinin tutarı 2015 Bütçesinde 26.1 milyar TL’ye (2014’te 23.9 milyar TL 
idi) çıkartılmıştır (MYBK, 2015). Yani Hükümet bu tutarda bir vergiyi almaktan 
vazgeçecektir. Bunun bütçe ödeneklerine oranı %5.5 ve bütçe gelirlerine oranı 
%5.7 civarındadır. Ancak vergi kanunları dışında yer alan mevzuatla düzenlenen 
ve bütçenin ekinde yer almayan onlarca kanun ile öngörülen (örneğin Petrol 
Kanunu ) vergi harcaması açıklananlardan çok daha fazladır. Ayrıca sermaye için 
9.4 milyar TL işveren prim desteği,  2.4 milyar TL bireysel emeklilik sigortası 
(BES) primi desteği, 2.8 milyar TL ar-ge desteği, kredi faiz desteği için 13-14 
milyar TL ve kobi desteği için 3.5–4 milyar ile % 6.7’lik bir destek ile toplamda  
%12.4’lük bir destek söz konusudur. Ayrıca Hükümetin Gelir ve Kurumlar 
Vergisi’nin birleştirilmesini öngören çalışması sonuçlandığında sermayenin 
vergi yükü daha da indirilecektir.

Yoksulluk istihdam ve işsizlikle de, özellikle de güvencesiz istihdam ve kötü 
istihdam koşulları ile ilişkilendirilebilir. Ancak işsizlik ve yoksulluk birbiriyle 
yakından ilişkili iki olgu olsa da tek başına istihdam yoksulluğu önleyememektedir. 
Bu bağlamda ayrıca ‘nasıl bir istihdam’ sorusu önemlidir. Zira günümüzde 
kısmi zamanlı ve düşük ücretli işler artık ön planda olup, iyi kalitede istihdam 
ve çalışma koşulları kriz dönemi haricinde dahi giderek azalmış, çeşitli yollarla 
ücret gaspları artmıştır. Bu da işçilerin yoksullaşmasına neden olmaktadır. 

Bu durum verilere de yansımaktadır. Dünyada günde 1.25 dolar ve altında bir 
ücretle yetinmek durumunda kalan “çalışan yoksul istihdamı” toplam istihdamın 
%21’ini oluşturmaktadır. Ebeveynleri ile birlikte toplamda günlük 2 dolar ile 
geçinmek zorunda kalan işçilerin oranı ise %39’dur (1.2 milyar işçi) (Durmuş, 
2012: 13). Yani kapitalizm bir yanda az sayıda servet zengini yaratırken, 
diğer yanda öncesinde işçi olmayan bazı insanlar giderek artan bir biçimde 
proleterleşmektedirler. 

Yolsuzluklar yoksulluk nedeni olabilir mi, sorusu özellikle geçen yıl 
ortaya çıkan ve dört bakanın istifasına neden olan yolsuzluk iddiaları ile önem 
kazanmıştır. Devletin üst düzey bürokrasisinin ve siyasetçilerin de işin içine 
girmesiyle, özel sermaye gruplarının desteklenmesi üzerinden yürütülen bir 
büyüme stratejisi kaçınılmaz olarak beraberinde yolsuzlukları getirmektedir. 

Azgelişmiş ülkelerden sahte faturalama yoluyla ve yasa dışı sıcak para 
biçiminde çıkartılan paranın büyüklüğü yolsuzluğun boyutlarını ortaya 
koymaktadır. Buna göre 2002–2012 döneminde sahte faturalama, hayali ihracat 
vb. yollarıyla ülke dışına, özellikle de vergi cenneti konumundaki ülkelere, 
azgelişmiş ülkelerden toplam çıkan para miktarı 6.6 trilyon dolar, sadece 2012 
yılında çıkan para miktarı ise 991.2 milyar dolardır. Bunun %77.8’i sahte 
faturalama ve %23’ü yasa dışı sıcak para çıkışı yoluyla gerçekleşmektedir. Her 
yıl yurt dışına çıkan para miktarı %9.4 oranında artış göstermektedir. Sadece 
2012 yılında çıkan miktar azgelişmiş dünyaya yönelik doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının 1.3 ve resmi kalkınma yardımlarının 11.1 katıdır. Bu yolla her yıl 
azgelişmiş ülkeler GSYH’nin ortalama %4’ünü (Sahra altı Afrika ülkeleri %5’ini 
ve gelişmekte olan Avrupa ülkeleri %4.4’ünü) kaybetmektedirler. Bu paranın 
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%40’ı Asya’dan, %21’i ise gelişmekte olan Avrupa ülkelerinden çıkmıştır.  
Son on yılda, en çok para çıkışı yapan ülkeler sıralamasında ilk üçte, toplamda 
1.25 trilyon dolar ile Çin, 973.9 milyar dolar ile Rusya ve 514.3 milyar dolar ile 
Meksika yer almaktadır (Global Financial Integrity, 2014: 1-13). 

Bu dönemde Türkiye’den çıkan para miktarı 35.6 milyar doları aşmaktadır.  
Özellikle de 2006 tarihinden itibaren çıkan miktar giderek artmış ve sadece 2012 
yılında 10 milyar doların üzerine çıkmıştır. Dönemin yıllık ortalama değeri ise 
3 milyar 560 milyon dolardır. Bu haliyle Türkiye 2012 yılında incelenen 145 
ülke içinde bu yollarla dışarıya en fazla para kaçıran 26.  ülke konumundadır 
(Global Financial Integrity, 2014: 31-32). Bu durum Hükümetin neden sık sık 
‘Varlık Barışı’ adı altında, dışarıda tutulan serveti (ki 200 milyar dolar civarında 
olduğunu Maliye Bakanı’nın kendisi açıklamıştı) ülkeye getirerek meşrulaştırma 
gayreti içinde olduğunun ve on milyon ailenin neden sosyal yardımlarla hayatta 
kalmak zorunda olduğunun ve yaygın işsizlik ve yoksulluk, gelir ve servet 
dağılımı adaletsizliğinin en azından bir kısmını açıklamaktadır.

Yukarıda açıklanan yoksulluk nedenleri aslında ana bir nedene bağlıdır. 
Bu ana yoksulluk nedeni, içinde yaşamakta olduğumuz kapitalist üretim ve 
bölüşüm ilişkileridir. Asıl bu üretim tarzının nasıl ve hangi mekanizmalarla 
gelir dağılımı eşitsizliklerine, dolayısıyla da yoksulluğa ve buradan hareketle de 
çocuk işçiliğine neden olduğunun sorgulanması gerekir. Bu bağlamda kapitalist 
üretim tarzı içinde hem gelir bölüşümü eşitsizliği ve yoksulluk hem de ekonomik 
krizler neden değil sonuçturlar. Bunların her biri kapitalizmin işleyiş mantığından 
kaynaklanmaktadır. 

Bir başka anlatımla sorun kapitalist sistemin kendidir. Kapitalizmde yoksulluk 
ve gelir eşitsizliğinin özünde, kendini çelişkiler/çatışmalar biçiminde gösteren 
iki temel mücadele vardır. Bunlardan ilki emek-sermaye çatışması, diğeri ise 
kapitalistlerin kendi aralarındaki rekabettir. Her ikisi de normal işleyiş süreçleri 
içinde işçilerin ve genel olarak üretim araçlarından yoksun olan emekçilerin 
yoksullaşmasına neden olur.

Yani kapitalist sistemin birbiriyle uzlaşmaz çelişkiler içindeki sosyal 
sınıflardan (işçiler ve kapitalistler)  oluşması ve bu sınıfsal bölünmüşlük 
üzerinden yaratılan emek sömürüsü kaçınılmaz olarak bölüşüm eşitsizliğine 
neden olmaktadır.  Çünkü sistemin işleyiş mantığı gereğince her iki taraf da kendi 
payını artırma çabası içindedir. Kapitalist kârını artırdığında, bu işçinin ödenmiş 
emeği olan ücretinin baskılanmasına neden olur ki bu da eşitsizliği derinleştirir, 
yoksulluğu artırır. İşçiler ücretlerini artırdığında, artı değeri dolayısıyla da kârı 
azaltmış olurlar ki bu da gelir eşitsizliğini ve göreli yoksulluğu azaltır. 

İkinci olarak, kapitalizm kâr çıkarımına dayalı bir sistemdir. Her kapitalist 
sürekli birikim yapmalı, yatırım yapmalı ve büyümelidir, aksi takdirde pazar 
payını kaybedecektir. Diğer taraftan bu kârı kovalarken, kapitalistlerin kendi 
aralarındaki bu rekabet her bir kapitalisti emek tasarruf edici teknolojilere yatırım 
yapmaya, aynı zamanda da işçileri baskılayarak daha düşük ücretle ve/veya daha 
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verimli çalışmaya zorlar. Tüm kapitalistler buna yönelince işçi sınıfının bir 
bütün olarak yarattığı değerden aldığı pay olan ücretleri azaltılır, bu da işçilerin 
yoksullaşmasına neden olur. 

Yani milli gelir içinde kârın payının artmasına karşılık ücretlerin payının 
azalması ve genel olarak ücret düzeylerinin düşüklüğü hem eşitsiz ve adaletsiz 
bir gelir ve servet dağılımına hem de emekçilerin yoksullaşmasına, buna karşılık 
sermaye sahiplerinin zenginleşmesine neden olur. İşçilerin ve emekçilerin 
çocuklarının çocuk işçiler olarak piyasaya çıkarken sermaye sahiplerinin 
çocukları arasında hiç çocuk işçi olmaması bir tesadüf değil, böyle bir üretim ve 
bölüşüm sisteminin doğal bir sonucudur. 
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Sömürüye Dayalı Kapitalist Sistemde Çocuk Emeği, 
Sosyal Refah Devleti ve Bu Koşulları Yaratan Batı Düzenine 

Yönelik Bazı Eleştiriler

H. Bayram Kaçmazoğlu*

Çocuk, insanlığın geçmişten geleceğe uzanan temel bağlantısı, idealleri, 
hayalleri, yaşam sevinci ve hayatın ivmesidir. Bu bağlamda genel amacımız, 
çocukların ve yetişkinlerin yaşadıkları tüm sorunlar başta olmak üzere, çocuk 
emeğine yönelik her türlü istismarı, sömürüyü önlemek olmalıdır. Emeği 
kapitalist düzen tarafından sömürülen çocukların sömürüsüz, eşitlikçi bir 
dünyada yaşamaları için yapılması gereken ilk iş, sorunlara çözüm geliştirme 
girişimlerine ailelerin de dahil edilmesidir. Bu yapılırken unutulmaması gereken 
bir başka gerçek, tüm bunların kapitalist üretim ilişkilerinden kaynaklandığının 
bilinmesi ve asıl onun ortadan kaldırılması için mücadele edilmesidir. Bunu 
gerçekleştirmek elbette kolay değildir. Ancak, öncelikle bu bilince sahip olmak, 
bu bilinci diri tutmak ve mücadeleye devam etmek esastır. O düzen orada 
durdukça, çocuk emeğinin sömürülmesi de dahil olmak üzere, sorunlar karşısında 
üretilecek çözümler geçici olacaktır. İnsanlığın bu sömürü düzenini aşacak yeni 
bir siyasal çözüm üretme konusundaki başarısızlığı, geleceğin daha karanlık 
olacağı anlamına gelmektedir. Unutmamak gerekir ki, olumlu ve evrensel bazı 
söylemlere karşın ülkemizde, bölgemizde ve dünyamızda sınıfsal, dinsel, ırksal, 
cinsel ayrımlara dayalı sorunlar en ilkel şekliyle sürmektedir. Bu reel gerçekle 
savaşmak hepimizin görevidir.

Çocuk, yaşama adım attığı andan itibaren yoğun ve sürekli bir biçimde 
toplumsal yapının özelliklerine bağlı olarak şekillenir. Toplumsal yapının homojen 
olmayan dokusu içinde, çocuğu biçimlendiren yapı ve unsurlar da çeşitlilik 
gösterir. Çocuk toplumsal zeminde meydana gelen çatışmaların, farklılıkların 
etkisi altında, yaşam sürecinde kullanacağı kültürel, siyasal, ekonomik ve 
sosyal birikimini oluşturur ve bu kazanımlarını yeri geldikçe güncelleştirir. 
Çocuk emeğinin sömürüsü konusuna gelirsek, çocuk, dünyada ve doğal olarak 
ülkemizde ailesinin, annesinin ya da babasının içerisinde bulunduğu sınıfın bir 
üyesidir. Ailenin toplum içerisindeki konumu, statüsü çocuğun durumunu da 
yakından etkiler. Ailesi, annesi, babası bir toplumda, içinde bulunduğu sınıfa göre 
ne kadar mağdur oluyorsa çocuk da cinsiyetine ve yaşına bağlı olarak, onlardan 
çok daha fazla mağdur olmaktadır. Aile, üretim ilişkileri içerisinde, ekonomik 
anlamda sömürülen bir konumda ise, çocuk aileden daha da ağır koşullara maruz 
kalmaktadır. Çocuk, özellikle geleneksel üretim biçimi içerisinde, ailesinin 
yanında, onunla birlikte çeşitli işlerde çalışmak zorunda kalabilir. Bunun çok 
sorun olacağını sanmıyorum. Birbiriyle ölesiye rekabet eden kapitalist düzenin 
aksine geleneksel toplumlardaki iş ve çalışma ilişkileri, farklı bir ekonomik 
zihniyete göre işlemektedir. Asıl sorun çocuğun dışarıda, zorunlu ve uzun saatleri 
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kapsayacak şekilde çalıştırılmasıdır. Ekonomiye bugün anlaşılması zor, hatta 
mümkün olmayan farklı bir zihniyet egemendir.  

Sınıfsal, dinsel, kültürel çatışmaların gerçekleştiği toplum içerisinde egemen 
sistemin makbul sınıfları, ulusal ve uluslararası düzen içerisinde geliştirdikleri 
kurumları, mekanizmaları aracılığı ile düzenlerini sürdürürler. İşte çeşitli 
nedenlere bağlı olarak, çalışmak zorunda kalan çocukların bu durumda olmalarının 
baş sorumlusu da o makbul sınıfların sürdürmeye çalıştıkları sistemdir. Çalışan 
çocukların içerisinde bulundukları durumun sorumlusu, çalışmak zorunda 
kalan çocuklar ve onların aileleri değil, sistemin kendisidir. Sorunun kaynağı 
doğallığa, eşitliğe, adalete, tamamen uzak olan sistemden kaynaklanmaktadır. 
Eşitsizliğin, bozukluğun iki temel sorumlusu bulunmaktadır: Endüstriye dayalı 
makine uygarlığı ve ona mülkiyet açısından sahip olan burjuvazinin kurallarını 
oluşturduğu siyasal sistemdir. Bu düzen kapsamında üretilen ikincil politikalarla 
çocuk emeğinin sömürülmesini önlemek, sorunlarını çözmek mümkün 
değildir. Sistem bir bütün olarak ele alınmadıkça, radikal düzenlemeler hayata 
geçirilmedikçe geçici önlemlerle, uluslararası sözleşmelerle, düzen içerisinde bir 
yere varılamaz.

Bugün ülkemizde çok düşük ücretle, karın tokluğuna, hoyratça ve büyük 
riskler altında çalışan çocukların varlığı, yadsınamaz bir gerçektir. Çocuk 
emeğinin sömürülmesi konusunda tarih yazan Batı’da ise bugünkü durumda 
bazı iyileştirmeler söz konusudur. Batı, dünya halklarını ve onların çocuklarını 
yeterince sömürdüğü için, artık kendi “öz evlatlarını” 19. yüzyılda olduğu gibi 
sömürmemekte, sosyal refah devleti anlayışı çerçevesinde, onlara daha iyi ve 
memnun olacakları politikalar uygulamaktadır. Her şeyi bilen, her şeyin kuralını 
koyan ve sonra bu kurallarla dünyayı kontrol eden Batılı ülkelerde çalışan çocuk 
yok mudur? Varsa bu çocukların kökeni nedir? Bugün Batı’lı ülkelerde çalışan 
çocuklar, Batılı-yerli ailelerin mi, yoksa göçmen veya yabancı işçi ailelerinin 
çocukları mıdır? Bu konu, araştırılmaya muhtaçtır (Baştaymaz, 2000: 293).

Çocukların çalıştırılması, aileleri tarafından gelir getirici unsur olarak 
görülmeleri, yoksulluğun sürekli kılınması anlamına gelmektedir. Çocuk 
büyüdüğünde de düşük gelirli işlerde çalışacak, yoksulluğu sürecektir. 
Çocuğun çalıştırılması onun bedensel, ruhsal, kültürel gelişiminin önlenmesi 
anlamına gelmektedir. Çocuk emeğinin sömürüsü, insanlığa, insanlık onuruna, 
temel haklara aykırı bir durumdur. Çocukların çalışmaya zorlanması, ailenin, 
devletin, sistemin acımasız sömürüye katkısı anlamına gelmektedir (Küntay, 
Özarslan, 2011: 93-97). Çalışan çocuklarla ilgili araştırma yapan sosyologlar, 
çalışan çocukların çalışmak zorunda kalmalarını yoksullukla açıklamaktadırlar. 
Çocuğun çalışma nedeni ve özellikle ağır ve statüsü düşük işler yapması, ailenin 
sosyo-ekonomik özellikleriyle doğrudan bağlantılıdır (Açıkalın, 1997: 615-616; 
Küntay, Özarslan, 2011: 98; Parin, 2012: 447-458). Çalışan çocuk olgusu, işsizlik, 
yoksulluk ve düşük gelir düzeyi ile ilgilidir. Sokakta veya herhangi bir işyerinde 
çalışan çocuklar, doğrudan ailelerinin geçimine katkıda bulunmak ya da tümüyle 
ailelerinin geçimlerini üstlenmek zorundadır (Açıkalın, 1997: 615-616). Yasalar, 
“hiç kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalışamaz” dese 
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de buna aileler ve işverenler uymamaktadır. Çalışan çocuklar, çocukluklarını 
yaşamak yerine, aileleri ve onu da kapsayan sistem tarafından köle benzeri bir 
statüye, ölüm sınırında dolaşan bir yaşam biçimine mahkûm edilmektedirler.

Maddi açıdan yoksul olan, ihtiyacı bulunan ve zor geçinen ailelerin çocukları 
düzenin bileşenleri tarafından çalışmaya zorlanmaktadır. Çocuk neden sıcak 
yatağını, evini iyi koşullarını arkasında bırakarak, karın tokluğuna, soğuk ve iç 
burkan ortamlarda çalışmaktadır? Hangi çocuk, doğası gereği oyun ve eğitim 
olanaklarından, yaşıtları ile birlikte olmaktan yoksun kalmak pahasına; patronun, 
işin, makinenin soğuk yüzü karşısında bedensel ve ruhsal açıdan “titremek” ister? 
Bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu gerçek, çalışmak zorunda kalan çocuğun 
onurunun, güveninin sarsıldığı, kendini gerçekleştiremeyeceği bir ortamda 
büyüme ve gelişme hakkının elinden alındığı yönündedir. Sağlık, eğitim, oyun 
gibi doğal hakları gasp edilen çocuk, başta ücret olmak üzere pek çok konuda 
istismara uğramaktadır. Çalışmak zorunda kalan çocuklar, yaşlarının gereği gibi 
yaşayamamakta, kendilerini sürekli baskı altında hissetmekte, bu da bedensel ve 
ruhsal pek çok sorunun ortaya çıkmasına vesile olmaktadır (Küntay, Özarslan, 
2011: 104-107). Tüm bunların nedeni, sistemin aileye yeterince pay vermemesi 
ve o ailenin geçinebilmek için çocuğunu çalışmaya zorlamasıdır.   

Çocuk işçiliğini besleyen süreç genel olarak kırsal kesimden kente göç eden 
ailelerde babanın geçimi tek başına sağlayamaması ile başlamaktadır. Çocuğun 
çalıştırılması, sömürülmesi de bu ortamda başlamaktadır. Babanın, iş bulabilirse 
annenin çalışması ailenin geçinmesine yetmediği veya başka nedenlerden dolayı 
çocuğun da çalışması, aileye ekonomik açıdan katkı sağlaması, sistem tarafından 
zorunlu hale getirilmektedir (Dikmen, 2001: 329). Bunu önleme görevi, sosyal 
refah devletine düşmektedir. Devletin belli bir düzey açısından geçim zorluğu 
çeken her bireye, çocuğa ve ailesine yardım yapması temel görevleri arasındadır. 
Devlet, başta sağlık ve eğitim olmak üzere bireyin gelişmesini sağlayacak birçok 
hizmeti yerine getirmek durumundadır. Buna rağmen, çocuğa ailesi tarafından 
kötü muamele yapılıyorsa, çalışmaya zorlanıyorsa, bu tür ailelere de devlet 
kurumlarının müdahalede bulunması, çocuğu gözetim altına alarak koruması 
gerekir. Gerçekler ise bu anlayışın tamamen tersi bir gerçeği ortaya koymaktadır. 
Yetersiz yasa ve düzenlemelerle, ucuz çocuk emeği, düzenin sürdürülmesi adına 
teşvik edilmektedir. 

Çocuk emeğinin bir sömürü aracına dönüşme süreci nasıl başlamıştır? 
Hangi koşullar çocuk emeğine gereksinimi ortaya çıkarmıştır? Kapitalist üretim 
ilişkilerini, endüstrileşmeyi yöneten güçlerin, sistemin bu konudaki sorumluluğu 
nedir? Çocuğun bu koşullardan kurtulması, doğal dünyasında yetişmesi için 
nelerin gerçekleştirilmesi gerekir? Geleneksel toplumlarda çocuk emeğinin 
konumu, içeriği farklı iken, dünyada ve ülkemizde bugünkü vahşi duruma nasıl 
gelinmiştir? Bu duruma gelinmesinde, hangi ideolojik anlayışlar etkili olmuştur? 
Ortaya çıkan bu ve benzeri sorunları çözmek için ne tür politikalar üretilmelidir?

Endüstri devrimi öncesi ve bu devrim dışında kalan toplumlarda çocuk emeği, 
üretim sürecinin doğal parçasıdır. Her toplumda, yaşa ve cinsiyete dayalı bir 
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işbölümü vardır. Geleneksel toplumlarda bu, normal bir durumdur. İster kırsal 
kesimde, isterse kasaba ve kentlerde yaşıyor olsun çocuklar, ailesinin veya 
başkalarının yanında çalıştırılırdı. Bu durum, toplum, çocuk ve aile tarafından 
doğal karşılanır. Kırsal bölgelerde ailenin tüm bireyleri, güçleri, yaşları ve 
zamanlarına göre üretim faaliyetlerine katılmaktadır. Ancak, geleneksel 
toplumlarda çalışma süreci, işin yapısı ve kültürel dokusu farklıdır. Bu çalışma 
koşulları ilkel bir sömürü içerse de doğal bir ortamda, çocuğun yaşına, gücüne 
uygun olarak gerçekleşir. Yaşıtları da benzer durumda olduğu için, psikolojik 
açıdan zor durumda kalmaları, ezilmeleri söz konusu değildir. Belli bir yapı 
içerisinde yetiştirildikleri, meslek edindikleri için bugünkü gibi önemli sorunlar 
oluşmamaktadır. Hatta devlet kademelerinde görev alacak olan memur adayları 
bile, usta-çırak düzeni içerisinde yetiştirilirdi. Çocuk yaşamın içerisinde 
yetişmekte, işe küçük yaşlarda, doğal bir durum olarak başlatılmakta, o işi yapan 
meslek sahibinin yanında, belli kurallara ve aşamalara göre ilerlemektedir. 
Sömürgeci kapitalist düzende olduğu gibi, çocuğun ekonomik ve psikolojik 
açılardan ezilmesi, yıpranması, toplum gözünde değer yitimine uğraması söz 
konusu değildir. Sanayi kapitalizminin sembolü olan makinenin soğuk demiri, 
işyeri şefinin despotik ve ruhsuz yüzü, otoriter emirleri, düzenin baskıcı atmosferi 
yoktur. Çocuğu geleceğe, mesleğe hazırlayan, ona bazı beceriler kazandıran 
bir durum söz konusudur. Endüstri devriminin ortaya çıkmasıyla bu durum 
hızla değişmiş, zor koşullarda, düşük ücretle çalıştırılan çocuklar sorunu ortaya 
çıkmıştır.

Dünyadaki mevcut dengeler, nasıl ve ne zaman bozuldu? Bu bozuk düzene 
hangi koşullarda, nasıl gelindi? Hikâyenin başlangıcı 15. yüzyıla kadar 
geriye gider. 16. yüzyılda dünyada önemli gelişmelerin yaşanması, Batı’nın 
dünya kaynaklarını talan etmeye başlaması, bu düzene giden yolu açmıştır. 
Akdeniz çevresinde başlayan ticari gelişmelerle çözülen feodalite sonucu, 
kentlere doğru önemli nüfus yığılmasına yol açmıştır. Kentlere gelen yoksul 
köylüler, mülksüzler, kentlerin etrafına yerleşerek, çok zor koşullarda yaşam 
mücadelesine girişmişlerdir. Tam da bu süreçte, gelişmeye başlayan emek 
eksenli endüstrileşme hareketlerinin ihtiyacı olan iş gücünü, bu yoksul kitleler 
karşılamıştır. 16. yüzyıldan önce başlayan ve hızlanan bu gelişmeler, değişmeler, 
bazı sınıfları tasfiye ederken, tarihte var olmayan yeni sınıfları ortaya çıkarmıştır. 
Bu gelişmeler bağlamında, 18. yüzyılda ticaret burjuvazisi, 19. yüzyılda sanayi 
burjuvazisi ve dolayısıyla vahşi kapitalizm sisteme egemen olmuştur. Düşük 
ücretle sattıkları emekleri dışında, yaşamak için hiçbir gelire ve mülkiyete sahip 
olmayan emekçilerin durumu ise tam bir felakettir.  

Çocuk emeği de bu sürecin ürünüdür. Çocuk emeği demek, üretim maliyetleri 
açısından büyük kâr elde etmek demektir. Vasıflı işçilerin yerini endüstrileşmeye 
bağlı olarak fabrikalarda daha düşük ücretle çalışmak zorunda olan, yüz binlerce 
kadın ve çocuk almıştır. Çalışmak zorunda kalan bu çocukların ve emekçilerin 
çalışma süreleri 14-15 saat, ortalama ücretleri ise, karınlarını kısmen doyuracak 
kadardır. Emekçiler yarı aç, yarı tok olarak çalışmak zorundadırlar. Ellerinden 
başka bir şey gelmemektedir. Sağlık hizmetleri, sigorta, iş güvenliği, hafta 
sonu izni gibi haklardan ise söz etmek mümkün değildir. Bu koşullarda, sadece 
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çocukların çalışıyor olması değil, geçmişle kıyaslanamayacak oranda sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Diğer yandan, bu yeni koşullar, üretim ilişkilerindeki 
değişmeler, çocuk emeğinin yabancılaşmasını, acımasızca sömürülmesini, 
çocuğun makineleşmesini de birlikte getirmiştir. Çocuk ve kadın emeğinin 
maliyet düşüklüğü, işverene karşı çaresizliği ve uysallığı, sömürüyü daha da 
derinleştirmiştir. Bugün de aynı durum pek çok ülkede sürmekte, çocuklar zor 
koşullarda, açlık sınırının altında çalıştırılmakta, sömürülmektedir. 

Emekçi kitleler aleyhine oluşan bu zor ve katlanılması mümkün olmayan 
koşullar, özellikle 19. yüzyılda büyük çatışmalara ve çalkantılara yol açmıştır. 
19. yüzyılda kapitalist sistem üretim ilişkilerine tamamen egemen olmuştur. 
Böylece, sosyal sınıfların yaşam tarzları ve koşulları tamamen değişmiştir. Bu 
koşullar altında emekçi kitleler, 1820’lerden itibaren yoğun eylemlere, grevlere, 
ayaklanmalara başlamış; 1830, 1848 ve 1870’lerin devrimci hareketleri ortaya 
çıkmıştır. 

18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan burjuva devrimleri ve bu devrimlerle 
oluşturulan burjuva sistemi, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yoğun 
şekilde eleştirilere uğrarken sosyalist akımlar da güç kazanmaya başlamıştır. 
Gerçekleştirilen eylemlerin gidişatı kapitalist sistemin sonunu hazırlayacak, onu 
yıkıp yeni bir düzen kuracak gibidir. Burjuva egemen sisteminin buna bir çözüm 
bulması, ele geçirdiği ekonomik ve siyasal düzeni koruması gerekmektedir. 
Eylemci çevrelere bazı tavizler verilerek, onlarla uzlaşma yolları aranmaya 
başlanır ve kısa bir süre sonra da çözüm bulunur. Batı’daki emekçi kitlenin yaşam 
düzeylerini yükseltecek sosyal refah devleti ilkesi yürürlüğe konulur. Batı’da 
vahşi kapitalist sistemi iyileştirmeye yönelik adımlar atılır. Sosyal refah devleti 
anlayışı ile bir denge sağlanır. Sosyal refah devleti ile birlikte politik, ekonomik 
alanlarda bölüşümün kitleselleşmesi, çalışanlara ve halk kesimlerine ekonomiden 
bir miktar pay verilmesi kabul edilmiş, sendikal hareketler teşvik görmüştür. Bu 
uzlaşma girişimleri, sömürgeci sistemin Batı sistemi içerisinde, kendi toplumunda 
yer alan ve kendinden olan, düşük gelir gruplarına belli bir pay aktararak yoluna 
devam etmesi anlamına gelmektedir. Bir başka anlatımla, Batı’da sosyal refah 
devleti ilkesinin ortaya çıkması, sosyalist hareketlerin düzene karşı yürüttükleri 
mücadeleler sonucu elde ettikleri iyileştirmelerin sonucudur. Sosyal refah devleti, 
kapitalist sistem içerisinde, 19. yüzyılın ikinci yarısında emekçi kitlelerin verdiği 
siyasal mücadelelere bağlı olarak egemen sınıflarla uzlaşmaları sonucu ortaya 
çıkmış bir düzendir. Sosyal refah devleti, bir anlamda kapitalist sistemin sigortası 
olmayı kabul etme anlamına gelmektedir. Bu sigorta karşılığında, kapitalist 
sistem varlığını sürdürürken, Batılı emekçi kitleler de yaşam düzeylerini, sosyal 
haklarını iyileştirmişlerdir. Batı’da sermayenin düzene verdiği rüşvetin adı, 
sosyal-refah devleti içerikli politikalardır. Böylece sistemin geleceği Batı adına 
garantiye alınmıştır. Dünyanın başka bölgelerinden ve Batı’dan elde edilen artık 
üründen kapitalist düzen içerisinde yaşayan bireylere daha fazla ekonomik pay, 
politik ve hukuksal bazı haklar verilerek, Fransız devriminin eşitlik, özgürlük, 
kardeşlik, adalet, dayanışma sloganları üzerine evrenselliği de ekleyerek, Batı 
kapitalist sistemini tedrici politikalarla tüm dünyada geçerli kılmaya çalışmıştır. 
Önemli olan düzenin sürmesidir. Batı dışı ülkelere bu değerleri aktarmaya 
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çalışması ise onların da önüne hedefler koyarak, kendilerine karşı birleşmelerini 
önlemek ve sisteme dışarıdan gelecek saldırıları önlemeye dönüktür. Bir başka 
anlatımla, 19. yüzyılın sonlarından başlayarak, Batı’da emekçi kitleler üzerinde 
sistemin sürmesi adına olumlu sonuçlar veren bu taktik, daha sonra diğer dünya 
halkları üzerinde uygulamaya konulmuştur. Batı dışı toplumların, Batılı sömürü 
düzenini aşacak alternatif yeni ve daha iyi bir düzen önerileri olmadığı için de bu 
plan hâlâ işlemektedir. 

Avrupalılar kendilerini dünyanın efendisi, diğer halkları ise, efendiye hizmet 
etmesi gereken aşağı yaratıklar, köleler olarak görüp değerlendirmişlerdir. 
Tarih boyunca Batı dışı halklara, toplumlara barbar gözü ile bakılmıştır. O 
toplumları oluşturan insanların zekâları, psikolojileri, inançları kendilerinden 
çok aşağı “yaratıklar” olarak değerlendirilip bu bağlamda bir muameleye tabi 
tutulmuşlardır. Batılıların bakış tarzları, ruh halleri, psikolojileri her zaman 
böyle bir zihniyet eşliğinde hareket etmiştir. Bu anlayışlarına bilimsel kılıflar 
da bulmuşlardır. Doğada güçlü ve zeki olanların ayakta kaldığına, zayıf ve 
akılsızların yok olduğuna kendi kendilerini inandırıp, kendilerinin dışında 
kalanları akılsız ve zayıf olarak değerlendirmişlerdir. Kendilerini güçlü ve zeki, 
kendi dışındakileri zayıf ve akılsız olarak gören anlayış ne acıdır ki Batı dışı 
halkların bilim insanlarına, aydınlarına da kabul ettirilmiştir. Bu yarı mistik ve 
ırkçı bakış açısı, Batılı çevrelere eski Yunan’dan beri egemen olmuştur. Dünya 
kaynakları bu zihniyetle sömürgeleştirilmiş, halkları ise ezilmiştir. Önemli bir 
kısmı ise uygarlıkları ile birlikte imha edilmiştir. Tüm bunlar yapılırken, yakın 
geçmişte bile, temel bakış açıları, Batı dışı halkların hiçbir zaman kendileri ile 
eşit olamayacakları, sadece belli bir yeteneğe sahip olanların kendilerini çok 
geriden izleyecekleri ve kendilerine tabi olmaya devam edecekleri yönündedir. 
Bu bakış açıları bugün belli oranda törpülenmiş, inceltilmiş olmakla birlikte 
esasta bir değişikliğe uğramamıştır. Bu zihniyetle yönetilen dünyada çocuk 
emeğinin neden ortaya çıktığı da kolayca anlaşılmaktadır. Batı bu soruna da kendi 
içerisinde bir çözüm bulmaya çalışmış ve daha önce ortaya çıkan sosyal refah 
devleti düşüncesi geliştirilerek çalışan kesimlerin sorunlarına ikincil derecede 
çözüm üretmiştir. Sosyal refah devleti olgusuyla gündeme gelen çocuğun 
toplumsal hayattaki konumuna ilişkin kurumsal ölçekli iyileştirmeler Batı’da 
modernite ile şekillenmiştir. 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan sosyal refah 
devleti anlayışı, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında adalet ilkesi çerçevesinde, 
toplumsal gerçeklik, eşit haklar ve eşit bölüşüm temelinde ifadesini bulan bir 
politika olarak daha geniş uygulama alanları bulmuştur. Bu politikanın amacı, 
sosyal sınıflar arasındaki çelişkileri en aza indirmek, toplumu bir bütün olarak bir 
arada tutmaktır. Bireylerin toplumsal açıdan hiçbir ayrım gözetmeksizin maddi 
olanaklardan yararlanması sağlanmalıdır. Buna göre, toplumu oluşturan bireylerin 
sosyal, ekonomik ve siyasal haklarının güvence altına alınması ve yaratılan 
ulusal gelirin adil bir şekilde dağıtılması devletin temel görevidir. Toplumun, 
dezavantajlı kesimlerini, güçlü sosyal yapılar karşısında koruyabilmesi, ancak 
sosyal hukuk devleti anlayışının yürürlüğe geçirilmesiyle mümkündür. Sosyal 
refah devleti, devlet eliyle sosyal sınıflar arasında denge kurmaya, sosyal adaleti 
sağlamaya, eşit hakları gerçekleştirmeye, sınıfsal farklılıkların açılmasını 
önlemeye dönüktür. Devlet, herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi 
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için gerekli önlemleri almak zorundadır. Sosyal refah devleti anlayışı, daha fazla 
özgürlük, daha iyi yaşam ve sosyal adaleti içerir. Devlet bu hakları anayasal 
ilkeler yoluyla sağlamaya çalışır. Sosyal refah devleti, sosyal demokrasi 
yoluyla toplumsal eşitliği, temel hakları, adaleti, yaşam standardını düzenleyen, 
denetleyen, hakların gelişimini sağlayan ve koruyan bir konumdadır (Kaya, 
2000: 229-241). 

Batı’da güçlü bir akım haline gelen sosyal refah devleti anlayışı, sosyalist 
anlayıştan sağa sapan bir üçüncü yol denemesidir. Giderek Marksizm’den 
uzaklaşmış, 1929 ekonomik krizi sonrası Keynesçiliğe yaklaşmış ve ilerleyen 
yıllarda giderek liberalleşmiştir. İngiltere’de İşçi Partisi’nin tercih ettiği siyasal 
yoldur. Sosyal refah devleti, sosyal demokrasi, refah devleti anlayışı, devlete 
sosyal ödevler yükleyip sınıflar arasındaki gerginlikleri yumuşatmak gibi bir rol 
oynamaktadır. Bu şekillenişte Sovyetler Birliği’nin varlığı da Batılı reformist 
politikaların geliştirilmesinde etkili olmuştur. Radikal devrimci anlayış karşısında 
bir set oluşturmaktadır. Ancak 1980’li yıllarda neo-liberal-muhafazakâr 
politikalar ve ardından 1990’larda Sovyetlerin yıkılmasıyla bu politikalar 
oldukça zayıflamıştır. Sovyet baskısından kurtulan Batı dünyası, Üçüncü Yol 
söylemleriyle piyasacı anlayışı liberal sosyalistler aracılığı ile savunmayı 
başarmışlardır. Bu bağlamda da önce sorunu yaratıp sonra bazı hakların verilmesi 
bir aldatmacadan öteye geçmemiştir.  

Günümüzde bunca gelişmeye rağmen dünyamızda ve ülkemizde hâlâ 
çocuk emeği sömürüsü devam etmektedir. Bunun sorumlusu kimdir? Çocuklar 
mı? Aileler mi? Egemen kapitalist sistem mi? Çocukların hayatta kalmak için 
çalışması ve sistemin çarkları arasında sömürülmesi, yoksulluk kavramına 
sığınılarak, basitleştirilerek çözülecek bir sorun değildir. Bu tür içi boşaltılmış 
kavramlarla sömürünün şiddeti, vahşiliği gözden kaçırılamaz. Sömürü 
sisteminin, egemen çevrelerin paralı “elemanları”, bilimi o çevrelerin çıkarları 
doğrultusunda kullanarak kavramların içini boşaltmaktadırlar. Sorun, öncelikle 
mevcut egemenlik ilişkilerinin yarattığı tek boyutlu bir uygarlık sorunudur. Sorun, 
egemen anlayışla, uzmanların konuyu daraltıcı, gözden kaçırıcı anlayışlarıyla 
çözülemeyecek kadar büyüktür. Sorunun kaynağı mevcut düzendedir ve tüm 
dünyada çözüm beklemektedir. Nasıl bir dünya istiyorsak çözüm de o doğrultuda 
olacaktır. Çocuk sorunlarının, toplum ve uygarlık örgütlenmelsinden bağımsız, 
kendi doğuş koşulları ve kaynağı dışında, salt hukuk düzeyinde ele alınması, 
sorunlara yeni sorunlar eklemektedir. Bugün Batı dışı ülkeler, Batı’ya karşı yeni 
bir düzen arayışından ziyade, Batı’ya entegre olmaya çalışmaktadırlar. Buradan 
çözüm çıkarmak zordur. Temel sorunlardan bağımsız, dar, uygulamalı ve 
geneli görmeyen, kavramayan, Batı egemenliğini, sömürüsünü, ülke sorunlarını 
göremeyen alan çalışmalarıyla çözümlenemez. Pratikte sorunlar daha geniş 
boyutludur. Mevcut egemen düzenin değerlerine, amaçlarına sığmayacak kadar 
büyüktür. Öncelikle düzene, Batı egemen sistemine karşı çıkılmalıdır. Çocuktan, 
kültürden, toplumdan ayrıştırılarak sorunları gidermek mümkün değildir. 
Bu, yabancılaşma ve marjinalleşme anlamına gelmektedir. Çocuk, mutlak, 
kendiliğinden bağımsız bir kategori değildir. Tarihi, toplumsal, insani, bütünsel 
bir olaydır. Sorunların temel kaynağı Batı merkezli düzenlerin kendisidir (Eğribel, 
2011: 121-130).
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Biz sosyal bilimciler, şimdi her şeyi Batı literatürüne, zihniyetine göre ele 
alıp değerlendirdiğimiz için geçmişin, kendi toplum tarihimizin verilerini, 
deneyimlerini, çözüm önerilerini tamamen gözardı edip, araştırmalarımızı bile 
vahşi Batı kapitalist düzeninin verilerini tek yönlü kullanarak sonuca ulaşmaya 
kalkışmakta, o veriler arasında sıkışıp kalmakta, farklı çözüm önerilerini, 
değerlendirmelerini görmezlikten gelmekteyiz. Batı her konuda olduğu gibi, bilim 
zihniyetini de kendi çıkarlarını geçerli ve haklı kılacak şekilde biçimlendirmiş ve 
kendi dışındakilere de bu paradigmaları dayatmış, kabul ettirmiştir (Kıray, 1999). 
Bizler de bir konuyu “bilimsel açıdan” incelerken, verili paradigmalara göre elde 
edeceğimiz sonuçların kime ve neye hizmet edeceğini sorgulamadan, önerilen yolu 
izleyerek yanlışa düşmekteyiz (Sezer, 1993). Örneğin daha düne kadar üretim ve 
tüketim alışkanlıklarımız, ekonomik zihniyetimiz, Batılı yaklaşımların tam tersi 
kurallara göre işlemekteydi. Ekonomik unsurları değerlendirme ölçütlerimiz, 
mülkiyet anlayışımız, Batı dünyasının ölçütleri ile tamamen farklıydı. Bugün 
onların tümünü yok sayıp, Batılı çevreler ne diyorsa ona göre sonuçlara ulaşmaya 
çalışmaktayız. 

Dün olduğu gibi bugün de kapitalist sistem, dünya halklarını ve kaynaklarını 
kullanmaktadır. Dünyanın kaynaklarını ele geçiren Batı emperyalizmi elde ettiği 
kârın bir kısmını kendi emekçi kesimlerine aktarıp onların yaşam standartlarını 
yükselterek sınıf bilincini zayıflatmakta ve sistemin geleceğini garanti altına 
almaktadır. Ancak kaynakların, emeğin, çocuk emeğinin sömürülmesi dünyanın 
Batı dışında, en büyük sorunu olarak varlığını hâlâ sürdürmektedir. Batı, 
kendi halklarının yaşam düzeylerini, sosyal güvenliklerini geliştirirken, dünya 
coğrafyasında yaşayan halkları vahşice sömürmeye devam etmektedir. Batı, 
bir yandan, kendi coğrafyasının dışında kalan insanları, emekleriyle, enerji ve 
hammadde kaynaklarıyla sömürürken, diğer yandan bu toplumların bir kısmını, 
pazar olma potansiyeli taşıyanlarını, kapitalist sistem adına kullanmaktadır.  
Bir yandan bu ülkelerin hammadde kaynakları kullanılmakta, diğer yandan 
bu hammaddelerle üretilen malların önemli bir kısmı yüksek fiyatlarla yine o 
ülkelere satılmaktadır. Böylece sömürü ikiye, hatta üçe katlanmakta, kontrolden 
çıkmaları ve kendi başlarına hareket etmeleri, gelişme göstermeleri her açıdan 
önlenmektedir. Böylece Batı’nın efendiliği, zenginliği, üstünlüğü de bir döngü 
halinde sürekli hale getirilmektedir. Bu mücadelede, Batı dışı ülkeleri yönetenler, 
bilim üretenler de, Batı’nın çıkarlarının önde gelen savunucuları olarak bu 
döngünün sürmesinde, işbirlikçilik rolünü oynamaktadırlar. 

Öncelikle kapitalist sömürgeci sistemin ortadan kaldırılması için hep 
birlikte mücadele etmek, Batılı kapitalist düzeni geride bırakma yolunda, temel 
paradigmalar geliştirmek ve daha yaşanabilir bir uygarlık, siyasal bir düzen için 
bilinçlenmek ve elbirliği ile çalışmak gerekmektedir. İşte o zaman, başta çocuk 
emeğinin sömürülmesi olmak üzere pek çok temel sorunu çözmek mümkün 
olacaktır.
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Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri

Saniye Dedeoğlu*

Bugün burada kadın olmanın sonuçlarını ve bu sonuçların emek piyasalarında 
kadınlara nasıl bir yer hazırladığını ele alamaya çalışacağım. Çok genel olarak 
toplumsal cinsiyet nedir biraz ondan bahsetmek istiyorum, sonra da toplumsal 
cinsiyet kadınlara istihdamda ya da emek piyasalarında nasıl bir yer açıyor buna 
değineceğim. Çok da uzatmak istemiyorum tartışmaya zaman kalsın diye. 

Ünlü bir Fransız feminist yazar, Simone de Beauvoir, İkinci Cins adlı 
kitabında şöyle bir vurgu yapar: “Kadın doğulmaz, kadın olunur”.  Bugün 
burada, kadın olma yolculuğunun Türkiye’de işgücü piyasalarında nasıl bir 
anlamı var, onun resmini çizmeye çalışacağım. Biraz sayılar vererek başlayalım. 
Bir bebek doğduğunda onun hangi cins olduğunu anlamak o kadar kolay değildir. 
Bebekleri birbirinden ayırmak için kızlara pembe, erkeklere mavi giydiriyoruz, 
ki birbirlerinden ayrılabilsinler. Daha doğar doğmaz onları seçtiğimiz renkler 
dolayısıyla kadın ve erkek olarak ayırıyoruz ve böylece toplumsal cinsiyet dişlisi 
işlemeye başlıyor. 

Toplumsal cinsiyet nedir? Nasıl tanımlıyoruz? Daha önceleri iki cins 
arasındaki biyolojik farklılıklar gibi görülüyordu. Ancak zamanla yapılan 
çalışmalar, toplumların kültürel ve sosyal olarak da kadın ve erkekliğe yüklediği 
anlamlar, kadın ve erkeğe verdikleri farklı roller biyolojik farklılığın ötesinde 
bir fark olduğunu ortaya çıkardı. Kadın ve erkek olmakla ilgili algılarımız da 
toplumsal cinsiyet temelli farklılıkları belirlemektedir. Sonuçta, fiziki olarak 
farklı göründüğümüzden hareketle, doğduğumuzdan beri farklı davranılıyoruz. 
Erkek: güçlü, kuvvetli, mert, ‘’sözünün eri’’,  kadın: kırılgan- narin, alıngan, bir 
taraftan da anaç ve sevecen olarak kurgulanıyor ve o şekilde yaşanıyor. Daha 
felsefi tartışmalara baktığımızda doğurganlıktan kaynaklı kadının vahşi doğayla, 
ehlileştirilmemiş olanla eşleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Bunun karşısında 
erkeğin medeniyeti, kültürü yani sosyal olanı temsil ettiği ile ilgili algılar var.  
Tabii sadece fiziki farklılıklarımıza ilişkin bir gösterge olmanın ötesine geçiyor 
toplumsal cinsiyet. Çünkü aynı zamanda bir güç ilişkisi ve eşitsizlikleri de 
besleyen bir yapının altyapısını oluşturmaya başlıyor. Bu eşitsizliklerin ve güç 
ilişkilerinin nasıl geliştiğine baktığımızda, mülkiyetin ortaya çıkmasıyla ve 
özellikle kapitalist toplum özelliklerinin dünya üzerinde yayılması ile, ekonomik 
üretim faaliyetlerinin ve yeniden üretim faaliyetlerinin birbirinden mekânsal 
olarak ayrılmasında görüyoruz. Bunun sonucunda, özel alan dediğimiz kadının 
daha aktif olduğu belli aktiviteler ortaya çıkıyor. Hepimiz biliyoruz, ev alanı 
dediğimiz, bakım yapılan, yeniden üretimin yapıldığı, çocuk bakılan mekânlar 
bunlar. Bu mekânlarda, kadınlar yemek, ev temizliği, çamaşır gibi faaliyetlerinin 

*  Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF,  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü öğretim üyesi.
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yanı sıra hasta, yaşlı bakımı, insan neslinin yeniden üretilmesi gibi faaliyetler 
yapıyor. Erkeğin kamusal alanda yaptıklarına baktığımızda, kadınların yaptığı 
aktiviteler dışında kalan, örneğin, ekonomik gelir sağlamak, siyaset yapmak, 
kamusal karar alma mekanizmalarını yönetmek gibi aktiviteler sayılabilir. Bu 
ayrışmanın nedeni daha çok erkeğin rasyonel olanı, akılcı olanı temsil ettiği 
söyleminin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak baktığımızda bu rol 
paylaşımı çok da sıkıntılı olmayabilir. Herkesin rolleri var. Bütünün parçaları 
olarak da görebiliriz. Ancak şöyle bir sorun var. Az önce ayırdığım, kamusal 
alanla özel alan diye, sınıflı toplumlarda bir alanda yapılan aktiviteler toplum 
tarafından ödüllendirilirken, diğer alanda (ekonomik olmayan) yapılanların 
değersiz bulunduğu bir toplumsal değer sistemi var. İşte bu noktada, toplum 
erkeğin aktivitelerini ekonomik olarak bir karşılık verirken, kadınların yaptıkları 
aktiviteler karşılıksız kalmaktadır. 

Buraya kadar soyut olarak anlatmaya çalıştığımız toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerinin somut olarak nasıl yaşandığına örnekler vermeye çalışalım. 
Örneğin, Türkiye’de eğitim alanında yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri 
nasıl tezahür etmektedir görelim. Cumhuriyetin kuruluşundan beri herkesin 
eğitilmesine ilişkin çok ciddi ve yaygın politikalar olmasına rağmen, kadınların 
eğitim konularında erkeklerden geri olduğunu görüyoruz. Son on yılda 
okuryazarlık oranlarında ciddi bir artış var, fakat hâlâ 2.5 milyon kadın okuma 
yazma bilmiyor. Yani, her beş kadından biri okuryazar değil. Çok korkunç 
rakamlar bunlar. Bütün eğitim alanlarında, lise, üniversite eğitimlerinde, kadınlar 
erkeklerden hep daha düşük oranlarda eğitim seviyesine sahipler ve hemen her 
alanda erkeklerin gerisinde kalıyorlar. İki alan var kadınların erkekleri geçtiği: 
Okuryazar olmama oranları ve okul terklerinde kadınlar erkeklerin önünde. 
Şimdi ikinci bir alan olarak siyasette baktığımızda, kadın nerede duruyor? 
Siyasette varlık göstermek, toplumda üretilen kaynakların kime dağıtılacağı 
konusunda çok önemli bir konudur. Türkiye’de kadınların milletvekilleri içindeki 
temsil oranları da çok düşük. 1935’deki rakamı dahi yakalayabilmiş değiliz. 
Örneğin,  1935’de 395 milletvekilinin 18’i kadın (%4.6) iken bu oran, ancak 
2002’de yeninden %4’e çıkıyor. Önceki yıllarda hep bu oranın altında seyrediyor 
kadın milletvekili oranları. Son yıllarda bu oranda yavaş olsa dahi bir artış var, 
2007’de 550 milletvekilinin 50 kadın (%9) iken, 2011’de 79 kadın milletvekili 
ile %14’e çıkıyor. Yine, yerel yönetimlerde kadın temsilinin düşük olduğunu 
görüyoruz, kadın belediye başkanı oranları çok düşük olduğu gibi kadınlar 
belediye meclisi ve il meclislerinde neredeyse hiç temsil bulamıyor. Devletin 
bürokratik mekanizmalarında, kadınları üst düzey bürokrat, vali, vali yardımcısı 
kademelerinde göremiyoruz. Sonuç olarak, kadınların siyasete ve karar alma 
mekanizmalarına katılmadığını söyleyebiliriz. 

Ataerkil toplumsal yapının ve erkek egemenliğinin üretilmesinde bir diğer 
önemli olgu da şiddet. Türkiye’de de çok yaygın kadına karşı şiddet. Kadınlar 
hep şiddeti kendilerine en yakın erkeklerden görüyor. Bu bize, erkek şiddetinin 
kurumsallaşmış bir sorun olduğunu da gösteriyor. Araştırma sonuçları, bazı 
kadınların kendine uygulanan şiddeti haklı gördüğünü gösteriyor. Gerçekten 
şiddet, erkek egemenliğinin kadın bedeni üzerinde inşa edildiği önemli bir alan 
olarak karşımıza çıkıyor. 
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin işlevinin ne olduğuna baktığımızda, 
kadının kamusal alana yani erkeklerin egemen olduğu alana geçmesini 
engellediğini görüyoruz. Fakat, kamusal alanın kadınlara tamamen kapalı 
olduğunu söylemek doğru olmaz. Peki, kadınlar, kamusal alana çıktığında nasıl 
bir iş hayatı onları beklemektedir? Türkiye’de Avrupa’yla, sadece Avrupa’yla 
da değil, karşılaştırıldığında kadın istihdam oranlarının çok düşük olduğunu 
görüyoruz. Bizde kadın istihdam oranı %25’in az üzerine çıkınca seviniyoruz 
ama dünya genelinde bu oran %50’nin üzerinde seyrediyor. Daha önceleri, kadın 
istihdamındaki düşüşü kırdan kente göçün bir sonucu olarak görüyorduk. Ama 
şimdi bunun tek açıklayıcı sebep olmadığı konusunda birçok feminist araştırmacı 
hem fikir. Çalışan kadınların ne işler yaptığına baktığımızda tüm çalışanların 
yarısı yevmiyeli işlerde çalışıyorlar. Kalan yarısı da tarımda kendi toprağında 
çalışan ücretsiz aile işçisi kadınlar. Bu kadınların büyük çoğunluğu da çalışan 
olarak görüldüklerinden habersizler, sadece istatistiki bir kategori olarak çalışan 
olarak kaydediliyorlar, tarımda ücretsiz aile işçileri. Ücretli veya maaşlı çalışan 
kadınların %22’si, yevmiyeli kadınların %94.5’i, işveren kadınların %29’u, 
kendi hesabına çalışan kadınların %92’si herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
bağlı değil. Ücretli çalışan kadınlar ne iş yapıyorlar diye baktığımızda, kadınların 
daha çok kadına uygun olduğu düşünülen işler yaptığını görüyoruz. Çoğu tekstil 
sektöründe, markette ve kuaförde çalışıyor. 

Kadınların kayıtdışı istihdamı sadece tarımsal alanda değil genel istihdam 
içinde de yüksek oranlardadır. 2008 verilerine göre toplam kadın istihdamının 
%58’i kayıt dışı koşullarda çalışmaktadır; erkekler için bu oran %38’dir. 2000’li 
yıllarda kayıtdışı istihdam alanında yaşanan önemli bir gelişme, tarım dışındaki 
kayıtdışı işlerin artış hızının tarım dışı istihdamın artış hızının iki katı olmasıdır. 
Kentsel alanlarda yaratılan marjinal ve kayıtdışı işlerde daha çok kadınların 
çalıştırıldığı göz önüne alındığında, tarım dışı alanda meydana gelen bu istihdam 
artışının önemli bir kısmının kadın emeğine yöneldiği söylenebilir.

Hizmetler sektöründeki küçük işletmelerde sekreterlik, telefon operatörlüğü, 
kuaförlük, manikürcülük, kasiyerlik gibi işler yapan ve kayıtdışı olarak çalışan 
binlerce kadın vardır. Resmi istatistiklerin kayıtdışılığın tamamını ölçemiyor 
olduğu düşünülürse, kadınların kayıtdışı çalışma oranlarının belirtilen 
rakamlardan daha da yüksek olduğu açıktır.

Türkiye’de kadınların ev-eksenli çalışması giderek yaygınlık kazanan bir 
kadın çalışması haline gelmiştir. Ev işçilerini de bu kategoride değerlendirebiliriz. 
Öyle ki, Türkiye’de çalışabilir yaşta olup ev kadını olarak istatistiklere kayıtlı 
12 milyon kadın var ve bu kadınlar resmi istatistiklere aktivite dışı olarak kayıt 
edilseler bile, kentsel alanlarda yapılan mikro ölçekli araştırmalar bu kadınların 
daha çok marjinal işlerde enformel olarak çalıştıkları ve aile bütçesine katkı 
yapmayı amaçlayan gelir getirici aktivitelerle uğraştığını göstermektedir. 
Özellikle endüstriyel üretimde taşeronlaşmanın yaygınlaşmasıyla birlikte kadınlar 
evlerinden bu üretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir. Ev eksenli 
çalışma 1990’lardan günümüze kentsel alanda yaşayan düşük gelirli kadınların 
en temel uğraşlarından birisi haline gelmiştir.   Ev eksenli çalışan kadınların da ev 
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kadınıyım demesi, aynı zamanda kadınların yaptığı şeylerin kendileri için de ne 
kadar görünmez olduğunu gösteriyor. Ben kendini ev kadınları olarak tanımlayan 
bazı kadınların ev eksenli çalışanlar ve ev işçileri olarak kendi ailelerine gelir 
getirdiklerini düşünüyorum.  

Biz neden kadınlar olarak enformel ve marjinal işlere mahkum oluyoruz? Bu 
sorunun cevabı elbette ataerkil toplumsal yapımızda yatıyor. Bu sistem, kadın 
için öncelik olarak evi dikte ediliyor. Ev işleri ve bakım hizmetleriyle ilgili 
2006’da yapılan araştırmada TÜİK gösteriyor ki kadınlar günde 5 saatten fazla 
ev işine zaman ayırıyorlar. Bu aslında neredeyse, tam zamanlı bir çalışma. Bir de 
gelir getirici bir iş yaptığımızda, kadınların çalışma süreci 12 saate çıkıyor. Buna 
karşın erkekler sadece 51 dakika ev işlerinde çalışıyorlar. Kadının yüklendiği bu 
yük erkek egemenliğini üretiyor ve kadınların enformel işlerde yoğunlaşmasını 
sağlıyor. Diğer taraftan güvencesiz işlere bizi mahkûm eden etkenlerden bir 
diğeri ise, bakım hizmetlerindeki kadının korkunç yükünün devlet politikası 
sonucu sağlanan kurumsal bakım hizmetleri ile hafifletmemekte, aksine engelli 
ve yaşlı bakımı yapan kadınlar devletten bakım hizmetleri için nakit destek 
alabilmektedirler. Türkiye’de çocuk bakımında kurumsal hizmetler çok sınırlı. 
üç çocuk yap diyorlar ama kreş konusunda herhangi bir gelişme sağlanmış 
değil bugüne kadar. Tüm bu uygulamalar ve kurumsal hizmetlerin eksikliği 
ataerkilliğin yeniden üretilmesini sağlıyor. Karamsar bir tablo çizdim. Umudu 
nasıl çıkaracağız bu karamsar tablodan? İşte kadınların oluşturduğu bağımsız 
örgütler, politika yapıcı kurumlar ve kadınların bireysel mücadeleleri ancak 
bize bir çıkış yolu işaret etmede çok başarılı. Ayrıca Kreş Haktır Platformu 
gibi kadınların ihtiyaç duyduğu kamusal hizmetlere ışık tutan faaliyetler var 
ve bunların artması gerekiyor ki toplumsal yapıyı dönüştürmek için önemli 
adımlar atalım. Sonuç olarak, kadın doğulmaz ama kadın olmanın pratiklerini 
değiştirebilelim ve yeniden yazabilelim, daha eşit bir dünya için. 
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Bahşedilmiş Demokrasi ve Paternalist Devlet Karşısında Çocuk1

Filiz Kartal2

                                                   
Aslında konuşma başlığı bana verildi ve ben bunun altında size bir siyaset 

bilimci olarak ya da siyaset bilimci olmaya çalışan biri olarak, bir şeyler söylemek 
istiyorum. Bahşedilmiş demokrasiden aslında ne anlıyoruz ve bunun çocuk için 
ne anlama geldiğini, aslında bahşedilmiş demokrasinin sadece çocuklar için değil 
erişkinler, yetişkinler için de problemli taraflarından bahsedip, devletin paternalist 
uygulamalarına da değinerek tamamlamak istiyorum. Aslında demokrasi 
dediğimiz şey sihirli bir sözcük; çok fazla bağlamlarda çok farklı anlamlara 
gelmektedir. Ben burada liberal demokrasiyi tartışmaya açmak istiyorum. 

   
Liberal demokrasinin en büyük vaadi işte bütün yurttaşları eşit ve özgür 

yurttaşlar olarak siyasal alana dahil etmek gibi bir iddiası olması. Zaten 
demokrasiyi çekici kılan da bu eşitlik ve özgürlük kavramı. Bu iki kavramı, 
liberal demokrasinin ne kadar eşitlikçi ve ne kadar özgürlükçü olduğunu biraz 
açacağım, daha sonra bunu haklarla ve çocuklarla ilişkilendireceğim. Eşitlikten 
kastı liberal demokrasinin, her yurttaşa aynı hakların bahşedilmiş olması. Yani 
hukuk önünde eşitlik, yani bir eşit erişim ve fırsat eşitliği söylemi. Bütün bunlar 
aslında bir yanıyla liberal haklar söylemiyle de ilişkili. Eşitlik kavramı herkese 
eşit muamele etmesi anlamında hem herkesi evrenselleştirmesi, farklılıkları göz 
ardı etmesi ve farklılıklardan doğan dezavantajları da dolayısıyla göz ardı etmesi 
nedeniyle eleştiriliyor. İkincisi, fırsat eşitliği, aslında gerçek hayatta var olan, 
yaşanan ayrımcılıkları, sınıfsal eşitsizlikleri hesaba katmadığı ve bunlar hayatta 
yaşanırken fırsat eşitliğinden söz etmenin de aslında sadece bir tür aldatmaca 
olduğu üzerine bir eleştiri var. Ama liberal demokrasi özgürlük kavramlarını 
aslında birey özgürlüğü altında ön plana çıkartıyor. Bireyin özgürlüğü aslında 
birey üzerine, bireyin hakları ve özgürlükleri üzerine örülen bu liberal söylem 
sonuçta yurttaşları siyasal alanda sadece kendisi ya da dahil olduğu grubun 
çıkarlarını savunan insanlara dönüştürüyor. Yani siyaset aslında bu liberal 
demokratik anlayışta bir çıkar ilişkisi, ortak meselelerin göz ardı edildiği, sadece 
çıkarlara odaklı bir siyaset anlayışı ve yine liberalizmde bu kamusal alan özel 
alan ayrımını da dikkate alırsak değerlerin daha çok özel alan meselesi olduğu, 
siyasal alanın ise daha çok çıkarlara odaklandığı görülüyor. Hak öncelikli siyaset 
farklı anlamlarda da sorunlu. Tekrar oraya değineceğim.         

Liberal demokrasinin en önemli vurgusu ya da yine vadettiği en önemli değer 
yurttaşların kendi seçtikleri hayat biçimini sürdürme konusunda tarafsız, yansız 
olması. Bu ne demek? Birincisi farklı dünya görüşlerine, -bu dünya görüşlerini 
çok geniş anlamda kullanıyorlar yani herhangi bir ideoloji, bir din ya da yaşam 

1  Bu bildirinin yazılı metni Sempozyum Düzenleme Kurulu’na iletilmediğinden konuşma 
kayıtlarından çözümleme yapılmıştır.

2  Doç.Dr., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim üyesi.



61

tarzı, her şey olabilir-  insanların kendi seçtikleri hayat biçimine göre hayatlarını 
yönlendirmelerini, bu şekilde yaşayabilmelerini aslında bir demokratik sistem 
sağlamalı. Peki, bunun için ne gerekli? Bunun için en önce kişisel ve medeni haklar 
gerekli. O yüzden bu haklar söyleminin, liberal demokrasinin merkezinde bunu 
sağlamak için bu hakların devlet tarafından garanti edilmesi ya da bahşedilmesi 
gerekiyor. İkinci önemli nokta yurttaşların bu kendisi için uygun gördüğü ya da 
yaşamak için sürdürmek istediği hayat tarzının sürdürmesi için aynı zamanda var 
olan farklı yaşam biçimleri hakkında da bir bilgiye sahip olması, sadece bunun 
farkındalığı ve bilgisi ötesinde farklı yaşam biçimlerini sorgulayabilmesi ya 
da eleştirebilmesi gibi olanaklara da sahip olması gerekiyor. Yoksa bu sistem 
demokratik bir sistem olamaz. Bunun için de gerekli olan şey yine liberalliğini 
vurguladığım eğitim hakkı, ifade etme hakkı, ifade etme özgürlüğü, basın 
özgürlüğü, sanatsal özgürlük gibi bir dizi özgürlükler paketi de bu farklı yaşam 
biçimlerini tanıma ve onları eleştirme hakkından doğuyor. Dolayısıyla eğitim 
meselesi demokrasi için önemli bir mesele. Hem hayat tarzımızı sürdürme hem 
de başka yaşam biçimlerini ve kendimizinkileri de sorgulama gibi bir mantığı 
var. 

Peki, temel değerler bunlar üzerine kurulursa devlet nasıl bir tavır almalı? Bir 
kere liberal demokratik bir devlette hiçbir zaman devletin “birey yurttaşların” 
tercih ettikleri yaşam biçimine müdahale etmemesi ve kamu politikalarını 
oluştururken aslında büyük toplumda var olan farklı yaşam biçimlerini ve hayat 
anlayışlarını dikkate almadan kamu politikalarının oluşturulması. Böyle bir 
tarafsızlık ve yansızlık miti var. Bu da çok tartışılan bir şey. Tamam, herhangi 
bir konuda hiçbir dünya görüşünü temel almamak ve bunun karşısında da yansız 
olmak, aslında bu da bir taraflılıktır. Aslında bu yolda liberal devlet, liberal 
değerleri aslında ön plana çıkarıp bunları işlemektedir. Yani bir tarafsızlık aslında 
söz konusu bile değildir. “Kamu politikalarında tarafsızlığı öncelemek de taraflı” 
diye bir eleştiri de var. 

Tekrar bu hak temelli siyasetin, liberal demokrasideki haklar öncelikli 
siyasetin bir başka sorunlu yanının da altını çizmek istiyorum. Bu da, siyaset hak 
talep etme ve hakların kurumsallaşması üzerine inşa edilince her yeni hak talebi 
aslında yeni bir düzenleme, yeni bir mevzuat, daha sonra bu kurumsallaşma 
giderek toplumsal hayatın daha fazla kurumsallaşmasına neden olan bir sürece 
neden oluyor. Dolayısıyla bu kurumsallaşma ve düzenlemeler dışında ortak 
meselelerin tartışıldığı ya da ortaklığın mesele edildiği bir siyasal alan kalmamış 
oluyor yurttaşlar açısından ve bunun sonucunda da karar verme mekanizmaları 
yani demokratik karar mekanizmaları dışında, artık her şey yurttaşın dışında 
gerçekleşiyor. Artık yurttaşlar herhangi bir şey için bir tür demokratik mücadele 
vermek zorunda da değil. Yani zaten haklar bahşedilmiş- hakların kullanımı zaten 
ayrı bir konu-  bu haklar söylemi yurttaşları hem kamusal ve siyasal meselelere 
karşı duyarsızlaştırıyor hem de kendisinin dışında daha üst ve daha karmaşık 
kurumlara bırakıyor.

 
Şimdi bu hak temelli söyleme çocuklar açısından bakarsak; çocuk hakları 

tartışılan mesele. 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi var. 
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Buna çok atıf yapılıyor. Çünkü bu Sözleşme, çocukların tehlikelerden korunması, 
onların çeşitli alanlarda katılımda bulunması, eşit muamele görmeleri, kişisel 
fikirlere sahip olma ve bunları ifade etme haklarından bahseden bir bildirge. Şimdi 
aslında Sözleşme.., bu hak temelli bütün yaklaşımlar için getirilen eleştiri bunun 
için de getirilebilir. Yani bu aslında bu çocuk haklarının kâğıt üzerinde var olması 
aslında onların gerçekten kullanılabilir ya da hayata geçirilebilir olduğu anlamına 
gelmiyor. Birincisi bu. Bir başka önemli konu aslında bütün bu çocuklarla ilgili 
meselelere yaklaşırken bunların yetişkinler tarafından yapılıyor olması. Yani bu 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni yetişkin insanlar çocuklar adına yazıyor ve çocuklar 
adına onların “iyiliği” için onların yüksek yararı için yetişkinler karar veriyor. 

Son dönemde aslında daha çok çocuk odaklı, çocuklar üzerine yapılan sosyal 
bilimlerdeki bazı araştırmalarda aslında çocuklara bir nesne gibi yaklaşılmış. 
Yani daha çok çocuk odaklı yaklaşımlar üzerine bir kurgu var. Fakat bu 
özellikle siyasal katılım meselesinde çok zor bir alan. Bir kere gerçekten kendi 
inisiyatifleriyle çocukların katılım yaptıkları durum mümkün olabilir mi? Yani 
yetişkinlerin onlar adına onlar için düzenledikleri mekanizmalar, onlar için şöyle 
yapın, böyle yapın yönlendirmesi olmadan, çocuğun tamamen otonom, özerk 
biçimde geliştireceği inisiyatifler ki o zaman büyüklerin dünyasından farklı bir 
kendi dillerine hâkim oldukları bir model geliştirilebilinir mi? Bunun olması için 
aslında çocukların bu koruyucu, paternalist yaklaşımdan ya da işte ne diyelim 
çocukları bir potansiyel olmaktan çok şekillendirilecek, yönlendirilecek bir grup 
olarak gören yaklaşımların dışında bir şey gerekiyor. 

Çocukların bu yetişkinlerin bu tasarrufundan kurtulması aslında onlara olan 
bağımlılıktan kurtulmasının tek yolu kendi hayatlarını kendilerinin kazanıyor 
olması. Aslında bunun tek örneği, bunu şeye bağlayacağım, Latin Amerika’da 
böyle bir çocuk ve ergen örgütlenmeleri var. Orda çocuklar birtakım liderlikler 
yapıyor. Ama bu çocuklar çalışan çocuklar ve hiçbir şekilde ailelerine dayanmadan 
yaşıyorlar. Yani en özgün katılımcı inisiyatifi o Latin Amerika ülkelerindeki çocuk 
liderlik hareketinde görülebiliyor. Onun dışında bunu Batı demokrasilerinde 
ya da Batı toplumlarında ya da Batı gibi olmaya çalışan toplumlarda diyelim, 
liberal demokrasi anlamında görmek mümkün değil. Buradaki sorun ne? Aslında 
çocuklar sadece devlet paternalizmiyle karşı karşıya değiller; iki birbiriyle örtüşen 
paternalist durumla karşı karşıyalar. Birisi biraz daha geleneksel ve modern 
öncesi, diğeri biraz daha modern bir yaklaşım. Geleneksel yaklaşım çocuğu 
aslında ailenin sahipliğinde yani ona ait bir şey olarak görüyor. Hem aile çocuk 
üzerinde bir sahiplik ilişkisi kuruyor hem devlet politikalarını geliştirirken aileyi 
çocuğun sahibi olarak görüyor. Bu zaten sorunlu bir yaklaşım. Ama şimdi bu 
yeni çocuk odaklı yaklaşımlarla falan ailenin dışında, çocuğu kendisi de bağımsız 
ve aslında geleceğin potansiyel yurttaşı gibi gören yaklaşımlar da var.  

Aslında demokrasi deyince daha çok liberal demokrasiden bahsettim ama bir 
başka demokrasi pratiği, cumhuriyetçi gelenekte var. Ama oradaki paternalist 
uygulamalar, hak odaklı olmaktan kaynaklanıyor liberal demokraside. Ama 
cumhuriyetçi siyaset anlayışında problem daha çok haklar yerine görevlerin, 
vatandaşlık bilincinin, vatandaşlık erdemlerinin ön plana çıkmasından 
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kaynaklanıyor. Burada çocuğun üzerindeki paternalist tavır daha çok artıyor.  
Çocuk, artık sadece potansiyel yurttaş olarak ve nasıl olması gerektiği de devlet 
tarafından biçimlendirilecek yurttaş olarak görülüyor. Aslında bu cumhuriyetçi 
felsefenin kendisi için de çok problemli bir konu. 

Bu iki paternalizmin en fazla birbiriyle çatıştığı nokta ise eğitim meselesi. 
Çünkü çocukların eğitimine kararı kim verecek? Yani aslında ailelerin bu 
sahiplik anlayışı nedeniyle, kendi çocukları üzerinde tabii ki bir tasarrufta 
bulunma özgürlüğü olmalı, herkes çocuğuna istediği eğitimi vermeli, diyen bir 
anlayış var. Diğeriyse, aileler kendi dünya görüşleri ya da kendi yeterlilikleri 
çerçevesinde buna karar verdikleri için bu işi ailelere bırakmak yerine devletin 
tarafsız ve yansız –ama bunun hiçbir zaman böyle olmadığını biliyoruz- ama 
devletin rasyonel bir eğitimi empoze ettiği bir sistem. Şimdi mesele aslında ne 
devletin empoze ettiği ne de ailelerin özgürce karar verdikleri bir alan olması. 
İkisi arasında bir tür dengeli bir model… Bir yere kadar aile etkili olabilir ama bir 
yerde de burada yine demokrasi bağlamında çocuğun sadece ailenin belirlediği 
değerlerle tanışmaması, farklı yaşam biçimlerini ve olanaklarını tanıması adına 
da devletin böyle bir eğitimi verme hakkından söz edilebilir.

Konu demokrasiyle ilişkilendirildiğinde çok farklı alanlara gidebiliyor. En 
önemli çakıştığı nokta bu eğitim meselesi. Çok da ikna edici bir yaklaşımdan 
da bahsetmek istiyorum. Yani tamamen çocuk özerkliği üzerine kurulan eğitim 
anlayışı da bütün bu iki tür baskıdan, iki tür paternalizmden çocuğu kurtarmak için 
dizayn edilmiş. Öğrenme yöntemini bile çocuğun kendi kendine belirleyeceği… 
Orası uzmanlık alanım olmadığı için sadece ilişkilendirmek istedim-. 

Teşekkür ederim sabrınız için.
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Tartışma: “Çocukluğun ve Çocuklara İlişkin Sorunların 
Ekonomipolitiği” Oturumu

İzzettin Önder: Ufak bir şey söylemek istiyorum sadece. Biz hep çocuklar 
üzerine biraz statik olarak konuştuk şimdiye kadar galiba. Çocuk dediğimiz 
şey gelecek nesilse bugünkü neslin çocuklar üzerine hâkimiyeti, eğitimi vs. 
yollarla aslında gelecek neslin şekillenmesidir. Gelecek nesilse, şu anda, burada 
ve korkunç bir despotik sistem kullanıyoruz aslında. Gelecek neslin kaderini 
belirliyoruz. Dolayısıyla bugünkü nesilde hâkim olan gruplar gelecek nesle de 
hâkim olmak isteyecekler uzantılarıyla. Bugün gelecek nesli şekillendiriyoruz 
aslında. Sadece çocuk üzerinde durmak -arkadaşlarımı tenzih ediyorum- bunu da 
gündeme getirmenin faydası olduğu kanaatini taşıyorum. Statik durumdan daha 
dinamik bir duruma geçen bir nesil… Bunun için de benim fikrimi sorarsanız, 
kapitalist sistemde bu fazla mümkün gözükmüyor. Şimdi kapitalizmin çok 
temel dürtüsü ne kullanırsa kullansın, hakimiyeti elden bırakmamak. Bunu 
siyasilerimiz söylüyor. Ne diyorlar? “Yiğitlik paylaşılmaz.” diyorlar. Böyle bir 
şey kapitalizmin özünde var.  O zaman da başka bir şey düşünmemiz lazım. Ben 
en iyisi susayım şimdi. Ben de bir hocayım çünkü. Peki, buyurun efendim. Şimdi 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şöyle yapalım, soru sormak isteyen bütün kaç 
kişi var bir alalım müsaadenizle. 

 
Sizin adınızı rica etsem hocam lütfen. Zeynel Polat. Peki, hocam teşekkür 

ederim. Başka efendim. Sonra sizi gördüm Ezgi Koman. Siz efendim? Şerif 
Demirel. Siz hanımefendi? Zuhal Hanım. Arkada siz efendim Cihan Bey. 
Sanırım epey karnımız acıkmış durumda. Bütün arkadaşlarım şöyle bir şey 
yaparsa eğer, benim bu söyleyeceğimi söylemezsem dünyanın ekseni değişecek, 
dolayısıyla mevsimler değişecek, insanlık ölecek derseniz söyleyin. Ama böyle 
değilse, kısaca sorularınızı belirtin ve hangi meslektaşıma soracaksanız onu da 
belirtirseniz memnun olurum. Buyurun, efendim.

 
Zeynel Polat: Ben de bütün katılımcı arkadaşları sevgiyle selamlıyorum. 

Hocam zaten soracağımız sorunun yarısını kısıtladınız. Sözü fazla uzatmadan…  
Filiz Hocam şöyle bir şey söyledi. Evet, paternalist anlayışa karşı çıkarken 
zorunlu eğitimi savunmak bir çelişki değil midir? İkincisi, kusura bakmayın çok 
aklıma takıldı. Bayram Hocamın dediği 1960’lardan başlayan sosyal demokrasi 
-ben pek sosyal demokrasiyi bilmeyen biriyim- nasıl başladı? Bana kısa bir tarif 
etsin.

İzzettin Önder: Bütün soruları alalım, öyle devam edelim. 

Ezgi Koman: Teşekkürler. Aslında ben de Filiz Hanımın söyledikleri üzerine 
bir iki bir şey söyleyip ardından hakikaten de açmaya ihtiyaç var. Çünkü bu 
iki günün meselesi. Hani bu paternalizm ve kapitalizmde çocuk mevzusunu 
konuşurken haklar mevzusuna da bayağı bir değineceğimizi düşünüyorum. 
Çünkü şöyle bir şeye kapıldım ben. Çocuk Hakları Sözleşmesi pek çok şekilde 
yorumlanabiliyor. Aslında çok eleştirel bir tarafı var. İki gün boyunca konuşmak da 
iyi gelecek hepimize. Bu arada Gündem Çocuk Derneği’ndenim ben. Dolayısıyla 
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haklarla ilgili eleştiriyi yapmamız gerekiyor. Fakat şey meselesini açmanıza 
ihtiyacım var benim. Hakikaten Çocuk Hakları Sözleşmesi, manzumesi yani, 
sürekli yenilenen bir şey. Sadece orada yazılı haklar üzerine değil de bir algı, bir 
görüş bir yandan. Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle paternalizm kıskacındaki çocuğu 
nasıl şey yaptığınızı hakikaten biraz açmak gerekiyor. Çünkü aksine Çocuk 
Hakları Sözleşmesi, hem devletin paternalizmine hem de ailenin tutumuna kadar 
bizim çocuğu özgürleştirirken elimizdeki çok güçlü bir araç. Gerçekte liberal 
demokrasinin bir şeyi ama paternalizmle arasındaki şeyi açmanıza çok ihtiyacım 
var. Çünkü iki gün boyunca tartışmalarımızı yönlendirecek diye düşünüyorum.

Şerif Demirel: Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Birinci sorum Mustafa 
Hocama. Konuşmasına başlarken Adana’da bir çocuk işçinin başının pres altında 
kalarak ölmesinden bahsetti. Bu son yıllarda işçi cinayetleri giderek artıyor. 
Bu konuda özellikle çocuk işçilerine yönelik cinayetlere karşı nasıl bir tutum 
alınması gerektiğini soracağım. 

İkinci sorum Saniye Hocama. O da Malatya’da işçi ve işçi durumlarının ele 
alınması gerektiğini söylemişti. Malatya hem tarım hem de sanayi ili olması 
nedeniyle mevsimlik tarım işçileri var. Bu mevsimlik tarım işçilerinin içerisinde 
çok yoğun çocuklar ve kadınlar bulunmakta. Bununla ilgili nasıl bir çözüm yolu 
üretilebilir? Teşekkür ederim.

Bir katılımcı: Aslında burada temel olarak özellikle çocuklar, eğitimde, 
sağlıkta ve birçok yönüyle mağdur durumundalar. Çocuk işçileri de var. Bu 
sistemi olabildiğince açmaya çalıştınız ama şöyle bir şey var: Kapitalist sistem 
ekonomik ilişkileri düzenlerken aslında sosyal yapıyı da, sosyal ölçüyü de bir 
taraftan düzenliyor ve dolayısıyla biz kapitalist sistemi ne kadar algılamaya 
çalışırsak çalışalım bir taraftan alternatif bir yaşam, evet sistemin içerisinden 
alternatif bir yaşamdan söz ediyoruz ama gündelik yaşam ilişkileri içerisinde 
alternatif bir yaşamı nasıl sergileyebiliriz? Biraz da bunu konuşmak gerekir diye 
düşünüyorum. Sorum özellikle Mustafa Hoca’ya. Şöyle bir şey sormak istiyorum 
sistemi çok iyi algılayabilmemiz için. Çocukları kimi zaman çocuk işçi olarak 
kimi zaman kapitalist sistemin bir parçası olması için özellikle sınav sistemiyle 
bir yarış atı durumuna getirirken, çocuklarımıza en azından aile içerisinde veya 
en azından dar alanda bir alternatif yaşam nasıl sunabiliriz? Bunu konuşmak 
gerekiyor. 

Onun dışında ben bir sağlıkçıyım. Bir sağlık emekçisiyim. Kapitalizm eğitim 
sisteminde ciddi anlamda boşluklar yaratırken, diğer yandan sağlığa ulaşmak 
ve nitelikli bir sağlık hizmeti almada da ciddi manada gerçekten ciddi sıkıntılar 
yaşanıyor. En son noktada çocuklar hastanelere başvuruyorlar ve yetişkinlerin 
talepleri ya da ihtiyaçları doğrultusunda böyle bir başvuru mekanizması gelişiyor. 
Bunu çok ciddi manada tartışmak gerekiyor. Belki konumuzun biraz dışında ama. 
Dolayısıyla bu sistemin içinde çocukların hem eğitimli hem başarılı hem bedensel 
varlığı… Mustafa Hocam işte Roboskili çocuklardan ve tarım işçisi olarak 
hayatını yitiren çocuklardan bahsetti ama bunların bir tarafının da sağlık olduğunu 
söyleyebiliriz. Özellikle Malatya biliyorsunuz tarım alanı, kayısıcılık çok yaygın 
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ve kayısı üretiminde çocuklar çok fazla çalıştırılıyor. Kayısı üretiminde kullanılan 
kimyasal maddelere, düşmelere, travmalara çok fazla maruz kalan çocuklarımız 
da var. Birçok yönüyle düşünmek gerekiyor. En azından bizlerin orta sınıf bir aile 
yapısında gerçekten nasıl davranmamız gerekiyor. Şöyle bir algı var hepimizde, 
kısmi olarak aslında ben de yapıyorum bir anne olarak, hani daha çok test çözse 
çocuk daha olumlu bir şey yapıyor. Daha çok kitap okuması noktasında bir yaşam 
standardımız, bir algımız yok? Nasıl bir alternatif yaşam sunabiliriz? Çocuğu 
buna yönelik bir güdüleme içerisine nasıl sokabiliriz? Teşekkürler…

İzzettin Önder: Son soruyu alalım artık.

Devkan Kaleci: Merhaba Devkan Kaleci. Eğitim Fakültesi’nde yardımcı 
doçentim. Şimdi temel olarak incelediğimiz zaman aslında önemli problemlerden 
bir tanesi, toplumumuzun daha doğrusu dünyamızın bilişim anlamında 
hızla değişiyor olması ve aslında sosyal ağlar hızla gelişmekte ve insanların 
bütün hayatı ve başta bütün çocuklar olmak üzere hepsinin bu şekilde bilişim 
toplumunun verdiği sonuçlara göre büyütülüyor ve geliştiriliyor olması ve bu 
bilişim teknolojilerinin tamamında büyük kapitalist ülkeler, başta Amerika olmak 
üzere onların, yani başta internetin yöneticisi olarak onların bize ve çocuklarımıza 
empoze ettikleri bilgiler ve aslında her şeyin o şekilde yönetiliyor olması. Fakat 
gördüğüm kadarıyla Sempozyumda bunun üzerinde hiç bilgi verilmemiş, bunun 
üzerine herhangi bir oturum yapılmamış. Yani sonuçta artık toplum klasik 
toplum değil, tamamen sosyal ilişkilerin hepsi internet ve sosyal ağlar üzerinde 
veya eğitimimizin tamamının bunun üzerine olmasına rağmen yani geçmişin 
problemleri, bugünün problemleri üzerine tartışılıyor. Çocuklarımız geleceğimiz 
olduğuna göre gelecekte çocuklarımız nasıl yetişecek üzerine durulmamış. 
Bu konuda neler düşünüyor sayın konuşmacılarımız?  Bunu merak ediyorum. 
Teşekkür ediyorum.

İzzettin Önder: Bütün soru soran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kısa olursa 
hocam lütfen. Son alarak sizi alalım lütfen. 

Bir katılımcı: Ben öncelikle katılımcıları selamlıyorum ve emeği geçen 
hocalarıma teşekkür ediyorum. Küçük bir ek yapmak istiyordum Saniye Hocamın 
açıklaması üzerine. Muğla’da belediye meclisinde bir kadının bile yer almadığını 
belirtmişti yanlış hatırlamıyorsam. Dersim’den geliyorum. Dersim’den selam da 
getirdim bu arada. Dersim’de bir kadın eş başkanımız var. Bölgenin de birçok 
ilinde bir siyasetin yürütüldüğü bir politika, %50 oranında bir kadın katılımını 
esas alan bir politika güdülüyor. Siz de takip ediyorsunuzdur. Büyük oranda 
bir kadın oranı, partilere oranladığınızda büyük bir kadın katılımını görüyoruz. 
Bunu eklemek istedim. Onun dışında eş başkanlık sistemi konusunda görüşlerini 
almak istiyorum. Eril zihniyette verdiği mücadeleyle korumaya çalışan jinolojik 
bir bakış açısıyla hayatın her alanına girmeye çalışan bu kadın yaklaşımında 
görüşlerini merak ediyorum hocamızın. Teşekkür ediyorum. 

İzzettin Önder: Teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz arkadaşlarımız 
cevaplarını hazırlarken bir şeyden bahsetmek istiyorum, zaman almadan. Birincisi, 
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son konuşmacı arkadaşımıza katılımı için çok teşekkür ederim arkadaşlarımın 
adına. Yani Türkiye’de Alevi toplumunun Sünni İslama yaptığı katkının yanında 
Kürt vatandaşlarımızın topluma yaptığı çok büyük katkılar var. O bölgede belki 
siz de biliyorsunuzdur, ben de okuyorum veya biliyorum, kadın haklarının batıdan 
bile veya Orta Anadolu’dan bile fevkalade ilerde olduğu kanaatindeyim. Bilgiler 
var. İkinci mesele, sanırım ortalarda sormuştunuz, isminizi alamadım. Şimdi 
çok ayıptır bunu söylemem ama müsaade ederseniz söyleyeyim, şahsi bir şey 
değil. Birkaç yerden hasbelkader yazı alıyorlar. Bugün bir yerdeki yazıma tam da 
bunu hiç bilmeden temas ettim. Bugün otobüse bindiğimizde İstanbul’da gençler 
özellikle kalkıyorlar bir şey çıkartıyorlar, kulaklarına takıyorlar. Bu kapitalizmin 
müthiş bir zaferidir. Müthiş bir zekâsıdır. Beyninizi kullanmayacaksınız, ben 
ne kadar ve nasıl istiyorsam öyle kullanacaksınız. Müthiş zamanımızı alıyor. 
Bizim buna şiddetle karşı çıkmamız lazım. Günde her an haber dinlemenin 
anlamı var mı? Bir sabah bir akşam dinleriz ne olacak yani? Üçüncü Dünya 
Savaşı’nı mı yaşıyoruz? Aslında yaşıyoruz; Üçüncü Dünya Savaşı’nda ileri ülke 
kapitalizmi yaşamada insan beyninin metalaştırılması çok önemli bir silahtır. Bu 
silah psikolojik silahtır. Yani bizi öyle hale getiriyor ki, ben acıktım, yoruldum, 
susadım, affedersiniz tuvaletim geldi, uykum geldiden başka analiz yapacak 
beyni olmayacak. Bu analizleri yapamayacağız. Sistemi anlayamayacağız sadece 
fiziksel ihtiyaçlarımız hakkında etki altında olarak yaşayacağız. Bu müthiş bir 
silahtır aslında çok doğru belirttiniz bunu. Bu beynimizin metalaştırılmasıdır. 
Bizim köleleştirilmemizdir. Şimdi arkadaşlarımızdan yine sırayla gidelim. 
Mustafa Hocam sizden başlayalım. Müsaade ederseniz.

Mustafa Durmuş: Teşekkür ediyorum. Zaman da kısıtlı. İki tane soru var. 
İkisini de birleştirip kısaca cevap vermeye çalışacağım. Ama şunu söyleyeyim, 
ben bir eğitim bilimci değilim; iktisatçıyım, maliyeciyim.  Dolayısıyla da o 
çerçeve içerisinden yaklaşmaya çalışacağım. Öncelikle iş cinayetleri ve çocuk 
işçi cinayetleri olarak. Aslında iş cinayetleri sistemin kendisinde var. Yeni ortaya 
çıkmış bir şey değil. Fakat son dönemdeki güvencesizleştirme, esnekleştirme, 
tamamen denetim dışına alınmış istihdam süreçleri, çok daha hızlı bir şekilde 
yani o neoliberal dediğimiz bir süreç ve çok daha fazla bir şekilde artmış 
durumda. Bu, kapitalizmin fıtratında var. Kâr, üretim güdüsü olduğu sürece 
iş cinayetleri kaçınılmaz bir hale geliyor. Bu son dönemde daha da arttı. Tabi 
çocukların giderek iş cinayetlerine kurban gitmesinin spesifik nedenleri de var. 
Tarımda çalıştırıyorsunuz çocukları. Çocuklar tabii hem kötü hava koşullarına 
maruz kalıyorlar hem orada bazı makineler ve traktörler karşısında zorlanıyorlar. 
Çocukların dirençleri çok fazla gelişmediği için iş kazalarına fazla maruz 
kalabiliyorlar ama bunun için de bu çocukların oraya gitmesine engelleyen 
çözümler üretmek lazım. Yani o çocuklar o alanlara gitmezlerse ki bu iki gün 
boyunca sürecek olan Sempozyumda da asıl bu ortaya çıkacaktır, bana kalırsa bir 
ölçüde bu hafifletilmiş olacaktır. Ama tabii bunu ortadan kaldırabilmek mümkün 
mü? Tamamen kaldırabilmek mümkün değil. Bu sistem var olduğu sürece, ucuz 
ve kolay emek üzerine ve kâr biriktirmek üzerine devam ettiği sürece canları 
da yansa, ağlasalar da sızlasalar da hem bu iş cinayetleri devam edecek hem de 
çocukların iş cinayetleri devam edecek gibi geliyor. Yapılabilecek şeyler var. 
Ona ilişkin sözlerimi saklı tutuyorum. 
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İkinci olarak, alternatif yaşam dendi. Yani ben bakıyorum çocuklara benim 
de torunum var mesela, yani ben mesela nasıl yetiştiririm diye bakıyorum da. 
Yani yapacağım bir kere şu olurdu. Kapitalist toplum içerisinde yaşadığımız 
için karşımızda çok güçlü bir hegemonya olduğunu biliyoruz. İşte hocam çok 
güzel bir örnek verdi. Bütün hayatımız boyunca düşünce biçimimizi belirlemeye 
çalışıyorlar. Buna karşı bizim de kendi çözümlerimizi sadece aile içerisinde 
üretmemiz yetmiyor ama ilk yapacağımız şey bir kere çocuklarımıza korkmamasını 
öğretmek. Biz yıllarca, özellikle 12 Eylül Darbesi’nden sonra bizim kuşağımız 
kendi çocuklarına karşı inanılmaz kötü davrandı. Onları apolitikleştirdiler; onları 
mücadeleden uzak tuttular; onları koruma gayreti içerisine girdiler. Bir kere 
bundan kaçınmamız lazım ve çocuğun böyle bir ortam içerisinde yaşadığını çok 
iyi bilmemiz lazım. Son söz… Hemen onu da söyleyip bırakacağım. Aslında bir 
tartışma konusu; hani şu sosyal demokrasi ve sosyal demokrasi konusunda bir 
miktar ayrı düşünüyorum bu konuda hocalarımın izinleriyle: Bu sadece sermaye 
sınıfının kendisinin verdiği ödün değil, kendisinin de tezgâhladığı bir şey değil. 
Bu işin diğer boyutunda da işçi sınıfının verdiği mücadeleler de var. Yani işçi 
sınıfının vermiş olduğu mücadeleler olmasaydı, o ödünün ben sermaye sınıfından 
koparılabileceğini düşünmüyorum. Asla bir proje değil, yeniden hayata gelmez. 
Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz, böyle bir çağda sosyal demokrasinin bir şansı var 
mı? Bence de asla yok.  Bunu söylemek ayrı bir şeydir. Ama bu bir mücadele 
ürünüdür. Çatır çatır da masaya oturtulmuştur. O döneme baktığımızda da önemli 
kazanımları olmuştur. Görüp görebileceği en geniş refah budur. Ama bununla 
da bir yere varılması mümkün değildir. Hani bir filozofun dediği gibi “Siz hangi 
limana gideceğinizi bilmiyorsanız, arkanızdan aldığınız rüzgârın size hiçbir 
faydası yoktur.” O liman kapitalizm ötesi bir limandır. O liman sosyalizmdir. 
Ülkenin de demokratikleşerek buna gitmesi lazım. Yani demokrasi ve sosyalizm 
mücadelesinde birlikte yürünmesi lazım. Birincisini de hafife almamak gerekir 
diye düşünüyorum. Ülkenin ciddi sorunları var. Teşekkür ediyorum.

Saniye Dedeoğlu: Şimdi ben, özellikle Malatya sorusunu sormuştu 
arkadaşımız. Adınızı unuttum kusura bakmayın. Malatya vurgusu yapmamızın 
arkasında biraz kişisel bir sebep var. Ben naçizane Muğla’da yaşayarak 
Malatya’da, özellikle organize sanayi bölgelerinde yaşanan işçileşme sürecini 
biraz anlamaya çalışıyorum. Bununla ilgili de bir araştırma yaptım. Küçük bir 
şey. Çünkü Malatya son dönemde, AKP döneminde, endüstrileşmeyle kırsal 
üretimi birlikte yaşıyor anladığım kadarıyla. Yani siz bir taraflarda çok yüksek 
oranlarda ucuz emek gücü talep eden tekstil yani pamuk, hazır giyimi şehrinizde 
barındırıyorsunuz, işte LC Waikiki denen, Marks&Spencer denen Avrupa’da 
da belli yüksek markalara üretim yapan fabrikalar Malatya’da organize sanayi 
bölgesinde. Biraz belki daha yerelin koşullarına dair bilginin üretilmesi… İşte 
tarımda biliyoruz mevsimlik işçi çok yaygın. Kayısı bir tarımsal faaliyet ürünü 
olduğu halde endüstriyel ticari bir ürün ve burada çocuk emeğinin yaygın 
kullanılıyor olduğu bariz. Çünkü mevsimlik tarım işçilerinin içinde çocukların 
ve kadınların oranı çok yüksek. Malatya vurgum biraz da oradan. Yani o yerelin 
bilgisiyle genel bilginin arasındaki o bağın kopmaması, kendi hayatlarımızdan 
da çıkarak işte o çok büyük laflar olan kapitalizmi, paternalizmi daha iyi 
örneklendirme çabasıydı. Ama hani Malatya’daki tarımda mevsimlik işçiler, 
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çocuklar ve kadınlarla ilgili yani benim söyleyebileceğim çok da bir şey yok bu 
noktada. Ama işte yerel örgütler var burada. Hani belki de onlara çok iş düşüyor. 

Dersim’den gelen arkadaşımın sorduğu soru çok zor bir soru. Yani zor 
bir soruydu. Şimdi bu eril siyaset meselesi, hani ben derinleştiremedim 
sunuşum sırasında ama kotaların önemli olduğunu düşünüyorum. Yani eril 
siyasetin biçimini değiştirir mi değiştirmez mi? O başka bir tartışma konusu 
ama kadınların en azından ne bileyim o platformlarda var olmaya başlaması 
gerekiyor. Belki de iki biçim var. Nicel olarak katılarak o eril siyasetin biçimini 
değiştirmek ve bugün hep arayacağımız alternatif biçimler neler olabilir? Onları 
deneme açısından önemli. Dersim’deki belki de bu açıdan çok güzel bir örnek, 
teşekkür ederim. Ama şöyle de bir şey yaşanıyor günümüzde, buna da dikkat 
etmek gerekiyor. İşte 2008’de dünya krizi başladığından beri, İzzettin Hocam da 
benden daha iyi biliyor muhtemelen, bu hani bizim neoliberal kurumlar olarak 
bildiğimiz kurumların başındaki adamlar alınıp onların yerine kadınlar konuyor. 
Şimdi bu şeyi değiştiriyor mu? IMF’nin, Dünya Bankası’nın varlığında bir 
politika değişikliği yaratıyor mu? Bilmiyorum. Herhalde yaratmıyor, değil mi? 
Çok fazla yaratmıyor. Yani hâkim paradigmanın erkekler eliyle değil de kadınlar 
eliyle gerçekleştirilmesi, şey anlamında niteliksel bir dönüşüm yaratmıyor. 
Ama kadınların o platformlarda var olup onları dönüştürmesinin de bir yolu. 
Kotalar özellikle çok önemli. Bu pozitif ayrımcılık meselesi epey konuşuldu ama 
hâlâ birçok kurumda bunun uygulanmadığını görüyoruz. Kamu istihdamında 
kadınlara baktığınızda ki işte anayasal eşitlik, 2004 yılında anayasaya eklenen 
madde, devleti kadınlarla erkeler arasındaki eşitliği sağlamakla yükümlü kılıyor. 
Ama baktığımızda, kamudaki kadın istihdamı yani nicel eşitlik sağlamaya niyetli 
bir kurum ne yapar? İşte der ki ben bari bunları %50-%50 yapayım ki yani şey 
olsun. Bunun bile çok uzağındayız. Kotalar pratikte denenerek görülmesi gereken 
bir süreç sanırım. 

Şimdi bu alternatif yaşam biçimleri geliştirme belki en zor şeylerden bir 
tanesi. Sabah Mustafa Hoca da bahsetti. Günümüzde yaşadığımız bu kapitalist 
saldırı biraz da bu kapitalizmin ilk ortaya çıktığı döneme çok benziyor. Neydi 
o “çitleme dönemi”. O müştereklerin ya da kamusal alan dediğimiz alanların 
özelleştirilmesi üzerine kuruluyordu. Şimdi de nasıl yaşıyoruz? O var olan 
müştereklerimizin elimizden alındığını yaşadığımız bir dönem. Belki orada işte 
geçenlerde okuduğum bir makaleden biraz da esinlenerek… Bizim de kendimize 
ait hani belki böyle bir alan olarak ama ilişkiler olarak bu müştereklere alternatif 
müşterekler yaratılması ve hayatın her alanına bunun yaygınlaştırılması önemli 
olabilir gibi geliyor bana. Teşekkür ediyorum.

Filiz Kartal: Ben aslında Zeynel Bey’in sorusunu tam anlamadım. “Zorunlu 
eğitimle ilgili ne düşünüyorsunuz mu?” dediniz.    

Zeynel Polat: 4+4+4 eğitime karşı çıkarken birçok arkadaşımız şunu 
savundu; işte zorunlu eğitim, zorunlu olmayan eğitim… Ben aslında paternalist 
yaklaşımların zorunlu eğitimden kaynaklandığını düşünüyorum. Yani eğitime 
bakış açısından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani o anlamda sizin bir 
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akademisyen olarak zorunlu eğitim konusunda neler düşündüğünüzü öğrenmek 
amacıyla sordum.

Filiz Kartal: Yani isterseniz şöyle cevaplayayım ben soruyu. Ben hani hiçbir 
siyasal otoritenin, hiçbir ideolojinin zorunlu eğitimi dışlamadığını söyleyebilirim. 
Yani en liberal olanlar bile farklı hayat tarzlarının olduğunu, hoşgörünün nasıl 
olması gerektiğini tartışıyorlar. Zorunlu eğitimi kendi açımdan açıklamak 
gerekirse ben zaten ondan yanayım. Ama bunun kuralları bu şekilde olmamalı. 
Belki kurallar altında olmalı fakat iktidarın çizgisini bu şekilde yansıtacak kadar 
olmamalı. İktidar dışında daha farklı, yani iktidara kimin geldiğinden bağımsız, 
eleştirel düşünmeyi öğreten, sorgulamayı öğreten bir eğitim sistemi zorunlu olmalı. 
Çünkü başka bir türlü, bazı şeyler çocukken öğreniliyor, okulda öğreniliyor. Yani 
okulların olmadığı zorunlu olmayan bir eğitim!... Ben eğitimci olmadığım için 
oradaki tartışmaları da bilmiyorum. Belki bilseydim orada ilginç bir şey var mı? 
Bildiğim kadarıyla benim gördüğüm kadarıyla böyle bir şeyi zorunlu görüyorum. 
Sadece özgürce düşünebilen, eleştiri yapabilen bireyler yetiştirmek için gerekli 
olduğunu düşünüyorum. Ama eğitim sisteminin buna yönelik olması gerekir. 

Ezgi Hanım’ın sorduğu Çocuk Hakları Bildirgesi ve paternalizm ilişkisi… 
Ben bunları aslında, konuşmamda ona getirilen eleştiriler ve haklar söyleminin 
genel problemlerinin burada da olduğunu söyledim. Ama sizin sorduğunuz nasıl 
oluyor da bu da paternalist görülebilir? Benim soruyu anladığım kadarıyla, ben 
nasıl görüyorum? Bu eleştiriye benim katıldığım kısmı aslında paternalizmin 
ortadan kaldırılması için de, bunu da çocukların kaldırması bekleniyor ama 
çocukların ne yapması gerektiği, nasıl yapması gerektiği yetişkinler tarafından 
belirleniyor. Onların ne söylemesi gerektiğini, ne duymamız gerektiğini aslında 
bilerek onları yapıyoruz. Hayır, bu Sözleşme gereğince yapılması gerekenlerin 
tartışıldığı, Sözleşme sonrası atılan bütün adımlar, tartışmalar, burası hayata 
geçirilir falan böyle bir paternalist bir şey var. Ama bu Sözleşme de bu yaklaşımla 
yazılmış. Yetişkinler tarafından çocuklar için yazılmış. Hani gerçekten çocuklar 
tarafından çıkan bir şeyle nasıl yazılır onu da bilmiyorum. Bu eleştiriyi bu şekilde 
cevaplayabilirim. Benim söyleyeceğim bu. 

H. Bayram Kaçmazoğlu: Biraz hızlı konuştuğum için yanlış anlaşılmalar 
olmuş. Mustafa Bey’de ve sizde de. Ben onu konuşmamda da biraz belirttim. 
“Sosyal demokrasi olmazsa daha iyi bir şey var mıydı?” sorusu, bir alternatif 
vs. bir soru olarak gelebilir, dedim. Dolayısıyla sosyal demokrasi konusu 
Türkiye’de 1960’larda fikir olarak gündeme geldi, uygulamaya gelmedi. Tabii 
benim de çok küçük olduğum yaşlar. Demirel’in de bir sözünü hatırlatmak 
lazım.  Daha doğrusu 1961 Anayasası için bu elbisenin bu topluma çok bol 
geldiği, 12 Mart ile de bu elbiseyi daralttıkları bir gerçektir. Yine 1960’larda 
kurulan siyasal partiler; bunlar arsında Türkiye İşçi Partisi, DİSK, bu süreç, bu 
düşünce süreci Türkiye’de en azından belirli bir kesimi, aydınlar arasında solun 
ve sosyal demokrasinin düşünsel olarak bir kazanım elde ettiğini ama sistem 
açısından beklenilen kazanımın hiçbir zaman gerçekleşmediğini görüyoruz. 
Bir de şunu ortaya koymak lazım. 2000’lerin, 90’ların Ecevitiyle, 70’lerin 
Ecevitini ayrıştırabilirsek estirilen rüzgârı da görürsek aslında düşüncenin 
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nerelere vardığını, belli kazanımlar elde ettiğini, bugün hiçbir sendika ve partinin 
yapamadığını 1960’larda TİP’in, DİSK’in yaptığını örneklendirmek sanırız biraz 
daha açıklık getirebilir. Yoksa tabii bizde hiçbir zaman sosyal demokrat partiler 
iktidara gelmediği gibi sosyal demokrat düşünceler üzerinde de müthiş baskılar 
uygulandı ama ufak tefek kazanımlar vardı. Mesela 1963’te Çalışma Bakanlığı 
ve o süreçteki belli talepler. Mustafa Hocama da bir cevap niteliğinde, ben 
tabii konuşmamda da onu vurgulamaya çalıştım, işçi mücadelesi olmasaydı 19. 
yüzyılda bu tavizler verilmeyecekti. Benim asıl vurgulamak istediğim Batı işçi 
sınıfına bu tavizler verilirken aslında dünyanın diğer halkları Batılı işçi sınıfıyla 
birlikte egemen sınıflar tarafından sömürüldü. Onun altını biraz daha net çizmeye 
çalıştım. Vurgum buraya yönelikti. Yoksa mücadeleler olmasa o ufak tefek belli 
kazanımlar, emniyet sibopları hiçbir şekilde olmayacaktı. Teşekkür ediyorum. 

İzzettin Önder: Arkadaşlar müsaade ederseniz akademik olarak biraz fikir de 
bana geldi sosyal demokrasi konusunda. Mustafa Hocam haklı, işçi mücadeleleri 
çok şiddetliydi, doğru. Ama bugün de işçi var ortada.  Yok, ama var.  Bugün 
de yapsınlar mücadeleyi. Dolayısıyla, tabiatıyla bu sosyolojik olarak etki-
tepki meselesidir. Ama işçi mücadelesinden daha da önemlisini komünistlerin 
ortaya koyduğunu düşünüyorum. Sermaye sistemi olarak… Bakın sevgili 
dostlarım,1961 Anayasası nerden çıktı? Niye durup dururken biz oldukça sosyal 
demokrat bir anayasa yaptık? Çünkü ikinci sanayileşme dönemi başladı. Birincisi 
1930’lardadır.  İkincisi de planlamayla başlayan 1960’lardır. Sanayileşmenin 
uluslaşması için piyasanın açılması gerekir. O yüzden sosyal demokrasi gerekir. 
1961 Anayasası’nın gerekçesi budur, burada yatmaktadır aslında. Ülkede sınırlar, 
yani piyasalar biraz gelişmiştir aslında. Hiçbir anayasayı asker yapmaz. Aklı da 
almaz bunu. Bütün anayasaları sermaye yapar. 1982 Anayasası’nı da sermaye 
yapmıştır, burjuvazi yapmıştır. Şimdi bir anayasayı da emperyalistler yapacak, 
dış burjuvazi yapacak. Onun için yapılamıyor anayasa. Arkadaşlarıma çok 
teşekkür ediyorum müsaadenizle. Sizlere de dinlediğiniz ve katıldığınız için çok 
teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Afiyet olsun efendim. 



İKİNCİ OTURUM:
TÜRKİYE’DE  EMEK POLİTİKALARI VE 
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Türkiye’de  Emek Politikaları ve Çocuk Emeği

Oturum Başkanı: Elif ÇUHADAR*

Değerli katılımcılar, değerli meslaktaşlarım hepiniz hoşgeldiniz. Bir emek 
örgütü olarak bizim için emek sömürüsünü çocuk emeğinden başlayarak tartışmak 
çok önemli. Çocuk emeği üzerindeki sömürü oranının yüksekliği, emekçi sınıfın 
içinde bulunduğu eşitsiz ilişkilerin de hangi boyutlara ulaştığının göstergesidir. Bu 
nedenle, bu oturumda yapılacak sunumları ve tartışmaları çok önemsiyoruz. Bu 
konunun değişik boyutlarıyla ilgili araştırmaları olan değerli konuşmacılarımız 
var. Ben çok uzatmadan sözü onlara bırakmak istiyorum. DİSK adına aramızda 
bulunan Serkan Öngel, Türkiye’de çocuk emeği sömürüsünde güncel durumu 
anlatacak. Sözü kendisine bırakıyorum.

 

*  Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri.
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Çocuk Emeği Sömürüsünde Güncel Eğilimler

F. Serkan Öngel*

Çocuk işçiliği, insani gelişim açısından ciddi bir sorun olarak görülmektedir. 
İstatistikler çalışan çocukların önemli oranda eğitim hakkının da gasp edildiğini 
ortaya koymaktadır. Dünya’da her beş çocuktan biri çalışmak zorunda bırakılırken, 
bu çocuklar sağlıklı bir çevreden ve temel özgürlüklerden de mahrum kalmakta, 
fiziksel, sosyal, kültürel, duygusal ve eğitsel gelişime zarar veren koşullarda 
çalıştırılmaktadır.

Bu süreçte çocuk işçiler ücretsiz işçi ya da ucuz işgücü olarak en çok 
sömürülen kesimi oluşturmaya devam etmektedir. Çocuk işçiliğine karşı ve 
çocuk istismarının ortadan kaldırılması için dünyanın pek çok yerinde projeler 
yürütülmektedir. “Asgari Yaş Sözleşmesi” ve “Çocuk İşçiliğin En Kötü 
Biçimlerinin Bitirilmesi”ne yönelik ILO sözleşmeleri bu alanda atılan adımlardan 
bazılarıdır. Çocuk işçiliğinin Önlenmesine Yönelik Uluslararası Program (IPEC) 
bu amaca hizmet eden bir programdır. Bu programlar sorunun çözümünde çok 
etkili araçlar olarak görülmemektedir. Güvencesizliğin ve esnekliğin çalışma 
yaşamını giderek daha fazla baskı altına aldığı bu süreçte, kalıcı adımların 
atılması için emekten yana programlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Nitekim Türkiye bu tip projelere dâhil olsa da izlemeye çalıştığı istihdam 
stratejisi çocuk işçiliği açısından son derece olumsuz bir tabloyu açığa 
çıkartmaktadır.

Düşüş Eğilimi Durdu 
1999-2006 yılları arasında istihdam edilen çocuk sayısı 2 milyon 270 binden 

890 bin düzeyine düşmüştür. Diğer yandan aynı dönemde Türkiye istihdamdaki 
çocuk işçiliği ile mücadelede ivmesini kaybetmiştir. 1994-1999 yılları arasında 
istihdamdan çekilen çocuk işçi sayısı yıllık ortalamada 128 bin iken,  1999-2006 
yılları arasında yıllık ortalama 74 bin olarak gerçekleşmiştir. 2006-2012 yılları ise 
çocuk işçiliğinde azalma eğiliminin durduğu ve özellikle tarım kesimindeki artış 
ile birlikte çocuk işçi sayısının tekrar arttığı bir dönem olmuştur. 2012 yılında 
çocuk işçi sayısı 893 bine ulaşmıştır. 

1) Çocuk Emeği Ev İçine Kaymaya Devam Etmektedir: İstihdam içinde 
değerlendirilmeyen ev işlerinde çalışan çocukların sayısı 1999 yılında 4 milyon 
447 bin iken, 2006 yılında bu sayı 6 milyon 540 bine ulaşmıştır. 2012 yılı için 
ise bu rakam yaklaşık 1 milyon kişi artarak 7 milyon 503 bine yükselmiştir. 
Böylelikle 5-17 yaş arası toplam çalışan çocukların (istihdama katılan ve ev 
içinde çalışan) sayısı 8 milyon 397 bine ulaşmıştır.  Toplamda çalışan çocukların 
tüm çocuklara oranı 1999’dan bu yana %41’den %56’ya çıkmıştır (Grafik.1). 

*  Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü  (DİSK-AR) 
Müdürü.
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Grafik.1: İstihdamda Olan, Evde Çalışan, Toplam Çalışan Çocukların 
                 Yıllara Göre Sayısı (‘000)

Kaynak: TÜİK Çocuk İşgücü İstatistikleri.

TÜİK Çocuk işgücü istatistiklerine göre ev işleri, hane halkı fertleri tarafından 
kendi evlerinde gerçekleştirilen ve ekonomik faaliyet tanımının dışında kalan 
faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, hane halkı fertleri tarafından (çocuklar da dâhil 
olmak üzere) ücretsiz olarak gerçekleştirilen evle ilgili işleri kapsamaktadır. Hane 
halkı için alışveriş yapma, yemek pişirme, çamaşır yıkama, ütü yapma, küçük 
kardeşlere veya hanede bulunan hasta fertlere bakma, evi temizleme, hanede 
bulunan eşyaları onarma vb. faaliyetler bu kapsamda değerlendirilmektedir.  

Bu tanımda yer alan faaliyetler arasında yer alan çocuk, yaşlı ve hasta bakım 
hizmetleri ile diğer faaliyetlerin aynı zamanda kadınları çalışma hayatının 
dışında tutan işler olduğu bilinmektedir. Devletin gereken nitelikli, yaygın ve 
ücretsiz bakım hizmetlerini sağlamaması Türkiye’de kadınlar için işgücüne 
katılım oranlarının dünyanın en alt sıralarında yer almasına neden olmaktadır. 
Dünya Bankası veritabanına göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 
%28.1 ile 183 ülke arasında 169. sıradadır. Söz konusu değer dünya ortalaması 
için %51.17’dir (WB, 2013). 2006 yılı ile 2012 yılları arasında işgücüne katılım 
oranı kadınlarda 6 puanlık bir artış kaydetmiştir (TÜİK, 2013b). Bu artışın 
yarısını lise altı eğitim düzeyine sahip olan kadınlar oluşturmuştur. Bu durum, 
kriz dönemlerinde kadınların ucuz ve esnek bir işgücü olarak çalışma hayatına 
daha fazla katıldığını göstermektedir. Bu durum, ayrıca kadınların üzerindeki ev 
içi işlerin çocukların üzerine kalması bağlamında yorumlanabilir.

2) Türkiye İçin Çocuk İşçiliğinde Artış Çocuk Emeğinin En Kötü 
Biçimlerinde Yaşanmaktadır: Çocuk işçiliği dünyanın pek çok bölgesinde 
ortak bir pratik olarak görülmektedir. Çocuk işçiliğinin azaltılmasına yönelik 
artan çabalara rağmen henüz çocuk işçiliği ortadan kaldırılamamıştır ve çocuk 
işçilerin çok geniş bir kesimi hâlâ tarım sektöründedir. Yoksulluk ve eğitim 
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politikaları çocuk emeğinin acımasız döngüsünü besleyen unsurlardır. Dünya 
genelinde çocuk işçilerin %60’ı yani 129 milyonu tarım sektöründedir. Tarım 
sektörü meslek hastalıkları ve iş kazaları açısından en tehlikeli sektörlerden 
biridir. Aynı zamanda çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinde çalışan çocukların 
da %60’ı tarım sektöründedir. Bunların sayısının 70 milyon civarında olduğu 
hesaplanmaktadır. En kötü biçimlerde çalışan çocukların 3’te 2’si ücretsiz aile 
işçileridir.

Türkiye 2012 verilerine göre 2006 yılından bu yana çocuk işçiliğinin en 
kötü biçimlerinin en yaygın olduğu ücretsiz aile işçisi çocuk işçilerin, toplam 
çocuk işçiler içerisindeki oranı %41’den %46’ya, sayısı ise 362 binden 413 
bine yükselmiştir. Yine aynı kapsamda değerlendirilen tarım sektöründe çalışan 
çocukların sayısı da 73 bin kişi artış göstererek 326 binden 399 bine,  toplam 
çocuk işçilere oran ise %37’den %45’e ulaşmıştır (Grafik.2).

Grafik. 2: İşteki Duruma ve Yaş Grubuna Göre Çocuk İşçilerin Oranı

Kaynak: TÜİK Çocuk İşgücü İstatistikleri (kendi hesabına veya işveren olarak 
çalışan çocukların sayısı az olduğu için grafikte gösterilmemiştir.)

Tarımda çalışan çocuklar açısından asıl acı olanı ise tarımdaki istihdam 
artışının %66’sının ve ücretsiz aile işçilerindeki artışın %90’ının 6-14 yaş arası 
çocuklar olmasıdır. Toplamda da çocuk işçiliğinin artmasına neden olan 6-14 yaş 
çocuk işçilerin sayısındaki artıştır.

Dünya genelinde istihdam içindeki çocukların sayısı 264 milyondur. Bu veri 
2008 yılından 42 milyon daha azdır. Çocuk işçiliği daha sınırlı bir tanımdır.  
2012 yılında 168 million 5-17 yaş arasında çocuk işçi bulunmaktadır. Söz 
konusu rakam 4 yılda 215 milyondan 168 milyona gerilemiştir. Diğer ülkeler 
kategorisinde yer alan ülkeler haricinde çocuk işçiliği gerilemiştir. Ülkelere göre 
gelir düzeyi arttıkça çocuk işçiliği azalmaktadır.
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3) Hem Oku Hem Çalış Dönemi; 4+4+4: Okula devam ederken çalışan 
çocukların sayısı 2006-2012 yılları arasında %64 oranında artarak, 272 binden 
445 bine yükselmiş durumda. Okuyan çocukların 2006 yılında %2’si ekonomik 
bir faaliyette çalışırken 2012 yılında bu oran %3’e ulaştı. Bu çocuklar arasında ev 
işlerinde çalışanların oranı da %43’den %50 seviyesine yükseldi. Okula devam 
etmeyen çocukların sayısı 2 milyon 314 binden, 1 milyon 297 bine gerilerken, 
okula gitmeyen çocuklar arasında ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı 
%27’den %35’e yükseldi. Buna karşın ev işlerinde çalışan çocukların sayısı bu 
kategoride %44’den %39’a geriledi.

4) İş Cinayetleri Çocukları da Öldürüyor: İstanbul İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi verilerine göre 2013 yılında yaşamını yitiren 1235 işçinin 59’u 
çocuk işçidir (18’i 14 yaş ve altı, 41’i 15-17 yaş arası). 2014 yılında bu sayı 54 
olarak görülmektedir (19’u 14 yaş ve altı, 35’i 15-17 yaş arası). 2014 yılı için her 
100 iş cinayetinden üçü çocuk işçileri bulmuştur. Yani can veren her 30 işçiden 
yaklaşık birisi yoksulluktan dolayı çalışan çocuk işçilerdir (İSİG, 2014; İSİG 
2015). Çocuk işçiler güvencesiz işçi havuzunun önemli bir kaynağıdır ve çocuk 
işçi cinayetleri oranının artacağı da aşikârdır. 

5) Çalışma Koşulları Ağır: Türkiye’de çalışan çocukların, çalışma 
nedenlerinin başında yoksulluk gelmektedir.  6-17 yaş grubundaki çalışan 
çocuklar içerisinde okula devam eden çocuklar için %39.3’ü hane halkının 
ekonomik faaliyetine yardımcı olmak, yüzde 24’ü hane halkı gelirine katkıda 
bulunmak için çalışmaktadır. Okula devam etmeyen çocuklarda ise hane halkı 
gelirine katkıda bulunmak için çalışanların oranı %58.7 seviyesindedir. Okula 
devam etmeyen ve hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak için 
çalışan çocukların oranı ise %18.1’dir. Toplamda çocukların yarısından çoğu 
ekonomik nedenlerle çalışmaktadır (Grafik.3) .

Türkiye genelinde ekonomik işlerde çalışan çocukların haftalık ortalama fiili 
çalışma süreleri son derece yüksektir. 6-17 yaş grubundaki çocukların haftalık 
ortalama fiili çalışma süresi 40 saatti bulurken, bu süre 15-17 yaş grubundaki 
çocuklar için 45.8 saattir (ortalama haftalık fiili çalışma süresi 6-14 yaş grubundaki 
çocuklar için 28 saattir). Erkek çocuklar haftada ortalama 43.2 saat çalışırken, kız 
çocuklar 33 saat çalışmaktadır.
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Grafik.3: Çalışma Nedenine Göre Okula Devam Eden ve Etmeyen 
Çocuklar (2012)

Kaynak: TÜİK 2013: 21

Ancak en trajik süreler okula devam etmeyen çocuklar için görülmektedir. 
Haftalık ortalama fiili çalışma süresi okula devam etmeyen çocuklar için haftalık 
54,3 saat ile Türkiye ortalamasının üstündedir (TÜİK, 2013: 23). 

Ücretli, yevmiyeli veya kendi hesabına çalışan çocukların yüzde 52’si 2012 
yılında aylık 400 TL’lik bir gelirle çalışmak zorunda kalmıştır (TÜİK, 2013: 41). 

Ücretli ya da yevmiyeli olarak çalışan çocukların, 

* %3.4’ü sakatlanma ve yaralanma yaşamıştır

* %34’ü aşırı yorulmaktadır

* 3’te birine işyerinde yemek verilmemektedir

* %36’sının haftalık izni yok

* Yıllık ücretli izin %89 için yoktur.

* Mesleki eğitim için çalışanların oranı %21.7 seviyesindedir (TÜİK, 2013: 
60).

Bütün bu tablo çocukların düşük ücretlerle ve kötü çalışma koşulları altında 
çalıştırıldığını ortaya koymaktadır.
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Sorun Yapısal
Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik ortaya konulan çabalara rağmen 

yeterli bir sonuç alınamamasının arkasında, emek piyasasının esnekleşmesi ve 
kuralsızlaşmanın yaygınlaşması yatmaktadır. Kimi sayısal verilerden hareket 
ederek Türkiye gerçekliğinin sadece olumlu yanı kamuoyunun bilgisine 
sunulmaktadır. Hâlbuki verilerin yüzeyini kazıdığınızda gerçeklik tüm çıplaklığı 
ile ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak 2012 yılında yasalaşan 4+4+4 yasası ile zorunlu ilköğretim yaşı 
6-13 yaş aralığına çekilmiştir. Bu durumda ortaokulun bitiş yaşı aynı zamanda 
çocuk işçiliğinin yaygınlaşma yaşını fiilen 13’e düşürmüştür. Yine esneklik 
başlığı altında evden ve uzaktan çalışmayı yasal hale getirme çabası ev içinde 
çalışan 8 milyon çocuğu doğrudan ilgilendirmektedir.

Çocuk işçiliği, yoksulluk ve güvencesizlik zemininde yükselen istihdam 
stratejilerinin yapısal olarak ürettiği bir sonuç olarak görülmelidir. Dolayısıyla 
çocuk işçiliği ile mücadele bu strateji ile mücadeleden geçmektedir.
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Paternalizm ve Kapitalizm Kıskacında Çocuk Emeği Sömürüsü:
Türkiye’de Çıraklık

A. Ezgi Akyol1

Giriş
Çocuk emeği sömürüsünün geç dönem kapitalizmde daha fazla görünür hale 

geldiği dile getirilen bir olgudur. Çocuk emeği, ucuz işgücü olması bakımından 
sermaye açısından özellikle kayıt dışı, emek-yoğun sektörlerde istihdam edilen bir 
emek biçimi haline gelirken; aynı zamanda güvencesiz, esnek emek rejimlerinin 
yaygın hale gelmesi, hane bazındaki mülksüzleşme ve yoksullaşmanın artışına 
bağlı olarak çocukların gittikçe daha fazla oranda formel eğitim alanlarını terk 
ederek çalışma sürecine dahil olduğu görülmektedir. Çocuk emeği, temel olarak 
bu yönlü bir iktisadi zora dayalı olsa da, başka bir deyişle, çocuk emeğinin 
gerisinde iktisadi imkânlardan yoksun olma yer alsa da, çocuk emeğinin işleyiş 
biçimi, iktisadi olmayan zor ve rıza mekanizmalarını da içermektedir. Çıraklık, 
çocuk emeğinde bu zor ve rıza mekanizmalarının işleyişinin hesaba katılması 
açısından önemli bir unsur olarak ortaya çıkar. 

Günümüzde çıraklık olgusuyla ilişkili olarak çocuk emeğinde zor ve 
rıza mekanizmalarının işleyişi, üç temel faktörün birbiriyle eklemlenmesine 
dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, küresel kapitalizmin işleyişiyle ilişkili olarak 
emeğin esnekleşmesi, güvencesizleşmesi ve paternalist ilişkilerin daha belirgin 
olduğu küçük işletmelerin üretim sürecindeki konumlarının artması; ikincisi, 
devletin, çocuk işçiliğine dair görece “koruyucu” mesleki eğitim politikalarını 
terk etmesi; üçüncüsü meslek edinme ve kendi işinin sahibi olma gibi rıza 
mekanizmalarını içeren ve daha ziyade küçük işletmelerde geçerli olan çıraklık 
kültürünün çocuk emeği sömürüsünde ideolojik bir işlev görmesidir. 

Bu bildiride, günümüzde Türkiye’de, çıraklık olgusu, birbirini besleyen bu 
üç temel faktör üzerinden incelenecektir. Bu inceleme bağlamında, 2013 yılında 
İstanbul’da hazır giyim ve torna sektöründe çalışan 27 çırakla yapmış olduğum 
mülakatlar sırasında ortaya çıkan kimi bulgu ve izlenimlere yer verilecektir.  

1. Çırak Emeğinin İşleyişi ve Türkiye’de Çıraklığın Dönüşümü
Türkiye’de çıraklığın mesleki eğitimin bir yolu olarak işlev gördüğü ve uzun 

bir geleneğe sahip olduğu bilinmektedir. Çıraklık, henüz kapitalist ilişkilerin 
yaygınlaşmadığı, sınırlı sayıda üretimin ve mesleğe dayalı örgütlenmenin geçerli 
olduğu zanaat tipi kentsel küçük üreticilik içerisinde ortaya çıkmıştır. Zanaat 
emeğinin kapitalizmdeki ücretli emek biçiminden farkı, zanaat emeğinde iş 
bölümünün sınırlı olması nedeniyle üreticinin üretim faaliyetinin tamamına hakim 
olması ve üreticinin ürettiği ürün ve üretim aracı üzerinde tasarrufu olmasıdır 

1 İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü araştırma görevlisi.
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(Marx, 1976: 95). Bu şekilde zanaatkâr, hem üretici hem de kendi ürettiği ürünün 
sahibi olmakta ve ürettiği ürünün bütününün bilgisine sahip olma yoluyla kendini 
bağımsız kılmakta; fakat kendini üretici olarak bağımsız kılarken aynı zamanda 
mesleğine daha bağımlı hale gelmektedir. Çıraklığın özü de temelde salt geçim 
için çalışma faaliyetinden ziyade, bu yönlü bir bağımsızlaşmayı sağlayacak bir 
öğrenme sürecine dayanmaktadır. Bu açıdan geleneksel anlamıyla çıraklık, bir 
sömürü biçiminden ziyade, bir öğrenme süreciyle ilişkilendirilmektedir. 

Burada dikkat çekilmesi gereken husus, çıraklığın öğrenme süreci olarak 
tarifinin aynı zamanda bir gelecek beklentisine dayanmasıdır. Bu açıdan çıraklık, 
sabit bir toplumsal sınıf konumundan ziyade geçici bir statüyü tariflemektedir. 
Bu statü, çırağın üretim faaliyetinin bilgisine varmasıyla, usta haline gelmesiyle 
birlikte ortadan kalkacaktır. İkinci bir husus, bu öğrenme sürecinin kendisinin de 
aynı zamanda bir üretici olan bağımsız işveren-usta aracılığıyla sağlanmasıdır. 
Bunun temel bir sonucu, işverenin salt işveren olarak değil aynı zamanda, örnek 
alınması gereken, ahlâken yol gösterici bir pozisyona sahip olan, paternalist bir 
otorite olarak kurulmasıdır. Bu otoritenin belirleyici yönü, işverenin, bir yandan 
çalışanlar üzerinde önemli bir kontrole, fakat aynı zamanda önemli bir sorumluğa 
sahip bir baba figürünü referans almasıdır (Sennet, 2011). Dolayısıyla, çırakların 
kendilerini bağımsız bir usta olarak konumlandırma süreçleri, aynı zamanda 
onların bu paternalist çalışma ilişkilerine bağımlı bir emek sürecine tabi olmaları 
anlamına gelmektedir. Bu ise kapitalizmde var olan, işveren ve işçi arasındaki 
çelişkili bir ilişkiden başka bir ilişkiye işaret eder. Usta ve çırak arasında, tam da 
bu gelecek beklentisi ve ustanın paternalist otoritesi nedeniyle çalışanlar arasında 
olmadığı kadar güçlü bir psikolojik yakınlık söz konusudur (Thompson, 2004). 

Kapitalizmde meta üretiminin egemen olması, bu bağlamda üretimin 
nicelleşmesi, insan emeğinin yerini makinelerin alması, insanın kendi emeğine 
ve üretim sürecine yabancılaşması gibi süreçlerle birlikte pre-kapitalist üretim 
tarzlarının ve çalışma ilişkilerinin dönüştüğü, bunun bir sonucu olarak da çıraklık 
kültürünün aşındığı söylenebilir. Bu tarz bir aşınmanın, kırsal ve kentsel küçük 
üreticiliğin çözülüşünün görece yavaş bir seyir izlediği; bu nedenle işçileşmenin 
de uzunca bir süre kendi işinin patronu olma gibi girişimlerle ertelendiği, bu 
nedenle küçük işletmelerin ve içerdiği paternalist sınıf ilişkilerinin hakim işletme 
kültürü olarak sürdürülebildiği Türkiye toplumsal formasyonu için de geçerli 
olduğundan bahsetmek mümkündür. Zira, kapitalizmle birlikte küçük üreticiler 
sanayi öncesinin geleneksel zanaatkârlarından radikal bir biçimde farklılaşmıştır. 
Bu küçük üreticiler, zanaatkârlıktan farklı olarak amacı sermaye birikimi olan, 
bunun için meta üretimine yönelen; bunun sonucunda, kapitalist üretim tarzının 
serbest rekabet, talep, maliyet, teknoloji düzeyi gibi faktörleri tarafından 
belirlenen, üretim sırasında ücretli emek kullanan veya onun yerine ücretsiz aile 
işçilerini ikame eden yapılardır (Aktar, 1990: 19). 

Türkiye’de 1930’lardan 1980’lere kadar çırakların, bu küçük işletmelerde 
ücretli ya da ücretsiz aile işçisi olarak çalışan çocukların yanı sıra nitelikli 
işgücü yetiştirme kapsamında, çalışan çocukların mesleki olarak eğitilmesi 
amacıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri  (KİT) bünyesinde açılan çırak okullarına 
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devam eden çocukları içerdiği görülmektedir (Akpınar, 2006). Kalkınmacı 
yönelimin daha fazla ön planda olduğu bu dönemde, çırak emeğinin gelişimine 
dair iki önemli hususun altı çizilmektedir. Bunlardan birincisi, çırak okullarının 
KİT’lerin bünyesinde olmasının çalışan çocuklara iş sağlığı ve güvenliği, boş 
zaman, sağlıklı bedensel ve ruhsal gelişim açısından daha kurallı ve denetimli bir 
çalışma düzeni sağladığına, çocukların birtakım sosyal haklara daha fazla sahip 
olabildiğine dönük vurgudur. İkincisi ise, kamu politikaları açısından eğitimin 
iktisadi bir olgu olarak görülmesinden ziyade toplumun ideolojik şekillenişinin 
bir gereksinimi olarak görülmesi; bu nedenle de eğitimin toplumsallaşmasının 
önünün açık tutulmasıdır. Bu dönemde alt sınıf çocuklarının genel orta öğretim 
kurumlarına dahil olarak çalışma zorunluluğundan kurtulması daha fazla mümkün 
olmuştur (Koç, 2010). Benzer şekilde 2000’li yıllara kadar Türkiye’de toplam 
eğitim kurumlarının içerisinde genel orta öğretim yüzdesi, mesleki eğitime oranla 
daha yüksek bir seyir izlemiştir.2  

Böyle bir sistemin 1980’lerden itibaren neoliberal politikalar aracılığıyla 
adım adım dönüştürüldüğü görülmektedir. Bir yandan eğitim-sanayi işbirliği 
çerçevesinde eğitimin toplumsal bir olgu olmaktan çıkıp iktisadi bir olgu olarak 
sermayeye gittikçe daha fazla tabi hale gelmesi, diğer yandan sosyal devlet 
uygulamalarının geri çekilip emeğin anayasal güvencelerinden arındırılması, 
KİT’lerin özelleşmesi ve üretimin daha ziyade küçük işletmelere devredilmesi; 
daha bütünlüklü bir ifadeyle kapitalizmin örgütsüz bir biçim alması çırak 
emeğinin işleyiş biçiminde bir dönüşüm yaratmıştır.    

 
2. Günümüzde Kapitalizmin Örgütsüzleşmesi ve 
Paternalizmin Yaygınlaşması
Geç dönem kapitalizmini biçimsel olarak özgül kılan ve bu döneme dair 

“örgütsüz kapitalizm”, “ulusötesi kapitalizm”, “esnek kapitalizm”, “post-
fordizm” gibi tahlillere olanak veren temel gelişmeler, 1970’lerden itibaren 
derinleşen kapitalist krizin sermayenin hareket serbestisini sağlamak yoluyla 
aşılmaya çalışılmasıyla ilişkilendirilebilir. Bunun konumuz açısından önemli bir 
sonucu, üretim faaliyetinin küresel ölçekte örgütlenir hale gelmesidir. “Küresel 
Fabrika”nın ortaya çıkması olarak ifade edilen bu süreç, uluslararası rekabetin 
artmasına bağlı olarak meta üretiminin farklı aşamalarının, üretim maliyetini 
düşürecek biçimde pek çok farklı ülkede gerçekleşmesini, bu şekilde üretimin 
parçalanarak uluslararası sermayeye çeşitli zincirler yoluyla bağlanmasını 
tariflemektedir (Gereffi ve Korzeniewicz, 1994:1). 

Küresel meta zincirleri, bir yandan ulusal sınırların kapitalist üretim için 
anlamsızlaşmasına işaret ederken, diğer yandan önceki dönemde geçerli olan ve 

2 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim İstatistiklerine göre, 2006-2007 yıllarında tüm orta 
öğretim içerisinde (3.386.717 öğrenci arasında) genel orta öğretimin yüzdesi %63.25 
(2.142.218 öğrenci), meslek liselerinin yüzdesi ise %36.74’ü (1.244.499 öğrenci) 
göstermektedir. 2014-2015 yıllarında ise tüm orta öğretim içerisinde (5.022.690 öğrenci 
arasında) genel orta öğretimin yüzdesi %57.8’e düşmüş (2.902.954 öğrenci), meslek 
liselerinin yüzdesi ise %42.2’ye (2.119.736 öğrenci) çıkmıştır (MEB, 2015).    
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daha çok yerel kapitalist dinamiklere bağlı oluşan zanaat tipi proleterleşmeden 
farklı olarak küresel dinamiklere bağlı olarak gelişen yeni bir proleterleşmeyi 
ortaya çıkarmaktadır (Özuğurlu, 2008). Oluşan bu yeni proletarya, geç kapitalist 
dönemde daha belirgin hale gelen mülksüzleştirme/el koyma yoluyla birikimin 
(Harvey, 2004) bir sonucu olarak toplumun proleterleşmemiş kesimlerinin 
proleterleşmesine ve bu şekilde emek piyasasının küresel kapitalizmin ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden biçimlenmesine işaret ederken, aynı zamanda küresel 
kapitalist rekabet içerisinde sermaye için daha fazla işlevli hale gelen enformel, 
güvencesiz, düşük ücretli istihdam biçimlerine tabi hale gelmektedir. Sermayenin 
ulusaşırılaşmasının merkez ve çevre ülkeler arası eşitsizliği derinleştirdiği, üretim 
faaliyetinin, dolayısıyla, üretim için gerekli canlı emeğin, daha ziyade çevre 
ülkelerden sağlandığı göz önünde bulundurulduğunda, esnek emek politikalarının 
Türkiye gibi geç kapitalistleşen ülkelerde merkez ülkelerden daha belirgin bir 
şekilde hayata geçirildiğini görmek şaşırtıcı olmayacaktır. 

Küresel fabrikanın ortaya çıkışıyla ilişkili olarak bir diğer gelişme, parçalı 
üretim faaliyetinin çok sayıda küçük işletmeye fason ve taşeron sözleşmeler 
aracılığıyla aktarılmasıdır (Sabel, 1994). Bu şekilde, pre-kapitalist, geleneksel, 
içerisinde daha ziyade paternalist ilişki ağlarının yaygın olduğu, bu nedenle de 
kapitalist üretim tarzı içerisinde anlamlı görülmeyen, geçmiş üretim tarzının bir 
kalıntısı olarak ele alınan küçük işletmeler, sermaye için, esnek uzmanlaşma 
yoluyla maliyeti düşüren ve rekabet edebilirliği artıran yapılar olarak yeniden 
anlam kazanmışlardır. Küçük işletmeler, post-fordist birikim rejimine uygun 
olarak değişen talepleri karşılama ve bunun için ürün çeşitliliğini artırma 
felsefesine, kendilerini hem üretim hem de organizasyon bakımından daha hızlı 
adapte edebilmeleri nedeniyle sermaye tarafından tercih edilmektedir. 

Bununla birlikte, küçük işletmeler, emeğin kontrol altına alınması bağlamında 
da işlev görmektedir. Bu işletmelerde çalışan sayısının kısıtlı olması, sendikal 
örgütlenmenin imkânlarını daraltırken aynı zamanda içerdiği enformal ilişki 
ağları, güvenceli, sınırları belirli bir iş sözleşmesine dayanmayan, daha ziyade 
kişisel ilişkiler yoluyla belirlenen çalışma koşullarının üretim sürecinde egemen 
olmasına neden olmaktadır. Türkiye özelinde bakıldığında, 1980 sonrası yapısal 
uyum sürecinin, bir bakıma hali hazırda varlık gösteren küçük ölçekli işletmeler 
ve bunların enformal ilişkileri aracılığıyla gerçekleştirildiği dile getirilmektedir 
(Pınarcıoğlu, 2000). Türkiye’de 1980 sonrası dönemde ortalama işletme ölçeğinin 
küçüldüğü, küçük işletmelerde çalışan ücretli emekçilerin oranının yükselmeye 
devam ettiği, hali hazırda yaygın olan küçük işletmelerin yok olmak bir kenara, 
büyük sermayeyle daha fazla bütünleştiği görülmektedir (Geniş, 2006). Bu 
durumun temel sonucu, emek sürecinde belirli bir sözleşme ve kurallar bütününe 
dayalı çalışma ilişkilerinin söz konusu olduğu fabrika tipi örgütlenmelerden 
ziyade esnek kuralların, paternalist bağların geçerli olduğu çalışma ilişkilerinin 
daha belirgin hale gelmesidir. Bu ise ekonomik zor ve ekonomi dışı zorun birbirine 
eklemlendiği bir emek sürecinin hegemonik hale gelmesine işaret etmektedir. 

3. Geç Dönem Kapitalizmde Çırak Emeği
Geç kapitalist dönemde çocuk emeğinin işleyişi ve bizim konumuz özelinde 

çırak emeği, kapitalist üretimin küreselleşmesi ve bunun ortaya çıkardığı yeni 
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proletarya olgusu bağlamında anlaşılabilir. Her şeyden önce, geç kapitalist 
dönemde çocuk emeğinin eskisine nazaran daha fazla iktisadi zora dayandığı, 
artan mülksüzleşmenin bir sonucu olarak, daha fazla sömürüldüğü açıktır. Başka 
bir deyişle, çıraklık, sınıfsal bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duruma, 
eğitimin giderek daha fazla metalaşması; emek piyasası ve örgün eğitim arasındaki 
ilişkinin önemli ölçüde deforme olması; bu şekilde, üniversite eğitiminin artık 
doğrudan daha iyi bir iş fırsatıyla ilişkilendirilememesi eşlik etmiştir. Böylelikle 
yoksul hanelerin çocuklarının, gittikçe daha fazla örgün eğitimden dışlanması, 
kendilerine eğitim yoluyla bir gelecek kurabilme ihtimallerinin azalması söz 
konusu olmuştur. Nitekim, çıraklarla yapılan mülakatlarda, beyaz yakalı işsizliğin 
çırakların çalışma süreçlerini olumlamalarında bir etken olduğu anlaşılmıştır. 
Özellikle daha nitelikli emek gerektiren işlerde çalışan çıraklarda, üniversite 
mezunu olmaktansa bugünden bir meslek sahibi olmanın daha avantajlı ve 
yapılabilir bir seçenek olduğuna dönük bir algının söz konusu olduğu görülmüştür. 

Bununla birlikte, daha öncesinde işgücü eğitimi, mesleki eğitim gibi 
“kalkınma” paradigmasıyla ilişkilendirilen çocuk emeği, bugün daha ziyade 
düşük maliyetli üretimin bir konusu haline gelmiştir. Bu açıdan, çocukların 
eğitilmesinden ziyade çalıştırılması merkezi bir önem kazanmıştır. Bu durum, 
kendisini kamu politikalarının şekillenişinde de açık eder. Pek çok küçük 
işverenin çırak istihdam etmelerinin önünde temel engeli teşkil eden 8 yıllık 
kesintisiz eğitimin, 2012 yılında hayata geçen 4+4+4 eğitim reformuyla ortadan 
kaldırılması; bu yasayla birlikte çıraklık yaşının 14’ten 11’e düşmesi (TBMM, 
2012), ağırlıklı olarak teorik bir eğitimi öngören meslek liselerinden ziyade; hali 
hazırda bir iş yerinde çırak ya da kalfa olarak çalışmaya, aynı zamanda haftada bir 
günlük teorik eğitimin alınabileceği çıraklık eğitim merkezlerine devam etmeye 
yönlendirmektedir. Bu yönlendirmenin sonuçlarını DİSK-AR’ın 2013 yılı çocuk 
işçiliği verilerinde de görmek mümkündür. Bu verilere göre Türkiye’de sadece 
kayıtlı olan çırak sayısı 2006-2012 yılları arasında 158.000’den 322.000 e çıkmış, 
iki katından fazla bir artış göstermiştir (DİSK-AR, 2013).

İkinci olarak, çocuk emeği küresel kapitalizmin ihtiyaçlarına daha tabi 
hale gelmekte, küresel rekabetin baskısı altında biçimlenen emek piyasası 
içerisinde işlevli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, sanayi ve hizmet 
sektörlerinin emek-yoğun ve görece az vasıf gerektiren sektörlerinde çocuk 
emeği, kadın emeğine benzer bir şekilde, ucuz emek olması nedeniyle tercih 
edilmekte; çocuklar sigortasız, kısa süreli, itaatkâr, çalıştırılabilir nüfus olarak 
görüldükleri için istihdam edilmekte, böylelikle esnek emek süreçlerini bütün 
keyfiyetiyle deneyimlemektedirler. 

Böyle bir tabloya, emek-yoğun bir sektör olan ve kayıt dışı istihdamın oldukça 
yaygın olduğu hazır giyim sektöründe çalışan çıraklarla yapılan mülakatlar 
sırasında rastlamak mümkün olmuştur. Bu sektörde, tanınmış bir markaya sahip 
hazır giyim şirketlerinde bile üretimin, ulusal sınırların ötesinde ve ağırlıklı 
olarak kısa süreli sözleşmelerle piyasadan “iş” alan küçük fason atölyeler 
aracılığıyla gerçekleştirildiği bilinmektedir (Koç, 2001). Bu fason atölyelerde 
işverenler, istihdamı kısıtlı tutmaya çalışmakta; işin yoğunluğuna göre dönemsel 
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olarak çalışma saatlerini esnetmekte; işletmelerin piyasadan aldıkları işlerin 
düzensiz işler olması ve bu alanda diğer fason işletmelerle sürekli rekabet 
içerisinde olmaları nedeniyle düzenli ücret ödememekte; yılın belli zamanlarında 
ise üretimi durdurmaktadırlar. Böyle bir üretim süreci içerisinde, çırakların pek 
çoğu kayıtsız ve düzensiz olarak istihdam edilmekte, bu nedenle hali hazırda bir 
yasal statü olarak belirlenen ve bir sözleşmeye dayanan “çıraklık” statüsünden 
bile faydalanamamaktadırlar. Pek çok çırak, işverenin aldığı işlerin düzensizliği 
nedeniyle kimi zaman 24 saate varan fazla mesai keyfiyetine maruz kaldığını, 
yılın belli sürelerinde ise işten çıkarmaların olduğunu, bu nedenle bu dönemlerde 
başka işlerde çalıştıklarını belirtmiştir. Bu sektörde kayıtlı olarak istihdam edilen 
çıraklar ise “çıraklık” statüsünden faydalanmakta, bu nedenle çıraklık sigortasına 
ve düzenli ücret ödemesine sahip olmakla birlikte düzenli çalışma saatlerine 
sahip değildir. Çıraklık sözleşmesinde çırağın günlük çalışma saati 8 saatten 
fazla olmama koşulu tanımlanmasına rağmen, çırakların minimum çalışma süresi 
günde 12-14 saati bulmaktadır. 

Bu sektörde çırakların çalışmaya başlama yaşı ise iş kazası riski yüksek 
olan ve ağır iş kapsamında değerlendirilebilecek sektörlerdekine nazaran daha 
düşüktür. Çoğu enformel işletmeler olan hazır giyim atölyelerinde, çırakların 
çoğunun kayıt dışı olarak istihdam edilmesi, işverenlerin çırak istihdamında 
yasal zorunlulukları göz ardı edebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çocukların 
çalışmaya başlaması için yasal yaş sınırı 15 olmasına rağmen, mülakat yapılan 
15-17 yaş aralığındaki çırakların tamamı uzun süredir sektörde çalıştıklarını, 
çıraklık (tekstildeki ifadesiyle “ortacı”) yaşını çoktan geçmiş olduklarını, çıraklık 
sözleşmesine göre istihdam edilmiş olsalar bile kendilerini kalfa ya da “makineci” 
olarak tariflediklerini belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak, yapılan mülakatlarda 
çalışma sırasında çıraklara karşı kötü muamelenin diğer sektörlere göre yaygın 
bir tutum olduğu sıkça ifade edilmektedir. Çıraklar çalışma sırasında sürekli bir 
kamera vasıtasıyla gözlendiklerini ve işlerin zamanında yetiştirilmesi için sürekli 
daha hızlı çalışmaları yönünde baskılandıklarını dile getirmektedirler. 

Çıraklara karşı kötü muamelenin sürdürülebilir olmasının temel nedenlerinden 
biri, küçük enformel işletmelerde daha kolay icra edilebilen keyfi, istismara 
açık çalışma ilişkilerinin çıraklar üzerinde ayrı bir zor mekanizması olarak işlev 
görmesidir. Bu zor mekanizması, bir yanıyla bu alanların kayıt dışı olmaları 
sebebiyle denetlemez olmalarıyla ilişkiliyken, diğer yanıyla işverenin sahip olduğu 
paternalist otorite yoluyla sağlanmaktadır. İşverenler, aynı zamanda meslek 
“öğretici” pozisyonu üstlenerek kötü muameleyi meşrulaştırabilmektedirler. 
Bu durum, tersinden çırakların da kötü muameleyi içselleştirmelerinde ya da 
karşılaştıkları sorunlar karşısında yalnızlaşmalarında bir rol oynamaktadır. 
Çırakların bir kısmı, bu zor mekanizmasından daha az etkilenmek için tanıdıkları 
aracılığıyla buldukları işlerde çalışmaktadırlar. Bu ise aynı paternalist ilişkilerin 
gönüllülük temelinde işlemesine neden olmaktadır. İşverenlerin tanıdık ya 
da akraba olması durumu,  çırakla sadece işveren olarak değil, aynı zamanda 
bir yol gösterici, ağabey olarak ilişkilenmesine neden olmaktadır. Bu ise 
çırakların algısında “hak” kavramının gelişmesine engel olmakta; çıraklar, 
deneyimlemiş oldukları istismar karşısında işverenlerine karşı kendi haklarını 
dile getirememektedirler.    
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 Teknoloji-yoğun ve daha fazla vasıf gerektiren sektörlerde ise daha farklı 
bir işleyiş görülmektedir. Çocuk emeği, bu sektörlerde nitelikli ara eleman 
yetiştirme bağlamında, bir yatırım konusu haline gelmektedir. Mesleki eğitimin 
kamuoyunda daha fazla savunulan kısmı da bu sektörlerle sınırlı olarak 
“nitelikli” çırakların yetiştirilmesidir. Dolayısıyla mesleki eğitimi teşvik edici 
söylem, hizmet sektörünün önemli bir kısmını ve imalat sanayinin emek-yoğun 
sektörlerini kapsayan ve yukarıda anlatmaya çalıştığımız çırak emeği biçimlerini 
hesaba katmamaktadır. Dahası, Koç grubunun 2000’li yıllarda meslek lisesi 
memleket meselesi sloganıyla ortaya koyduğu proje çerçevesinde, meslek 
lisesine özendirici kampanyalar başlatması, eğitim-sanayi işbirliği çerçevesinde 
meslek liselerini teşvik edici kamu politikalarını desteklemesi, çocuğun meslek 
edinmesinden, mesleğin tüm inceliklerine hakim hale gelmesinden ziyade, 
günümüz kapitalizminde çeşitlenen teknolojiyi kullanabilir hale gelebilecek 
kadar bir vasıf kazandırmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, nitelikli eleman 
yetiştirme konusunda yapılan yatırım, eş zamanlı olarak çocuğa geniş iş imkânları 
ve gelecek garantisi sunmamakta, fakat buradaki rekabeti derinleştirmektedir. 
Gelecek garantisi ve güvenceli iş imkânı bakımından, örgün eğitim kurumları 
olan Anadolu meslek liselerine, meslek liselerine ve yaygın eğitim kurumları 
olan çıraklık eğitim merkezlerine devam eden çocuklar arasında bir farklılaşma 
ortaya çıkmaktadır. Bu konuya dair torna sektöründe yapılan mülakatlarda daha 
güvenceli iş imkânı sunan ve çalışma sırasında iş kazalarına karşı güvenlik önlemi 
alma konusunda daha titiz davranan büyük, kurumsal fabrikaların, çıraklık eğitim 
merkezlerine giden çırakları istihdam etmekte çekinceli davrandığı, meslek liseleri 
ya da Anadolu meslek liseleri mezunlarının bu alanda daha fazla iş bulma imkânları 
olduğu dile getirilmiştir. Çıraklar, fabrikalarda işe girememekte, çıraklardan işe 
kabul edilmeleri için belli referanslar ve sertifika belgeleri istenmektedir. Bu 
nedenle, çırakların daha ziyade bu kurumsal fabrikaların işlerinin bir kısmını 
tedarik eden küçük ölçekli işletmelerde istihdam olduğu dile getirilmiştir. Bu 
işletmeler, kendi ürünlerini üretecek donanıma sahip olmadıklarından, hazır 
giyim sektörüne göre daha uzun süreli sözleşmelere dayanıyor olsa da büyük 
firmalardan belli süreliğine iş almaya dayanan bir üretim sürecine sahiptirler. Bu 
nedenle bu sektördeki çıraklar iş güvencesi bakımından hazır giyim sektöründeki 
çıraklardan daha avantajlı olmakla birlikte, yine de güvencesiz, esnek çalışma 
koşullarını deneyimlemektedirler.  

Bununla birlikte küçük işletmeler, iş sağlığı ve güvenliğine dönük önlem 
alınmasında büyük fabrikalara göre oldukça geridedir. Bu da hali hazırda 
çalışan çırakları iş kazası riskiyle daha fazla karşı karşıya bırakmaktadır. Torna 
sektöründe görüşülen çıraklar, kendilerini tekstil gibi hazır giyim sektörlerinde 
çalışan çıraklara göre daha avantajlı gördüklerini, kendi sektörlerinde kötü 
muamelenin ve hızlı çalışmaya dönük bir baskının daha az söz konusu olduğunu, 
fakat iş kazası riski olduğundan dolayı daha fazla dikkat gerektirdiğini dile 
germişlerdir. 

Mülakat yapılan çırakların birçoğu hafif de olsa çalışma sırasında iş kazası 
geçirdiklerinden bahsetmişlerdir. Bununla birlikte çıraklarda, iş kazalarının, 
işverenlerin ihmallerinden ziyade çırakların dikkatsizliğinden kaynaklandığına 
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dönük bir algının yerleşik olduğu göze çarpmaktadır. Bu algının oluşmasında 
da temelde işverenlerin çıraklarla kurduğu zordan ziyade rızaya dayalı 
paternalist ilişkinin etkili olduğu görülmektedir. Bu rızanın oluşumunda temelde 
işverenlerin tüm çalışanlarına karşı “biz bir aileyiz” söyleminde bulunması; 
çalışanlar arasında bu yönlü bir yakınlık kurmak için futbol maçları organize 
gibi etkinliklerde bulunması etkili olmaktadır. Fakat bundan daha etkili bir 
husus, çıraklık kültüründen gelen “kendi işinin sahibi olma” beklentisinin, tam da 
kapitalist üretim ilişkileri içerisinde yeniden ve ideolojik bir işlev görecek şekilde 
canlandırılmasıdır. Bu sektörde, özellikle küçük işletmelerde çalışan çıraklar, 
ileride kendi işyerlerini açmayı hayal etmekte, bugünkü çalışma koşullarını bu 
hayallerine ulaşmak yolunda geçici bir aşama olarak değerlendirmektedirler. 
Bununla birlikte, çalışan çırakların pek çoğunun, kendi işverenlerinin 
“patron” olma hikâyesinden etkilendikleri ve kendi işverenlerini örnek 
aldıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle kendi çıraklık pozisyonlarını, bir çalışan 
pozisyonundan değil, daha ziyade bir işveren pozisyonundan değerlendirdikleri 
görülmektedir. Bu bağlamda, ortaya çıkan hak ihlalleri, pek çok durumda, çıraklar 
açısından sorun olarak değerlendirilmemektedir. 

Çırakların çalışma koşullarının geçiciliğine dair ortaya koydukları bu beklenti, 
salt geleneksel çıraklık kültürünün bugünkü kapitalist işleyiş içerisinde ideolojik 
bir işlev görmesiyle sınırlı bir şekilde gerçekleşmemekte; aynı zamanda çıraklığın 
yasal tanımı itibariyle de sağlanmaktadır. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim 
Kanunu’nda belirtildiği şekliyle çırak, “meslek edinme çabasında olan öğrenci” 
olarak tanımlanmaktadır. Çırakları bir işçi olarak değil, bir öğrenci olarak 
tanımlayan bu tanımın, özellikle günümüzde devletin mesleki eğitimde edindiği 
rol göz önünde bulundurulduğunda, çırakları daha kuralsız bir sömürüye maruz 
bıraktığı açıktır.

4. Çıraklık Eğitiminde Devletin Değişen Rolü
Geç dönem kapitalizmde çırak emeğinin işleyişindeki diğer önemli etken 

devletin mesleki eğitimdeki rolünün yeniden biçimlenmesidir. Bu dönemdeki 
eğitim politikalarının çocuk emeği sömürüsünü kolaylaştırıcı bir işlevi olduğu 
iddia edilebilir. Bu açıdan, 1986 yılında çıkan 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki 
Eğitim Kanunu’nun bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Bu Kanunla birlikte 
yaygın mesleki eğitim kurumları olan çıraklık eğitim merkezleri, örgün mesleki 
eğitim kurumları gibi MEB bünyesinde birleşmiştir. Kamu yönetimi açısından 
bakıldığında bu Kanun bir merkezileşmeye ve çocuk işçiliği probleminde devlet 
müdahalesinin ve denetiminin daha fazla olmasına dönük bir kanunmuş gibi 
görünse de gerçekte devlet, tersine bu Kanunla müdahil olabileceği alanları terk 
etmektedir. Zira bu Kanunla MEB dışındaki kamu kurumlarında çıraklık eğitimi 
verilmesinin imkânı kalmamaktadır. Bu şekilde, eskiden devletin bizatihi işveren 
olduğu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çırakların istihdam edilmesi ve 
buralarda çıraklık eğitim merkezleri açmak yoluyla çırak eğitimine gidilmesi; 
bu şekilde çalışma saatlerinin net olması, teorik ve pratik eğitimin daha dengeli 
olması, oyun saatleri organize edilmesi gibi görece koruyucu önlemler bir ölçüde 
söz konusu olabilmiş olmasına rağmen (Akpınar, 2006); bu yasayla birlikte, 
tüm bu önlemler ortadan kalkmış olmakta, devlet çocuk işçiliğinde somut bir 
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aktör olmaktan çıkarak, işveren ve çırak arasındaki çıraklık sözleşmesinin bir tür 
garantörü olarak işlev görür hale gelmektedir. Bununla birlikte devlet, rolünü, 
çıraklık süresi boyunca çırağın sigortasını işveren yerine ödemekle sınırlamakta, 
Bu anlamıyla da daha fazla işvereni kayıran bir işlev edinmiş olmaktadır. 

Fiiliyatta ise bu yasa kapsamında çıraklığın kamu işletmelerinden ziyade, 
çoğunluğunu küçük işletmelerin oluşturduğu özel işletmelerde icra edilir hale 
gelmesi, çocukları görünmez bir alana iterek, düzensiz ve güvencesiz çalışma 
düzenine tabi hale getirmekte ve işverenlerin keyfi tutumlarını ve istismarını 
güçlendirmektedir. Çocuklar haftada bir gün, artık her ilçede MEB bünyesinde 
açılmak zorunda olan çıraklık eğitim merkezine gitmekte, geri kalan günlerde ise bir 
iş yerinde çalışmaktadırlar. Bununla birlikte bu yasa, çıraklık eğitim merkezlerinde 
görev yapan eğitim emekçilerine daha etkili bir konum sağlamaktadır. Çıraklık 
eğitim merkezinde görev yapan eğitimciler, iki haftada bir çırakların çalıştıkları 
işyerlere denetime giderek, çırağın çalışma koşullarına hem tanık olma, hem de 
olası istismarlara karşı yaptırım uygulayabilme hak ve sorumluluğuna sahiptirler. 
Fakat, eğitimcilerle yapılan görüşmeler sırasında eğitimciler, genellikle işveren 
üzerinde yaptırım uygulayamadıklarından bahsetmektedirler. İşveren, pek çok 
durumda, yaptırıma uğramaktansa çırağı işten çıkarmayı tercih etmekte; bu 
da çırakların sorunlarını eğitimcilerle paylaşamamalarına neden olmaktadır. 
Eğitimcilerin çırakların çalışma koşullarına müdahale edememesi, temelde çıraklık 
sözleşmesindeki problemden kaynaklanmaktadır. Çıraklık sözleşmesinde, çırağın 
üç yıl sürecek çıraklık eğitimi boyunca on beş gün işsiz kalması ve dört gün okula 
devamsızlık yapması durumunda çıraklık eğitim merkezindeki eğitimine de son 
verileceği öngörülmüştür. Bu sözleşme maddeleri, bir yanıyla çırakların işlerine 
son verilmemesi için keyfi çalışma ilişkilerini deneyimlemelerine neden olmakta, 
diğer yanıyla işverenler iş yoğunluklarına göre çırağı keyfi bir biçimde okula 
göndermediklerinde eğitimlerini bitirememelerine neden olmaktadır. 

Sonuç ve Değerlendirme
Günümüzde, çıraklık statüsü altında çocuk emeği sömürüsü, esnekleşme 

yoluyla paternalizmi geliştiren sermaye işleyişinin, mesleki eğitim politikalarının 
ve ideolojik bir işlev gören çıraklığın geleneksel toplumsal anlamının birbiriyle 
eklemlenmesi, uyum göstermesi, bir anlamda, birbirini beslemesi yoluyla 
gerçekleşmektedir. Çocuk emeği sömürüsünün bir biçimi olarak “çıraklık” 
olgusunun altının çizilmesi, bu sömürüye dair hesaba katılması gereken üç temel 
unsuru ortaya çıkarması açısından önemlidir. Bunlardan biri, çıraklığın çocuk 
emeği sömürüsünü doğallaştırıcı, meşrulaştırıcı bir yasal, toplumsal tanıma sahip 
olmasıdır. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’nda çırak, “meslek 
edinme çabasında olan öğrenci” olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan çıraklık, 
temelde, bir emek süreci olarak değil, bir eğitim süreci olarak tariflenmektedir. 
Çocukları işçi olarak değil, birer öğrenci olarak konumlandıran ve bu şekilde çocuk 
emeğini kontrol altına almayı ve çocuk emeği sömürüsünü engellemeyi öngören 
bu tanım, paradoksal bir şekilde ortaya çıkan sömürüyü görünmez kılmakta ve 
bu sömürüye yasal dayanak sağlamaktadır. İkincisi, çıraklık yasasının, çocuk 
emeğini mesleki eğitimin bir konusu olarak ele almaya yönlendirmesidir. Bu 
açıdan, işveren tek başına bir aktör olarak yer almamakta, aynı zamanda çeşitli 
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kurumları aracılığıyla devlet de çocuk emeği sömürüsünde bir aktör olarak yer 
almaktadır. Üçüncüsü ise çıraklık olgusunun salt çocuk emeği sömürüsünün 
bir biçimi olmayıp aynı zamanda çocukların emek süreçlerindeki konumlarını 
belirtmesidir. Bu açıdan çıraklar hiyerarşik çalışma düzeninin en altında yer 
almakta, bu konum, çırağın bir öğrenci olarak tanımlanmasına benzer bir şekilde 
işvereni de salt işveren olarak değil, aynı zamanda öğretici yol gösterici olarak 
konumlandırmaktadır. Bu şekilde çıraklık konumu, çocuk emeği sömürüsüne 
paternalist bir işleyiş vermenin yolu olarak işlevi görmektedir.

Tüm bu süreçler içerisinde ortaya çıkan önemli bir husus, çıraklık eğitim 
merkezlerindeki eğitimcilerin çıraklığın işleyişinde önemli aktörler olarak ortaya 
çıkmasıdır. Eğitimcilerin, çocuklara iş bulmak ve işe devam etmeleri yönünde 
çocuklara yardımcı olmanın ötesinde, çıraklarda hak kavramının geliştirecek ve 
deneyimledikleri sömürüyü sorunsallaştırma ve çözme noktasında daha aktif 
rol almalarını sağlayacak bir tavrı benimsemeleri oldukça etkili olacaktır. Bu 
da eğitim alanında örgütlenen sendikaların bu konuya daha fazla eğilmelerini 
gerekli kılmaktadır.  
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Ucuz Emeğin İmali: 
“Kalifiye” Uysallaştırma ve Yabancılaştırma Mekânları Olarak 

Meslek Liseleri

Çetin Çelik*

Bu derlemede birçok yazı çocuk emeğinin geç kapitalist toplumlarda nasıl 
sömürü aracına dönüştürüldüğünü farklı açılardan analiz ediyor. Bu tartışmaları 
tamamlar şekilde, benim dikkat çekmek istediğim husus ise neo-liberal 
politikaların amansız bir hızla hayata geçirildiği eğitim alanında, okul yapı ve 
pratiklerinin öğrencileri güvencesiz bir hayata nasıl hazırladığına ilişkin bir 
tartışma açmak.

Yazıya konu olan araştırmanın ampirik verileri meslek ve genel lise türlerini 
dört yıl boyunca karşılaştırdığımız bir projeden elde edilmiştir. Istanbul’un 
dezavantajlı bir semtinde bulunan bu iki okul türünde dokuzuncu sınıfın sonunda 
öğrenciler seçilmiş ve aynı öğrencilerden on ve on birinci sınıfta derinlemesine 
görüşmeler yoluyla veriler toplanmıştır. Araştırma uzun erimli olduğundan ve 
aynı öğrencileri üç yıl boyunca takip ettiğinden, öğrencilerin sınıflar ilerledikçe 
dünyaya bakış açılarının nasıl değiştiğini, okul yapı ve pratiklerinin bu öğrencilere 
kısmi vasıflı ucuz işçi profilini nasıl edindirdiğini gözlemleme şansımız oldu. 
Yine araştırmanın karşılaştırmalı yapısı meslek lisesi öğrencilerinin zaman 
içeresindeki değişimini düz lise öğrencileri ile karşılaştırma fırsatı verdi. Bu 
bağlamda, her iki okul türünde öğrencilerle yapılan görüşmeler, öğrencilerin iş 
piyasasına geçiş yaklaşırken okul tarafından nasıl hazırlandığını da gözler önüne 
serdi.  

Bu çalışmada okul yapısı, “okul fırsat yapısı” mekezi bir konum işgal 
etmektedir. Okul fırsat yapısı, kısaca öğrencilerin başarılı olmak için gereksinim 
duydukları kaynaklara ulaşımını şekillendiren okul ile ilişkili yapı ve pratiklere 
denk düşmektedir. Örneğin okuldaki öğrenci profili, farklı bölüm ve programlara 
ayırma, öğretmen motivasyonu, akran grup oluşumu, gizli müfredat gibi özellikler 
okul fırsat yapısına örnek verilebilir. 

Araştırmanın ilk bulgusu öğrencilerin sosyoekonomik ve etnik kökenine 
ilşkindir. Araştırma kapsamında karşılaştırılan okullar her ne kadar aynı 
dezavantajlı ilçeden seçilse de meslek lisesine gelen öğrenciler sosyoekonomik 
köken itibariyle düz lise öğrencilerinden farklılaşmaktadır. Meslek lisesi 
öğrencilerinin önemli bir kısmı zorunlu göç aracılığıyla şehrin periferisine 
yerleşmiş Kürt kökenli ailelerden gelmektedir. Düz lise türünde ise benzer 
sosyoekonomik ve etnik kökenden gelen öğrenciler, okulun en “zayıf” halkası 
olarak görülen sözel alanda yığılmaktadır. Düz lise türüne giden öğrenciler genel 
olarak işçi sınıfı çocuklarından oluşsa da, meslek lisesi öğrencileri kadar alt-
proleter yaşam koşullarından gelmemektedir. 

*  Dr., Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.
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Öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmeler meslek liselerinin sembolik 
değerinin oldukça düşük ve olumsuz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sadece düz 
lise türlerine giden öğrenciler ve öğretmenler açısından değil meslek liselerindeki 
öğrenciler ve öğretmenler açısından da, birkaç tanesi hariç, bu şekildedir. Düz 
lise türündeki öğrenciler meslek liselerinin doğru düzgün bir iş bulmak için 
uygun olmadığını, müfredatın tekrar edici ve sıkıcı olduğunu ve meslek liselerine 
giden öğrencilerin de amaçsız olduklarını düşünüyor. İlginç olan nokta düz lise 
öğrencilerinin bu görüşlerini, görüşmelerin ilk yılında (öğrenciler onuncu sınıfta 
iken) meslek lisesi öğrencilerinden sadece bir ya da ikisi onaylamışken, ikinci yıl 
görüşmelerde (öğrenciler on birinci sınıfta iken) meslek lisesi öğrencilerinden 
yarısından fazlası bu görüşlerin doğru olduğunu belirtmiştir. Bu bulgu, meslek 
lisesi öğrencilerinin zaman geçtikçe okul ile gelecek hayatları arasında bir 
bağlantı görmediğini, karamsarlaştığını işaret etmektedir. 

Düz lise türünde üç rehber öğretmen 1949 öğrenciye rehberlik hizmeti 
veiriken, meslek lisesinde aynı sayıdaki rehber öğretmen 2760 öğrenciye 
hizmet vermektedir. Bu daha karmaşık bir yapıya sahip olan meslek lisesinde 
rehberlik hizmetlerinin yeterince üretilememesine, kalitesinin düşmesine neden 
olmaktadır. Oldukça fazla sayıdaki öğrenci sayısı okulun altyapı yeterliliğini 
zorlamaktadır. Meslek lisesinde üç rehber öğretmen de aynı odayı kullanmaktadır, 
düz lisede öğretmenlerin öğrenci ve ebeveynlerle yalnız görüşebilecekleri 
odaları mevcuttur. Mesle lisesindeki rehber öğretmenler, altyapıya ilşkin bu 
kısıtın öğrencilele yüz yüze görüşmelerin yapılmasına, onlarla ve ebeveynleri ile 
güven dolu ilişkilerin kurulmasına ve kaliteli bir rehberlik hizmeti verilmesine 
engel olduğunu defalarca belirtmişlerdir. Bunu doğrular şekilde, görüştüğümüz 
meslek lisesi öğrencileri, düz lise öğrencilerinden farklı olarak, problemlerini 
rehber öğretmenle ile paylaşmadıklarını, buna gerek olmadığını çünkü onların 
yardım edemeyeceklerini belirtmişlerdir. Bu okul türündeki öğrencilerin aile 
temelli sermayelerinin yetersiz olduğu hesaba katıldığında, söz konusu durum 
meslek lisesi öğrencilerinin okula aidiyetlerini olumsuz etkilemekte ve okuldan 
kopmalarına neden olmaktadır. 

Öğrenciler onuncu sınıfta iken ilk dalga veri toplama, meslek lisesindeki 
öğrencilerin dokuzuncu sınıfın sonunda gerçekleşen okuldaki farklı programlara 
ayrışma işleminin açıklıktan uzak ve adaletsizce yapıldığını düşündüğünü ortya 
koymuştur. Farklı programlara dağılım okul fırsat yapısının belki de en önemli 
öğelerinden biridir çünkü öğrencinin bu ayrışmadan sonra ulaşabileceği kaynakları 
neredeyse tümüyle belirlemektedir. Örneğin, okuldaki farklı programlara 
ayrışma işleminin adaletsizce yapıldığını düşünmeleri bu öğrencilerin okula, 
müdür, öğretmen gibi okul otoritelerine karşı güvenlerinin altını oyan önemli 
faktörlerden biridir. Okula karşı bu güvensizlik yine dönerek bu öğrencilerin okul 
başarısını olumsuz şekilde etkilemektedir. Her iki grup karşılaştırmalı olarak 
incelendiğinde rehberlik hizmetlerinin kısıtlılığı, okuldaki yüksek öğrenci sayısı, 
altyapıya ilişkin yetersizlikler yine meslek lisesi öğrencilerinin okul ile aidiyet 
kurmasına engel olan faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Meslek lisesinde katı bir programlara ayrışma varken, düz lisede programlara 
ayrışma yerine sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil gibi seçilen derslerin içeriklerine 
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göre olşuturulmuş gruplar vardır.  Bu ders grupları esnek ve değiştirilebilirdir. 
Öğrenciler on ikinci sınıfta bile bir gruptan diğerine geçebilmektedir. Düz lisenin 
aksine, meslek lisesinde katı şekilde programlara ayrışma öğrencilerin programlar 
arası arkadaşlık kurmalarını engellemekte, tek bir bölümle ilgili sosyalleşmeyi 
dayatmakta ve bu durum birtakım öğrencilerin okulu bırakmasına neden olan 
okuldan soğumayı doğurmaktadır. 

Araştırma katı programlara ayışmanın eşitsiz toplumsal cinsiyet rollerini 
yeniden ürettiğini de göstermektedir. Örneğin, meslek lisesinde öğrencilerin başarı 
notları ve dokuzuncu sınıfın sonunda yapılan genel sınavdan elde ettikleri puanları 
bağlamında farklı program türlerine ayrışmaları gerekirken, kadın öğrencilerin 
yüksek notlara rağmen, “kızlar için uygun olan programlara” yönlendirildiğini 
ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle, düz lise ile karşılaştırıldığında meslek lisesi, 
öğrencilerinin kaynak devşirebilecekleri ilişki ağlarını program sınırlamaları ile 
yoksullaştırmakta ve onları toplumsal cinsiyet açısından homojen programlara 
hapsederek, toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretmektedir. 

İkinci dalga veri toplama aşamasında, öğrenciler on birinci sınıfta iken, okul 
fırsat yapısının öğrencilerin düşünce, seçim ve pratiklerine daha çok yansıdığı 
görülmüştür. Örneğin toplumsal cinsiyet rolleri, öğrencilerin ayrıştıkları 
programların daha bir alt programına ilişkin yine devreye sokularak iyice 
pekiştirilmektedir. Örnek vermek gerekirse, kadın öğrenciler, kendileri için 
uygun olduğu düşünülen Giyim ve Üretim Teknolojisi Alanına dokuzuncu sınıfın 
sonunda yönlendirilmektedir. Bu bölüm on birinci sınıfta Konfeksiyon Bakım 
Onarım ve Kadın Giyim Modelistliği alt alanlarında ayrıldığında, Bakım Onarım 
alanında tek bir kadın öğrenci dahi bulunmamaktadır. 

İkinci dalga verilerde ortaya çıkan diğer bir nokta, ilk dalga verilerden 
farklı olarak, öğrencilerin, belki de ayrıştıkları program türünü değiştirme 
umutlarının tükenmesi yüzünden, gelecek tahayyülleri konusunda çok daha 
zayıf ve kırılgan olduklarıdır. İlerde ne yapmayı düşünüyorsun gibi sorulara 
“bana bunu sorma”, “hiçbir planım yok”, “ne olursa onu yaparım” gibi cevapler 
vermekte ya da bölümleri ile ilgisi olmayan iş kollarından hayalci şekilde 
bahsetmektedirler. İlk dalga verilerinden farklı olarak, ikinci dalga verilerde bu 
öğrenciler mesleki dersleri gereksiz ve amaçsız görmekte ve okulun hayatlarında 
neye hizmet ettiği konusunda kafaları karışmaktadır. Örneğin meslek lisesinde 
takip ettiğimiz öğrencilerden iki tanesi on birinci sınıfta okulu terk etmiştir. Bu 
öğrencilerle yapılan görüşmeler, okulu terke neden olan disiplin davranışlarının, 
ayrıştırıldıkları program türünden duydukları memnuniyetsizlikle sıkıca ilişkili 
olduğu göstermiştir. 

İlginç olan nokta, öğretmenlerle yapılan görüşmeler öğrencilerin bu 
“yabancılaşmasının” sebepsiz olmadığını, genel bir yapıdan türediğini ortaya 
koymuştur. Öğretmenler, öğrencilerle benzer şekilde kendilerini tükenmiş 
hissetmekte ve meslek lisesinde çalışmak istememektedirler. Nedeni sorulduğunda, 
öğrenci profilinin düşük olduğu ve bu öğrencilerin dersleri ile meslek hayatları 
arasında bir bağ görmediklerinden şikâyet etmişlerdir. Öğretmenler öğrencilerin 
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çok önemli bir bölümünün mezun oldukları meslek programında kalmadığını, 
başka işler yapmaya çalıştıklarını ve çoğunlukla işsiz kaldıklarını belirtmiştir. 
İlginç şekilde öğretmenler bu gibi konular için öğrencileri suçlamamış, aslında 
onların bu düşüncelerinde haklı olduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre 
meslek lisesi iş piyasasının gerektirdiği nitelikleri öğrencilere kazandırmamakta 
ve onları okulda tutup “uysallaştırmaya” çalışırken, kendilerine de bir nevi 
“gardiyanlık” görevi verilmektedir. Meslek dersleri öğretmenleri hariç, tüm 
öğretmenler mümkün olursa düz lisede çalışmak istediklerini istisnasız şekilde 
dile getirmişlerdir. 

Derinlemesine görüşmelre ek olarak, araştırmanın etnografik yönü de önemli 
bulguları işaret etmektedir. Örneğin meslek liseleri zamanla kristalleşen bir alt-
kültür üretmektedir. Meslek lisesi öğrencileri düz lise öğrencilerine nazaran 
zamanla çete kültürü,  kavga, uyuşturucu madde kullanma, öğretmene sözlü ve 
fiziki karşı gelme gibi pratikleri daha fazla benimsemektedir. Düz liseye oranla 
meslek lisesindeki gizli müfredat, militer öğreler olan ‘dakiklik’, ‘itaat’, ‘sebebsiz 
saygı’ gibi öğeleri çok daha sık vurgulamaktadır. Yine meslek lisesindeki 
erkek öğrenciler, okulun koridorlarında ve derslerde, kadın öğrencilere gözle 
görülür şekilde kaba ve üstten davranmakta ve onlara nasıl “düzgün bir kadın” 
olabilecekleri konusunda hatırlatmalarda bulunmaktadırlar. Ataerkil toplumsal 
cinseyet rollerini olumlayan bu türden yaklaşımlar, öğretmenlerce eleştiri unsuru 
yapılması bir yana kadın öğretmenlerce dahi desteklenmektedir. Bu durum aynı 
dezavatajlı böldege konumlanmasına karşın düz lisede gözlenmemiştir. 

Yine araştırmanın ikinci yılındaki etnografik gözlemler meslek lisesindeki kadın 
öğrencilerin, erkek öğrencilere benzer şekilde, düz lisedeki kadın öğrencilerden 
farklı olarak, otorite karşıtı, küfürlü konuşmayı öven, okulu “kırmayı” yücelten ve 
dersleri “takmamayı” salık veren bir al-kültürü çok daha fazla benimsedikelrini 
ortaya koymaktadır. Bu gözlemi, öğretmenlerle yapılan görüşmeler de 
doğrulamıştır. Buna karşın düz lisede ise zamanla, üniversite sınavı yaklaştıkça, 
öğrencilerin kimliklerinin daha okula yönelimli hale geldiği gözlenmektedir. 
Düz lisede üniversite sınavı ve üniversitedeki bölümler hakkında bilgilendirici 
toplantılar düzenlenmektedir ve bu toplantılara katılım yoğun olmaktadır. Her 
ne kadar meslek lisesi öğrencilerininde üniversiteye girişteki dezavantajları yeni 
kanunla ortadan kalksa da meslek lisesinde bu türden bilgilendirme toplantıları 
gözlenmemiştir. Öte yandan üniversite hazırlığa ilşkin iki okul türünün sunduğu 
fırsat yapısındaki eşitsizlik zamanla göze çarpmaktadır. Dershaneye giden veya 
özel ders alan düz liseliler için gölge eğitim ile müfredat arasındaki uyuşma çok 
daha fazla olmakta ve bu da sınavdaki şanslarını arttırmaktadır.

Bu yazı teorik tartışmalardan ziyade amprik verileri merkeze almıştır. Yazıya 
konu araştırma projesi halen devam etmektedir. Diğer öğrenci grupları ile 
karşılaştırıldığında, meslek lisesi öğrencileri emek-sermaye çelişkisini en kısa 
sürede ve en yakıcı şekilde hisseden öğrenci grubudur. Ancak araştırmamzın 
bulguları meslek lisesi öğrencilerinin daha okulda iken bu sömürü düzeni için  
uysallaştırma pratiklerine tabi olduğunu göstermektedir. Bu bazı durumlarda 
öğrencinin yabancılaşmasına,  sessizleşmesine, otorite karşısında geri çekilmesine 
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neden olurken, okul ve öğretmenlere karşı anti-otoriter bir alt-kültürün doğmasına 
da sebebiyet vermektedir. Öyle düşünüyoruz ki bu “isyankar” alt-kültürün 
nüveleri, iş garantisi olmamasına karşın okulun mavi-yakalı itaatkar özneler 
üretme çabalarını oluşturan otoriter gizli müfredatına öğrenciler tarafından 
duyulan öfkeden kaynaklanıyor olabilir. 
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Sokakta Çocuk Emeği

Betül Altuntaş1

Giriş
Çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen tehlikeli çalışma koşulları, 

ortamları ve ilişkileri içerisinde yer almaları düşünülemezken, onlar çok 
farklı nedenlerle çalıştırılmaktadır. Çocukların çalıştırılmasını onaylamamak, 
çocukların çalıştırılmasını yasaklayan yasal önlemleri almak, çocuk sömürüsünü 
önlemeye yetmemekte çocuk çalışması giderek artan bir sorun olarak gündeme 
gelmektedir. Çocuklar yaygın olarak tarımda/mevsimlik tarımda, sokaklarda 
ve küçük işletmelerde çalıştırılmaktadır. Çocuk işgücü, işgücü piyasası içinde 
bağımlı, dezavantajlı ve güçsüz bir konumda bulunmakta, bu açıdan en fazla 
sömürülen grubu oluşturmaktadır. Çocuk işgücü sorununun son on yıllar içinde 
artarak büyümesinde, dünya ölçeğindeki yapısal dönüşümün önemli bir rolü 
olduğunu söylemek mümkün. Bu yazıda sokakta çocuk emeği faklı boyutları ile 
ele alınmış, çocukların sokakta bulunma nedenleri, profilleri, sokakta karşılaşılan 
riskler, önleyici yasal düzenlemeler ve yürütülen sosyal hizmetler tartışılmıştır.

Hangi çocukluk?
Ülkemizde son yıllarda farklı çocukluk kategorilerinin daha fazla görünür 

olduğunu söylemek mümkün. Bu kategoriler kuşkusuz bütün çocukları içermese 
de ağırlıklı olarak iki grup çocukluk yaşantısından söz edebiliriz. Bunlardan 
ilki, kapitalizm, tüketim toplumu ve çocuk merkezli aile formunun giderek 
yaygınlaştığı bir kültürel ortamda büyüyen, daha doğrusu hiç büyüyemeyen 
sorumluluk duygusunun giderek yok olduğu, kendisi gibi olmayan insanlara 
karşı empatinin, toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın kaybolduğu ve “Ben”in 
dünyanın merkezine konduğu “sonsuz çocukluk” (Balta,  2005 ) durumunu 
yaşayan çocuklar, diğer tarafta ise hiç çocuk olamayan çocuklar.  Dünyanın 
büyük bir kısmında hiç çocuk olamayan çocukların sayısı giderek artıyor. Üstelik 
bu yalnızca yoksulluğun, açlığın ve savaşın sürüp gittiği dünyanın azgelişmiş 
ülkelerinde değil, gelişmiş sanayi ülkelerinde de böyle. Bu ikinci kategori, 
doğdukları andan itibaren kendilerini yoksulluğun ve erken yaşlardan itibaren 
işgücü piyasasının içinde buluyorlar. Oysa, çocukların gelişimlerini olumsuz 
açıdan etkileyen çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışma ilişkileri içerisinde 
yer almaları düşünülmezken onlar çok farklı nedenlerle çalıştırılmaktadır. Yasal 
düzenlemeler, çocuk sömürüsünü önlemeye yetmemekte sokakta çalışan çocuklar 
ve sokakta yaşayan çocuklar olgusu artan bir sorun olarak gündeme gelmektedir. 
Bu çocuklar, kentlerin varoşlarında, bugünkü kültürü hegemonize eden 
“çocukluğun masumluğuna” dair söylemin bütünüyle dışında bırakılmaktadır.

1  Doç.Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü öğretim üyesi.
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Sokak Çocuğu Değil, Sokakta Çalışan Çocuk
UNİCEF (1988)’in özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri göz önüne 

alarak oluşturduğu sınıflandırma ne yazık ki bir ideal tip olarak genelleştirilmekte 
ve birbirinden farklı toplumsal yapıların farklılığı görmezden gelinmektedir. 
UNİCEF (1988)’in tanımlamasına göre sokakta bulunan çocuklar daha çok 
aileleriyle kurdukları ilişki ve sokağı kullanım temeline göre üç kategori altında 
incelenmektedir. Birinci kategori, sokakta çalışan ve aileleriyle düzenli bağı olan 
ve onlarla yaşayan ancak ‘sokağa aday’ çocuklar; ikinci kategori yetersiz veya 
düzensiz aile desteğine sahip ancak ‘sokakta bulunan’ çocuklar; üçüncü kategori 
ise ‘sokağın çocukları’ olarak nitelendirilen, sokağı mekân edinmiş, çoğunlukla 
bir uçucu madde bağımlısı olan ve işlevsel bir aile desteği olmayan çocuklar.  

Ne yazık ki sokakta karşımıza bir sorun olarak çıkan sokakta çalıştırılan ve 
sokakta yaşayan çocuk grupları, uzun zamandır, sokakta bulunma nedenleri, 
sokakta bulunma süreleri, yaşam tarzları, ailelerle ve diğer insanlarla kurdukları 
ilişkiler son derece farklı olmasına rağmen ‘sokak çocukları’ üst başlığı altında 
anılmaktadır. Böylesine bir kavramlaştırmanın çocukları dışlayan bir anlam 
yüküne sahip olduğuna şüphe yoktur. Bu anlamda UNİCEF’in sokak çocukları 
sınıflandırmasının yetersiz olduğu sadece sokakları mekân olarak kullanma 
nedeniyle çok çeşitli çocuk gruplarını aynı kavramsal şemsiye altında toplamanın 
açıklama alanını genişletmediği, aksine sorunun boyutları ve çözümleri 
noktasında tıkanıklığa yol açtığı düşünülmektedir. Bu nedenle bu yazıda sokakta 
çalışan çocuk kategorisi sokak çocuğu kavramının etki alanı dışında bağımsız bir 
kategori olarak kullanılmıştır. 

Bu konuda Türkiye’de çalışan akademisyenler ve uzmanlar çocukları, daha 
çok aileleri ile kurdukları ilişki ve sokağı kullanım temeline göre iki kategori 
altında incelemektedir. 1) Sokağı çalışma mekânı olarak kullanan ve işgünün 
sonunda evlerine dönen çocuklar yani sokakta çalışan çocuklar 2) Sokağı yaşama 
mekânı olarak kullanan ve günün 24 saatini sokakta geçiren yani sokakta yaşayan 
çocuklar. Dolayısıyla sokakta çalışan çocuklar aile bağı devam eden, süreç içinde 
kopma emaresi gösterse de bir biçimde eğitimle bağı devam eden çocuklardır. 
Sokakta yaşayan çocuklar ise işlevsel bir aile desteği olmayan, kısmen uçucu 
maddeyle tanışmış çocuklardır. Bu grubun aile bağlantıları tamamen kopmuştur.  
Her türlü yaşamsal gereksinimlerini sokaklardan karşılarlar. Böylesi bir 
sınıflandırma çocukların özel konumlarını ve ihtiyaçlarını gözeten farklı sosyal 
hizmet sunma biçimlerinin de geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Çocukların Sokakta Bulunma Nedenleri
Sokakta çalıştırılan ve sokakta yaşayan çocuklar sorununun son onyıllar içinde 

artarak büyümesinde kuşkusuz dünya ölçeğindeki neo liberal yapısal dönüşümün 
rolünün olduğunu söylemek mümkündür. 1970’lerle birlikte azgelişmiş ülke 
ekonomilerinin yapısal uyum ve istikrar politikaları ile hızla liberalizasyonu 
yaşanırken bu tür programlar uygulandıkları ülkelerde yüksek işsizlik, yoksulluk 
ve sosyo- ekonomik eşitsizlikle sonuçlandı. Söz konusu uyum ve istikrar 
programları yapısal olarak dezavantajlı olan çocukları, kadınları, azınlıkları, 
göçmenleri doğrudan etkilemiştir.
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Türkiye’de ise sokakta çalışan çocukların büyük kentlerin önemli bir sorunu 
haline gelmesi büyük oranda 1990’lı yıllarla birlikte yaşanan zorunlu göç 
süreçleri sonrası çocukların gerek sayı olarak artması gerekse kişisel gelişimlerini 
engelleyecek türde iş çeşitlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekleşmiştir. 
Sokakta çocuk çalışması ile yoksulluk ve göç arasındaki bağlantı gözden 
kaçırılmamalıdır. Zorunlu göç, geçmiş birikim, sermaye ve beceri noksanlığıyla 
birleşince kente tutunamama anlamına gelmiştir. Kente tutunamayan aileler 
için yaygın yerel çözümlerden birisi de çocukların çalıştırılmaları olmuştur.  
Çocuklar, çaresizliğin çaresi olarak işgücü piyasasının içine girmişlerdir. Sokakta 
çalışma herhangi bir beceri ve sermaye birikimi gerektirmediği ya da küçük bir 
sermaye yeterli olduğu için, çalışma saatlerinin esnekliği ve acil paraya duyulan 
gereksinim nedeniyle tercih edilmiştir. 

Zorunlu göç yaşayan aileler için yoksulluk süreğenleşmiştir. Türkiye’de 
yoksulluğun bazı gruplar için dönüştürülemediği ve geçici olmaktan öte kalıcı 
bir hal almaya başladığı ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir ‘yeni yoksulluk’ 
durumundan söz etmek mümkündür. Bu ‘yeni yoksulluk’ durumunun etnikleştiğini 
odağında Kürtlerin, Çingenelerin ve şimdilerde Suriyeli sığınmacıların olduğunu 
söylemek mümkündür. Sokakta çalışan çocuklar sorununun daha iyi kavranması 
ve doğru değerlendirmelere gidilebilmesi sorunun nedenleri üzerinden bir bakış 
ve çözüm geliştirmeyi gerekli kılar.  Oysa çoğu kez gözden kaçırılan sorunun 
oluşum sürecidir.  Bu nedenle soruna bütünlükçü bakan değerlendirmelere 
ihtiyaç vardır.  

Sokakta Çalışan Çocuk Profili
Bu konuda yapılmış çalışmalar (Altuntaş, 2003, 2008; Karatay,1999) sokakta 

çalışan çocukların ağırlıklı olarak zorunlu göç yaşamış Kürt ailelerin çocukları 
olduğunu göstermektedir. Şimdilerde Suriye iç savaşından kaçan mülteci ailelerin 
çocuklarının da sokaklarda daha fazla görünür oldukları muhakkak. Çocukların 
bir kısmı göç deneyimi yaşamış bir kısmı ise zorunlu göçten sonra gözlerini 
metropollerde açmışlardır.  

Altuntaş (2013)’ın2 Ankara sokaklarında çalışan çocuklarla yaptığı araştırma 
sonuçlarına göre: Sokakta yapılan işler, yaş grupları, cinsiyet ve riskler açısından 
farklılaşmaktadır. Örneğin; en küçük yaş grubu 7-11 yaş aralığında (araştırma 
sırasında 5 yaşında bir çocukla karşılaşılmıştır) sokakta kâğıt mendil, çiçek vb. 
satan gruptur. Bu grupta kız çocukları ağırlıktayken, ayakkabı boyama, çöplerden 
katı atık toplama, simit vb, yiyecek satma erkeklerin yaptığı işlerdendir. Özellikle 
bu grupta yaş ortalamasının büyüdüğü görülmektedir. Örneğin; katı atık toplama 
işinde yaş aralığı 13-15’dir. Yaş aralığının büyümesinin nedeni kuşkusuz sözü 
edilen işlerin fiziksel güç gerektiren işler olmasıdır. Çocukların resmi kurumlarla 
problemli bir ilişkileri vardır. Şiddete dayalı bir ortamda, sokağın, esnafın, resmi 
kurumların (polisin, zabıtanın) şiddetine her an açıktırlar. İş, bölgesel olarak 
ve işin türüne göre belli bir tabakalaşma yaratmıştır. Atık toplamak, ayakkabı 

2 Araştırmanın ayrıntıları için bakınız: Altuntaş, 2003 (Kitabın ikinci baskısı 2014’de 
yayımlanmıştır.)
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boyamak, kâğıt mendil vs. satmak, simit satmak farklı grupların elindedir. 
Çocuklar fiziksel ve psikolojik gelişimleri için oldukça tehlikeli bir çalışma 
ortamına ve koşullarına sahiptir. Yapılan işler sağlık açısından da ciddi riskler 
barındırmaktadır. Atık toplayan bir çocuğun her türlü sağlık sorununu yaşaması 
kaçınılmazdır. Çocuklar beslenememekte çoğu kez öğün atlamakta bir öğün 
yemekle yetinmektedirler.

Altuntaş (2003)’ın söz konusu araştırmadaki temel iddiası sokakta çalışan 
çocukların da homojen bir grup olarak değerlendirilemeyeceğidir. Sokakta 
bulunma nedenleri, iş tercihleri farklı grupların iç dinamikleri, aile yapıları, 
ilişkileri vs. farklılık göstermektedir.  Örneğin; sokakta çalışan grup içinde en 
küçük yaş grubu (7- 12) olan kâğıt mendil, çiçek vb. satan grubun, sokağın 
risklerine en açık grup olması nedeniyle bir an önce sokaklardan çekilmeleri 
gerekmektedir. Diğer gruplar olan ayakkabı boyacıları, simitçiler, katı atık madde 
toplayıcılarında yaş aralığı 13- 15’dir.  Bu grubu, yapılan işlerin niteliğinden 
kaynaklı olarak çocuk işçiliğinin bir parçası olarak değerlendirmek ve koruyucu 
yasal düzenlemeler çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Sokakta yaşayan 
çocuklar içinse tıbbi, sosyal ve mesleki rehabilitasyonu odağına alan hizmetler 
öncelenmelidir. İhtiyacımız olan kurumsallaşmış aile destek sistemleri ve 
sokakta bulunan her çocuk grubunun kendi özgünlüklerini dikkate alan alternatif 
çözümler yaratmaktır. 

Koruyucu Yasal Düzenlemeler
Çocukların korunmasına ilişkin gerek uluslararası gerekse bölgesel düzeyde 

birçok düzenleme vardır. Çocukların sosyal hakları konusunda en geniş kapsamlı 
kabul gören sözleşme BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir. Türkiye kimi çekinceler 
koymakla birlikte Çocuk Hakları Sözleşmesini onaylayan ülkelerden birisidir. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, çocuğun yüksek yararını tam olarak gözeterek 
girişimde bulunma yükümlülüğü altında olan devlet, aile ortamından yoksun 
çocuğu özel olarak korumak, bu tür durumlarda uygun alternatifler yaratmak, 
bu yükümlülüğün yerine getirilmesi doğrultusundaki çabalarda çocuğun kültürel 
kimliğine gerekli dikkati göstermek (madde 20) ve her çocuğun fiziksel, zihinsel, 
ruhsal, ahlâki ve sosyal gelişmesi açısından yeterli yaşam standardını yerine 
getirme olanağı sağlayacak koşulları yaratma sorumluluğuna sahiptir  (madde 
27). Sözleşmenin 32. maddesinde  “Taraf devletler, çocuğun ekonomik sömürüye 
ve her türlü tehlikeli işte veya eğitimine zarar verecek veya sağlığı veya bedensel, 
zihinsel, ruhsal, ahlaksal veya toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte 
çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul eder” ibaresi yer almakta taraf 
devletleri bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere hukuki, idari, 
toplumsal ve eğitsel her önlemi almakla yükümlü tutmaktadır.

Avrupa Konseyinin 1961 tarihli ve 1965’te yürürlüğe giren Avrupa Sosyal 
Şartı ile 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (GGASŞ) sosyal 
hakların korunması açısından önemlidir. Özellikle GGASŞ sosyal haklar 
katalogunda, çalışma hakkının yanında çocuk işçiliği ile yakından ilgili olan 
“çocukların ve gençlerin korunması hakkı” ayrıca yer almıştır. GGASS’nın 
“Çocukların ve Gençlerin Korunması Hakkı” başlıklı 7. maddesine göre: 
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“Taraf Devletler çocukların ve gençlerin korunma hakkının etkili bir biçimde 
kullanılmasını sağlamak amacıyla; 1- Çocukların sağlık, ahlak ve eğitimleri için 
zararlı olmayacağı belirlenen hafif işlerde çalıştırılmaları durumu dışında asgari 
çalışma yaşının 15 olmasını sağlamayı, 2- Tehlikeli ve sağlığa zararlı olduğu 
öngörülen işlerde, asgari çalışma yaşının 18 olmasını sağlamayı, 3- Henüz 
zorunlu eğitim çağında olanların, eğitimlerinden tam anlamıyla yararlanmalarını 
engelleyecek işlerde çalıştırılmamalarını sağlamayı....” taahhüt ederler (Ünal, 
2014: 292). 

 
ILO 182 sayılı Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesine İlişkin 

Acil Önlemler Sözleşmesi, ILO 138 Sayılı Asgari Yaş (15 yaş) Sözleşmesi’nin 
yanı sıra ILO’nun pek çok düzenlemesi ve tavsiye kararı da bulunmaktadır. 
Çocuğun Korunmasına ve Esenliğine ilişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler 
Bildirgesi, Acil Durumlarda ve Silahlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların 
Korunmasına İlişkin Bildiri gibi belgeler sıralanabilir (Altuntaş, 2003). TC 
Anayasası 90. madde son hükmü gereği, onaylanan bu uluslararası sözleşmeler 
kanun üstünde bir konuma getirilmişlerdir. Kanunlarla uyuşmazlık durumunda 
öncelikle uygulanmaları söz konusudur.  Dolayısıyla uluslararası sözleşmeler 
birer iç hukuk kaynağıdır. 

 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın 50. maddesinde çocukların çalışma 

koşullarının korunması anayasal bir ödev olarak düzenlenmiştir. Söz konusu 
maddeye göre, “Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamaz. Küçükler, kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma 
şartları bakımından özel olarak korunurlar.” Ayrıca Anayasa’da “çocuklar için 
alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı” (madde 10) belirtildiği 
gibi devlete “her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler” 
alma ödevi yüklenmiştir.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. maddesine göre, 15 yaşını doldurmamış 
çocukların çalıştırılmaları yasaktır. Ancak Kanun 14 yaşını doldurmuş 
ve ilköğretimini tamamlamış olan çocukların bedensel, zihinsel ve ahlâki 
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak 
hafif işlerde çalıştırılabileceğini belirtmektedir.  6.4.2004 tarihli ‘Çocuk ve Genç 
İşçilerinin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in tanımlar 
başlıklı 4. maddesinde çocuk işçi, 14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış 
ve ilköğretimini tamamlamış kişi olarak belirtilmektedir. Umumi Hıfzısıhha 
Kanunu’na göre, asgari çalışma yaşı 12’dir. Kanunla 12 yaşından küçük bütün 
çocukların fabrika ve imalathane gibi her türlü sanat müesseseleriyle maden 
işlerinde amele ve çırak olarak istihdamı yasaklanmıştır. 12-16 yaş arasında 
bulunan çocuklar günde azami 8 saatten fazla çalıştırılamaz ve bunların 20.00’dan 
sonra gece çalışmaları yasaktır. Eğlence yerlerinde ise 18 yaşından küçüklerin 
çalıştırılmaları yasaktır. 4857 sayılı yasada ayrıca çocuklarla ilgili, ücretli izin, 
sağlık kontrolleri konularında özel düzenlemeler getirmiştir.  

Ayrıca Türk Ceza Yasası, Türk Medeni Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, 
Çocuk Mahkemeleri Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, Belediye 
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Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda çocuğun 
aile ve toplum içinde korunmasını, kollanmasını, yetiştirilmesini öngören 
bağlayıcı ve emredici hükümler vardır. Ancak Türkiye’de Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin iç hukuka tam olarak yansıtılamadığı bir gerçektir. Çocuk Hakları 
Sözleşmesi yaşam standardını yerine getirme olanağı sağlayacak koşulları 
yaratma sorumluluğunu devletlere vermiş bulunmakla birlikte sözü geçen ulusal 
düzenlemelerde daha çok ailenin sorumluluğunun öne çıkartıldığı görülmektedir. 
Konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler ve yasal mevzuat çocukların çalıştırılması 
önkabulüne dayanmakta, çocuk emeğinin ucuz işgücü olarak kullanımına yasal 
bir çerçeve oluşturmaktadır. 

Türkiye’de sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik önleyici ve çocuk işçiliği 
konusunda herhangi bir koruyucu yasal düzenleme yoktur. Bunda salt sokağın 
çalışma amaçlı kullanımı dolayısıyla yapılan işin sokak çocukluğuyla bir tutularak 
çalışan kimliklerinin geri plana atılmasının rolü vardır. Kuşkusuz çocukların 
çalıştırılmalarının temel nedenlerini hedef alan politikaların üretilemediği, 
ekonomik ve sosyal yaşam düzeylerinin yükseltilmesine yönelik hiçbir kamusal 
önlemin alınmadığı mevcut koşullarda yasal çerçevenin daha da iyileştirilmesinin 
somut bir karşılığı bulunmayacaktır.  

Tıpkı hizmet sektöründe ve sanayi sektöründe çalışan çocuklara yönelik 
koruyucu yasal düzenlemelerde olduğu gibi sokakta çalışan çocukların da 
özellikle emek yoğun işlerde çalışan çocukların (ayakkabı boyacılığı, atık 
toplayıcılık gibi) çocuk işçiliği kapsamında değerlendirilmeleri gerekmektedir. 

Sokakta Çalışan Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmet Sunumu
Türkiye’ de sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklar korunmaya 

muhtaç çocuk kapsamında değerlendirilmekte olup, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 2011 yılında bir kanun hükmünde kararname ile kurulan 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na kadar korunmaya muhtaç çocuk ve 
gençlere hizmet götürme sorumluluğuna sahip tek kamu örgütü olmuştur. 
Dolayısıyla sokakta çalışan ve yaşayan çocuklar da kurumun etkinlik alanı 
içinde değerlendirilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuk koruma 
misyonunu sadece kurum bakımına muhtaç çocuklarla sınırlı tutmayarak bütün 
çocuk nüfusunu hedeflemektedir. Ancak bu misyonun gerçekleştirilmesine dönük 
yeterli örgütlenmenin gerçekleştirilmemesi önemli bir sorundur.

Çocuk koruma politikası açısından önemli dönüm noktalarından bir 1990’lı 
yıllardır. Bu tarihten itibaren kentlerde ortaya çıkan hızlı, kontrolsüz ve zorunlu 
göçün yarattığı yeni sosyal sorunlar kamunun yeni önlemler almasını zorunlu 
kılmıştır. Bu dönemde yaygın toplumsal sorunlar olarak suça sürüklenen çocuk, 
sokakta yaşayan çocuk, fuhuşa sürüklenen çocuk ve sokakta çalışan çocuk gibi 
yeni sorun alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tarihe kadar geleneksel çocuk 
bakım kurumları olan Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurtları yeni çocuk profilinin 
bakım, eğitim ve rehabilitasyonuna uygun değildi. Yeni çocuk tipi çok hareketli, 
yaygın davranış bozuklukları geliştirmiş ve uzun süreli kurumsal bakımı kabul 
etmeyen özellikler göstermekteydi (Karatay, 2014: 13-35).  
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Bu nedenle bu çocukların bakım ve rehabilitasyonu için ilk kez geçici 
bakım kurumları olarak gündüzlü ve yatılı ‘Çocuk ve Gençlik Merkezleri’ 
ve ‘Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’ oluşturulmaya başlandı. 
Çocukları korumaya dönük bu kurumsal çeşitlenmeye rağmen, niteliksel olarak 
ve kapasite açısından etkin bir yapılanma sağlanamamıştır. Ayrıca koruyucu, 
önleyici hizmetler bağlamında bu çocukların toplum ve aile içinde izlenmesi ve 
korunmasına ilişkin düzenlemelerde de önemli yetersizlikler söz konusudur.

30.10.2001 tarih ve 24539 sayılı Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği’nin 
çıkışına kadar, sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklara yönelik hizmetlerin 
yasal dayanağı, 1997 yılında çıkan 572 sayılı kanun hükmünde kararname ve 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na eklenen 
‘çocuk ve gençlik merkezleri’ tanımlamasıydı. Bu merkezler, ‘eşler arası 
anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü alışkanlık, yoksulluk, terk vb nedenlerle 
sokağa düşerek sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan veya sokakta çalışan 
çocuk ve gençlerin geçici süreyle rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden 
kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet 
kuruluşlardır’. Yönetmelik, merkezlere bu çocuk ve gençleri bedensel, ruhsal 
ve duygusal gelişimleri açısından tehlike yaratabilecek risklerden korumak, 
temel gereksinimlerini gidermelerine yardımcı olmak, gerektiğinde geçici olarak 
barınmaları için gerekli hizmetleri sunmak veya sunulmasını sağlamak, belirli bir 
süreç sonunda kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sağlayıcı her türlü sosyal 
hizmet müdahaleleri ile rehabilite edici mesleki çalışmaları gerçekleştirmek, aile 
ve  topluma yönelik çalışmaları yapmak görevini vermiştir (Altuntaş, 2003:114).

Önemli bir politika değişimi 9 Şubat 2013 tarih ve 28554 sayılı Sosyal Hizmet 
Merkezleri Yönetmeliği ve ardından sosyal hizmet merkezlerinin açılması ile 
olmuştur. Sosyal hizmet merkezleri her ne kadar koruyucu ve önleyici hizmet 
sunma iddiasında kurulsa bile Yönetmeliğin son hükümleri içeren altıncı 
bölümünde SHÇEK Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği 
ve Toplum Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Altıncı bölüme 
eklenen Geçici 1. maddeye göre:  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 
faaliyette olan Aile Danışma ve Toplum Merkezleri, gündüzlü hizmet veren 
Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yaşlı Hizmet merkezlerinin binalarının merkez 
binası olarak hizmet sunmaya elverişli olduğu Bakanlıkça uygun görülenler 
kuruluş onayını müteakiben faaliyetlerine merkez olarak devam ederler. Aksi 
takdirde bu yerler, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl 
içerisinde kapatılır. Kapatılan kuruluşlar tarafından sunulmakta olan hizmetler 
en yakın merkez tarafından sunulmaya devam olunur. 2) Kapatılan kuruluşların 
hizmet binaları, bulunduğu bölge nüfusunun fazlalığı, coğrafi konumu, hizmetin 
gereği ve iş yoğunluğu gibi hususlar dikkate alınarak ihtiyaç halinde merkez 
tarafından ek hizmet binası olarak kullanılır. Geçici 2. Madde, merkez olarak 
hizmet vermeye devam eden veya 2013 yılı içerisinde yeni açılan merkezlerin her 
türlü giderleri 2013 yılı bütçesine Aile Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri 
ve Çocuk ve Gençlik Merkezlerine ayrılan bütçeden karşılanır. Bu ise koruyucu 
önleyici fonksiyonları öne çıkan üç kuruluşun yani Toplum Merkezleri, Aile 
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Danışma Merkezleri ve Gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin fiilen 
kapatılması anlamına gelmektedir. Yani sokakta çalışan çocuklara yönelik 
gündüzlü hizmet veren, çocukların sokaktan çekilerek eğitime kazandırılmaları 
yönünde çalışmaları bulunan ve bu anlamda çocukların ailelerine yönelik sosyo-
ekonomik destek sağlayan çocuk ve gençlik merkezleri artık işlevsel değildir. 

Oysa Bakanlığın 2013 Şubat ayı istatistiklerine göre; 29 Çocuk ve Gençlik 
Merkezinde/Gündüzlü (sokakta çalışan çocuklara gündüzlü hizmet veren 
kuruluşlar) 5425, 7 Çocuk ve Gençlik Merkezinde/Yatılı (sokakta yaşayan 
çocuklara yatılı hizmet veren kuruluşlar) 751 ( kapasitesi 233) ve 3 Çocuk ve 
Gençlik Merkezinde (yatılı- gündüzlü) 1068 çocuğa (kapasite 46) bakılmaktaydı. 
2013 Mart ayı istatistiklerinde ise Çocuk ve Gençlik Merkezi (Gündüzlü) 
ve Çocuk ve Gençlik Merkezi (Yatılı-Gündüzlü) yukarıda sözü edilen Sosyal 
Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’ne istinaden kapatılmışlardır.

Dolayısıyla Çocuk ve Gençlik Merkezlerince izlenen ve hizmet verilen 
binlerce sokakta çalışan çocuk şu anda herhangi bir hizmet alamamaktadırlar. 
Bu uygulamadan bir an önce dönülmesi ve merkezlerin yeniden işlevsel hale 
getirilmeleri gerekmektedir. 

Karatay (2014: 19)’a göre, ‘ASPB’nın söylemi ve uygulamalarında 
uyumsuzluklar gözlenmektedir. Yani bir yandan koruyucu önleyici ve kapsayıcı 
hizmetlere yer verilirken uygulamada kurumsal yapı yerine ‘aile merkezli’ yeni 
bir politika inşa edilmektedir.  Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) ve Sosyal 
Hizmet Merkezleri bu çerçevede değerlendirilebilir. ASPB’nin yeni söyleminde 
aile kurumuna ciddi vurgular söz konusudur.  Hedef kitlesi esas olarak yoksul ve 
dışlanmış toplum kesimleri olan sosyal hizmet kurumunun kamu sorumluluğuna 
dayalı kurumsallaşma yerine özel alan kurumu olarak aile ve birey sorumluluğuna 
doğru yeni bir sosyal politika yönelimine girdiği anlaşılmaktadır. Karma refah 
modeli, kamu dışı piyasa ve üçüncü sektörü (sivil toplum kuruluşlarını) sosyal 
refah hizmetlerinin sunumunda etkili aktörle haline getirmiştir.

Sonuç
Çocukların yoksulluk nedeniyle sokaklarda çalıştığı bir veri iken yoksullukla 

mücadele stratejileri, herkes için insani yaşam olanağı sağlayacak, sürekliliği olan 
bir gelir güvencesinin sağlandığı, tüm yurttaşların ücretsiz eğitim, sağlık, barınma 
hakkından faydalandığı, aile ve çocuk hizmetlerinin eksiksiz gerçekleştiği, 
bölgeler arası eşitsizliğin giderildiği bütünlükçü bir sosyal koruma ve sosyal 
güvenlik sisteminin sağlanması oranında anlam kazanabilir.  

Türkiye’nin GSMH’daki büyümesi ve kişi başına düşen milli gelir 
hesaplarındaki iyileşmelere rağmen hem genel olarak yoksulluk ve özel olarak 
çocuk yoksulluğu göstergelerinin “gelişmiş” ülke ortalamasının çok gerisinde 
olduğu bilinmektedir. Çocuklara yönelik politikanın önemli bir göstergesi 
kamunun çocuklar için ayırdığı bütçe ve yaptığı harcamalardır. 2008 ile 2012 
yılları arasındaki bütçeye bakıldığında çocuklara ayrılan toplam sosyal koruma 
bütçesinin GSYH’ya oranında bir artış olmadığı görülmektedir. Bu orana bütün 
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çocukları ilgilendiren eğitim harcamaları dahil edilmemiştir. Yani esas olarak 
sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar, sağlık harcamaları, adalet hizmetleri ve 
çalışan çocuklara yönelik hizmetleri kapsadığından, harcamalar çocuk koruma 
alanına ilişkindir. Türkiye nüfusunun %31’i çocuk olduğu halde, 2010 yılında 
çocuklar için eğitim dışı harcamaların GSYH oranı %1.21 iken 2011’de bu 
oran 1.11 ile sınırlı kalmıştır. Eğitim harcamaları eklendiğinde 2010’da GSYH 
oranı %3.59, 2011’de ise azalarak %3.44 olarak gerçekleşmektedir. Çocuklar 
için yapılan harcamaların çok düşük düzeyde seyretmesine ek olarak, 2010 ile 
2011 yılı arasındaki tüm harcamaların GSYH’ya oranında ciddi bir azalma söz 
konusudur. Bu azalma esas olarak Türkiye’nin GSYH’sında aynı yıllarda meydana 
gelen büyümenin çocuğa yönelik harcamalara aynı düzeyde yansımamasından 
kaynaklanmaktadır. Aynı yıllar arasında Türkiye’nin GSYH’si %16 düzeyinde, 
çocuğa yönelik harcamalar ise %8 oranında artmıştır. Çocuğun öncelikli yararı 
açısından çocuklara yönelik harcamaların artış oranının Türkiye’nin genel 
büyüme oranının da üstünde olması gerekir (Yentürk, Beyazova ve Durmuş, 
2013: 45). 

ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çocukların korunmasına ilişkin 
yeni dönem vizyonu 2011 Yılı Faaliyet Raporunda  (ASPB, 2012: 43) “koruyucu 
önleyici” hizmetleri artırmak şeklinde tarif edilmektedir. Oysa bu “yeni söylemin” 
gereği olabilecek yaygın ve Raporda belirtilen “erken uyarı” sistemine ilişkin 
örgütlenmenin hâlâ gerçekleştirilmediği bilinmektedir. ASPB’nın bütçesinin 
sadece 10’da biri çocuklara ayrılmıştır. ASPB’nın çocukların korunmasına 
yönelik yatılı kurumlar yerine “koruyucu önleyici” hizmetler söylemi teorik 
olarak doğru olmakla birlikte, buna ilişkin yeterli örgütlenmesinin olmaması, 
yeterli meslek elemanı tahsis etmemesi çelişkili bir durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Sokakta çalışan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar, çocuk işçiliği, çocuk 
fuhuşu, kurum bakımı altındaki çocuklar, engelli çocuklar çocuk yoksulluğunun 
farklı görünümleri olup, yoksulluğun çocukların hayatları üzerindeki en şiddetli 
sonuçlarını gözlerimizin önüne sermektedir. Ne yazık ki ülkemizde çocuk koruma 
politikaları, yoksulluğun sonuçları en ağır şekilde yaşanmaya başlandıktan sonra 
söz konusu olmaktadır. Oysa çocuk henüz sokakla, istismarla karşı karşıya 
kalmadan koruyucu ve önleyici politikaların geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Sosyal devletin bir gereği olarak, çocukların ve ailelerinin sosyal güvence ve 
sosyal yardım hakları, eğitim ve sağlık hakları güvence altına alınmalıdır. Bu 
süreç, somut olarak kapsamlı aile ve çocuk yardımlarını, çocuklara ailelerinin 
gelirine bakılmaksızın sağlık güvencesi sağlanmasını ve bölgelerarası eşitsizliğin 
giderilmesini içermelidir. 
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Tartışma: “Türkiye’de Emek Politikaları ve
Çocuk Emeği” Oturmu

Elif Çuhadar: Çetin Hoca’ya da teşekkür ederim. Şimdi 15 dakika süremizi 
de bayağı aştık. 

Didem Güven: Üç dört soru alsak, fazla almasak. 

Elif Çuhadar: Evet, üç dört soru en fazla alacağız. Leyla Hocam. Ben soruları 
önce alayım sonra size yanıt vereyim.  

Bir Katılımcı: Öncelikli olarak teşekkür ediyorum hepinize. Betül Hocam 
ve Çetin Hocamın da çalışmalarına dayanarak,  çocuk işçiliğinin sayısının bu 
kadar artmasının nedeni yoksulluk eşittir etnik kimlik farklılığı da olabilir mi? 
Bir bu. Diğer sorum size olacak Hocam. TÜİK’in verilerine göre sayılar verdiniz 
ve gerçek verilerin de olmadığını ifade ettiniz. Alternatif bir araştırma birimimiz 
olamaz mı? Ben meslek lisesi öğretmeniyim; şu anda değilim ama çocuk gelişimi 
öğretmeniyim. Çocuk gelişimi öğrencilerimiz devlet okullarında da stajlarını 
yapıyorlar ve devlet okulları işletmeden sayılmıyordu ve bu öğrencilere herhangi 
bir ücret verilmiyordu. Geçen yıldan itibaren verilmeye başlandı ama duyuyoruz 
ki bazı okullar bu ücreti vermiyor. Buna yönelik Eğitim Sen acaba ne yapabilir? 
Bir de gönüllülük, işte gönüllülük kapsamında öğrencilere Sosyal Etkinlikler 
ve Kulüpler Yönergesi kapsamında 10 saat gibi bir toplum hizmeti veriliyor. 
Bununla ilgili Eğitim Sen olarak ne yapabiliriz?  Teşekkür ederim.

Kuvvet Lordoğlu: Ezgi Hanıma bir sorum olacak bu çıraklık meselesiyle 
ilgili olarak. Çıraklık genel olarak bakıldığı zaman çocuğun bir hüner kazanması 
ve bir şekilde meslek hayatına alışmasıyla ilgiliyken günümüzde artık çıraklık 
hüner kazanmak, meslek kazanmaktan ziyade bir işçileşme süreci. Fakat ben şu 
andaki durumu, bu çıraklık eğitim merkezlerindeki durumu çok takip edemedim. 
Çok uzun yıllar önce takip etmiştim. Yani çıraklık meslek eğitim kurumlarıyla 
ilgili sorum şu olacak: Ne kadar çırak olmaya aday öğrenci bu çıraklık eğitim 
merkezlerine katılıyor? Benim görebildiğim kadarıyla çok azı katılıyor çıraklık 
eğitim merkezlerine. Ama bu hâlâ devam ediyor mu? 

İkincisi çıraklığı bu devlet 3808 sayılı yasayla [Çıraklık ve Mesleki Eğitim 
Kanunu] bir ölçüde destekliyor. Yani diyor ki sen çocuğunu eğer çıraklık eğitim 
merkezine yollarsan işveren adına belirli bir sigorta primini ben ödeyeceğim, 
diyor. Şimdi buna rağmen böyle bir teşvike rağmen çıraklık eğitim merkezine 
devam eden çocuk sayısında bir artış yok. Bu, şunu da beraberinde getirmiyor 
mu? Bu görüşe katılır mısınız? Bunda da böyle bir sistem var. Çocuk emeği 
ve ücret sömürülmesiyle ilgili olarak çocuklar memnun. Gidiyorlar iyi kötü 
üç beş kuruş para alıyorlar. Aile memnun. Çocuğuna bir meslek kazandırdı 
zannediyor. Devlet de bu çocuklar sokakta kalmadı ben de onlara iş buldum, 
işte SGK primlerini ben ödüyorum, diyor. Şimdi herkesin memnun olduğu böyle 
bir durumda kimse şikâyet etmiyor herhalde. Öğrenmek istediğim bu. Burada 
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neler yapılabilir? Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu’na ilişkin değişiklikler 
konusunda ne düşünürsünüz ve bu gidişat nereye doğru gidiyor? Biraz uzun oldu 
ama kusura bakmayın. 

Elif Çuhadar: İki arkadaş daha alalım. 

Yılmaz Gürbüz: Merhabalar, ismim Yılmaz Gürbüz. İstatistikçiyim ve 
TÜİK’te çalışıyorum. Hani bu kadar TÜİK rakamının sonunda bunu söylemek 
biraz zor oluyor ama bunlar acı gerçeklerimiz. Ben soru sormayacağım ama 
Serkan Bey’in sunumundaki birkaç şeye katkı sunmak istiyorum. Şimdi biz 
işsizlik rakamlarını açıklıyoruz. Son açıklanan işsizlik rakamları 10.1, çift 
hanelere çıktı sonunda. Bir sistem değişikliğine rağmen 10’a, çift hanelere çıktı. 
Şimdi ben orada sadece şeye değinmek istiyorum. Bu çok uzun bir tartışma ama. 
Ücretsiz ev işçiliği. Sunumunuzda biraz daha açsaydınız katılımcılar daha iyi 
algılayabilirlerdi. Bizim ücretsiz ev işçiliği dediğimiz, aslında çok daha basit 
bir örnekle anlatmak istiyorum. İşsizlik rakamlarına biz neden bu kadar itiraz 
ediyoruz? Ben de TÜİK’in içinden biri olarak buna itiraz ediyorum bu noktada. 
Bunu söylemek istiyorum.

Şöyle bir örnek vereyim. Bir aile alalım. Dört kişiler; anne, baba ve iki çocuk. 
Bu çocuklardan biri kadın ve biri erkek olsun. 19 ve 20 yaşında olsun. İki tane de 
inekleri olsun. Biz bu haneye gidiyoruz; hane halkı bütçe anketleri, işsizlik ya da 
işgücü anketinde. Çeşitli sorular soruyoruz. İşsizlikle ilgili sorduğumuz soru da 
şu: 19 yaşındaki kızınız çalışıyor mu? Herhangi bir işi var mı? Yok. İş hayatı daha 
o sorulara gelmeden… İneklerin yemini veriyor mu? Veriyor. İşte o bizim için 
çalışan; çalışan nüfus artık. İşsiz değil. Ya da oğlu diyelim ki inekleri otlatıyor, 
altını temizliyor vs. bu işleri yapıyor.  Bu ailenin başka hiçbir geliri yok. Tarlası 
yok, geliri yok, herhangi başka bir yerde çalışmıyorlar. Bu 4 kişilik aile bizim 
tanımlamalarımızda, bizim hesaplamalarımızda çalışabilir nüfus içinde ve çalışan 
nüfus. Yani işsiz değiller. Ya onun için hep böyle şey kalıyor. Biz ücretsiz aile 
işçiliği dediğimizde tam olarak algılamıyorlar; bunu tam olarak örneklendirmek 
gerekiyor. İşsizlik rakamları Türkiye’de maalesef böyle hesaplanıyor. 

Ben kendi adıma rakamlarla oynandığına inanmıyorum. Ama zaten 
istatistiklerde rakamlarla oynanmaya çok da gerek kalmıyor zaten. Kullandığınız 
analiz yöntemleri sizi biraz yönlendiriyor ki son Ekim ayında, Serkan Bey 
siz de takip ediyorsunuzdur, bir yöntem değişikliğine gidildi. Eskiden haneye 
gittiğimizde soruyu sorarken son dört hafta içinde herhangi bir iş aradınız mı 
ya da herhangi bir iş başvurunuz oldu mu? diye soru sorulurdu. Şimdi biz bunu 
iki haftaya çektik.  Yani iki hafta içinde iş aramadıysa, iş aramadım diyorsa 
biz ona işsiz diyoruz. Çalışabilir nüfus tanımında da değişiklik var, evet. İşte 
son dört haftayı iki haftaya indirdiler.  Yani şöyle bir işsizlik rakamı açısından 
bir dezavantaj. Aslında işsizlik rakamını aşağı çeken bir yöntem. Çünkü siz 
sorduğunuzda son dört hafta içinde herhangi bir iş aradınız mı, son iki hafta 
içinde iş aradım. O iki haftada aramamış olabilir ama son dört haftalık diliminde 
ve dördüncü haftada aramış olabilir. Söylemek istediğim bunlar. Ayrıca 15 yaş 
altı, çalışabilir nüfus içinde kabul edilmiyor yani istihdam içinde kabul edilmiyor 
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bizde. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Malatya’da küçük sanayiye gittiğimizde 15 
yaş altında ne kadar çok çocuk işçi var diye düşünmek gerek diye düşünüyorum. 
Teşekkür ederim. 

Bir Katılımcı: Merhaba, benim de sorum Çetin Hocama. Deminden beri 
anlatıyor, diyor ki bu özellikle etnik olarak ayrıştırılıyor. İşte çocuklar ahşap 
teknolojisinde, bilişim teknolojisine Kürt Türk diye ayrılıyor. Bunun sebebini, 
hani gerçekten merak ediyorum. 

İkincisi de Hocam teşhisi çok güzel koydu; bu okulların, düz lise ve meslek 
lisesi arasındaki farkı, fakat tedavi yöntemi olarak da bir şeyler söylemeli. 
Teşekkür ediyorum. 

Erdal Deniz: Mikrofona gerek yok. Sesimi duyurabiliyorum. Saygılarımı 
sunuyorum. Serkan Hocama sorum şu. İstatistikler verilirken aslında İş-Kur’dan 
bahsetmek gerekir. İş-Kur’un devlet eliyle bir yolsuzluk ya da bir sahtekârlık 
yaptığı belli. Bilmiyorum, benim bildiğim kadarıyla çalışanların sigortası altı ay 
süreyle uzatılıyor. Maaşların bir kısmı İş-Kur, diğer kısmı özel sermaye. Yani 
devlet kendi eliyle bir yolsuzluk yapıyor. Biraz bundan bilgi almak gerek diye 
düşünüyorum.

İkincisi bu istatiksel verilerde, Adıyaman, Malatya, Urfa, Diyarbakır, Mardin 
hepsini sayabiliriz, mevsimlik tarım işçileri var; bu verdiğiniz rakamlar içerisinde 
bunlar var mı? 

Betül Hocaya soracağım soru şey. “Sokak çocukları” damgasıyla ilgili bir 
ifade kullandı. Özellikle ABD için söylemiştiniz. Bunda bu sokağın çocuğu 
damgası evsiz insanlar için de kullanılamaz mı? Yani siz buna karşı bir açıklama 
yapmıştınız. Evsiz olan milyonlarca insan var bu dünyada. Bunların çocukları 
sokağın çocukları olabilir mi? İkincisi, yine sizin söylediğiniz ifade hani sokakta 
çalışmanın, çalıştırmanın yaygın olmasının sebebi sokağın aniden para getirmesi. 
Bunun da temelini oluşturan işçi grubunun zorunlu göçlerle geldiğini biliyoruz. 
Kürdistan’da otuz yıldır bir savaş yaşanıyor. Bu Kürdistan’dan göç edip 
metropollere gelen çocuklar acaba sadece para alma kaygısıyla mı yoksa diğer 
alanlarda kendine iş verilmediği için mi bunu tercih ettiler? 

Çetin Hocam için de… Ben de meslek lisesi öğretmeniyim. Geçen sene düz 
lisede çalıştım. Bu yıl meslek lisesine geçen bir öğretmenim. Meslek liselerinde 
açığa çıkan sorunları ve onlar içerisindeki etnik gruba ayırmayı düşündüğümüzde 
gerçi sendikamızın paradigmasına ters ama ben bireysel olarak zorunlu eğitim 
olması gerekli diye düşünüyorum. Çünkü zorunlu eğitim mantığı çocuğu okulda 
tutan ve 18 yaşına kadar işsiz göstermeyen bir mantık. O zaman meslek liselerinin 
öğrenciyi sermayeye peşkeş çekmesi, çıraklığa yol açması gibi hareketlerden 
kaynaklanan zorunlu eğitimi kaldırıp bu meslek liselerinden mağdur olan 
çocukların sayısını azaltabilir miyiz? Çünkü meslek liselerine giden öğrencinin 
çoğu, kendim yaşadığım için biliyorum, okuma yazma bilmeyen öğrenci. 
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Bir katılımcı: Serkan Hocam, en son siz yapısal sorunlardan bahsettiniz. 
Uluslararası sözleşmelerin vb. dokümantasyonların uyarlanması ve uygulanması 
noktasında bir şey söylediniz ve Betül Hocam da başlarken dediği zaman bu 
sadece sınıfsal olarak azgelişmiş ülkelerin değil de dünya sisteminin bir sorunu 
olduğu noktasında önemli bir şeyi vardır. İkincisi, biz muhatap olarak nasıl 
alacağız? Uluslararası dokümanlara bağlı kalıyoruz ve gelişmiş ülkelerin de 
böyle bir sorunu olduğunu görüyoruz ve buna karşı bir çözüm üretebilir miyiz?  
Teşekkür ediyorum.  

Ezgi Akyol: Biraz önceki soruyu yanıtlamaya çalışayım. Neden çırak 
istihdamı ve çırak sayısı bu kadar az? Bir biçimiyle bunun önünün açılmış 
olmasına rağmen. Öncelikle çocuk işçiliği temelde işverenler için meslek 
öğretmek amacıyla tercih edilmiyor. Özellikle sekiz yıllık eğitimin sonucunda 
pek çok işveren diyor ki “artık iş öğrenme yaşını geçmiştir”. Ben çırak istihdam 
etmek istemiyorum, diyor. Daha çok istihdam edebilmenin yolu, düşük maliyetli 
emek olması sebebiyle çocuklar istihdam ediliyorlar fakat çırak statüsüne sahip 
olabilmek için o işyerinin de bir biçimiyle formel bir işyeri olması gerekiyor. 
Fakat çocuklar ağırlıklı olarak enformel iş yerlerinde çalışıyorlar. Özellikle 
tekstil, hazır giyim alanlarında görülen çıraklar hem kayıtsız çalışıyorlar hem de 
bu nedenden kaynaklı olarak çıraklık eğitim merkezlerine de kayıt olamıyorlar ve 
pek çok durumda da çalışma yaşı 15 olmasına rağmen hazır giyim sektöründe 5 
yaşından itibaren her yaşta çocuk görmeniz mümkün. Dolayısıyla aslında çıraklık 
eğitim merkezlerinin bu açıdan emek yoğunu sektörlere daha ulaşamamış 
olduğunu söylemek mümkün. 

İkincisi, aslında Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’ndan tam olarak herkes 
bir biçimiyle memnun değil gibi diyelim. Yani şöyle. İşverenler… aslında bütün 
işverenler bu noktada değil çünkü hakikaten astarı yüzünden pahalı bir noktayı 
açıklamayı açıkça reddediyorlar. Burada hiçbir vicdan hesabına girmeleri… böyle 
bir şey mümkün değil. Onun dışında bu süreçte yer alan bütün kamu kurumları 
içerisinde de süreç biraz şeyi yönetmeye dair, yoksulluğu yönetmeye dair. Ben 
de bir çıraklık eğitim merkezi müdürünün açıkça şey dediğini biliyorum: Burada 
suç işleme potansiyeli taşıyan çocukları eğitiyoruz, bizim de rolümüz bu, aslında 
bir şey öğretmek değil. Bu çocukları bir biçimde toplumdan uzaklaştırmak gibi 
bir şey. Diğer meselede ise çalışan çocuklar için bir memnuniyetten ziyade bir 
zorunluluk. Oradaki bir rıza unsuru ya da büyük oranda da yapabileceklerinin 
maksimumunu yapmak yani zorunluluk içerisinde kendine güçlenebilecek 
alanlar bulmak olabilir. O da zaten büyük ölçüde hiç de resmi alanlarda, işte 
formel alanlarda işlemiyor. Kendilerine ait enformel alanlarda, enformel ilişkiler 
yoluyla bunu yapıyorlar. Mahalleler hani burada önemli bir unsur. Arkadaşlıklar, 
onun dışında etnik bağlar; işte mesela şiddet meselesini çözmede önemli bir 
yoldur mesela etnik bağlar, dinsel bağlar vs. Bunlar üzerinden daha yaşadıkları 
durumlar... Aileler için de tam bu durumdan memnunlar diyemeyiz. Pek çok 
görüştüğümüz çıraktan, ilk refleks olarak bütün aileler örgün eğitim süreçlerini 
tamamlamalarını bekliyorlar aslında. Bunu yapamadıkları durumda hani onlar 
çıraklık eğitimiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bunlar içerisinde de şunlar ayrı bir 
noktada duruyor. İş kazalarında bir biçimiyle işverenlerin bu durumu örtbas 
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etmek için yaptıkları bazı şeyler olmasına rağmen ailelerin düşündükleri şeyler 
hiçbir zaman bizim de çocuğumuz çalışsın etsin gibi bir şey olmuyor diyeyim.

Serkan Öngel: Ben de son sorudan başlayayım. Yani birtakım uluslararası 
kuruluşların yönlendiriciliği ile işte bu tip mücadele programları çıkartılıyor. 
Projeler kapsamında geliyorlar. Ama benim bahsettiğim bu projelerle kullanılan 
ekonomik politikanın yapısal olarak etki alanı göstermesinde çok ciddi farklar 
var. Onun için de tek başına mücadele edilemiyor. Nitekim verilere yansıyan 
durum da o. İlk etapta işte bir düşüş kaydedilmiş ama mevcut politikalar onu 
tersine çevirmiş gibi görülüyor. Alternatif bir şey üretebilir miyiz? TÜİK kamu 
kaynakalarını kullanarak var olan bir kurum ve çok sayıda, binlerce elemanı 
olan, işte her yerde bölge müdürlükleri olan, bilgiye ulaşabilme olanakları çek 
gelişkin, işte pek çok teknik bilgiye sahip insanlardan oluşan büyük bir örgüt. 
Yani dolayısıyla kurumun demokratikleştirilmesi talebi tabii gündeme konulacak 
bir talep ama bunun haricinde birtakım saha çalışmalarıyla sahanın bilgisini alıp 
yorumlayabileceğimiz, ondan varsayımlar çıkarabildiğiz şeyler de olabiliyor. 
Mesela saha bilgisi paylaşıldı arkadaşlarımın yaptığı çalışmalar üzerinden. Ben 
özellikle yöntemi kurarken ne kadar gerçeği yansıtıyor ve ne kadar gerçeği 
yansıtmıyor; gerçekten hem yöntem hem soru pek çok şeyi belirleyen durumdur. 
Yapıldığı dönem de belirleyen durumunda. Siz çocuk işçi istatistiklerini ekim, 
kasım, aralık ayları temelli yaparsanız, sadece o döneme ait bilebilirsiniz. Ama 
yıl boyunca yaparsanız başka sonuçlar çıkar. Çünkü mevsimsel etkiler var. Bu 
mevsimsel etkileri görmezden geliyor mu, tarım sektörünü kapsıyor mu? O 
anlamda o dönem açısından kapsıyor. Ona ulaşabiliyorsa kapsıyor. Yani çünkü o 
sabit, o hane temelli yaklaşımda kayıtlı yerlere gidiyorlar. İşte örneklemi başka 
türlü belirleme şansı yok çünkü. Dolayısıyla diğer bulduğu şeyi es geçiyor. 
TÜİK’in üst düzey bir yetkilisiyle konuşuyorduk; ya dedi biz baktık ki Türkiye’de 
sokakta yatan insan yok. Sokakta yaşayan insan yok. Ben Kırıkköy’de yaşıyorum. 
Yerde yatanlar var. On beş kişi, aile evleri kentsel dönüşümle yıkılmış, eski 
bir fabrika binası içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla onu verilerden göremeyecek 
bir durumla karşı karşıya kalınabiliyor. Emek örgütlerinin daha fazla çaba sarf 
etmesi ve kaynak aktarması gerekiyor ki veri anlamında diğer şeyler, bunlar daha 
çok yapılabilsin ama mevcuttaki durumda buna yeten şeyler yok. 

Gerçekten yöntem çok önemli. Bahsedildi, dört haftaydı iki haftaya düşmüş 
olabilir. İşsizlik, 400 bin civarında; yaklaşık olarak bir önceki seneki verilerle 
karşılaştırdığımızda yöntem değişikliğiyle aşağı düşmüş durumda. Arkadaşın 
dediği gibi -ben de istatistikçiyim, meslektaşız- sayıları çarpıtmaya gerek yok. 
Yöntemi değiştiriyorsunuz, veriler değişiyor zaten. En son örneği çarpıcı olduğu 
için sizinle paylaşayım. Mesela TÜİK’in en son bu gelir yaşam güçleri araştırması 
bulunuyor. Verilere baktık ki evrim olmuş; Türkiye’de işte bir anda 7-8 milyon 
insan tatile gider olmuş, mobilyasının değiştirir olmuş falan filan. Ellerindeki 
sorulara baktığınızda şöyle bir şey görüyorsunuz: “Mobilyanızı değiştiriyor 
musunuz?”; daha önce de “ikinci el mobilya daha iyi” diyor mesela. “Tatile 
gidiyor musunuz?”; daha evvel “otelde, pansiyonda tatil yapıyor musunuz?” 
iken işte akraba yanına gidiyorum ya da anneye gidiyorumu tatil yapıyormuş 
gibi gösteriyor. Belki değişen bir şey yok… Dolayısıyla burada çok ciddi sorun 
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alanları var. O yüzden ben özellikle bunu yansıtan başlığı koymaya çalıştım. 
Teşekkürler…

Betül Altuntaş: İlk önce sizin sorunuz yanıtlayayım. Evet, sorun etnikleşti. 
Etnikleşmenin orta yerinde Kürtler bulunuyorlar. Yeni yoksullaşma dediğimiz bir 
şey yaşanıyor. Zorunlu göç mağdurları açısından özellikle de. Tabii Türkiye’de 
1950’lerde, 60’larda da bir göç yaşandı. Farkı şu; onlar yoksulluklarını 
dönüştürdüler. Onların yaşadığı yoksulluk geçici bir haldi, onlar sınıf atlayabildiler 
ve üsluplarını dönüştürdüler. Kürtlerin içinde bulundukları yoksulluk hali 
“yeni yoksulluk” dediğimiz şey. Tam da aslında sermaye ve sosyal konum 
olarak zayıf oldukları bir ortama geldiler. Dolayısıyla da dönüştürülemeyen bir 
yoksulluk içerisindeler. Biz buna daha çok şimdilerde yeni yoksulluk diyoruz 
yani yoksulluğun geçici olmaktan çıktığı, kalıcı hale geldiği ve kuşaktan kuşağa 
aktarılan bir hal olduğu için söz konusu. Evet, tehlikelileşti. Dolayısıyla da 
arkasında yatan temel nedenlerden birisi bu.  Kaldı ki ebeveynler de hiç şüphesiz 
el altından çalışıyorlar. İşte Tuzla’da ölenler, inşaatta ya da istenmeyen kirli 
işlerde çalışanlar, geçici ve güvenliksiz işlerde çalışan bir emekçi grubu söz 
konusu. Belki sizin sorunuzla da bağlantılı olabilir. Emek, işgücü piyasasında bir 
ayrımlaşma var. Kuvet Lordoğlu Hocam burada mı, çıktı mı? Onunla birlikte bir 
araştırmamız vardı. İşgücü piyasasında ayırımcılıkla ilgili olarak. Yani bilinçli 
bir şekilde işgücü piyasasına alınmamaları, eğer işgücü piyasası içerisindelerse 
ayırımcı uygulamalara tabii olmalarıyla ilgili. Kaldı ki bölgesel eşitsizlik 
yoksulluğun nedeni. Şırnak’ta, arkadaşlar, Afrika’daki Botswana ile işçi başına 
düşen gelir düzeyi aynı. Böylesine bir bölgesel eşitsizlik var. Kocaeli en tepede 
Avrupa’daki diğer ülkelerle de yarışırken bu bölgedeki iller ne yazık ki insani 
gelişme endeksleri açısından en kötü durumdalar ve kişi başına düşen gelir 
açısından da yoksulluk sınırı altında yaşıyorlar. 

“Sokağın çocukları”yla ilgili bir şey vardı. UNICEF kullanıyor bu kavramı. 
Yani sokak çocukları ve özellikle sokakta yaşayanlar açısından kullandığı bir 
kavram. Bunu biz kullanmıyoruz. Sizin söylediğiniz literatürde daha çok evsiz 
olarak kullanılan bir kavram bu. Diğer alanlarda iş verilmediği için mi sokaklarda, 
dediniz. Yani bu durumlarda geçici değillerdi. Kim sormuştu bu soruyu? Yani 
geçici değillerdi ve nerden para kazanırlarsa orada olmak durumundaydılar. Ama 
böyle bir şey var. Ayırımcılık söz konusu. Belirli alanlara girememe, özellikle işte 
Kürt olmak, belirli bir bölgeli olmak vs. anlamında girememek, aslında sembolik 
bir şiddet ve daha sonra kentlerde ev vermeme, iş vermeme, kız vermemeden 
başlayıp böyle bir ayırımcılık söz konusudur. Kısa kesiyorum. Detayları dışarıda 
konuşma şansımız olur. Sabaha kadar konuşuruz. 

Dünyanın meselesiyse nerede çözüm ürettiniz? Ben aslında işsizliğe 
kapitalizmin yol açtığını düşünüyorum. Yeni bir iklim rejimi değişti, çevre 
ülkelerle merkez ülkeler arasında ciddi bir enformel ilişki ağı söz konusu. 
Bunların detayını dışarıda konuşalım. Kapitalist büyüme süreci, yeni üretim 
zaten buna yol açtı. Sabahki oturumun tersine ben hâlâ düzenleyici devlet 
diyorum. 1980 öncesinde dünyada tek uluslu projelerin hâkim olduğu dönem 
şuydu özellikle Batıda yaşanan; toplum dışında kalanlar, marjinal kalanlar 
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birtakım sosyal politika araçlarıyla ücretsiz eğitimle, ücretsiz sağlıkla, işsizlik 
yardımlarıyla bütünleştiriliyor. Ama 80’den sonra bilinçli olarak marjinde kalan 
gruplar sistemin dışına itildiler. Başta reel mülteci politikaları olmak üzere.  
Onlar sosyal yardımlarla beslenmesi gereken, dışta tutulması gereken tehlike 
olarak görüldüler ve eski bir ideolojik politikayla da dışa itildiler. Dolayısıyla 
ihtiyacımız olan onların yeniden toplumla bütünleşmesini sağlayacak olan sosyal 
politikalardır.

Çetin Çelik: Ben de vaktimiz olmadığı için özetlemeye çalışayım. Bu zorunlu 
eğitimle ilgili şeyi şimdi cevaplamayacağım. Daha sonra biz belki bunu dışarıda 
konuşabiliriz. Zaten tam da bir cevabım yok; o yüzden biraz kaçamak yapıyorum. 
Şimdi en azından cevabım olanları söyleyebilirim. Çünkü şuradan gelen soru çok 
önemli. Mesela Kürt kökenli öğrenciler, Kürt öğrenciler neden belli bölümlere 
gidiyor. Asimilasyon mu var, ayrımcılık mı? Biz araştırmada böyle bir şey 
bulmadık. Bizim…………….

(Ses kayıtlarındaki teknik bir sorun nedeniyle tartışmanın devamını sunamadık; 
özür diliyoruz.)
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ÜÇÜNCÜ OTURUM:
TÜRKİYE’DE PATERNALIST KURUMLAR VE 

EĞITIM POLITIKALARI KARŞISINDA ÇOCUKLUK
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Türkiye’de Paternalist Kurumlar ve 
Eğitim Politikaları Karşısında Çocukluk

Oturum Başkanı: Rıfat Okçabol*

Arkadaşlarla konuştuk. Yirmişer dakika konuşacaklar. Tartışma aşaması için 
lütfen yazılı verirseniz sorularınızı hem zamandan kazanırız hem de benim işim 
kolaylaşır. Şimdi adınızı öğrenmeye kalksam yarın sabaha kadar öğrenemem. 
Yazınızda adınızı da lütfen yazarsanız… Arkadaşlarımız içinde illa sözlü yorum 
yapmak isteyen olursa bu sorulardan sonra inşallah vakit kalır, arkadaşlara söz 
veririz. Yirmi dakika deyince, benim oturum başkanı olarak da konuşma hakkım 
var. 

 
Biliyorsunuz, piyasacı ve gerici bir yönetim ve dini sanat dışında sanata 

düşman yönetimle yönetiliyoruz. Bu sabahki oturumlarda çocuk hakkı falan 
dendi. Artık biliyorsunuz, Eğitim Sen Genel Sekreteri arkadaşımız da değindi, 
şimdi yasal hak… Zaten çocuk haklarına karşı yasalarımız çirkin. Bu yasaların 
özü şudur; piyasacıdır, gericidir ve çocuk düşmanıdır, genç düşmanıdır, insan 
düşmanıdır. Bakın en son olaydan başlarsak dersane yasası çıkardılar, dersaneleri 
kapattılar. Şimdi okullarda -arkadaşlarımızın bir kısmı sınıf öğretmeni- burda 
pek bir şey olmuyordur ama İstanbul’da etüt saatleri başlatıyorlar ve etüt saatleri 
başına öğrencilerden ortalama 350 TL para istiyorlar ilkokula yeni başlamış 50-
60 aylık çocuklardan. Dersanelerden daha fazla paralı olacak eğitim. Biraz geriye 
gidecek olursak işte biliyorsunuz, türban ya da kıyafet yönetmeliğiyle ne yaptılar? 
Bütün dünya çocuklarının ve Türkiye çocuklarının doğudan batıya kadar giymek 
istedikleri ne varsa yasaklandı. 

Biraz daha geriye gidelim. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde ne 
yaptılar? Yasalar,18 yaşından sonra evlenme hakkını verse de 18 yaşından 
küçük çocukların okuduğu ortaöğretimde evlenme hakkı verdiler ve o hakkı öyle 
veriyorlar ki evlenen çocuğu açıköğretime gönderiyorlar. Bunun anlamı şudur 
arkadaşlar. Bunun anlamı, bu çocuklar bir an önce evlensinler normal eğitim 
sürecinden uzak kalsınlar. Kadınsa eve kapansın. Şimdi dedi beş çocuk önümüzde, 
inşallah yedi çocuk yapmak üzere hazırlansınlar. Bir adım daha geriye gidelim. 
4+4+4 yasası ve arkasından gelen okulların İmam-Hatipleşmesi. Yani şimdi 
resmen Anadolu Lisesi’ni kazanamayan çocuk İmam Hatip Lisesi’ne gitmek 
zorunda. Yani bu çocuk düşmanlığının daniskasıdır. Din derslerini falan geçeyim 
ama mesela İngilizce üzerinden bakalım. TEOG’da üniversiteye giriş sınavında 
İngilizce dersinden soru sordular. Bu ne demektir? Bu İngilizce bilmeyenin 
Anadolu Lisesi’ne girememesi demektir. İngilizce bilmeyenin üniversitenin iyi 
alanlarına girememesi demektir. İngilizce bilemeyenin –İngilizce yaygın olduğu 
için söylüyorum.- master, doktora yapamaması demektir. Bu kadar insafsızlık 
ancak bizim ülkemizde olur; öbür ülkelerde de oluyor ama bizi kalbimizden 
vuran Türkiye. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.  

*  Prof.Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi emekli öğretim üyesi. 
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 AKP piyasalaşmanın babası. Aramızda ilkokul sınıf öğretmeni arkadaşlarım 
var. 2004’te ilköğretime yönelik bir ilköğretim programı getirildi. Özü ne? 
Sonra 2011 yılında 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK ile biliyorsunuz rekabetçi öğrenci yetiştirmeye soyundu. O da 
yetmedi arkadaşlar, az evvel de söyledim; Ortaöğetim Kurumlar Yönetmeliği’nde 
bir önceki yönetmelikte olan sorgulayan, araştıran, eleştiren öğrenci yetiştirme 
maddesini de kaldırdı. Ama şunu da unutmamak lazım. Hangisinin daha tehlikeli 
olduğuna siz karar verin; ben kararımı verdim ama. AKP piyasalaştığı kadar da 
gericileşiyor. Gericileşme mi vahim ya da gericilik mi diye? 

Özetleyecek olursak; bu iktidar ve de bu iktidar anlayışını benimseyen olası 
iktidarlar insanı, genci, çocuğu sevmiyor. Bakalım bundan nasıl kurtulacağız, 
arkadaşlarımızdan öğreneceğimiz çok şey olacak. Konu başlıklarını 
söylemeyeceğim. Arkadaşlar isterlerse söyleyebilirler. Sırayla söz hakkı 
vereceğim. Buyurun.
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Çocuktan Al Haberi: Türkiye’de Çocuklar, Devlet ve Siyaset

Yücel Demirer1

Bu sunuşun amacı Türkiye’de çocuklara yönelik kamu politikalarının gelişim 
kanalları ile bu süreci etkileyen temel faktörlerin tanımlanmasıdır. Metinde 
çocuklara ilişkin olarak hayata geçirilen sosyal politikalar, onlar için kurgulanan 
eğitim yapısı, devlet-ebeveyn ilişkisi dinamikleri üzerinden oluşturulan 
paternalist kurumlar karşısında çocukların yeri ve bu durumun toplumsal ve 
siyasal anlamı üzerinde genel hatlarıyla durulmuştur. Bu bağlamda bir yandan 
güncel siyaset içinde çocukların yeri irdelenirken, diğer yandan Türkiye’de 
siyasal toplumsallaşmanın temel dinamikleri tartışılmıştır. 

Çocuk ve Siyasal Alan
Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun devletler, nüfusun en genç kesimini 

oluşturan çocukları etkileyen konularda önlemler alır ve projeler geliştirir. 
Bir yandan korunması daha özel bir çaba gerektiren bu kategorinin ülkenin 
toplumsal yapısında, kültürel ortamında ve siyasal dinamiklerinde meydana 
gelen değişikliklerden payına düşen negatif etkilerden daha az zarar görmesine 
gayret edilirken, diğer yandan bu hedef kitleyi merkezine alan bir ideolojik 
yeniden üretim ve inşa faaliyeti yürütülür. Bu doğrultuda, yükselen boşanma 
oranlarından gelir eşitsizliklerine, siyasal buhranlardan doğal afetlere kadar 
çocuğu etkileyen faktörler ve bu gibi durumlardan doğacak doğrudan ve dolaylı 
sonuçlara karşı politikalar üretilip hayata geçirilir. Bahsi geçen yasal ve yönetsel 
önlemlerin üzerinde yükseldiği toplumsal ve siyasal tercihler ile bunların 
uygulanma biçimleri, bir ülkenin toplumsal yapısını, siyasal kültürünü ve ülkede 
etkin grupların çıkarlarını ve ideolojilerini yansıtan duyarlı göstergelerdir. Bir 
başka deyişle çocuk kategorisi üzerinden yürütülen politikalar, bu kategorinin 
sınırlarını aşan anlam ve öneme sahiptirler.

Siyasal Toplumsallaşma
Siyaset Bilimi literatüründe çocuklar ve devlet denildiğinde akla gelen ilk 

analitik çerçeve siyasal toplumsallaşma olmaktadır. Siyasal toplumsallaşma, 
siyasal değer ve davranış kalıplarının kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla ilgili bir 
kavramdır.2 Yalın içeriğine rağmen, merkezinde yer alan çocuk kategorisinin 
siyasal alandaki bağımlı değişken pozisyonu ve siyasal aktörler haritasının 
keskin hiyerarşik yapısı, siyasal pozisyonların edinilmesi sürecini değerler üstü 
olmaktan çok, kamusal iradenin daha üst konumda olduğu bir belirlenme süreci 
olarak okumayı gerektirmektedir.  

Siyasal değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında; karşılaştırma, öykünme, 
özdeşleşme, çatışma ve müzakere üzerinden ilerleyen zincirleme bir süreçten 

1  Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim 
üyesi.

2  Siyasal toplumsallaşma üzerine detaylı ve nitelikli bir alan haritası için bkz. Sapiro 2004.  
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bahsetmek olanaklıdır. Bu öğrenme süreci, içine doğulan ve içinde yaşanan 
çevrede informel ağlar üzerinden edinilen bilgi ve görgüye olduğu kadar, kamu 
iradesinin belirleyici rol oynadığı, sistemli ve örgütlü eğitimden de kaynak 
bulur. Özellikle formel eğitimin bu bağlamdaki özel yerini ve belirleyiciliğini 
vurgulamak yanlış olmaz.   

Çocukları toplumsal değerler üzerinden siyasal alana köprüleyen mekanizmalar 
genel hatlarıyla birbirine benzese de, bunların ülkeden ülkeye değişen boyutları 
mevcuttur. Bu değişiklikler ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlı olduğu gibi, 
verili siyaset yapma biçiminin belirleyici dinamiklerini de yansıtırlar. Siyasal 
sistemleri yüksek düzeyde oydaşma üzerine yapılanmış olan ülkelerin siyasal 
toplumsallaşma örüntüleri, siyasal alanı kutuplaşma ve çatışmanın belirlediği 
ortamlardan ciddi farklılıklar göstermektedir. 

Türkiye’de Çocuk ve Siyaset
Toplumsal ilişkilerin siyasal toplumsallaşma biçim ve yöntemlerine olan etkisi 

bağlamında, Türkiye siyasetine rengini veren tarihsel dinamiklerin ve güncel 
sorunların izi çocuklara yönelik politikalarda kuvvetli bir biçimde izlenmiştir. 
Cumhuriyet tarihi boyunca içinden geçilen dönemin temel siyasal rekabet 
mecralarının izdüşümleri çocuklara yönelik politikalarda gözlenmiştir. Kuruluş 
yıllarından itibaren devlet aklının seferber ettiği ve simgeleri sıkça kullanan 
bir dil, çocuk kategorisi üzerinden yalnızca bu kategoriyi değil, neredeyse tüm 
özel alanı belirleme gayreti içinde olmuştur. Ulusal bayram kutlamalarından 
otoriter pedagojik tercihlere, izci programlarından gıda desteklerine kadar 
değişik araçlarla siyasal ideoloji ve aktörlerin yol ve tercihleri elden geldiğince 
yaygınlaştırılmak istenmiştir. 

Bahsi geçen eğilim, özellikle son on yılı aşkın bir süredir kuruluş döneminin 
otoriter Kemalist izleklerinden farklı olarak, ancak yöntem bakımından onu 
andıran biçimlerde yeniden ortaya çıkmıştır. Dayatılan bir norm olarak dindar-
muhafazakârlığın kamusal alanda giderek artan ağırlığı, çocuk sayısını artırıcı 
teşvikler, kadının toplumsal rolündeki geriye gidiş, toplumsal cinsiyet eksenli 
hakların dinsel algı içine sıkıştırılma çabası ve benzeri tercihler çocuğu merkezine 
alan farklı bir yönelişe işaret etmektedir. Bu gidiş yalnızca ders programlarından 
çıkarılan cinsel eğitim ve tercih sınırlarını zorlar biçimde gündeme sokulan din 
dersleriyle değil, devletin çocuklara ilişkin muhafazakâr politikaları, çocuklara 
sağlanan bakım hizmeti ve benzeri bağlamlarda da etkili kılınmaktadır. 

Büyük fotoğraftan yansıyan çocuk gerçekliği, çocuklar üzerinden aileye 
sağlanan desteklerden eğitim politikalarına, teşvik biçiminde şekillenen ve 
ebeveynlerin özerkliğine yönelik devlet müdahalesinden çocuk kategorisinde 
yükselen suç oranlarına kadar anlaşılmayı bekleyen çok sayıda olgusal veri 
sunmaktadır.  

Çocuk Sayısını Artırmaya Teşvik Örneği
Türkiye’de devlet-çocuk ilişkisini eleştirel bir biçimde ele almak ve 

neoliberal muhafazakâr projeyi anlamlandırmak için; sürmekte olan devlet 
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destekli sosyal hizmetlerin yapılandırma dinamikleri, bunların gündelik hayata 
yansıma biçimleri, hangi kurumsal şemsiyeler altında hayat buldukları ve bu 
dönemde ortaya çıkan yeni aktörler dikkatle incelenmelidir. Türkiye’nin son on 
yılına damgasını vuran siyasal değişimler ve bu değişimin öne çıkardığı siyasal 
aktörlerin düşünce biçimlerinin izleri, bir norm olarak dindar-muhafazakârlığın 
giderek artan ağırlığı, çocuk yapma sayısını artırıcı önlemler, kadının toplumsal 
rolündeki geriye gidiş ve benzeri örnekler üzerinden izlenebilir. 

Türkiye siyasetine rengini veren tarihsel ve güncel problemler ışığında 
çocuklara yönelik politikalara bakıldığında, aileyi kutsayan muhafazakâr bir 
söylem ile çocuk sayısını artırmaya dönük politikaların özellikle öne çıktığı 
görülmektedir. “Güçlü Türk ailesi, güçlü toplum” ve “çocuklara yönelik 
hizmetlerin, ailenin güçlendirilmesi yoluyla devletin sırtından alınması hedefi” 
gibi söylemler içerisinde; çocuk sayısına göre artan oranlarda vergi indirimine 
gidilmesi, üç çocuklu asgari ücretli için gelir vergisi yükünün sıfıra çekilmesi, 
evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilmesi, bu yardımın 
memurun çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık 
almayan eşi ve çocukları için ödenmesi, asgari geçim indirimleri sağlanması 
gibi uygulamalara gidildiği, bu yönde alınan önlemlerin etkisini giderek artırdığı 
görülmektedir. 

Ancak, çocuğun dünyaya gelmesi için bu kadar gayret gösteren devletin, 
doğan çocuğa sunduğu hizmetlerde aynı çizgiyi yakaladığı şüphelidir. 

2014 yılı TÜİK verilerine göre;
* Türkiye nüfusu 77.695.904
*  0-4 yaş arası çocuk sayısı 6.294.533 
* 0-9 yaş arası çocuk sayısı 12.610.161’dir. 

Ulaşılabilen son verilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
organize edilen 1.673 adet özel kreş ve gündüz bakımevi mevcuttur ve buralarda 
bakılan çocuk sayısı 56.024’tür. Yine Bakanlık verilerine göre kreşlerin kapasitesi 
109.674 olarak görünmektedir. 

Bu sayılar dikkate alındığında 0-4 yaş grubundaki çocukların sadece 
%1.7’sinin kreşlerden faydalanabildiği görülmekte; 0-5 yaş grubunda çocukların 
yaşadığı hanelerde çocuk bakımını %89.6 oranında anneler üstlenirken, %1.5’ini 
babalar üstlenmektedir. Genel olarak çocukların yalnızca %2.4’ünün bakımı 
kreşler tarafından sağlanmaktadır. 

Evrensel Gazetesi’nde çıkan bir habere göre; “[ç]ocuk bakımı hizmetleri ile 
ilgili genel olarak Türkiye’de kreş ve diğer çocuk bakım olanaklarının darlığı 
karşımıza çıkıyor. Türkiye’de kreş ve okul öncesi eğitim koşullarını sağlama 
oranı sadece %16. İlkkaracan (2011), 3 yaş altı için kreşin olmadığını, 3-5 yaş için 
çok az sayıda imkânın var olduğunu ve devletin konuyla ilgili 16 haftalık annelik 
izni dışında sorumluluk almadığını belirterek; okul öncesi eğitime katılımın, 3 
yaş için %4, 4 yaş %16, 5 yaş %61 düzeyinde seyrettiğini vurguluyor. Diğer 
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yandan, kamu ve yerel yönetim kreşlerinin özel sektöre devredilmesi diğer bir 
deyişle piyasalaşması yönünde bir eğilim gözlemlenmesi dikkat çekici. Özel 
sektör kreşlerinin maliyeti çok yüksek. Bu nedenle kadınların çalışma hayatından 
çekilmesine neden olabiliyor. İşveren tarafından ücrete katkı olarak ya da 
hizmet alımı yoluyla sağlanan kreş destekleri de oldukça sorunlu ve yetersiz. 
Görüşmelerimiz esnasında bilgi aldığımız Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nın 
bedelsiz çocuk bakımına dair çabaları da genellikle bürokratik zorluklarla 
mücadele etmek durumunda kalmış ve devam edememiş durumda” (“Bize 
Kreş…”, 19.1.2013).

Foucault ve Diğerlerinin Katkısı
Çocuklara yeterince hizmet sunamayan bir sistem neden çocuk sayısını 

artırmaya yönelik programlar yapmakta ve bunları ısrarla yürütmektedir? 
Çocuklara ilişkin olarak hayata geçirilen sosyal politikaların, onlar için kurgulanan 
dinsel eğitimin, devlet-ebeveyn ilişkisi dinamikleri üzerinden oluşturulan 
paternalist kurumların anlamı, toplumsal yaşamdaki yeri ve önemi nedir? 

Birey ile toplumsal ve siyasal çevre arasında yaşanan, yaşam boyu süren 
dolaylı ve doğrudan etkileşime bağlı olarak sorulan bu sorulara yanıt aranırken 
eldeki önemli kuramsal anahtarlardan biri Michel Foucault’dan gelmektedir. 
Ortaya attığı “gouvernementalité” kavramı ekseninde toplumların egemen iktidar 
aygıtı tarafından nasıl yönlendirildiklerini tartışan Foucault’ya göre devlet aklının 
bireylerin düşünme biçimine yönelik sürekli bir tahakkümü söz konusudur 
(Foucault 1980). Devlet aklının kitlelere benimsetilmesine ilişkin kampanyalar 
olmaksızın devletin varlığını sürdürmesini olanaksız bulur. Ona göre örgütlü ve 
düzenlenmiş faaliyetlerle devlet aklı kendi varlığına uygun yurttaş tipini üretir. 
Bu yaklaşıma göre bildik hükümet etme biçimlerinin ve yönetsel faaliyetlerin 
öncesinde ve ötesinde bir rıza üretimi söz konusudur. Tüm bu süreç bireyden 
uyumlu yurttaş üretimine giden yolun daha çocukluk döneminden başlamasıyla 
ilintilidir. 

Aslında Foucault’un bu yaklaşımı, iktidarın hangi özgül grup, sınıf veya 
kategorinin elinde olduğu, nasıl uygulandığı/hayata geçirildiği ve tüm bunların 
içinde gerçekleştiği siyasal ortam dikkate alınarak incelenmesi gerektiğini daha 
önceden bize anımsatmış olması ile de uyum halindedir (Foucault 1975/1995). 

Karşılaştırma, öykünme, özdeşleşme, çatışma ve müzakere üzerinden 
ilerleyen zihinsel ve davranışsal zincirleme bir süreç olarak tanımlanan siyasal 
toplumsallaşmayı anlama çabamızda Foucault’nun bıraktığı yerden tartışmaya 
giren Duhn (aktaran Tesar 2014), Foucault’un yaklaşımının hem büyük siyasal 
fotoğrafa, hem de mikro-politikanın küçük detaylarına odaklanmasının önemini 
vurgulamaktadır. 

Bunu yaparken bizden, çocuk dünyasının yalınlığı arkasına saklanmış siyasal 
mesaja kulak kabartmamızı istemektedir. Duhn’a göre makro siyasal yapıları bir 
bütün olarak anlamanın yolu ikinci bir odaklanmadan, gündelik ve küçük olana 
dikkatli bir bakıştan geçmektedir. Mikro düzeydeki siyasal eylemin önemine, 
siyasal iktidarın öznesini nasıl ürettiğine ve özellikle de çocukluk hallerinin 
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özgüllüklerinin nasıl siyasal güç ilişkileri tarafından kullanıldığına işaret 
etmektedir. 

Buna ek olarak Rose (aktaran Tesar 2014), siyasal iktidar aygıtlarının ve 
yönetsel mekanizmaların çocuk dünyasının siyasal sınırlarını çizmesini tarif 
ederken, neoliberalizmin mutlaklaştırılan iktidarlarının, siyasal sitemlerinin ve 
kitlelere hükmeden otoritelerinin nasıl çocukluk döneminden başlayarak inşa 
edildiğini sergilemekte, ülkemizde yaşanan çocuk eksenli politikaların çelişkisine 
de ışık tutmaktadır.  

Başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de, neoliberal reformlar çocukların 
mağduriyetini artırmış bulunmaktadır. Bu durumun gözler önüne serilmesi, 
yasa yapımı, uygulamalı siyaset ve bürokrasi adalarının birleştirilmesinden 
geçmektedir. Belki de atılması gereken ilk adım, tıpkı “çocuktan al haberi” 
deyiminin çağrıştırdığı gibi, çocuğa ilişkin siyasal politikalardan, öncelikle 
yetişkinler dünyası için haberdar olmaya özel bir çaba göstermek olmalıdır.

Kaynaklar
“Bize Kreş Gerek Ama Nasıl?”, 19.1.2013, http://www.evrensel.net/haber/46827/bize-kres-

gerek-ama-nasil, Erişim Tarihi: 30.08.2015.
Duhn, Iris, 2006, Cartographies of Childhood: Mapping the Modern/Global Child, 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), University of Auckland.
Foucault, Michel, 1975/1995, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, New York: 

Vintage Books. 
Foucault, Michel, 1980, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-

1977, Edited by Colin Gordon, New York: Pantheon Books. 
Rose, Nikolas, 1993, Government, Authority and Expertise in Advanced Liberalism, Economy 

and Society, Vol. 22, No. 3, pp. 283–299.
Sapiro, Virginia, 2004, “Not Your Parents’ Political Socialization: Introduction for a New 

Generation”, Annual Review of  Political Science, Vol. 7, pp. 1–23.
Tesar, Marek, 2014, “My Feelings: Power, Politics and Childhood Subjectivities.” Educational 

Philosophy and Theory, Vol. 46, No. 8, pp. 860-872.



121

Sanatsız, Felsefesiz Toplumda Çocuk Olmak
                                     

Zafer Gençaydın*

 

“Hayvan, hayvan olarak doğar, ama 
insan, insan olarak doğmaz; oluşturulur.”   

Erasmus                                                                                                                                               

Giriş
Biyolojik bir varlık olarak insan, varlığını sürdürebilmek için doğaya uyum 

sağlayarak tarihsel gelişim sürecinde kendi kültürünü yaratmıştır. İnsanlığın 
gelişim tarihi aynı zamanda, ortak paydası bilim ve sanat olan uygarlığın ve 
kültürün tarihidir. Çok genel anlamda kültür, yaşam biçimidir; insan nasıl 
yaşıyorsa kültürü de odur.

İnsan sadece içinde yaşadığı doğal çevrenin değil aynı zamanda kendi yarattığı 
ekonomik, sosyal, kültürel çevrenin de sonucudur. Çevre kavramını tüm evreni 
kapsayacak biçimde ele alırsak bir doğa varlığı olarak insan, biyolojik yaşamının 
başlangıcı olan ana rahmine düştüğü andan itibaren annesinin beslenmesinden 
tutun toplumsal, ekonomik, kültürel yaşamının etkisi altındadır. İlk eğitimci olan 
annenin bilinç düzeyi çocukların, dolayısıyla da toplumun geleceğini biçimler. 
Anne bebek ilişkileri içinde yaşamla ilgili ilk deneyimlerini kazanan insanın, 
yaşam boyu edindiği deneyimlerin %80’ine yakınını aşağı yukarı 0-6 yaşları 
arasında görsel algı yoluyla kazandığı düşünülürse bireyin kişilik gelişiminde 
çocukluk döneminin eğitim açısından ne denli önemli olduğu böylece ortaya çıkar. 
Erasmus da, yukarıdaki sözüyle insanın doğuştan değil eğitimle insanlaştığını 
vurgulamaktadır.

Çocuk davranışları incelendiğinde dünyanın her yerinde çocukların aynı 
özelliklere sahip oldukları görülür. Onların bilgece konuşmaları, filozoflara 
yol gösteren sözleri,  büyük sanatçıları imrendiren şiirsel dünyalarının renk ve 
biçim anlayışlarını yansıtan resimleri onların ortak özellikleri hakkında ipuçları 
vermektedir. Çocukların önyargılardan, kalıplaşmış ya da “öğretilmiş” değer 
yargılarından uzak, doğal özgürlüğün dışavurumu anlamına gelen, korkmadan, 
sansürsüzce söyledikleri söz, davranış veya sorularını; “Çocuktur, aklı ermez 
ya da anlamaz” biçiminde değerlendirmek, onlardan, yetişkinlerden beklenen 
davranışları beklemek anlamını taşır ki, çok yanlıştır. Çünkü çocuk, yetişkinin 
küçültülmüş şekli değil, kendine özgü şiir dolu dünyasıyla başka bir varlıktır. 

Başta anne-babalar olmak üzere yetişkinler, çocukların kendileri gibi 
davranmalarını ve düşünmelerini beklemekle, çocuğa özgü masalsı imgelem 
dünyasını yıktıklarını bilmelidirler. Ergenlik çağına doğru yaklaştıkça çocukların 
doğallıklarını yitirmeye, şiirsel dünyalarının giderek kaybolmaya başlaması genel 

*  Prof.Dr., Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi emekli öğretim üyesi.
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geçer değer yargıları, yasalar, ahlâki değerler, inançlar, gelenekler, görenekler, 
“mahalle baskısı” vb. nedenlerle yetişkinlerin onları kendilerine benzetme 
çabalarının sonucudur. Tıpkı kendi içimizdeki çocuğun biz yetiştirenlerce 
öldürüldüğü gibi…

Çocuksu heyecanla gösterilen davranışların, yapılan hareketlerin, yaşam 
gerçeklerine veya varoluşun gizlerine, cinselliğe, üremeye ilişkin en doğal 
ve içten soruların, yanıt bulamamaktan kaynaklanan uydurma bahanelerle, 
masallarla baştan savıldığına; ayıp, günah, yasak gibi tabular nedeniyle azarla 
karşılandığına birçoğumuz tanık olmuşuzdur. Oysa belli yaşlarda çocukların sonu 
gelmez sorularını usanç verici bulmak yerine sabır ve ustalıkla yanıtlamak, onları 
düşünmeye yönlendirerek zihinsel gelişimlerini sağlayan ele geçmez ilk ders 
fırsatları olarak değerlendirmek gerekir. Anne-babanın en önemli sorumluluğu, en 
değerli varlıkları olan çocuklarını sadece besleyip büyütmek değil; onların ruhsal, 
zihinsel, kişilik gelişimlerini sağlıklı biçimde tamamlamalarını sağlayabilmektir. 
Bir anne-babanın evladı ve iki evlat sahibi baba olarak şunu söyleyebilirim ki 
bir insanın anne ve babasından daha değerli varlığı olamaz ama çocuklarını kötü 
yetiştiren anne-babadan daha büyük bir düşman da olamaz. 

 
İnsanın içinde yaşadığı evrenin sonsuz zenginlikleri karşısında duyduğu hayret 

ve hayranlık duygusuna dayalı sorgulama merakı ke¬şiflerin temelini oluşturur. 
Düşünmek sormakla başlar ve bunun temelinde de korkusuzca soru sorabil¬me 
yatar. Öyleyse, sormak özgürlük demektir. Yaşamak, bir anlamda fark etmek, 
fark edilenlerle ilgili sorular sorabilmek ve düşünmekten başka bir şey değildir. 
Descartes boş yere, “Düşünüyorum, öyleyse varım.” dememiştir.                   

Yetişkinler kadar eleşti¬rel yetiye sahip olmamakla birlikte, doğa olayları 
ve yaşamla ilgili olarak, ‘’Çocukların sordukları ve büyük insanların cevap 
vermedikleri sorular toplanıp da bir kitap halinde bastırılsa ne hoş bir şey olurdu! 
Çocukların da filozoflar ırkına mensup oldukları görülürdü.” diyor Jean Guitton 
(1968, 32-33) ve çocukların, insanı şaşkına çeviren sorularından birkaç örnek 
veriyor: ‘’Madem ki iki gözümüz var, neden iki şey görmüyoruz?”/ “Eğer ben 
gökyüzüne gitseydim, Tanrı benim oraya çıkmama engel olabilir miydi?” / “Baba, 
Tanrı neden acaba şeytanı öldürmüyor? O zaman yeryüzünde kötülükten eser 
kalmazdı.” gibi sorular düşündürücü ve anlayıp kavra¬ma isteğinin göstergeleri 
olduğu kadar derin düşünebilme filizlerinin de tohumlarıdır aynı zamanda. 

  
Üst düzeyde yaratıcılığın “Dehanın çocuklaşması” olarak da tanımlanması, 

düşüncede çocuksu özgürlüğe ulaşmak, önyargılardan kurtulmak anlamındadır. 
Çocuk zekâsının gücüne tipik bir örnek olabilecek nitelikteki bir anımı dile 
getirmek isterim: Torunum Ece henüz 2.5 yaşındayken, sürekli oyun oynama 
isteğini büyük bir sabırla yerine getiren anneannesiyle yemek saatinde de oyun 
oynamıyı sürdürmek istemesi üzerine, babası, “yemekte de anneanneyi esir 
almak yok, sonra oynarsınız” deyince, sofraya oturdu. Ancak aradan birkaç 
dakika geçmişti ki, Ece: “Anneanne, şimdi ben anneanne olayım, sen Ece ol, 
olmaz mı?” Anneannesi, “Peki, olur” der demez: “Öyleyse, haydi yukarı çıkıp 
oyun oynayalım” yanıtı, yetişkinlerin, çocuk için belki de yemekten daha önemli 
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olan oyun gereksinimini kısıtlama isteğine ve eşitsizliğe karşı zekice bulunmuş 
bir çözüm önerisiydi. 

Özgürlük, temelde aile bireyleri içerisinde de büyük-küçük ayırımı 
yapmaksızın, eşitliğe dayanmalıdır. Eşitliğin olmadığı yerde saygının yerini 
korku alır. Büyüklerin ya da egemen olanın sözünün geçtiği her toplumda 
insanların sessiz kalmaları her şeyin yolunda gittiği anlamına gelmez. Baskı her 
türü yaratıcı düşünceyi öldürür ve kurnazlaştırır. Bir Çin atasözü, “toplumu baskı 
altına alırsanız, kurnazlaştırırsınız” der.         

Üzerinde özellikle durulması gereken önemli nokta,  “mutluluk kaynağı” 
ve yarının büyükleri olan çocuklar, aile içi demokrasi ve özgürlük haklarından 
ülkemizde ne ölçüde yararlanma olanağina sahipler? 

Çocuk ve Yetiştiği Düşünce Ortamı
Yakın geçmiş sayılabilecek, elli yıl öncesine dek, nüfusumuzun %80’i 

toprağa bağlı üretim biçiminin sürdüğü kırsal kesimde yaşamaktaydı. Büyük 
anne babadan, kardeşlere ve torunlara dek birlikte yaşanılan kök aile yapısı 
içerisinde çocuklar yardımcı iş gücü olarak üretime ve ev işlerine önemli 
ölçüde katkı sağlamaktaydılar. Toprağa bağlı yarı feodal kültür geleneğinde 
özellikle erkek çocukların  gerek iş gücü gerekse  güvenlik gücü ve yaşlılıkta 
anne babaya bakacak sosyal güvence olarak görülmesi Kaşgarlı Mahmut’un şu 
sözünde anlamını bulmaktadır: “Tay at olunca, at dinlenir; çocuk adam olunca 
ata dinlenir.” 

Bu yapı içerisinde vurgulanması gereken bir başka nokta ise çocuklar arasında 
yapılan inanılmaz boyuttaki cinsiyet ayırımcılığıdır. Örneğin, günümüzde bile 
Anadolu’da, kaç çocuğun var diye sorulduğunda yalnızca erkek çocuklarının 
sayısını söyleyenlere raslanabilirmeketdir. Kız gelin ederken “başlık parası” 
alınan yörelerde “kız satmak” deyiminin kullanılması, kızların çocuk yaşlarda 
evlendirilmesi, gelin gittiği ailenin büyüklerinin yanında konuşamaması (gelinlik 
yapma) gibi durumlar gizli köleliğin sürdüğünü göstermektedir. Bir yandan 
ana gibi yar olmaz, cennet anaların ayaklarının altındadır, ana sütü, anadili, 
ana yüreği” gibi kadını kutsayan sözlere karşılık; eksik etek, saçı uzun aklı 
kısa, kaşık düşmanı, kızını dövmeyen dizini döver, kadının saçının ve gözünün 
yaşını kurutmayacaksın, karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin 
gibisinden aşağılayıcı söylemlerle, mirastan mahrum bırakma, kumalık, berdel, 
aile meclisi karaıyla işlenen vahşi töre cinayetleri gibi toplumsal yaralar, ilkel 
ayırımcılığın çarpıcı yansımalarıdır. 

Çağdışı bir anlayışın göstergesi olan cinsiyet ayırımcılığı yalnız ilkel aile 
yapısı içinde değil, ne yazık ki laik, demokratik hukuk devleti olan ülkemizin 
devlet adamlarınca da dile getirilebilmektedir. Kadın erkek eşitliğine inanmayan, 
kadınların gülmesinden doğurmasına dek  her şeye burnunu sokan, kendi 
beyinlerini özgürleştirememiş sözde yöneticiler; inançlarının, şeyhlerinin, 
ilahlaştırdıkları siyasal liderlerinin postmodern köleleri, cahil bıraktıkları halkın 
bir kesiminden aldıkları oylara ve uydurdukları kavramlara sığınarak kendilerini 
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milli iradenin temsilcileri sayma çeliskisine düşmektedirler. Bir siyasi parti 
genel başkan yardımcısının bir TV programındaki, “Genel başkanımın en yanlış 
düşüncesi bile benim en doğru düşüncemden daha doğrudur” sözü nasıl bir 
demokrasi ya da milli irade anlayışıyla açıklanabilir? Oyların tümünü alsalar 
bile böyle düşünenlerin eğitim konusunda söz hakları bile olmamalıdır. Çünkü 
siyasal alandaki bu kölelik ruhu, yaşamın her alanını etkileyerek tüm toplumu 
düşünsel tutsaklığa götürür. Bu koşulsuz itaat anlayışı, bastırılarak bilinç altına 
itelenmiş şiddet duygusunun, liderinin doğum gününde “en büyük armağan olarak 
sunulan sadakat” kılığında ortaya çıkmasından başka anlam taşımamaktadır. 
Özgürleşememiş bireyler aklını inançlara, bedenini töreye, iffetini eşine (sanki 
kendisi için gereksizmiş gibi), sağlığını üfürükçüye, geçimini yakınının insafına 
ya da sadakaya teslim ederler.  

Yüzyıllardır “yalan dünya” inancıyla yaşama sırt çevirmiş  kul olarak 
Tanrı’ya, altı yüz yıldır teba  ruhuyla padişaha, mürit ruhuyla şeyhe ya da  siyasi 
lidere ‘kayıtsız şartsız sadakat anlayışıyla itaati esas alan hiyerarşik bir yapının 
egemen olduğu kültürel yapi içinde çocuk olmak, köle olarak sevgisiz büyümek 
ve özgürleşememek demektir; “İyi evlât vezir, kötü evlât rezil eder” atasözünde 
de anlamını bulduğu gibi çocuğun tek görevi iyi evlât olup vezir etmektir(!).

‘Küresel Kölelik Endeksi’nde ve çocuk gelin, çocuk işçi, çocuk ölümleri 
sıralamasında Avrupa birincisi olan ülkemizde, “Kendilerine han hamam, halka 
din-iman” vaat edenlerin vatandaştan “üç değil beş çocuk yapmalarını” istemeleri, 
sermayeye -“fıtratında” ölümün de olduğu- ucuz işgücü sağlamak olsa gerek. 
Her çağda sömürülen, şiddet görerek istismar edilenler, savaşlar, hastalıklar, 
açlık gibi çeşitli nedenlerle mağdur olanlar, ölenler ne yazık ki hep savunmasız 
çocuklar olmuşlardır. 

Japon ekonomisinin yirmide biri kadar olan ülkemizde Japonya’dan daha 
çok dolar milyarderlerinin olması, Soma’daki maden ocağında öldükten günler 
sonra çıkarılan oğlunun cenaze törenine yırtık lastik ayakkabılarıyla gelen ve 
tüm vicdan sahiplerinin yüreğini dağlayan 75 yaşındaki, beş çocuk babası Recep 
Gökçe’nin sefil yaşamı gelir dağılımındaki çelişkinin en çarpıcı fotoğrafıdır. Ve 
bu düzenin sürmesi için amaca en uygun eğitim dizgesi de alelacele yürürlüğe 
sokulmuş durumdadır:   Medrese eğitimine temel oluşturan 4+4+4 Yasası’nın 
getirdiği sistemin bir sonucu olarak okulu erken terk eden çocuk bir an önce 
eli ekmeğe ulaşsın düşüncesiyle daha oyun çağındayken, arkadaşıyla oyun 
oynamaya doyamadan, sermayenin emrine sunulmuş olacaktır. Oysa Schiller’in 
belirttiği gibi “doğa, akıl, duygu ve oyun varlığı” olan çocuk, yaşamla ilgili bilgi 
ve deneyimlerinin çoğunu oyun oynayarak öğrenir. Beslenme gereksinimi kadar 
önemli olan oyun yoluyla dış evreni keşfetme olanağı bulan çocuk, gömüldüğü 
sonsuz imgelem dünyasında özgürlüğünü yaşayarak kendi iç evrenini ve 
yaratıcı güçlerini de keşfeder. “Çocuğa kendiliğinden bir şey yapma özgürlüğü 
vermemekle onu korkak bir köle yapıyoruz” (Montaigne).

Devlet eliyle sürdürülen “ölümü nimet sayan dinsel eğitim yoluyla” yaşama 
sevincinden koparılan ve son derece soyut olan cennet-cehennem kavramlarıyla 
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günah psikozuna sokulan küçük yaştaki çocuklar ‘düşünmeden inanmaya; kesin 
inançlara’ yönlendirilmektedirler. “Özgürleştirmeden eğitmek aptallaştırır.” 
Zorunlu veya seçmeli dinsel içerikli dersler, anaokuluna dek inen örtünme 
özgürlüğü(!), mescit açmalar, annemle dinimi öğreniyorum, umre turları, 
armağanlı cami ziyaretleri, imamların dört yaşındaki anaokulu öğrencilerine 
ders vermeye başlatılmaları gibi girişimler (“4 Yaşında…, 27.11.2014)  ve 
yaratılan mahalle baskısı, toplumsal yaşamın her alanını, erken yaşlardan itibaren 
islamileştirmeye yönelik bilinçaltı operasyonlarıdır. Bu bağlamda Diyanet İşleri 
ve parlamento Eğitim Komisyonu eski Başkanı Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç’ın bir 
TV programındaki sözleri anlamlıdır: “Din ve ahlâk bilgisi her yaşta verilebilir 
ama din adamı yetiştirmek istiyorsanız 5 yaşında başlayacaksınız”. Çok iyi 
bilinmektedir ki, “Çocuklar, donmamış beton gibidir; üzerlerine ne düşerse iz 
yapar (H. Jinott)”

  
Oyun ve duygu varlığı” olan çocuğun gelişim aşamalarına göre zihinsel 

ve duygusal gelişimini tamamlayabilmesi için “NÖRON BUDANMASI” 
başlangıcından önce gerekli olan koşulların hazırlanması kaçınılmazdır. “Çünkü 
dışarıdan gelen tüm uyarılara en açık olduğu ve yaşla ters orantılı olarak nöronların 
gelişiminin sona ermeye başladığı bu dönem 10-11 yaşlarında bir daha geri 
dönmemek üzere kapanmaktadır. Müzik, resim, hareket (dans) yoluyla kendini 
ifade (dışa vurma) ile dilsel gelişimini de kapsayan ritmik dönem denilen bu 
evre duyuşsal gelişim açısından önemlidir. Çünkü çocukluğunu yaşayamayanlar, 
uyum sağlamakta, paylaşmakta, bağımsız kişilik geliştirme ve istenç (irade) 
varlığı olarak karar verebilme; toplumsal değer yargılarını (ahlâk, vicdan, hak-
hukuk) tanıma, problem çözme gibi konularda sorunlarla karşılaşırlar.

“Çocuğun özgürlüğünü elinden alıp onu skolastik bir eğitime zorlamak, onu 
topluma zararlı kılmaktır. “Dünyanın altı günde yaratıldığına inanarak da fizikçi 
olamazsınız. … Ne yapacağını şaşırmış, iki güç arasında sıkışıp kalmış, sarsak 
kafalar yetiştirmekten vazgeçiniz. Özgürlüğün açık anlamı budur” (Hançerlioğlu, 
1965: 210). Doğal olgunlaşma sürecini tamamlamadan çocuğu zamansız yaşama 
hazırlamak goncayı elle açmaya benzer. Unutulmaması gereken nokta, toplumun 
geleceği olan çocukların eğitimi din adamlarının ya da dini kurumların değil 
eğitimcilerin (pedagogların) işidir.         

Sorunların nedenleri üzerinde düşünüp çözüm yolları aramak yerine, her 
şeyi Allah’a havale edip alın yazısı, talih, takdir-i İlâhî, fıtrat vs. gibi soyut 
kavramlarla savuşturmak cehaletin sığındığı en yakın cankurtarandır. Kant’ın 
aydınlanmaya ilişkin olarak dediği gibi: “İnanacağım bir kitabım, yol gösteren 
bir papazım, sağlığımla ilgilenen bir doktorum olduktan sonra benim bir şey 
yapmama gerek yoktur.” Kadın erkek eşitliğinin bir demokrasi, özgürlük, hukuk 
sorunu olduğunu bilmezden gelip fıtratla açıklamaya kalkan bir devlet adamına 
kitap okuyup okumadığı sorulduğunda, “Okumam, okuyana sorarım” diyerek 
yürekler acısı durumunu ortaya koyuyor. Yarı feodal yapı ve İslâm taassubu 
ile modernleşme ikilemi arasına sıkışmış kültürel şizofreniden kurtulup aklı 
inançtan, bilimi dinden temizleyemedikçe özgürleşilemez. Özgürlük bağımsız 
düşüncedir: başkasının aklına gereksinim duymadan “insanın kendi gelişimine 
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hükmedebilmesidir. Kendini şekillendirebilme kapasitesidir.” (May, 1998:150). 
Bireyin kendisini tercih etmesi anlamına da gelen “Özgür insan, köle olmayan, 
başkalarına bağlı bulunmayan, başkalarıyla eşit bulunan insandır” (Hançerlioğlu, 
1966: 53-54). 

Aydınlanmanın temeli olan özgürlük düşünmekle başlar ama toplum olarak 
düşünmekten pek hoşlanmıyoruz ve zaman kaybı olarak görüyoruz. Yeni bir 
düşünce ortaya atanlara, “felsefe yapmanın sırası değil, nerden çıkardın yine” 
gibisinden çıkışlar yapanlara sıkça rastlanır.

“Felsefeyi teolojinin, sanatı şeytanın yanaşması” olarak gören, kadın-erkek 
eşitliğin, kömür ocağı facialarını fıtratla açıklama sefaletine düşenlerin devlet 
yönettiği ve eğitim programlarını belirlediği bir toplumda çocuklarımıza nasıl bir 
geleceğin beklediğini kestirmek çok zor olmasa gerek. 

Müziğin günah, kadın sesinin haram olduğuna inanan, resmi yasaklayan, 
venüsü tesettüre sokan, heykel yıkan, galeri ve konser basan, sanata ve bilime 
düşman bir ortamda yetiştirilmeye çalışılan; “İman ateşinde kül oluncaya dek 
yanarken, tarihin randevusunu kaçırmış”, “dindar ve kindar bir nesil” ve ilkellikle 
gelen bir çöküş dönemi. 

Felsefeyi gereksiz, sanat ve sanatçıyı tehlike olarak görenler özgürlük 
düşmandırlar. Çünkü “düşünmenin okulu” olan sanat özgür doğası gereği 
inançlara soğuktur. Onun için “kesin inançlılar” akla, mantığa ve sanata öfke 
duyarlar. Oysa “Sanat, hayatı anlayan zekânın, onu en ilgi çekici, en güzel 
şekillere sokması demektir. Nerede maddeye şekil verilmişse orada zekâ vardır; 
orada sanat dediğimiz şey vardır (Edmann, 1998: 12-13).       

   
Sanat Yaşam İlişkisi
Dinlerle yaşıt olduğu tahmin edilen, 80 bin yıllık geçmişi ve yaşamın 

zorunlu devamı olan sanat, 400 yıllık geçmişi olan bilimin de öncüsüdür. Uzay 
teknolojisinden gen mühendisliğine dek mucizeler yaratarak günlük yaşamını 
kolaylaştıran insanoğlu belki çok şeye sahip oldu ama yeterince olgunlaşıp 
insanlaşabildi mi acaba? Eğer çağdaş bilim dünyası, makineleri, atomları ya da 
yıldızları tanıdığı kadar insanı da tanıyıp anlayabilseydi, insanlığın mutluluğu 
için belki de daha çok yararlı olabilirdi. Bunca buluşlara karşın insanlığın geldiği 
nokta, “kanibalizm” (yamyamcılık) olmuş ve 20. yüzyılın ilk yarısı içerisinde 
yirmi yıl arayla iki dünya savaşı yaşayan insanlık “Dante’nin cehennemi’ni 
“toprağın üstüne taşımadı mı?” (Koninck, 2003: 17). Günümüzde de küresel 
sermaye aynı cehenneme odun taşımaktadır.

Ne acıdır ki, “günümüz dünyasında en kârlı “mal” ölüm silahlarıdır. Silahların 
satıldığı ülkelerse, silahları satanlar tarafından sömürülen, geri kalmış ya da 
sözüm ona kalkınmakta olan ülkelerdir. Silahların parasını ise silahları satın 
aldıkları ülkelerden yüksek faizle aldıkları borçlarla ödemektedirler. Bu katmerli 
sömürü düzeninin semirttiği “dünyanın en zengin üç insanının serveti, en yoksul 
48 ülkenin -ki bu dünya devletlerinin toplamının dörtte biridir- gayri safi milli 
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hasılasından fazladır” (Koninck, 2003: 19). Kâra doymayan neoliberal sermayenin 
sömürüsünden en çok etkilenen kesim de kuşkusuz sömürülen ülkelerin daha 
doğmadan borçlanan çocuklarıdır. 

 
Engels, uygarlaşmayı “Hayvanlar âleminden çıkmak” olarak tanımlar. Oysa 

gelinen nokta ‘Kendi kendini yoketme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir uygarlık 
çağını yaşıyoruz”.

Her şeyin ekonomik ölçütlerle değerlendirildiği ve insanın bile metalaştırıldığı 
günümüzde duygu yitiminin yarattığı bunalım “kültürün yaratıcı özünü tehdit 
eder”  bir duruma gelerek hedonizme (kaba hazcılık) dönüşmektedir. 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere sürekli öncelik verilirken ne yazık ki, 
duygu dünyamızın ana sütü olan sanat hep ihmal edilmektedir. Çünkü sanat karın 
doyurmayan, hoş vakit geçirmeye yarayan, düşünmeyi gerektirmeyen, -özellikle 
görsel sanatlar- becerikli bir çift ele, iyi gören bir çift göze sahip, yetenekli 
dediğimiz insanların uğraş alanı olarak algılanmaktadır.  Oysa “Güzel sanatlar bu 
bakımdan akla göre yaşamın en önemli kökenidir ve onları aksesuar olarak görmek 
bir hatadır” (Koninck, 2003:151). Yaşamla ilgili deneyimlerimizin %80’inin 
görsel algı yoluyla kazanıldığı düşünülürse “gözle düşünmek” anlamına gelen 
görsel sanatlar eğitiminin insan yetiştirmedeki değerini belirtmeye yetmektedir. 
Ancak sanat eğitiminin bugünkü eğitim sistemimizdeki yerini dikkate alırsak, 
eğitim programlarını düzenleyenlerin ünlü algı psikoloğu Rudolf Arnheim’ın 
(1972:15)  sözlerinden paylarına düşeni almaları gerekir:  

“Sanat” ihmal edilmektedir. Çünkü sanat duyusal algıya 
dayandırılmakta, duyusal algı ise küçümsenmektedir. Çünkü sanat 
güya düşünmeyi gerektirmezmiş. Ancak, kabul etmek gerekir ki, 
uzmanların ve yöneticilerin, sanat derslerinin, bilgilenme ve deneyim 
kazanma için en etkili araç olduğuna ve görsel yetiye sahip olmadan 
üretken düşünmenin hiçbir alanda kesinlikle mümkün olamayacağına 
kesin olarak inanmadıkları sürece, öğretim planlarında sanata önemli 
bir yer vermeye hiç, ama hiç hakları olmamalıdır.

Sanatın bilgiden de önce geldiğini ve öğrenmenin de ahlâkın da kaynağı 
olduğunu bildiği için “Cumhuriyetin temeli kültürdür, halkın bizatihi kültürlü ve 
düşünür olması gerekir”, diyen Atatürk, Cumhuriyetle birlikte ilk olarak Musiki 
Muallim Mektebi’ni açmıştır. Ve ekliyor: “Devrimlerin başarısının göstergesi 
güzel sanatlarda başarıdır”, diyerek ekliyor: “Bir ulus ki resim yapmaz,, ...heykel 
yapmaz,, bilim ve fennin gereklerini yapmaz; itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme 
yolunda yeri yoktur”.

Kuşkusuz ki, bilimden ve teknolojiden yoksun bir  toplum olamayacağı 
gibi sanatsız toplum da olmaz. Uygarlığın ortak paydası bilim ve sanattır 
ama unutulmaması gereken husus şudur: “Bilgisiz toplumlar cahil, duyarsız 
toplumlarsa barbardır.”          
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Temelinde sonsuz gizemlerin saklı bulunduğu evrenin karşılıksız algılanması 
sonucunda duyulan estetik heyecanın tetiklediği keskin zekânın yarattığı 
güzelliklerin bir adı sanat öteki adı da ahlâktır. Ünlü sosyolog E. Durkheim’ın 
deyimiyle sanatın ahlâkî yönüyle hiçbir alan yarışamaz. Çünkü duyguları hazla 
beslenenler her tür kötülükten, çıfıtlıktan uzak dururlar.  

 
 Okullara Din ve Ahlâk Bilgisi Dersi koyarak “dindar nesiller” yetiştirilebilir 

belki ama ahlâklı nesiller yetiştirilemez. Çünkü “ahlâk öğretilmez; yaşanır”. 
Yani ahlâk kafalara bilgi olarak değil, vicdanlara duygu olarak yerleştirilebilir. 
Duyarlık eğitimi anlamına gelen sanat, akıl varlığı olduğu kadar aynı zamanda 
bir duygu varlığı olan insanın yaratıcı güçlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak 
ortamı hazırladığı gibi üstün beğeni sahibi birey olarak gelişmesini de sağlar. 
Bu bağlamda insanın sanat yoluyla eğitilmesi özgürlük ve ahlâk eğitiminin ta 
kendisidir. Çünkü ahlâk öğretilemez, yaşanır; yani ahlâk kafalara bilgi olarak 
değil vicdanlara duygu olarak yerleştirilebilir. Bunun en kestirme ve ucuz yolu da 
insanın duygularını sanatın estetik hazzıyla besleyerek eğitmektir. “… Sanatlar, 
duygululuğun gelişimini teşvik ederler ki, güzel kavramının özellikle sevdirme 
gücü vardır. Hayranlık, şaşırma, hayrete düşme de ilk eğitimden başlayarak 
önemli bir rol oynar. Güzelin ilk pırıltısı, aleve dönüştüğü takdirde bizzat ahlâksal 
ideale doğru çeken bir kıvılcımdır” (Koninck, 2003:152).

Sonuçta, Din ve Ahlâk Bilgisi gibi derslerle ahlaklı insan yetiştirme düşünceleri 
ya bilgisizlik ya da aldatmacadır. Bu nedenle de düşünme gereksinimi duymayan 
inanç insanına göre ahlâk, insan olmanın gereği olan bir erdem sorunu değil; 
karşılığında cennetteki hurilerle buluşmayı ödül olarak düşleyen bir yaşam 
perhizidir. Özgür insanın ahlâk yasası ise düşünmektir, düşünmeyenin ahlâkı da 
olmaz. Daha beteri, “Özgürleştirmeksizin eğiten, aptallaştırır”. Hangi gerekçeyle 
olursa olsun okul kitaplarından sanat tarihinin önemli başyapıtlarından biri olan 
“Özgürlük” tablosunu ahlâki gerekçelerle kaldırma aymazlığını gösteren kör 
düşünceye söylenecek bir söz kalıyor: 

Bir ölünün ardından ağla, çünkü o ışığı terk etti,               
Bir aptalın ardından da ağla, çünkü aklını kaybetti.

Sonuç 
Toplumumuzun bir kesimi için de olsa yarı feodal kültür yapısından 

kaynaklanan katı gelenek ve göreneklerin baskın biçimde sürdüğü bilinmektedir. 
Ataerkil aile düzeni içerisindeki hiyerarşik yapı ve saygı anlayışı, özellikle 
çocukların büyükler karşısındaki konumları, onların kişilik gelişimleri ve aile 
içi demokrasi kültürü açısından olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Bir yandan 
toprağa bağlı yarı feodal aile yapısı, öte yandan inanç toplumu özelliklerini 
bir ölçüde sürdüren toplumsal yaşam demokratik hak ve özgürlüklerin 
içselleştirilmesini engelleyen bir etken olarak ortada durmaktadır. Özellikle son 
yıllarda anaokullarına dek indirilen örtünme özgürlüğü(!) adına dinselleştirilen 
eğitim sistemiyle cinsel ayırımcılık sinsice toplumsal bir baskıya ve saldırıya 
dönüştürülmüştür. Artan kadın cinayetleri, dinsel referanslara dayandırılarak 
yapılan cinsiyet ayırımcılığının kılık değiştirerek ortaya çıkmasıdır. Kadının bu 
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denli aşağılanması sonucunu doğuran bu ayırımcılık, küçük yaşlardan itibaren 
çocukların bilinçaltlarına işlenerek düzeltilmesi ve giderilmesi olanaksız 
ruhsal bozuklukların tetikleyicisi olduğundan en ufak anlaşmazlıklar öfke 
ve şiddet kılığına girebilmektedir. Sağlıklı bir toplumun temeli olan insanın 
yetiştirilmesinde, dış uyaranlara en açık dönem olan çocukluk çağı, bireyin 
tüm yaşamını biçimleyecek olan kişiliğinin oluşması açısından bir daha ele 
geçmeyecek fırsattır. Bu dönemde çocuğa kazandırılması gereken davranışların 
başında özgür düşünebilme, bağımsız karar verebilecek özgüven ve sorumluluk 
duygusu, öğrenme merakı, estetik duyarlık, karşılıksız sevgi anlayışı gelir. Bu 
bağlamda sanat, insanın akıl ve duygu varlığı olarak gelişmesini sağlayan; çağdaş 
uygarlığın dinamiklerine ayak uydurabilecek bireylerin yaratıcı güçlerini ortaya 
çıkaran en ekonomik ve en kestirme yoldur.

“Dindar ve kindar” nesiller yetiştirme amacındaki çevrelerin, resmi veya özel 
kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yürürlüğe koydukları dinsel eğitim programları 
yoluyla daha ahlâklı bir kuşak yetiştirme savı ise ya bilgisizlik ya da başka 
ideolojik niyetlere dayalı bir aldatmacadır. Sanatın ahlâk eğitimi yönüyle de 
en etkin eğitim aracı olduğu bilinmektedir çünkü ahlâk kafalara bilgi olarak 
değil, vicdanlara duygu olarak yerleştirilebilir. Bu da ancak duyguların sanatın 
güzellikleriyle beslenmesiyle olasıdır. 

Aksi durumda ya evrenin öteki zenginliklerinin ayırdında olmayan, 
yaratıcılıktan, estetik duyarlıktan yoksun kuşaklar ya da özgür düşünce ve 
aklın eleştirisine dayanmayan; akıl erdiremediği konuları bilinmeyen güçlere 
bağlayarak, bilinmeyenleri başka bilinmeyenlerle açıklamaya çalışan düşünce 
tembeli kuşakların yetişmesi tehlikesi söz konusudur. 
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Kapitalizm Bağlamında Kentsel Mekânlar ve 
Eğitimin Sınıfsal Ayrışması

Zafer Kiraz*

Giriş
Toplumsal ayrışma, toplumda yaşanan egemenlik ilişkilerinin özgül 

biçimlerini açıklayıcı bir kavram olarak kullanılmalıdır. Çünkü bu kavram 
sadece belli bir nüfusun belli bir mekânda yoğunlaşması değil, aynı zamanda 
belli bir mekânda somutlaşan sömürü ve tahakküm ilişkilerini, toplumsal haklara 
erişimdeki eşitsizlikleri ifade eder. Ayrışma bir sosyo-kültürel farklılaşma değil, 
toplumsal bölünmenin bir türüdür. Toplumsal ayrışmadan ayrı düşünülemeyecek 
olan bir kavram da ayrımcılıktır. Ayrımcılık, bir devletin ya da toplumun bazı 
üyelerinin, ötekilere sağlanan belli hak ve ayrıcalıklardan yoksun bırakılmasıdır. 
Bazı birey ya da gruplar kategorik olarak ayrımcılığın konusu olurlar çünkü 
toplumsal olarak ya ırk, din, cinsiyet ya da bir toplumun üyelerini birbirinden 
ayırmada kullanılan herhangi bir tanımlama yüzünden belli bir sınıflama içine 
sokulurlar. Bu tanımlamaya dayalı olarak, bazı insanlar olumsuz niteliklere 
sahip olabilecekleri gerekçesiyle kötü davranışa/davranışlara hedef olurlar. 
Ayrımcılıklar, eşitsizlikler üretir.

Okullar, egemen grupların ideolojik hegemonyasına katkıda bulunan 
normları, değerleri, eğilimleri, kültürü, belli türden davranış ve düşünme 
biçimlerini öğretme işlevini de üstlenir (Apple, 2006: 84). Günümüzde okulun 
bir diğer işlevi de yukarıda sıralananlardan bağımsız olmadan kendine özgü 
mekanizmalarla eşitsizlikleri, ayrımcılıkları, dışlama ve ayrıştırmayı üretmesidir. 
“Eğitimsel ayrışma, nüfusun belli bir kesiminin toplumsal konumları (etnik ve 
sınıfsal kökenleri, kültürel ve dinsel aidiyetleri vb.) nedeniyle eğitimin belli bir 
alanında (eğitim bölgesi, okul bölgesi, eğitim türü ve düzeyi, eğitim programı, 
derslik/sınıf vb.) yoğun olarak bulunmaları ve bunun sonucunda öteki toplumsal 
gruplarla fiziksel olarak kopmaları ve diğerleriyle sınırlı bir iletişim ve etkileşim 
içinde bulunmaları şeklinde tanımlanabilir. Bu yoğunlaşma eğitimin belli bir 
alanında toplumsal bir gurubun aşırı ya da eksik temsili anlamına gelebileceği 
gibi, belirli standartta eğitimden, etkileşim ortamlarından, programlardan belirli 
toplumsal kesimlerin mahrum bırakılması anlamına da gelebilir (Ünal vd. 2010: 
2).   

Egemen sosyal teori, bireycilik, rasyonel insan, özgürlük, Laissez Faire 
ve doğal düzen, özgürlük, piyasa ekonomisi, sınırlı ve sorumlu devlet savları 
ile eşitsizlikleri yeniden üretirken, kentlerin yaygın yoksul bölgelerini, çirkin 
ve sağlıksız konutları, kötü beslenen insanları, yetersiz ve kirli hastaneleri ve 
unutulmuş okulları; bölge insanlarının  “girişimcilik sorunu” ile “zekâ ve yetenek 
eksikliği” ya da “tembellik”le geçiştirmektedir (Kurul, 2001).

*  Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü  öğretim 
görevlisi.
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Kapitalizm, Kent ve Toplumsal Ayrışma
Kentlerin kökeni, büyümesi ve yayılıp gelişmesi, tarihsel dönemlerle birlikte 

tanımlanıp açıklanır. Kentlerin tarihte ilk olarak ortaya çıktığı dönemi saptamak 
güçtür. Kentlerin ilk olarak MÖ 6000 yıllarında belirmeye, MÖ 4000 dolaylarında 
da tam olarak kendisini göstermeye başladığı söylenebilir. Bu ilk kentler doğal 
olarak küçüktü; belki yerleşik köy ve kasabalardan çok az farklılık gösteriyordu 
(Hatt, Reiss, Jr.’dan aktaran: Duru, Alkan, 2002: 12). Daha sonra tarımda 
verimlilik artışının olması daha çok nüfusun bir arada toplanmasına olanak tanıdı. 
Bunun yanında demir alanındaki buluşların, tarımsal makine teknolojisinin ve bu 
alandaki gelişmelere bağlı olarak ulaştırmanın ilerlemesi kentlerin büyümelerini 
ve farklılaşmalarını sağladı.

Kentleri sanayi öncesi ve sanayi sonrası kentler olarak ikiye ayırabiliriz. 
Sanayi öncesi kentler daha çok dinsel ve yönetsel ağırlıklı kentler olmuşlardır. 
Feodal düzende üretim kırda olduğu için kentlerin ekonomik anlamda etkinliği 
ikinci  plandadır. Hatta kentlerin kıra bağımlı olduğunu da söyleyebiliriz. Sanayi 
öncesi kentte, yönetim, din ve eğitim kurumlarıyla üretim güçleri,  üst sınıfların 
egemenliğindedir. Sanayi öncesi kentin teknolojisi ve ekonomik örgütü ilkeldir. 
Az sayıda büyük ticaret adamları dışında, ticaret ve zanaatla uğraşanlar, aşağı 
sınıflar ve azınlıklar gibi toplumun istenmeyen kümelerinin üyeleridir (Keleş, 
2000). 

Kent, yalnız üretim güçlerinin değil, erkin toplandığı, toprak iyeliğinden 
kopuk bir kapitalizme dayanan bir yerleşmedir. Kent öyle bir yerleşim yeridir 
ki, çıkar ve çelişki kümelerinde kentine özgü bir bilinç yaratarak, sınıf yapısının 
doğmasına yol açar (Keleş, 2000). Endüstri Devrimi’nin doğrudan sonucu 
olarak ortaya çıkan fabrikaların kentsel alanlara yığılmaya başlamasıyla birlikte, 
kentlerde büyük bir yapısal değişim meydana gelmiştir. Değişen ekonomik 
modele paralel olarak bir yandan kentler sanayileşmeye adapte olmaya çalışırken, 
diğer yandan da kapitalizm yeni endüstriyel kentler doğurdu. Buhar gücünün 
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte fabrikaların akarsu kenarlarına kurulması 
zorunluluğu ortadan kalkıp, endüstri daha çok kömür havzalarına doğru yaklaştı 
ve kısa süre de hiçbir önemi olmayan yerler kasaba, kasabalar da şehir oluverdi. 
Kapitalizm yarattığı, bu kalabalık ve kirli endüstriyel kentlerle birlikte, kır-kent 
çelişkisini çözmek şöyle dursun, bu çelişkiyi daha da derinleştirdi. Kır-kent 
arasındaki denge alt üst olunca, daha önce üretimle; özellikle de tarımsal üretimle 
belirlenen toplumsal yapı karakterleri değişti. İnsan topraktan koptu; üretimin 
merkezi kırsal alandan kentlere, tarlalardan fabrikalara doğru kaydı. Buna bağlı 
olarak da tüm fiziksel çevre yeni baştan örgütlendi. 

Kentleşmenin artması ve hızlanması, kent alanlarındaki mülkiyeti 
gündeme getirmesinin yanı sıra kent içindeki kapitalist üretim ilişkilerinin 
ve sermaye birikim çabalarının alanı haline gelmesi söz konusu olmuştur. Bu 
kapsamda değerlendirecek olursak, 1950–80 yılları arasındaki hızlı kentleşme 
dönemi ve ardından 1980 ve sonrasında neo-liberal kentleşme dönemi 
olarak adlandırabileceğimiz kent politikaları varlık kazanmaya başlamıştır. 
Ülkemizde hızlı kentleşme dönemi 1990’ların başına kadar sürmüş ancak 
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doksanların ortasından itibaren neo-liberal kentleşme politikaları pratikte 
görülmeye başlanmıştır. Bu dönemden itibaren konut, sağlık, eğitim, vb. zorunlu 
harcamalarını karşılamayan ya da güçlükle karşılayabilen, ama yarın için bunu 
yapabileceğinden de asla emin olamayan yüz binlerce yoksul insan kentin 
ortasında barınır olmuştur. Zenginler ise bu yoksulluk bölgelerinden olabildiğince 
uzakta durmuşlardır. Yeni güncel yoksulluk artık işsizlik ve istihdam ile doğrudan 
tanımlanan bir fenomen değildir. Kentsel mekanda yoksulluk; doğrudan kent 
politikaları, etnik örüntü ve etnik gruplara yapılan sivil baskı, eski kentlilerin 
ve diğer üst sosyal sınıfların “ötekileştirme” söylemi, toplumsal cinsiyet, kentsel 
rant sağlama projeleri ile birlikte oluşmaktadır.

    
Kent, kültürel etkinliklerin yoğunlaştığı alanlar olmasının yanında ekonomi ve 

siyasetin yeniden üretimini sağlayan ana unsurlardan da biridir. Castells (1997) 
şöyle demektedir: 

 
...kenti, kapitalist toplumsal ilişkilerin bir yansıması olarak görmek 

dikkate değer ve önemli olumsuz sonuçlara yol açacak bir yanılgı 
olacaktır. Günümüzde kent, kapitalist toplumsal ilişkilerin bir yansıması 
değil, bu ilişkilerin kurucu öğelerinden birisidir. Kapitalizm ortaya 
çıkışından bu yana sadece üretim süreçlerini değil, yeniden üretim 
süreçlerini de kendi mantığına uydurma çabasında olmuştur. Diğer 
bir anlatımla, kapitalizm kendisini sadece üretim süreçleri aracılığı 
ile değil, aynı zamanda yeniden üretim süreçleri aracılığı ile de var 
edebilmiştir. Fabrikada çalışan bir işçi, bir işçi olarak sadece 8 saatlik 
bir çalışma süresi içinde ortaya çıkmamaktadır. İş dışı yaşamı dışında da 
işçinin kendisini yeniden üretmesi gerekmektedir. Bir işçinin kendisini 
yeniden üretmesinde eğitimin, sağlık hizmetinin, ailenin önemli 
işlevleri vardır. Bu çerçevede, kent bir üretim birimi olmanın yanında, 
konut, eğitim, sağlık, ulaşım ve benzeri birimlerin yoğunlaştığı bir alan, 
yeniden üretim mekânı olarak da anlam ve işlevsellik kazanmaktadır. 

Gecekondu ve yoksul olan mekânlar ile üst sosyal sınıfın yaşadığı mekânlara 
aynı derecede belediye hizmeti, sağlık ve eğitim hizmeti sunulmamaktadır. Bu 
doğrultuda kent, eşitsizliklerin yeniden üretildiği mekânlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Doğup yaşamaya başladığınız kentsel mekân nasıl bir kamusal 
hizmetten yararlanacağınızı da belirlemektedir.

Kırsal kesimden kente göçmüş gecekondulu için kent, “gecekondusunun ileride 
kendisini üç daire sahibi yapması umudu” anlamını taşıyabiliyor. Zengin ailelerin 
oturduğu bir semtte doğup büyüyen bir çocuk için kent, “lüks çocuk yuvaları, 
anaokulları, kolejler, büyük alışveriş ve oyun merkezleri, donanımlı spor tesisleri” 
demekken, yeterli altyapıdan yoksun bir gecekondu semtinde doğup büyüyen bir 
çocuk için kent, “çamurlu dar sokaklarda koşturulan Ayaktopu”ndan ya da “evde 
parça bası is yapan anneye yardım”dan ibaret olabiliyor. Orta gelirlilerin yaşadığı 
bir semtte doğup büyüyen bir oğlan çocuk için mahallesinin en önemli parçası, 
“oğlan arkadaşlarıyla top oynadığı ilkokul bahçesi”yken, aynı mahallede doğan 
ve belki aynı ilkokulda okuyan kız çocuğu için mahallesi, “evinin dört duvar 
arası”yla sınırlı kalabiliyor.
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Kentin ne olduğu ve kenti nasıl kavradığımız sorusu kent ile ilgili ortaya 
koyacağımız düşüncelerin niteliğini ve çerçevesini de belirleyecektir. Dünyada 
1950’lerin sonlarından başlayarak kentler hızla büyüdüler ve bunun sonucunda 
kent mekânlarında büyük değişiklikler meydana geldi. Bölünmeler keskinleşti; 
gelir grupları, etnik gruplar temelinde yeni farklılaşmalar belirdi. Konutların 
bulunduğu bölgeler değişti, yeni bölgeler oluştu. Bir yandan kentsel mekânda 
sıkışmalar yaşanırken bir yandan uzaklaşmalar gerçekleşti. Bunu banliyölerin 
kurulması takip etti. Orta ve üst-orta sınıflar kentin içinden çıkarak buralara 
taşındılar. Banliyöleri uydu kentler izledi. Artık varlıklıların ofisleri kentte, 
evleri ise kent dışında. Kentin içini yoksullara bırakarak buralara taşındılar. Bu 
sürecin getirdiği sorunları anlayabilmek için kenti siyasal ve sosyo-ekonomik 
dinamiklerle birlikte ele almalıyız. Şengül (2002) şöyle demektedir:

...günümüz kentlerini ve kentlerin sorunları üzerine çalışanların öyle 
ya da böyle yüzleşmesi gereken en temel sorular kapitalist kentin nasıl 
kavranması gerektiği ve bu çerçevede de kapitalist toplumsal ilişkiler 
içinde kentin özgünlüğünün ne olduğudur. Bazıları için kapitalist kent 
tarım dışı etkinlikler çerçevesinde bir nüfus yoğunlaşmasıdır. Bazıları 
içinse kent giderek karmaşıklaşan ilişkilerin öbeğinde yatan siyasal/
yönetsel bir birimdir.

Mekânların farklılık göstermesi yeni bir kavram değildir. Mülkiyeti ellerinde 
bulunduranların özellikleriyle, hatta coğrafi, sosyal, kültürel sebeplerle kentler/
mekânlar farklılık gösterir. Yani kentler egemen gücü elinde bulunduranın 
(ekonomik, siyasi, askeri vb.) çıkarları doğrultusunda gerçekleşen bilinçli 
değişimler ve yıkımlar sonucunda farklılaşırlar. Sermaye, doğası gereği kendine 
yeni yaşam mekânları yaratmak zorundadır ve bunun içinde bölgesel farklılıkları 
kullanarak ya da kimi zaman bölgesel farklılıkları yaratarak gelişimini devam 
ettirmektedir. 

Kentsel mekânda yoksulluk; doğrudan kent politikaları, etnik örüntü ve 
etnik gruplara yapılan sivil baskı, eski kentlilerin ve diğer üst sosyal sınıfların 
“ötekileştirme” söylemi, toplumsal cinsiyet, kentsel rant sağlama projeleri ile 
birlikte oluşmaktadır.          

Kapitalizm ve Bir Ayrıştırma Aracı Olarak Okullar
Tarihin her aşamasında kamusal hizmetlerin dağıtımı kent içerisinde eşit 

olmamakta ve bu dağıtım hep yoksulların aleyhine olmaktadır. Özellikle son 
dönemde küresel politikalarla bu eşitsizlik dayanılmaz bir hal almaktadır. 
Küreselleşme ise, kapitalizmin yetmişli yıllarda girdiği krizden çıkabilmek için 
dünya çapında gündeme getirilen ve sermayenin yine dünya çapında yayılmasıyla 
karakterize olan bir süreçtir. Söz konusu kriz, kapitalizmin diğer krizlerinde 
olduğu gibi kâr oranlarındaki düşüşle başlamış ve çözüm olarak da yeni yatırım 
alanlarının yaratılması öngörülmüştür. Bu durum bazı yatırımların ucuz emek 
gücünün olduğu Üçüncü Dünya Ülkelerine kaydırılmasını ve sosyal devlet 
uygulamasında kamuya yönelik gerçekleştirilen hizmetlerin özelleştirilmesini 
gündeme getirmiştir. Böylece gelişmiş ülkelerdeki sermaye grupları kâr oranlarını 
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arttırmak için neoliberal politikalarla özelleştirmeleri gündeme getirerek, kamusal 
hizmet olgusunu aşındırmayı amaçlamışlardır.

Tarihsel olarak eğitim sürekli olarak değişim geçirmiş, toplumsal koşulların 
değişmesiyle birlikte yeniden şekillenmiş ve farklılaşmıştır. Batıda bu değişim 
sürecinin ana hatlarıyla kilisenin dini eğitiminden devletin laik eğitimine, elitlerin 
eğitiminden halkın eğitimine, yeteneklilerin eğitiminden herkesin eğitimine 
ve gönüllülükten zorunluluğa doğru bir seyir izlediği söylenebilir. Eğitimdeki 
bu tarihsel dönüşüm toplumların tarihsel ihtiyaçları ile aile, devlet, ordu, kilise 
gibi kurumlar arasındaki rekabet ve çatışmalar sonucunda karşılıklı etkileşim ile 
gerçekleşmiştir. Bu nedenle eğitime ilişkin analizlerde tarihsel güçlerin çatışmaları 
göz ardı edilerek, aktörleri analize katmadan yapılan eğitimsel analizler eğitimi 
açıklamaktan uzaktır. Eğitimin politik analizini yaparak eğitime dair belli 
inşaların tarihsel ve toplumsal bağlamlarda nasıl ve niçin ortaya çıktığının, belli 
inşaların diğerleri üzerinde nasıl ve niçin tahakküm kurduğunun ve eğitime dair 
egemen inşaların insanların yaşanan somut gerçeklikleriyle nasıl örtüştüğünün 
çözümlemesini yapmamız gerekmektedir.

Eğitimin politik analizi eğitimin politik bir inşa olduğundan hareketle eğitime 
ilişkin inşaların koşullarını, aktörlerin amaçlarını, çıkarlarını ve aktörlerin 
çatışmalarını tarihsel ve toplumsal bağlamda analize tabi tutmaktır. Eğitimin 
politik analizi, eğitimin anlamını, değer ve işlevini, eğitimsel karar süreçlerini ve 
aktörlerini, bunlara ilişkin kavramları (iktidar-güç-otorite-hegemonya, ideoloji-
söylem, devlet-ulus-halk-toplumsal grupları), eğitim-sınıf ilişkisi, eğitimin 
kamusallığı, eğitimde demokratikleşme ve eğitimin finansmanı gibi konuları 
anlamamızı/anlamlandırmamızı sağlayacaktır.

Eğitimin tarihsel ve toplumsal gerçekliğini göz ardı ederek, doğal ve ezeli 
niteliklere sahipmiş gibi incelenmesi, eğitimi şekillendiren aktörleri ve bunların 
birbiri ile olan mücadelelerini, tarihsel ve toplumsal koşulları çözümlemeyi 
engellemektedir. Oysa çoğu zaman eğitim, devlet ya da piyasa bağlamında 
belirlenen, devlete itaat eden yurttaş üretmek için ya da piyasanın ihtiyaç duyduğu 
insan gücünü yetiştirmek, diğer bir anlatımla devletin ve piyasa aktörlerinin 
taleplerini karşılamak için şekillendirilmiştir. Bu haliyle eğitim, amacı dışsal 
olarak belirlenen bir araca dönüşmektedir. Bu şekilde eğitim egemen sınıfların 
bir egemenlik kurma aracı iken teknik bir meseleye, bir zorunluluklar alanına 
dönüşür. Sonuç olarak eğitim, neyin, ne kadar ve kimlere verileceğine ilişkin 
teknik bir süreç olarak tanımlanır. Epistemoloji ontolojinin önüne geçerek 
eğitimin varlık nedeni kaybolur, eğitim yoluyla kurulan iktidar gizlenir. Eğitimin 
bu bağlamda belirlenen içeriğinin sorgulamaya gerek kalmaksızın kabulü ve 
aktarılması sağlanır ve eğitim hangi bilgiyi, kime, ne kadar ve nasıl verileceğine 
ilişkin pedagojik bir sürece indirgenir.  

Kapitalist sürecin kutuplaştırıcı ve rekabete dayalı eşitsizlik üretici 
niteliği, bir bütün olarak kamusal bir hizmet olan eğitimin sadece daraltılması 
ile sonuçlanmamaktadır. Toplumsal sınıf ve tabakaların kentsel mekânda 
konumlanışlarına göre kamu okullarını eğitim hizmetinin niteliği bakımından da 
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ayrıştırmaktadır. Bu işleyiş bir yandan ayrıcalıklı kamu okulları yaratırken diğer 
yandan gecekondu okullarını ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla kamusal eğitim 
hizmeti, “müşterinin niteliğine” göre sunulmaktadır. 

Eşitsizliklerin varolması için birey sınıfsal gerçekliğine uygun kamusal 
hizmet almak durumundadır. Yani yoksul bir mekânda kurulan okul ile zengin 
bir mekânda kurulan okul hem donanım, hem içerik, hem de nitelik olarak aynı 
olmayacaktır. Bourdieu’nun (2006) belirttiği gibi “okul, eşitsizliğin eğitim 
alanında yeniden üretildiği mekânlardır.”  Herkes kendi sınıfsal gerçekliğine 
dair okula sahip olabilmekte ve okullar bu sınıfsal gerçekliğin içselleştirilmesini 
sağlayan müfredatlar kullanmaktadırlar. Eğitimin başta üretim ve mülkiyet 
olmak üzere eşit olmayan güç ilişkilerinin belirlediği egemen ideoloji tarafından 
şekillendirilen toplumsal yapıdan ayrı düşünülmemesi gerekmektedir. Sınıfsal 
eşitsizlikler ve diğer ötekileştirme pratikleri eğitim sistemi aracılığıyla ve eğitim 
sistemi içerisinde her düzeyde yeniden üretilmektedir.

Eşitsizlik düzeyi bir yerden diğerine farklılık gösterse de eşitsiz gelir örüntüsünün 
uluslararası olduğu açıkça görülmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde eşitsizliğe 
dayalı neoliberal politikalar uygulanmaktadır. Türkiye’de de aynı politikalar 
yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Eğitim neoliberal politikaların uygulanma 
alanlarından biridir. Dünyada yaşanan kapitalizmin kendini yenileme eğiliminin 
Türkiye’de de ülkenin tarihsel ve toplumsal özelliklerine göre şekil aldığını 
söyleyebiliriz. Dünyada ve Türkiye’de kapitalizmin kendini yenileme krizi, farklı 
sosyal sınıf ve mahallelerde farklı biçimde hissedilmektedir. Kurul’un (2009) 
belirttiği gibi: ...aslında kapitalizmin krizlerini, farklı toplumsal sınıflar kendi 
koşulları içinde hissediyor ve yaşıyor. Bir yandan servetleri görece azaldığı için 
kriz mağdurları rolünü oynayan üst toplumsal sınıflar, diğer yandan ise işsizlik ve 
yoksulluğun mahallelerinde ve sokaklarında kol gezdiği emekçi sınıflar… kriz, 
kendini kentlerin farklı semt ve mahallelerinde farklı bir biçimde hissettirmektedir. 
Yine kriz, kentlerin farklı bölgelerindeki okullarda farklı etkiler yaratmaktadır. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra 1970’te yaşanan krize kadar 
kapitalizm, sağlık, eğitim, konut vb. gibi halkın ihtiyaçlarını karşılamayı bir 
kamusal hizmet olarak ele almış ve bu şekilde yaklaşmıştır. Bu ihtiyaçlara bütün 
toplum kesimlerinin ulaşmasına çalışarak, hizmetlerin kamu eliyle sunulmasına 
çabalamıştır. Bu dönemde kentin özgül nitelikleri ile tutarlı olarak eğitimin 
kitleselleştiği ve standartlaştığı gözlenmektedir. 1960-1980 arası dönemde 
Türkiye’de eğitim, ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmanın bir parçası 
olarak görülmüştür… eğitim ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren 
ve fırsat eşitliğini sağlayan bir alt sistem olarak kamusal bir planlamanın parçası 
olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla toplumsal sınıflara göre eğitim hakkından 
yararlanmak görece evdeki kültürel sermaye birikimi nedeniyle farklılaşsa 
da kamu okullarının genel olarak denk bir eğitim hizmeti sunarak toplumsal 
hareketliliğe hizmet ettiği söylenebilir… eğitim, diğer kolektif mal ve hizmetler 
gibi finansmanı kamuca sağlanan ve kamuca sunulan hizmetler arasında yer 
almıştır (Kurul,2009). 
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Kapitalizmin son otuz yıldır stratejik yönelimi olan neoliberalizm, tüm 
kamusal hizmetleri piyasalaştırmaktadır. Bu politikalar, büyük bir yoksul kitlesi 
yaratmakta ve yoksullaştırılan kitleler kaderlerine terk edilmektedir. Kamusal 
hizmetlerin piyasa koşullarında bir meta haline gelmesi, başta eğitim hakkı 
olmak üzere halkın en temel haklarının bir bir yok edilmesine ve bu hakların 
piyasa koşullarına açılmasına neden olmaktadır. Tüm bireyler için okuyup 
yazma, yeteneklerini geliştirme ve mutlu yaşama olanaklarının ortadan kalkması, 
bu metalaştırmaların sonuçlarıdır. Eğitim sürecinin herhangi bir aşamasına 
ulaşamamak da, eğitim hakkının kullanılamamasıdır. Bu politikalar, ya 
çocukların okul dışında kalmaları ya da meslek liselerine yönelmeleri sonucunu 
doğurmaktadır. Her iki durumda da çocuklar piyasanın ihtiyacı olan alanlarda 
ucuz işgücü olarak kullanılmaktadır. 

 Eğitimden yararlanma düzeyi toplumsal yapıya bağlı olarak değişmektedir. 
Ailelerin ekonomik ve kültürel durumları çocukların eğitim görebileceği sınırı 
doğrudan belirleyebilmektedir. Sonuçta ekonomik gücü sınırlı olan toplumsal 
katmanlar bu olanaklardan yeterince yararlanamazken ekonomik gücü yüksek 
olan üst sınıflar daha çok yararlanabilmektedir. Öğrencinin içinde yaşadığı aile 
ve toplumsal sınıf onun eğitimden yararlanma olanağını doğrudan etkilemektedir. 
Çocuğun gideceği okulu ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ve toplumsal çevresi 
belirlemektedir. Aslında bu tarif bizi Pierre Bourdieu’nün “kültürel sermaye” 
kavramına götürüyor. Bourdieu, öncelikle eğitim sisteminin organizasyonunun 
ve okulların beklentilerinin orta sınıf değerleri ile örtüştüğünü belirtmektedir 
(Bourdieu, 2003). Bu kültürel değerler, onun tabiri ile “sermaye” ancak ailede 
edinilebilir ve işçi sınıfı çocukları bu sermayeden mahrum oldukları için akademik 
başarı gösterememektedir. 

Eğitim alanında uygulamaların çoğu, yoksul ve dar gelirlinin eğitim hakkını 
engelleyici içerikte olmaktadır. Liseye geçişte uygulanması düşünülen Seviye 
Belirleme Sınavı’na İngilizce sorular konması, anadili farklı olanlara ikinci bir 
dili dayatma ve İngilizce öğrenemeyen (yoksul yörede okuyan) çocuğu sistem 
dışına itme anlamına gelmektedir. Son sınıfların erken tatile girmesi, dershaneye 
gitmeyen/gidemeyen öğrencinin öğrenme hakkını kısıtlamaktadır. Başarılı 
ilköğretim son sınıf öğrencilerine ikinci dönem izin verilmesi, yoksul ve dar 
gelirlinin öğrenimden uzaklaşmasını kolaylaştırmaktadır. Liselerin dört yıla 
çıkarılması, katkı payına ve parayla alınan belgelere her yapılan zam, yoksul ve 
dar gelirlinin okula gitme ve devam etme direncini kırmaktadır. Bazı ayrıcalıklı 
devlet ilköğretim okulları, alacağı öğrenciyi kura ile belirlemektedir. Kura adil bir 
yöntem gibi görülmektedir. Ancak her başvurandan (kurada çıkmadığında geri 
ödememek üzere) hiç de azımsanmayacak miktarda başvuru parası alınmakta; 
dar gelirli ile yoksulun bu okulu düşlemesine bile fırsat verilmemektedir.

1940’larda küçük bir Amerikan kasabasını inceleyen sosyologlar 
ortaöğretimde toplumsal sınıflar ile mesleki programlar arasında doğrudan bir 
bağlantı olduğunu buldular. Kasabanın üst sınıfından gelen çocuklar kolejlere 
hazırlık programını işgal ederken, kasabanın alt sınıflarından gelen çocuklar 
meslek programını dolduruyorlardı (Spring, 1991). Bu durumu destekleyen 
ülkemize ait aşağıdaki veri ise oldukça önemlidir. Kırsal kesimde yaşayan, 
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ailesinin geliri sınırlı, üç kardeşi olan, annesi ve babası ilkokul mezunu bir kız 
çocuğun liseye gitme olasılığı %1-2 arasında. Oysa kentsel alanda yaşayan, 
annesi ve babası üniversite mezunu bir erkek çocuğun liseye gitme olasılığı 
%68-70. En düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin %51’i meslek liseleri 
ve çok programlı liselere devam ederken %5’i Anadolu lisesine gidebiliyor. 
En yüksek sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin sadece %3’ü meslek liseleri 
ve çok programlı liselere giderken, %49’u Anadolu liselerinde eğitim görüyor. 
Güneydoğu’daki kızların eğitime katılım olasılığı oranı İstanbul’da yaşayan 
kızlara göre %50 daha düşük. En zengin kesim en yoksul kesimin 21 katı eğitim 
harcaması yapıyor. En zengin kesimdeki 7-23 yaş nüfusun %28’i yükseköğretime 
erişebilirken, en yoksul kesimdeki aynı yaş grubunun %0.4’ü yükseköğretime 
erişebiliyor (Ünal vd., 2010).

Kiraz’ın (2014) bir araştırmasında ise şu bulgular dikkat çekmektedir. Görece 
ayrıcalıklı okullarda okuyan öğrencilerin %30.2’si okul dışındaki zamanını 
dershaneye ya da kursa giderek değerlendirmekte iken, gecekondu okullarında 
ise bu oran %14.2’dir. Görece ayrıcalıklı okullarda okuyan öğrencilerin önemli 
bir kısmı okul dışında dershane, kurs ya da özel ders alarak ekstra takviye 
sağlamaktayken, gecekondu okullarındaki öğrencilerin ancak bir kısmı bu 
takviyeyi sağlamaktadır. Rekabet ve yarışma sınavlarının sonucuna göre okul 
hayatının belirlendiği eğitim sistemimizde gecekondu okullarında okuyan 
öğrencilerin iyi bir eğitim alma şansları görece ayrıcalıklı okullarda okuyan 
öğrencilere göre daha düşük görünmektedir. Görece ayrıcalıklı kamu okullarında 
ulaşımını servis ve özel araç ile sağlayanların oranı %40.9 iken gecekondu 
okullarında ulaşımını servis ve özel araç ile sağlayanlar sadece %10.6’dır. 
Ekonomik olarak güçlü olan aileler servis ve özel araç maliyetlerine katlanarak 
ayrıca çocuklarının uykularından çalarak görece ayrıcalıklı kamu okullarına 
gönderirken, bu maliyetlere katlanamayan düşük gelirli aileler “mahalle 
mekteplerini” tercih etmektedir. Bu durum ekonomik durumu güçlü olan aile 
çocuklarına avantaj sağlamaktadır. Bu aileler servis maliyetlerine katlanarak 
çocuklarını görece daha nitelikli eğitim verdiklerini düşündükleri okullara 
gönderebilmektedirler. Servis maliyetine katlanamayan yoksul aile çocukları ise 
en yakın okula razı olmak zorundadırlar.

Eşitsizliklerin varolması için birey sınıfsal gerçekliğine uygun kamusal hizmet 
almak durumundadır. Eğitimin başta üretim ve mülkiyet olmak üzere eşit olmayan 
güç ilişkilerinin belirlediği egemen ideoloji tarafından şekillendirilen toplumsal 
yapıdan ayrı düşünülmemesi gerekmektedir. Sınıfsal eşitsizlikler ve diğer 
ötekileştirme pratikleri eğitim sistemi aracılığıyla ve eğitim sistemi içerisinde 
her düzeyde yeniden üretilmektedir. Bir yandan etnik, dinsel, dilsel ve cinsel 
farklılıklar ayrımcılığa tabi tutularak bastırılmakta, diğer yandan eğitimin piyasa 
süreçlerine daha fazla dâhil olması neticesinde sınıfsal eşitsizlikler artmaktadır. 
Ancak toplumsal eşitsizliklerin hangi alanda ve ne amaçla olursa olsun yeniden 
üretilmesi, toplumu oluşturan bireylerin belli kategorilere ayrıştırılmasıyla 
birlikte olmaktadır. Ayrıştırmayla birlikte kimin neden, ne kadar pay alacağı ya 
da kimin neden mahrum kalacağı belirlenebilir. Eğitimin rolü de aslında burada 
öne çıkmaktadır. Eğitim bu ayrıştırmanın bir bölümünden sorumlu olmakta, 
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ayrıca ayrıştırmanın sonucunda ortaya çıkan eşitsiz yapıyı meşrulaştırma işlevini 
de kısmen üstlenmektedir. Spring (1991) bu durumu şöyle ifade etmektedir: 

…yoksulların, okulların kendilerine toplumsal ilerleme 
sağlayacağına ve okul eğitimi süreci içindeki bu ilerlemenin kişisel 
yeteneklerine bağlı olduğuna inanmaları istenir. Yoksullar bu inanç 
temelinde okul eğitimini desteklemeye hazırdırlar. Fakat zenginler her 
zaman için yoksullardan daha uzun süre okul eğitimi görecekleri için, 
okul eğitimi sadece kurulu toplumsal farklılıkların yeni bir ölçüm aracı 
haline gelir. Yoksulların kendileri de okul standartlarının doğruluğuna 
inandıkları için, okul, toplumsal bölünmenin daha da güçlü bir aracı 
olmuştur. Yoksullar okula gitmedikleri için yoksul olduklarına 
inandırılırlar. Yoksullara ilerleme fırsatı verildiği söylenir ve onlar da 
buna inanırlar.

Kiraz (2014) Ankara’nın Çankaya ilçesinde yapmış olduğu çalışmada 
eğitimdeki sınıfsal ayrışmayı şu şekilde belirlemiştir. Görece ayrıcalıklı okullarda 
okuyan öğrencilerin %66.2’si Anadolu lisesine gitmek istediğini, %14.1’i fen 
lisesine gitmek istediğini ifade etmiştir. Bu okullardan meslek liselerine gitmek 
istediğini belirtenlerin oranı ise sadece %0.9’dur. Gecekondu okullarında ise %20
.7’si Anadolu lisesine gitmek istediğini, %13.4’ü fen lisesine gitmek istediğini 
söylemiştir. Bu okullardan meslek liselerine gitmek istediğini söyleyenlerin oranı 
ise %23.2’dir. Ayrıca gecekondu okullarında Anadolu meslek liseleri seçeneğini 
işaretleyenlerin oranı ise % 25.6’dır. Meslek lisesi ve Anadolu Meslek lisesine 
gitmek isteyen öğrencilerin oranlarını topladığımızda  %48.8’dir.

Görece ayrıcalıklı okullarda okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 
Anadolu ve fen liselerine gitmek istediklerini belirtmelerine karşın gecekondu 
okullarında okuyan öğrencilerin neredeyse yarısı meslek ve Anadolu meslek 
liselerine gitmek istediklerini söylemişlerdir. Bu sonuç bizi Bourdieu’nun 
belirlemesine götürmektedir. Bourdieu (2006) “okul, eşitsizliğin eğitim alanında 
yeniden üretildiği mekânlardır” demiştir. Herkes kendi sınıfsal gerçekliğine dair 
okula sahip olabilmekte ve okullar bu sınıfsal gerçekliğin içselleştirilmesini 
sağlayan müfredatlar kullanmaktadır. Bu da öğrencinin ancak gerçekliğine uygun 
okulları düşünmesini sağlamaktadır. Sınıfsal eşitsizlikler ve diğer ötekileştirme 
pratikleri eğitim sistemi aracılığıyla ve eğitim sistemi içerisinde her düzeyde 
yeniden üretilmektedir. 

Yapılan çeşitli araştırmalar incelendiğinde yoksulların okullaşma oranının 
diğer avantajlı gruplara göre daha düşük olduğu ve eğitim kademeleri ilerledikçe 
bu farkın daha da arttığı görülmektedir. Bu durumu anlayabilmek için çeşitli 
dinamikleri aynı anda ele almak gerekir. Ancak avantajlı gruplar bunu sadece 
bireysel duruma indirgeyerek açıklamaya çalışmaktadırlar. Okullaşmada yaşanan 
kan kaybını yoksulluk, işsizlik, cinsiyetçilik, sınıf ayrımı, yetersiz parasal 
destek ve adaletsiz vergi düzenlemelerini oluşturan politik, ekonomik ve sosyal 
dinamikler sayesinde daha iyi anlaşılabileceğini reddederler. Özellikle yoksul 
azınlık öğrencilerinin başarısızlığı bir zekâ, kültürel düşüklük ve hastalıkla 
ilişkilendirilir (Giroux, 2007).
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Sonuç Yerine
Eğitimde mekâna dair ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gelirin mekânlara 

eşit dağıtılması gerekmektedir. Mekân ise sınıfsal olarak ayrıştığı için aslında 
gelirin sınıflar arasında eşit bölüşümü gerekmektedir. Eğitimi sınıfsal yapıları 
doğrultusunda içselleştirmekten arındırmak, eşitlikçi bir eğitim sistemi kurmak 
yolunda geliştirilebilecek stratejiler ve bu mücadelenin taraflarına dair ne gibi 
önerilerde bulunulabilir? Kapitalist toplumda eşitlikçi ve özgürlükçü eğitim 
talebini ifade etmek ve bu niteliklere haiz eğitim için toplumsal haklar kazanmak 
ve bu hakları ilerletmek gerekir. 

Ancak, öncelikle gerçekten eşitlikçi ve özgürlükçü bir eğitimin kapitalist bir 
toplumsal formasyon içerisinde gerçekleşebileceği düşüncesi gerçekçi değildir. 
Çünkü kapitalizm, varolan diğer eşitsizlik/ayrımcılık biçimlerini ve iktidar 
ilişkilerini besleyen bir olgudur. Kapitalist bir toplumsal formasyon içerisinde 
eşitsizliklerin/ayrımcılıkların olabildiğince azaltılması için, aynı zamanda 
toplumda yerleşik yargıların, kodların ve kalıpların dönüşümü de gerekmektedir. 
Bu da uzun erimli bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Bu mücadele için kapitalist 
devlet aygıtı içinde eğitim alanı önemlidir. Bugün devlete ve toplumsal yaşamın 
bütününe egemen olan bu ayrımcı politikalar karşısında, özgürlükçü ve eşitlikçi, 
ayrımcılık karşıtı örgütlenmeler güç kazanabildikleri ölçüde mekâna dair 
ayrımcılığının ortadan kaldırılması yolunda adımlar atılmış olacaktır. 
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Türkiye’de Eğitimde Kimliğe Dayalı Ayrışma1

Serdar Değirmencioğlu2

Benim alanım gelişim psikolojisi. 1997’den beri Türkiye’de çalışıyorum. 
Türkiye’ye geldikten kısa süre sonra bana dank etti ki benim Türkiye’de 
önemsediğim meselelerle ilgili çalışmam için biraz daha farklı bir şeyler yapmam 
gerek. 1999’dan bugüne çocuk meselesi ve haklarıyla ilişkili çalışıyorum. 
2008’den bu yana da her pazar günü Evrensel Gazetesi’nde çocuklara ilişkin 
yazan çizen birisiyim. Bunu övünmek anlamıyla söylemiyorum. Başkaları 
yapmadığı için söylüyorum. Türkiye’de çocuklara ilişkin devasa bir boşluk var. 
Onun için bu toplantıyı duyduğumda çok memnun oldum, çok sevindim. Emeği 
geçen herkese ve bu zamana kadar sunum yapan, katkı yapan herkese de teşekkür 
ederim.

Benim gittiğim okullar Ankara’da iyi okullar diye adlandırılan okullardı. Bir 
Anadolu lisesinde okudum. Okuduğum okulda benim arkadaşlarım sık sık dayak 
yerlerdi. Dayak yeme nedenleri işte İstiklal Marşı’nda rahat durmadılar, hareket 
ettiler, şöyle böyle yaptılar. O günden itibaren bu meselelerle ilişkili yaratımın 
derinleşmesini bekledim. Bu nedenle belki de bugün bunu biraz daha hızlı 
yapacak olmam benim açımdan heyecan verici. 

Sizinle birlikte yüz yıl geriye gidelim istiyorum. Daha sonra 1980’lere ve 
günümüze gelelim istiyorum. Eğer Türkiye’de öğrencilere uygulanan kimliğe 
dayalı ayırımları ve bununla ilişkili olarak da hiç beklenilemeyecek yerlerde ortaya 
çıkan korkunç şeyleri anlamak istersek geri gidelim. Osmanlı’nın yıkılmak üzere 
olduğu dönemde üç siyasetten söz ediliyor. Bu üç siyaset de o zamanlar Yusuf 
Akçura tarafından “üç tarz-ı siyaset” olarak adlandırılıyor. Birincisi Osmanlıcılık. 
Emperyal bir varoluşun sürmeyeceği ortada. Diğeri İslamcılık; günümüzdeki 
adıyla söylemek istersek ümmetçilik. Onun da çok daha fazla gitmeyeceğine ilişkin 
bir inanış var. Son olarak ortada Türkçülük kalıyor. Şikâyetlerde bulunuyorlar. 
Türkçülük hiç de öyle toplumda ve ortalıkta bulunmayan bir şey. Ziya Gökalp 
şikâyet ediyor. Diyor ki: “Türklüğüyle övünen tek kişi bile yoktur”. Türk ismini 
utanç verici adlar gibi kimse üzerine almamaktaydı. Bir İngiliz seyyah 1897’de 
diyor ki: Günümüzde Türk ismi çok nadir kullanılmaktadır. Bu ismi yalnızca 
iki şekilde duydum. Ya bir ırkı ayırt edebilmek için ya da mesela bir köyün 
Türk köyü olup olmadığını soruyorsunuz ya da hor görmek için; örneğin “Türk 
kafalı” gibi terimler kullanılıyor. Bu anlamda böylesi bir ortamda eğer Türkçülük 
ortaya çıkacaksa bunun ortaya çıkması sancılı ve uzun bir süreç olacaktır. Bu 
süreçte Türkçülüğün ortaya çıkışı doğrudan politik bir ideoloji olarak değil, dil 
ve tarih alanındaki çalışmalar dolayımıyla gerçekleşebilecektir. Bu ortam, aynı 

1  Bu bildirinin yazılı metni Sempozyum Düzenleme Kurulu’na iletilmediğinden konuşma 
kayıtlarından çözümleme yapılmıştır.

2  Prof. Dr., Doğuş Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi.
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zamanda Türkçülüğün ve Türk milliyetçiliğinin ve ulusun inşa edilmesi anlamına 
gelecektir. 

Peki, o zaman benim yıllardır aradığım ve topladığım kitaplardan size bir şey 
söyleyeyim. Türkiye’de çocuklara ilişkin o kadar çok boşluk var ki… 1897’deki 
çocuk ne yaşamıştır, 1925’te çocuk neler hissetmiştir? Bunları yakalamak çok zor. 
Bu yüzden okuduğum kitaplarda sürekli olarak bunları devşirmeye çalışıyorum. 
Kirkor Ceyhan’ın anılarıyla süslü bir kitaptan alıntı. Tekerleme şöyle gidiyor:

Türkler bugün cumhuriyet temeli kurdular,
O temelin çamurunu kan ile yoğurdular,
Kutlu olsun ey millet bayramımız,
Bugünün tarifi yoktur böyle büyük bir bayram böyle bir gün, 
Karanlıktan kurtulduk biz aydınlık atimiz, 
Bozkurtlara örnektir gazimiz. 

Bunu o zamanlar bilmiyorum kaç çocuk söyledi. Sizler ve ben ortada yoktuk 
ama bunları kaynaklardan bu şekilde görebiliyoruz. Peki, o zaman birazcık daha 
geriye gidelim 1909’a Vefa Lisesi’ne gidelim. Vefa Lisesi benim de şans eseri 
gittiğim okullardan biri. Vefa Lisesi’nde, lise ikinci sınıfta İsmail Hakkı Sunat’ın 
aldığı derste neler yazıyor? Diyor ki, azınlık dillerinden Rumca ve Ermeniceden 
birini seçip öğrenecekmişiz. Birinci şube Rumcayı seçmiş. Bize Ermenice kaldı. 
Sanki Fransızca yetmiyormuş gibi. Ermenice dersini bir Ermeni hoca okutuyordu, 
Muradyan efendi. Yani genelde, bu sabah da değinildi, tarih ve toplumun 
değişiminin hep sanki doğrusal bir çizgide ileriye doğru gitmesi gereken bir 
şeymiş gibi düşünülmesi istenir. Benim dönemimde de benim gittiğim okullarda 
da her zaman söylenen o oldu. Cumhuriyet her zaman için Osmanlı’dan çok daha 
iyisini getirdi. Her zaman ileridir ve daima ileri gitmek durumundadır. Oysa 
biraz önce söylenen her şey göstermekte ki hiç de öyle doğrusal bir gidişattan 
söz etmek mümkün değil. Hele ki bugünün 1968 ve 1978’den daha iyi olduğunu 
söylemek hiç de öyle kolay değil. Bu anlamda bakıldığında bir şey olmuş olmalı 
ki 1909’dan 1930’lara bir şeyler değişmiş olmalı ki çok farklı şeyler görülüyor 
okullarda.

Gelelim Honaz’a. Honaz’a ilişkin anılar Kemal Yalçın’ın müthiş bir şekilde 
anlattığı, benim açımdan bir başyapıt olması gerektiğini düşündüğüm Emanet 
Çeyiz adlı kitabından geliyor. Kitap o kadar önemli ki örneğin Türkçe’nin 
önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin çalışmalarda da benim hep andığım 
bir kitap. Ama bu çalışmalar içerisinde yer alan kişilerin büyük çoğunluğu, kibar 
söylemeye çalışıyorum, bu kitaptan haberdar değil. Çünkü bu konular artık 
çok yeni konuşuluyor. Mübadelenin konuşulması, aslında 1990’ların sonunda 
gerçekleşiyor. Kökeni Vraşno olan Refet Özkan neler diyor?

Anadilim Rumcadır. Annem babam Lozan Antlaşması gereğince 
mübadil olarak geldiler. Honaz’a iskân edilmişler. Ben yedi yıl sonra 
doğmuşum. Türkçe bilmiyordum. Anadilimiz Rumcaydı. Türkçe 
öğrenebilmemiz için yerli halkla kaynaşmamız iç içe yaşamamız 



142

gerekliydi. Ama biz sanki doğal bir sınırla Kuruçay ile Honaz’ın 
yaşamından koparılmıştık. Çocukluğumuzda ilkokula kadar Türkçe 
öğrenmemizin yolu hiç yoktu. İlkokula başladığımın ilk günüydü. 
Öğretmen bana bir soru sordu. Ne sorduğunu anlayamadım. Rumca 
olarak anlayamadım, dedim. Küplere bindi. Üstüme yürüdü. Tüh, senin 
yüzüne ne biçim Türksün, Türkçe bilmiyorsun! diye alnıma tükürdü. 
Hâlâ şu an o tükürüğün alnımda serinliğini duyar gibi oluyorum. O 
kadar dokunmuştu bana.

Bu aslında Türkiye’de birçok çocuğun değişik zamanlarda, değişik yerlerde 
yaşadığı bir şey. Fakat üzerinde yeterince konuşulduğu söylenemez. Ama 
herhalde burada özellikle ihmal edilen, yetişkin haline gelmiş bir çocuğun ben 
hâlâ alnımda o ıslaklıkla geziyorum, demesi. Bu bizim açımızdan önem taşıyor. 
Peki, yıllar sonra, bir şans eseri aynı Türkçe öğretmeniyle karşılaşması söz 
konusu bu kişinin. Diyor ki:

Sonra Türkçe öğrendim, Türkçe öğretmeni oldum. Aradan yıllar 
geçti ve o öğretmenimle karşılaştım. Bana yaptığı eğitsel hatayı 
anlattığımda; eğer o zaman senin yüzüne tükürmeseydim sen Türkçe 
öğrenemezdin, Türkçe öğretmeni de olamazdın. İyi ki senin yüzüne 
tükürmüşüm de senin Türkçe öğretmeni olmanı sağlamışım. 

“Günlük yaşamın her alanında tarlada, bahçede her fırsatta yerliler tarafından 
gavur çocuğu, gavur dölü gibi küfürlerle alçandım”. Özetle burada gördüğümüz 
şey herhalde bizim bir öğretmene yakıştıramayacağımız bir şey. Ama bu insanları 
böyle şeylere yapmaya iten aslında bir gidiş var. Bir çeşit çığ gibi giden bir gidiş. 
O yüzden bunu çok iyi anlama durumunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. 
Çünkü çoğumuz için yaşanılan bunlarla ilişkili. O zaman yeni Cumhuriyetin 
kurulduğu dönem ardından Cumhuriyetin inşası ve hemen onun ardından gelen 
1929-1938 gibi adlandıracağımız dönemde işlerin zıvanadan çıkması söz konusu. 
Bilerek böyle söylüyorum. Başka türlü bilmiyorum nasıl söylenir. Burada bir 
milli kimliğin etnik kimlikle eşleştirilmesi ve aşırı Türkçü fikirlerin üretilmesi 
söz konusu. 

Bu fikirlerin neden aşırı fikirler olduğunu da aslında dünyadaki başka türlü 
örneklerle eşleştirerek anlayabiliriz. Doğmadan kanını, ceddini araştır. Yabancılık 
hissedersen annenin bağırsaklarını paramparça et. Gebersin ve seni doğurmasın. 
Çünkü bundan sonra bu toprakların tanrısı ve dini olan bir Türk yaşayacaktır. 
Bunlar o zamanki tipik faşizan görüşler veya o zamanki faşizan yayın organlarında 
yer alan düşünceler. Tam da bu zamanlarda, erkeğin güçlülüğüne övgüler 
düzülüyor. Mutlaka çok çocuk yapılması gerektiği ve kürtajın yapılmasının 
kesinlikle engellenmesi gerektiği söyleniyor. Eğer bunlar bugün söylenenlerle 
birlikte düşünülürse Türkiye’de aslında yeni bir çeşit faşizanlığın türediğini 
görmek mümkün. 

Peki, buradan hemen zıplayalım hemen yirmi yıl ötesine, 1960’lara… 60’larda 
Türkiye’de bir şeyler oluyor. Olan şeyler sanki daha da iyiye gidiş içermekte. 
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Neler söz konusu? Anayasal eşitlik, daha fazla çoğulculuk ve demokratik 
denge mekanizmalarının kurulması ve giderek devletin hizmet yükümlülüğüne 
vurgu yapılması ve bunun anayasal düzen olarak sunulması, giderek çoğu daha 
fazla iyi diyebileceğimiz düzenlemelerden söz edilmeye başlanması… Ama 
bunun önünde de nereye gidebileceği yönünde engeller var. Çünkü Türkiye’de 
özellikle ayrışma ve ayırımcılıkla ilgili çok da üzerine gidilmemiş şeyler var. 
İsterseniz çok ayrıntılı bir liste de çıkartabiliriz ama ayrıntılı liste bizi şu an çok 
yoracaktır. Neler oldu, neler bitti diye bakalım 1915, 1923 Mübadele, 1938 
Dersim, 1955 6-7 Eylül, 1964-1966 İstanbul’da hâlâ var olan, yaşamakta olan 
Rumların İstanbul’dan sürülmesi ve bundan sonra artık Türkiye’de oldukça 
güçlü bir homojenliğin sağlanması, ebetteki parantez dışındaki Kürtler, 1971’de 
olanlar, 1977’de olanlar, ardından Maraş, Çorum ve Malatya’da olanlar, 1980 
Darbesi’nin bizzat kendisi, 1993 Madımak katliamı… Bunların hiçbiriyle aslında 
yüzleşilmiş değil. Mübadele örneği, üzerinde en kolay konuşulabilinecek örnek. 
İki devletin, sanki tümüyle rahatlıkla, milyonlarca insanın yerlerini değiştirtmesi. 
Bu bile hâlâ yeni konuşuluyor. Bu sözünü ettiğimiz konular, Türkiye’de eğitimin 
özellikle bunlardan arındırılması için çok uzun bir yol gerektiği ortada. Ama 
günümüzde yapılan çalışmalar gösteriyor ki Türkiye’deki ders kitaplarında hâlâ 
ciddi sorunlar var. 

Biraz bu işin ne kadar acımasız olabildiğine bakmak istiyorum. Bu 
acımasızlık çok ciddi bir acımasızlık, özellikle insanları çok küçük yaşlarda bu 
tarz acımasızlıkla karşı karşıya bırakmak hiçbir şekilde ne Eğitim Sen üyesi bir 
öğretmene veya herhangi bir öğretmene ne de herhangi bir insana yakışır. Bir 
örnek okuyalım: 

Anlıyorum ama cevap veremiyorum. Ceza olarak saç kesmeler, 
sıfıra vurmalar, ne varsa hepsini yaşadım. Kürtçe şiirler yazıyordum. 
Çiller zamanı yaşanan baskılardan dolayı sakladım. Ama 1976’da 
sadece Kürt olduğumu söylediğim için 180 sopa yedim. Bunu ben 
saymadım. Arkadaşlarım saymış. Altıncı sınıftaydım. Adamın yüzüne 
bakamadım. Hıncımdan, sinirimden dudaklarımı yedim. 

Acaba bu hıncından, sinirinden dudaklarını yiyen kişi bugün bu konulara 
ilişkin ne hissetmekte, barış ve birlikte yaşamak hakkında ne düşünmekte. Bu 
hâlâ Türkiye’de çok büyük ve çok ciddi bir sorunun ne kadar ciddi ve büyük bir 
şekilde belki göz önünde tutulması gerektiğinin göstergesi. 

Bazılarınızın belki daha da yakından takip ettiği bir basit olaya değinelim. 
Basit demem kâğıt üzerinde öyle göründüğü için. Susurluk, 6 Nisan 2001. 11 
yaşındaki bir kız öldürülüyor. Öldürülmeden evvel tecavüz ediliyor. O gün o kentte 
doğulu ya da Kürt olduğu düşünülen herkese saldırılıyor. Bu saldırı nedeniyle 
Diyarbakırlı bir aile, gece saat 23.30’da yedi çocukla birlikte kapı kapı gezmek 
zorunda kalıyorlar. Bu zorunlulukta olmak herhalde çok ciddi bir acımazlığın, 
gözü dönmüşlüğün göstergesi olsa gerek. Yani bu toplumun burada yeniden 
ürettiği bir şeyin ötesinde bir şey. Devlet tarafından güçlü bir şekilde beslenen 
paramiliter örgütlenmeler var. Bu örgütlenmelerin uzantıları yine bizzat devlet 
görevlileri tarafından, kaymakamlar ve valiler tarafından desteklenmektedir. 
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Çok bilinen örneklerinden bir tanesi İstanbul’da, Taksim’de valinin ve özellikle 
emniyet müdürünün olduğu yerde, emniyet müdürünün “hassas vatandaşlar 
saldırdılar” diye iki kişinin Lübnan’a asker gönderilmesi protestosu nedeniyle 
linç edilmeye kalkışılmasını haklı göstermesi. Bu liste oldukça uzun. Bu listenin 
içerisinde herhalde şunu görmek gerekiyor. Okullarda bu ayırımcılığın kalkması 
için söyleyebileceğimiz şeyler, aynı zamanda toplumda var olan gidişatı göz ardı 
etmeden ve bu nedenle de daha farklı bir şekilde söylememiz gereken şeyler. 
Özellikle herhalde çok yakından siz de haberdarsınız; Cumhurbaşkanının esnafın 
polislik ve zabıtalık yapmasıyla birlikte, o düzeye gelecek şekilde, paralel bir 
örgütlenmeden söz edecek düzeyde günümüzde gözümüzün tam karşısında 
duruyor. Bunun ne kadar etkili olduğunu veya etkili olabileceğini birçok farklı 
kaynaktan araştırabilirsiniz. Ben hepsini okumayacağım. Bir örnek olsun. 
Kıbrıs’ı isterseniz inceleyebilirsiniz. Biliyorsunuz çatışmaların olduğu yerlerde 
ayırımcılığın ve nefretin türemesi çok daha kolay. Kendisine okutulan şiirlerle 
birlikte nasıl bir Rum çocuğu yakaladıklarını, avladıklarını anlatan Taner 
Baybars’ın müthiş bir kitabı var. Kıbrıs’ı öğrenmek isterseniz hakikaten bu kitap 
çok iyi ama bu özellikleri de çok iyi taşıdığı için harikulade gösteriyor. 

Yani var olan ayırımcılıkla ilişkili olan bu mesele aslında çocukları müthiş 
yıpratan ve zarar veren bir mesele. Çocuklar farkında olmasa bile ama bu zararın 
ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar kişiyi etkilediğini şu an hesaplayan kimse 
yok. 1980 Darbesi’nin Türkiye’de kaç kişiyi zedelemiş olduğunu ve kaç kişiyi 
insanlık dışı bir şekilde etkilediğini de hesaplamış henüz kimse yok. Yani 
müthiş bir potansiyel sorundan bahsediyoruz. Bu nedenle ayırımcılığın diğer 
boyutlarından çok da fazla söz etmeyeceğim. Çünkü diğer genel meseleler 
çok önde. Ama diğer boyutlarına da değinelim. Bugün kadınının ikinci sınıf 
haline getirilmesi için çok farklı uygulamalar söz konusu. Bu uygulamaların bir 
bölümüne tabii ki Eğitim Sen karşı çıkıyor. Din her olanakta dile getirilmekte ve 
sokulmak istenmekte. Örneğin Victor Hugo’nun Sefiller’inde Allah sözcüğünün 
geçtiğini görebiliyorsunuz. Giderek daha fazla günümüzde bazı küçük çalışmalar, 
sivil kuruluşlarca da yürütülen bu çalışmalarda engelliliğe ve cinsel yönelime 
ilişkin ayırımcılığı takip edenler var. Ama daha az takip edilenler, kırsal 
bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik ayırımcılık. Özellikle politika düzeyinde, 
yani onlara bilerek zarar verileceği ortada olmasına karşın yürütülen ayırımcılık. 
Örneğin okulların bilerek o çocuklara açılmaması ve onların uzak kalmasının 
sağlanması gibi. Sınıfsal ayrımcılıktan söz edildiği için üzerinde durmayacağım. 
Bunlar arasında yaşla ilişkili ayırımcılık da var. Ayrıca psikolojik sorunlara 
ilişkin ayırımcılık da var. Çocukları eğer okullarda incitmek isteyen birileri varsa, 
incitmek için çok fazla özellikler kullanabilir. Çünkü insanlar birbirlerinden 
farklı. Hiçbir toplumda insanlar aynı değil. Bu anlamda ayırımcılıkla ilgili daha 
fazla bir şey söylemeyeyim. 

Ben yine çok konuştum. Kusuruma bakmasın Ayhan. Teşekkür ediyorum.  
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Türkiye’de Yarışmacı Eğitim Politikaları ve Sonuçları1

 
Ayhan Ural2

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Düzenleyenlere, katkısı olanlara, sizlere 
teşekkür ediyorum. Kısa bir zaman dilimi içerisinde ben de düşüncelerimi sizinle 
paylaşmak istiyorum. Son konuşmacı olmak bu açıdan bir avantaj olabilir; 
belki sonu açık olması nedeniyle bir baskı oluşmaz. Ben de zamana uymaya 
çalışacağım. 

Oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir konuyu tartışmaya açıyoruz: “Yarışmacı 
Eğitim Politikaları”. Sanırım şu ana kadar burada konuşulanlar çok önemli 
olmakla birlikte benim konuşacağım konu biraz daha eğitimsel bir nitelik taşıması 
nedeniyle hepimizi daha çok bilgilendiriyor olabilir; öyle bir umut taşıyorum. 
Öğretmenlere, eğitimcilere, genel anlamda herkese söyleyeceklerimiz olabilir 
veya buradan çıkarımlar bulabileceğiz.

Şöyle bir başlıklandırma yaptım. Türkiye’deki yarışmacı eğitim politikaları 
üzerine bakalım dedik. Tabii bu benim daha önceden yürütmekte olduğum 
birtakım çalışmalar sonucu oluştu. Şimdiye kadarki konuşmacılardan şöyle bir 
şey hissettim. Yani “Bu başlık bana verildi, önerildi, ulaştı…” gibi. Ama benim 
başlığım orijinal olarak bana ait. Dolayısıyla bu konuda daha öncesinden beri 
çalışmalar yürütmekteyim. Türkiye’deki yarışmacı eğitim politikalarını değişik 
şekillerde tartışmaya açıyoruz. Eğitimsel bir nitelik taşıyor bu çalışma. Yani 
literatürdeki temel kavramlar üzerinden birtakım bilgilere ulaşarak bunların 
sahada, uygulamada nasıl gerçekleştirildiğini de sizlere açıklamaya çalışacağız.  

Şimdi, doğal olarak eğitimi temel bir insan hakkı olarak kabul ettikten 
sonra böyle bir başlangıç yapacağım. Bu temel bir insan hakkı olma niteliğini 
de hepinizin bildiği gibi uluslararası sözleşmeler, burada bağlayıcı bir karar 
niteliği taşıyor. Devlet olarak siz bu sözleşmelere imza attığınızda doğal olarak 
bunun gereğini de yerine getirme mecburiyetiniz var. Ama hiç de öyle olmayan 
ve hiç de öyle olmayacak uygulamalara da rastlayacağız, göreceğiz. Özellikle 
24 Ocak 1980 ekonomik kararları ve sonrasında 12 Eylül Darbesi’yle beraber 
Türkiye büyük ölçüde piyasalaşan ve neoliberal kararların benimsenip yaşama 
geçirildiği bir alan oldu. Doğal olarak bu, toplumsal yaşamın bütün alanlarına 
yansıdığı gibi eğitim alanına da yansıdı ve şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; 
1980 sonrası Türkiye’deki eğitim sistemi daha çok ayırımcı, daha çok seçkinci, 
eleyici, dışlayıcı, eşitsiz, muhafazakâr, cinsel yönelimli, piyasacı ve yarışmacı 
bir nitelik taşımakta. Ben bunların hepsinin birbirine etki ettiklerini düşünerek 

1  Bu bildirinin yazılı metni Sempozyum Düzenleme Kurulu’na iletilmediğinden konuşma 
kayıtlarından çözümleme yapılmıştır.

2  Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim 
üyesi.
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yarışmacı niteliği biraz daha öne çıkaracağım ama her boyutu tartışmaya açık 
veya o konular üzerinde de birtakım belgeler, bilgiler söz konusu. 

Eğitimin yarışmacı, eşitsiz, ayırımcı ve seçkinci olduğunu söyledik. Bunun 
tabii nasıl oluştuğu yönünde şöyle bir döngüyle ifade etmeye çalışıyorum. 
Sanırım kavramlar, biraz ben uydurdum diyelim, böyle biraz daha tabii 
literatürde olmayan bir şeyi söyleme mecburiyetimiz var, bunu söylemek için 
de zorlandığımız durumlar oluyor. Kusura bakmayın. Yani kusurlu kamusal 
eğitim diye bir şey demek zorunda kaldık. Kusurlu kamusal eğitim, detaylı 
olarak tarafımdan açıklandı. Yani bununla ilgili yazdığımız şeyler var ama şu 
anda hepimizin anlayabileceği ya da benim söyleyebileceğim şekliyle kamusal 
eşitlikçi bir eğitimin üretilmediği her ortamı kusurlu kamusal eğitim olarak 
görüyoruz ve bunun da doğurduklarının farklı alanlara nasıl yansıdığını izliyoruz. 
Dolayısıyla yarışmacı eğitim anlayışı büyük ölçüde kusurlu eğitim anlayışının 
doğurduğu bir sonuçtur. Buradan hareketle yarışmacı, eşitsiz, ayırımcı, seçkinci 
eğitimi biz okullarda kademelendirme veya okullarda farklılaştırma üzerinde 
çok net olarak görebiliyoruz. Şu anda neredeyse Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, 
Meslek Lisesi, Genel Lise -gerçi Anadolu Lisesine dönüştürüldü- İmam-Hatip 
Lisesi, Açıköğretim Lisesi gibi birçok farklı durum söz konusudur. Konuşmacı 
arkadaşlarımız çok belirttiler; yani burada sınıfsal bir durumu açık olarak 
tanımlayan yine uygulamalar söz konusu. 

Yarışmacı eğitim anlayışı diye bir anlayışı, yani zorlama bir ifadeyle 
tanımlamaya çalıştık. Yani bunun literatürde çok yaygın olmadığı için zorlama 
diyorum. Değişik gönüllülerle ortaya koymaya çalışıyoruz. Belki de ben de, siz 
de yani sizi suçlamak istemiyorum ama yarışmacı eğitim anlayışı içerisinde bir 
rol üstlenmiş bulunuyoruz. Yani direnenler de bir rol üstleniyor, destekleyenler 
de bir rol üstleniyor. Böyle bir anlayışın içerisinde bulunuyoruz. Onu söylemeye 
çalışıyorum. Bunun yansımaları, etkileri, sonuçları nasıl? Sınavlarda bir artış 
söz konusu, akademik başarıyı önceleyen bir anlayış söz konusu. Özgürlükleri 
kısıtlıyor, çocuk gönencini tehdit ediyor, toplumsal soyutlanma yapıyor, yoksul 
bırakma yapıyor, özgeci davranışları yok ediyor ve uzaklaştırıyor. Şimdi bunu 
tabii ben bir uluslararası sempozyumda konuştum; buradaki anlamsız ifadeyi 
veya ifadeleri gösterdiğimde Türkiye’deki arkadaşlarımız rahatlıkla bunu 
çözümleyebiliyorlar ama bunu yabancı arkadaşlarımızın anlamlandırması 
zor. Çevirisine bakınız dememin nedeni o. Şu anda böyle bir ihtiyacımız yok. 
Herkes rahatlıkla bu ifadeyi anlıyor. Yine Eğitim Sen tarafından yapılan bir 
araştırmadan aldığım bir bilgi var. 139 sınav yapılıyor üniversiteyi bitirene 
kadar; Türkiye’de bir öğrencinin girdiği ortalama sınav sayısı. Tabii burada 
PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) uzmanı arkadaşlarımız ve farklı 
alanlarda arkadaşlarımız var. Bunun bir bireyi nasıl etkilediğini ben de söylemeye 
çalışacağım. PISA’yı ben sınav olarak değerlendirmiyorum. Toplumda böyle bir 
algı var. Dolayısıyla bunu ortaya koymak zorundayım. PISA’yı araştırma olarak 
görüyoruz ama uygulamalarından dolayı sınav olması da söz konusu. 

İlginç bir reklam veya afişten aldım; yarışma sınavı. Bunu da çeviremediler. 
Yani bir başkası çeviremiyor. Yarışma sınavı, bir başka dile çevrilemiyor. Bizim 
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anladığımız manada çevrilemiyor. Biz rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çoktan seçmeli 
sınavların en örtülü veya en kritik sorusu  “Aşağıdakilerden hangisi benim?” 
sorusudur. Yani bunu dolduran herkes aslında böyle bir soruyu da hepimize, 
bunu üretenlere sormaktadır. Buna uygun bir yanıt, “Yaş 18” diye bir şarkıda, 
daha doğrusu bir film şarkısı da olabilir, Sınav filminde de kullanmış bir şarkıda 
sanatçı arkadaşlar burada bir yanıt veriyorlar. Sözleri bizim sıkça kullandığımız 
anlamlı mesajlar içermekte. 

Yüceltilen akademik başarı bireyde bedensel, duyuşsal, davranışsal birçok 
tahribat yaratmakta. Goya’nın bir tablosundan esinlenerek bunu betimleyelim; 
Satürn ya da Çocuklarını Yiyen Tanrı, diyor. Dolayısıyla eğitimde yarışmacı 
anlayışla akademik başarı yüceltildikçe burada kaygı, sömürü, yarışma, çatışma, 
dışlanma, incinme, aşağılanma, ayırımcılık, yabancılaşma, stres, iletişimsizlik, 
birçok olumsuz durum, intihar, psikolojik, fizyolojik şiddet gibi durumlar söz 
konusu oluyor. Çok anlamlı bir karikatür olduğu için bunu kullanıyorum. Kısaca 
okuma şansımız olursa… Havuz problemiyle karşılaşan gencin algısı, tabii burada 
kendi dönemine ait bir yorumla güzel bir betimleme yapılmış. Sonrasında yine 
çocuklar helak oldu diyoruz ya ama herhangi bir eylem yapmıyoruz. Yani bunu 
aslında hepimiz içsel olarak söylüyoruz veya dıştan da söylüyoruz. Eylemsiziz, 
yani şu anda eylemsiz bir haldeyiz. 

Benim merkezi sınavlarda görev aldığım durumlarda tespit ettiğim bir şey 
oldu. Benim de girdiğim oldu ama sıklıkla görev aldığımız durumlar oluyor. 
Sanırım burada da merkezi sınavlarda görev alan arkadaşlar var. Her sınavın 
gençliğe, çocukluğa, insanlığa yapılmış en ağır bir saldırı olduğunu düşünüyorum. 
Yani bunu çok net olarak söyleyebilirim. Çünkü özgüveni yok eden, yeterli olma 
duygusunu yok eden, sevilebilir olma duygusunu yok eden bir uygulama. Sevgili 
meslektaşım Serdar’ın çok önemli bir çalışması, 3 Saat: Bir ÖSS Belgeseli adlı 
bir sinema filmi. Bunu biz tabii mümkün olduğunca derslerde kullanıyoruz ama 
yaygın bir kullanım olmadığını biraz önce kendisiyle de konuştuk. Çok değerli 
bir çalışma. Orada da katılımcı genç arkadaşlarımızın yaşadıkları genel travmayı 
veya duyguları olduğu gibi açıklamışlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. 
Biraz önce sözcüklerde geçti. Tehdit altında bir çocukluk var. Özgürlük, merak, 
hayal, yaratıcılık, imgelem dünyası büyük ölçüde tehdit altında. Buna biz… 
aşırı bilişsel yük diye bir ifade literatürde var. Çocuklara biz bir bilişsel yük 
yüklüyoruz. Bunun aşırı olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada, sanırım Malatya’da 
da yaygındır. Mental aritmetik diye bir uydurma söz konusu. Uydurma diyorum 
kapitalizmin, neoliberalizmin çocuğun beynine yönelik bir saldırısı. Ancak buna, 
üzgünüm eğitimciler buna coşkuyla destek verdiler. Bundan bir türlü kaçınmamız, 
belki tövbe etmemiz gerekiyor. Öyle diyeyim de biraz daha uygun olsun. Dersek 
tabii… Ben öyle düşünüyorum en azından. 

Bir Fransız yazarın Bir Çocuk Bana Dedi ki şiirinde çok naif bir durum söz 
konusu. Çocuğun gökyüzündeki güneşe ait düşüncelerini söyleme durumunu 
biz büyük ölçüde ortadan kaldırıyoruz. Yani çocuğun bu betimleme gücünü 
ortadan kaldırıyoruz. Yine Ollman, Marksizm’e Sıradışı Bir Giriş adlı eserinde 
diyalektik düşünmeyi Amerikan temel eğitiminin yok ettiğini söylüyor. Ben de 
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buna Türkiye’den birisi olarak katılıyorum. Diyalektik düşünme yeterliliğimizi, 
çocuğun bu yeterliliğini temel eğitim ortadan kaldırıyor. Felsefe tanımı aslında 
felsefe yapmanın, yetişkinlerin gerçeğe ulaşmaya yönelik çocuksu bir çabası 
olduğu tanımı her şeyi ortaya koyuyor. Yani aslında biz burada ne yapıyorsak 
çocukça veya çocukluk dönemine ait o düzeye belki ulaşmaya çalışıyoruz. Öyle 
söyleyeyim. “Ulaşmak” ifadesini özellikle vurguluyorum. Çocukluğun çalındığı, 
alınıp satıldığı, yabancılaştırıldığı bir süreçten geçiyoruz. 

Bir lise reklamı gördüm, “hazırlık lisesi”; son nokta. Kiminse onu söylüyor.  
Afişte bunu gördüm. Baktım, ne diyor? Dershane ve okul… “Haftanın altı günü 
ders” diyor. Şaşırdım, biraz daha baktım. “Sabahtan akşama ders” diyor. Tabii 
bunu bir tüccar anlayışıyla söylüyorlar ve işin ilginci şu cümle çok önemli benim 
için. Bugün düşünülüp yarın hayata geçirilmiş bir model değil; eğitimi bilen 
birçok bilim insanı, eğitimci ve yönetici birçok insanın iki yıl üzerine çalıştığı 
bir sistem-miş, mış falan diyoruz. Öyle bir bilimci varsa burada lütfen çıksın, 
gitsin. En yakın neresi varsa oraya doğru gitsin. Yani bu kişilerin aldığı bilimciler 
nasıl bilimcilerse çocuğu altı gün ders, akşama kadar ders… Çocukluğundan 
uzaklaştırıp bunu sermayeye dönüştürecek anlayışa nasıl destek verdiler 
bilemiyorum. Öyle bir bilimci tanımıyorum. Yoktur, bu da bir uydurmadır. 

Çalınan çocuklukta şunu da söylüyorlar. Tüm gün, tüm hafta takip ve kontrol; 
tüm yıl başarı, bol doküman, modüler ödev sistemi falan, özgüveni yüksek diyor. 
Bunu çok anlamış değilim. Anlayan olabilir belki. Bu uygulamalardan sonra 
özgüveni yüksek birini nerede, nasıl buluruz onu da bilemiyorum. Bu sınavların 
yaratmış olduğu çok önemli sonuçlardan bir tanesi, Fethiye’de bir annenin 
intihar eden oğlunu, daha doğrusu şöyle diyelim çocuğunun dershane parasını 
ödeyemeyen bir annenin mahpusa girmesi ve çocuğun da annesini hapisten 
çıkarmak için bir çaba gösterip çıkaramaması neticesinde intihar etmesi; Soner 
Semih Sipahi’nin. 

Sanattan yararlanmak bizim için çok önemli biraz önce söyledim. Aslında 
benim yirmi beş yıldır üniversitede vermeye çalıştığım dersleri bir dergi kapağına, 
mizah dergisi kapağına veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. “Gururluyuz.” 
diyor patron. “Borcunu hayatıyla ödedi.” dediği bez afişle bunu ortaya koymuş. 
Çok değerli bir çalışma benim için. Keşke olmasaydı böyle bir şey. 

Yine ortaokul öğrencisi bir çocuğumuzun yazdığı bir mektup. Dolayısıyla bu 
mektupta: “Başarılı olamıyorum ve dedemin yanına gidiyorum. Sizi seviyorum.” 
diyor. Aslında biz onu seviyor muyuz? Not hepimize ama böyle bir durumu nasıl 
değerlendirdiğimizin aslında ben, çok da tartışmaya açıldığını düşünmedim. 
Bunlardan binlercesi var. Ama şu ifade önemli. “Başarılı olamıyorum.”  Ne 
demekse, bunu nasıl tanımlıyorsak akademik başarıyı yücelterek. 

Ayırımlar söz konusu. Kapıcı çocuklarını ayırdıkları yönünde basından yine 
birtakım bilgiler var; “Roman çocuklarına ayrı bir sınıf” diye basına düşen. 
İtiraz edildi ve reddedildi falan ama bunları hepimiz yine bir şekilde biliyoruz, 
görüyoruz. Yine sabah bahsedildi. Adana’da 13 yaşındaki Ahmet Yıldız adlı 
çocuğumuzun pres makinesindeki ölümü… 
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Yarışmacı eğitimde eleme şöyle akıyor. Temel eğitime veya ilkokula giriyoruz. 
Ortaokula giderken bir kısmı dökülüyor. Öyle tabiri söyleyelim; harcanıyor. 
Liseye, üniversiteye giderken bu süreç hızla aleyhine gidiyor. Yarışmacı eğitim 
anlayışının grup sürecine şöyle bir yansıması var. Grup üyeleri arasında olumsuz 
bir ilişki yaratıyor. Negatif bir korelasyon yaratıyor. Atılganlığı yüksek yapıyor 
ama işbirliğin düşük yapıyor. Rakip tarzı… Yarışmasızlık hali var mı? Bir Çift 
Yürek adlı romanda veya kitapta şöyle bir şey anlatılıyor: Sizi yarıştıracağım 
ve birinci gelen şu ödülü alacak. Bunlar direniyor, oradaki yerliler anlamıyor. 
Diyorlar ki niye yarışıyoruz, birinci gelen ödül alıyor? Bizim hepimizin ödül 
alması gerekiyor. Ve son soru çok önemli. Sizin insanlarınız bunu kabullenebiliyor 
mu? Biz de bu soruyu hepinize soruyoruz. Biz rahatlıkla bu yarışmayı çokça 
kabul ediyoruz ve uyguluyoruz. Hızla “niçin yarışıyoruz, niçin yarıştırılıyoruz?” 
sorularına yanıt vererek bitirmeye çalışacağım. 

“Niçin yarışıyoruz, niçin yarıştırılıyoruz?” sorularının şöyle bir yanıtı var, 
yaygın ve bilinen bir yanıtı, daha doğrusu neoliberal yanıtı: Bireysel farklılık 
alanları var; istihdam alanı sınırlı; kontenjan yok, yani olanlar da yetersiz ve 
kaynak da yetersiz gibi kendilerini haklı çıkaran birtakım açıklamalar var. Oysa 
gizlenen gerekçede biz şunu biliyoruz ki kapitalist yaşam biçiminin dayattığı 
sınırlı veya bu yaşam biçimiyle sınırlı algılanan eğitim, bireyi yaşama hazırlama 
işlevine dayalıdır, diyor. Yani biz sadece meslek kazandırmakla eğitimin bireyi 
yaşama hazırladığını düşünüyoruz. Oysa eleştirel pedagojinin önemli kavramı 
eğitimin bireyi özgürleştirmesidir. Burada öyle bir durum söz konusu değildir. 
Sadece meslek kazandırma olgusuyla böyle bir yarışı haklı çıkarıyorlar. “Bankacı 
Eğitim Modeli” diyor Paulo Freire; ben de “Mano Eğitim Modeli” diye bir 
kavram uydurarak buna atıf yapıp açıklamaya çalıştım. Çocukların, öğrencilerin 
edilgen, bağımlı ve yabancılamış olduklarını çok net olarak görüyoruz. Bunu bir 
oyun kahramanından esinlenerek yazdım. 

Şöyle bir öğrenci aramıyor: “Mürşidin elinde mürit, gassalın elinde meyyit” 
şeklinde. Yani ölü yıkayıcının elinde ölü gibi olsun, diyor. Böyle bir öğrenci 
aramadığımızı biz her yerde deklare ediyoruz. Özgürleşen, kendi varlığını 
öne çıkarabilecek yani edilgen niteliğinden kurtulmuş bir öğrenci arıyoruz. 
Bunu da söyleyelim. Dave Hill, bizim eleştirel pedagojide önemli bir katkı 
yapan arkadaşlarımızdan, İngiltereli bir arkadaşımız. Şöyle bir ifade söylüyor. 
“Öğretmenler sermayenin bugünkü hegamonik projesini meşrulaştırmak veya 
gayrı meşru ilan etme noktasında bireysel ve kolektif güce sahiptirler.” Gerçekten 
öyleyiz. Buradaki arkadaşlarım kesinlikle öyle ama “Hangi öğretmenler?” 
sorusunu soruyoruz. Bu öğretmenlerin buradaki öğretmenler olduğuna 
inanıyorum ama söylemek durumundayım. Şöyle bir şey yazmaya çalıştım: 
Bütün mesleklerde yemin var. Bizim mesleğimizdeki, eğitimcilerinki genel 
anlamda memuriyet yemini. Aslında üç, dört ifadeyle… “Çocuğun her koşulda 
üstün yararını gözeteceğime, iyi ve temel eğitimin olanaksız olduğu koşullarda 
öğretmeyeceğime, çocuk gönencini yüceltmek için çalışacağıma, herhangi bir kişi 
ya da grubun işime müdahalesini reddedeceğime…” söz verebilen bir öğretmen 
arıyoruz. Bunun da insanlığın öğretmeni olduğunu düşünüyorum. 
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Buradan iki temel kavram çıkaracağım. İyi temel eğitimi yazmıştık. Bunu 
özellikle erişim, içerik, işleyiş ve ortam açısından söyleyeceğiz. Bir de coşkulu 
çocukluk var. O da neoliberal politikaların tehdidi altında söylendi. Bir durumu 
söyleyerek bitirmeye çalışacağım. Selçuk Üniversitesi’nde, daha doğrusu bu 
çocuk gönenci kavramını araştırırken bir proje yapıyorduk. Adını çocuk gönenci 
koyarak Türkiye’de böyle şeyler var mı yok mu diye bakıyoruz veya ne yapabiliriz, 
diye. Hacettepe ve Gazi Üniversitelerindeki eğitim fakültelerinde ders veren birisi 
olarak; çocuk hakları, çocuk gönenci veya eğitim hakkı gibi bağımsız bir dersin 
olmadığını hepimiz biliyoruz. Burada da yoktur, başka yerlerde de yoktur. Ama 
burada okunuyor mu bilmiyorum; Veteriner Fakültesi’nde “Hayvan Gönenci” 
diye bir derse rastladım. Mutlu oldum, üzüldüm, burukluk yaşadım. Karışık bir 
ruh hali içerisindeyim. Çocuk gönencini çok öne çıkarıp bunu her yerde içini 
doldurarak yerleştirmemiz gerekiyor. 

Eşitlikçi kamusal eğitime dönüş için kamu yönetimi, kamu hizmeti, kamu 
yararı gibi yurttaş ve kamu kurumu niteliklerini korumalıyız. İki tane iyi karar 
var. Bunları da söyleyeyim. AİHM, devlet yetki alanları içindeki herkese belli bir 
zamanda mevcut olan eğitim kurumlarına erişim hakkı vermelidir, diyor. Bu bir 
mahkeme kararı. Bunu ne denli biz biliyor, uyguluyor veya peşinden gidiyoruz. 
Konya’da bir insan hakları komisyonu güzel, ilginç bir karar aldı. Bunu da 
paylaşayım sizinle: Öğrenciyi nota göre sınıflamak insan hakları ihlalidir. Tabii 
bunu biz söylüyoruz da bunu böyle bir kurumun söylemesi de önemli. Ama bütün 
okullarımız nota göre, akademik başarıya göre A sınıfı, B sınıfı kategorileri 
yapıyorlar. Bunu da hepimiz biliyoruz. 

Eleştirel eğitim yoksunluğundan kısaca bahsedeyim. Eleştirel eğitim 
konusunda Eleştirel Pedagoji dergisinde uzun yıllardr birtakım çalışmalar 
yapmaya çalışıyoruz; altı yıldır. Burada katkı veren çok arkadaşımız var. Ancak 
eleştirel eğitimi ve eleştirel pedagojiyi daha çok söylemek tartışmak, konuşmak, 
büyütmek zorundayız. Bunu da söylemiş olayım. Belki derginin buraya 
çağırılmamış olmasını da küçük bir bilgi olarak, ayrıca davet edilmemiş olmasını 
da söyleyeyim. 

Aslında Eric Fromm’un okula yönelik şöyle bir ifadesiyle bitirelim; “olabilmek’ 
için sahip olmak kökenli tüm davranış biçimlerinden vazgeçmeye hazır bir yer 
olmalıdır.” diyor. Bunun içinde yarışma yoktur ve yine La Fontaine masalında 
şöyle bir laf söylüyor; çocukla öğretmen arasında geçen bir diyaloğunda. Nehre 
düşüyor çocuk. Çocuğu kurtarmadan evvel bayağı nutuk çekiyor. “Be adam! 
Önce çocuğu kurtar sonra çekersin nutuğu.” Aslında ben de çok nutuk çekmeden 
önce çocukları kurtarmalıyız veya çocuklarının kurtuluşu için çabalamalıyız, 
diyorum. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum, sağolun.
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Tartışma: “Türkiye’de Paternalist Kurumlar ve 
Eğitim Politikaları Karşısında Çocukluk” Oturumu

Rıfat Okçabol: Arkadaşlar sorularınızı alalım. Yazılı sorarsanız ben yeğlerim. 
Çünkü işitme zorluğum var. Ama illa konuşacağım diyorsanız yazılı soruların 
cevabından sonra ya da onları beklerken söz veririm. Yazılı verenlere seviniyorum. 
Önce bayan el kaldırdı, yorum için hak verin. Soru sormayacaksanız…

Bir katılımcı: Yazamadığım için kusura bakmayın. Sizi zor durumda bıraktım 
galiba ama. Böyle benim için daha kolay olacak sanki. Şimdi birkaç sorum 
olacağı için konuşmacılara öncelikle bu oturum için teşekkür ediyorum. Çocuklar 
adına önemli noktalara değindiniz; ben keyif aldım. Yücel Bey’e bir soru sormak 
istiyorum. Yücel Bey tüm slaytınızda anlattığınız her şeye kelimesi kelimesine 
katıldım. Son slaytınızda bir cümle vardı. Slaytınızın son cümlesindeki bir yere 
takıldım. “Yetişkinler için çocuklara bakmak” Yanlış mı anlıyorum, böyle bir şey 
vardı değil mi? Yani onu şöyle değiştirsek: “Çocuklar için çocuklara bakmak.” 
Çünkü yetişkinler için çocuklara bakmak, sanki çocukların salt kendi değerlerini 
kaldıran birşeymiş gibi geldi bana. O beni rahatsız etti. Onu düzeltebilirsek eğer… 
Yayında ve bundan sonraki sunumlarda çok keyif alacağım ben sunumuzdan.

Yücel Demirer: “Hepimiz için hepimize bakmak” diyelim mi?

Bir katılımcı: Evet, belki öyle de denilebilir. Ama çocuğa daha vurgu yapmak 
istedim. Teşekkür ederim. 

Zafer Bey’e bir sorum var. Şimdi eşit dağılım olursa merkezi sistemle 
yapılan sınavları onaylıyor muyuz? Öyle bir şey var mı? Çünkü şöyle dediniz: 
“Merkezi sınavlar çocukları zor durumda bırakıyor ama hani bu eşit eğitime 
ulaşamadıklarından kaynaklandığından” biraz bahsettiniz. Eğer bunun tersi olsa. 
Eğer tersi olsa, eşit eğitim olsa yine de merkezi sistemle yapılan sınavları kabul 
edecek miyiz? Bir böyle soru aklıma geldi. Bir de şöyle bir şeyden bahsettiniz. 
Yoksul çocuklar, hani açık liselere gidiyorlar ya, burada hızlıca bahsetmek 
istiyorum; biz Gündem Çocuk Derneği olarak çocuklarla bir araya geliyoruz. 
Uyum sağlayamayan çocukların okulu terk ederek açık liseyi ya da diğer okulları 
tercih ettiklerini gördük. Yani mutlu değil okulda, okulu terk ediyor ve açık liseye 
gidiyor. Araştırmalarınızda böyle birşeye denk geldiniz mi? 

Bir de Serdar Bey size bir sorum olacak. Kırsal ayrımcılık ile ilgili birşeyden 
bahsettiniz. Onu biraz açar mısınız? Biz kendi aramızda biraz tartıştık ama böyle 
muğlakta kaldı. Bir iki cümleyle açıklarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.

Rıfat Okçabol: Şimdi ayrımcılık oldu. Öbür iki arkadaşa soru yok mu?

Bir katılımcı: Sanat ve felsefe harikaydı. Orası zaten dahiyaneydi. Siz de çok 
güzel anlattınız. 
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Furkan Hancıoğlu: Öncelikle Yücel Hocama sorum var. Hocam, 
sunumunuzda neoliberelizme değindiniz. Neoliberalizm aynı zamanda 
mahremiyet, tırnak içerisinde söylüyorum,  mahremiyette de dönüşüm sürecine 
neden oluyor. Mahremiyetin neoliberal dönüşümünün paternal kurumlara etkisini 
çocuk bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Zafer Kiraz Hocama da soracağım. Serdar Hocadan da esinlenerek soracağım 
bu sorumu. Eğitimde kimliğe dayalı ayrışma aslında sınıfsal ayrışmanın bir 
neticesi olarak, sınıfsal ayrışmanın yeniden üretimi sürecinde ortaya çıkan bir 
olgu. Ben mekân çalışıyorum. Fakat mekânda da bunu sık biçimde görmek 
mümkün oluyor. Eğitimde de kimliğe dayalı ayrışma genelde kültüre göre, sınıfa 
dayalı ayrışmadan bahsettik. Fakat önemli bir ayrıntının bir önceki oturumda da 
atlandığını iddia ederek soracağım bu sorumu. Eğitimde kimliğe dayalı ayrışma 
olgusunda cinsel yönelim ayrışmasının incelenmesinde akademik alanın niye 
yetersiz kaldığını sorgulama ihtiyacı hissettim. Cinsel yönelim kavramını da 
biraz açabilirim. Lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel ve interseks bireylerin 
ayrışması çocuk eğitiminde daha zor. İlerleyen yaşlarda ekonomik özgürlüğe 
bağlı bir şekilde bireyler sınıfsal konumlarına bağlı olarak belki bir şekilde 
özgür yaşıyorlar ama çocuk eğitiminde bu süreç sınıfsal ayrışmanın ortadan 
kalkıp tamamen kimliğin ayrıştığı bir olgu halini alıyor. Bunu sormak istiyorum. 
Akademik anlamda eğitimde cinsel yönelim ayrışmasının niye yetersiz ele 
alındığı?

Rıfat Okçabol: Başka iddiası, sorusu olan ve katılmak isteyen var mı?

Bir katılımcı: Evet, teşekkür ediyorum. Özür diliyorum. Tüm konuşmaları 
dinleyemedim ama arada bir çıkmam gerekiyordu. Konuşmacılardan kim 
üzerine alınırsa şöyle bir soru: Eğitim bilimcilerin çok önemli bir kısmı kolejlere 
danışmanlık hizmeti veriyor ve özellikle de Ayhan Bey’in anlattıklarını başka 
türlü anlatmış oluyor. Bu çelişkiyi nasıl açıklayacağız?

Bir katılımcı: Ben sorumu Zafer Kiraz Bey’e sormak istiyorum. Şimdi, 
eğitimde sınıfsal ayrışmayı anlattınız ama yani zekânın, sanat yeteneğinin içinde 
olduğu belli değil. Şimdi bu durumda kapitalist sistemin biliyorsunuz bilime 
ihtiyacı var, birtakım şeylere ihtiyacı var. Bu tür kişileri, yani halk dediğimiz o 
kesimde de olabiliyor bu tür insanlar, bunları elde edebilmek için kendileri ne tür 
bir eğitim yöntemi uyguluyorlar?  Çünkü sizin anlattığınız ayrı ayrı bir eğitim 
söz konusu olursa, kapitalist sistemin kendi ihtiyacı olan bilimsel ilerlemeyi de 
sağlayamayacak. Teşekkür ederim.

Bir katılımcı: Şimdi çok güzel konulardan bahsettiniz. Benim de mutlu 
olduğum, memnun olduğum ve Malatya’da düzenlenmesinden dolayı gayet 
mutluluk duyduğum bir sempozyum. Çok da güzel gidiyor. Değerli katılımcılara 
da çok çok teşekkür ederim. Çok can alıcı noktalara değindik. Ben bir psikolojik 
danışmanım. Ayhan Hocamın söylemiş olduğu bizim ulaşmak istediğimiz insan 
modelini, hani yaratıcı düşünceyi, içinde mutluluğu barındıran ve çocukluğu 
kurtarabileceğimiz bir eğitim sistemini hedefliyoruz. Bence Sempozyumun iki 
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gün boyunca sürecek amacı, vermiş olduğumuz eğitim sisteminde özgür düşünen, 
sorgulayan ve öğrenmekten mutluluk duyan, öğrenirken de başarma duygusunu 
kendi içerisinde yaratan bir çocuk geliştirmek ya da insan modeli yetiştirmektir. 
Bunda da Yücel Hocamın konusuna değiniyoruz. Dalga misali, taş misali gitmesi. 
Şimdi, Zafer Hocamın da konusuna değineceğim. Bir çalışma vardı; fareler üzerine 
yapılan bir deney. Zenginleştirilmiş bir ortamda farelerin beyin hücrelerinin 
fakirleşmiş bir ortamda bulunan farelerden daha çok nöronlar arasında bağlantı 
kurduğunu gösteren bilimsel çalışma yapılıyor. Buna göre zenginleştirilen bir 
ortamda kitaptan, okumadan, sanatsal aktivitelerden, doğduğumuz yerde bulunan 
ve nerede doğmuşsak bizim hayata bakış açımız, dünyayı görme zenginliğimiz o 
kadar artıyor. Malatya ilinde bile 10 km’lik mesafede bulunan birçok ekonomik 
çeşitliliğin olduğu, farklı etnik yapıların bulunduğu bir sistemden bahsediliyor. 
Çok karmaşık bir yapı ve muhafazakâr bir yapıdan bahsettik. Bu muhafazakârlık 
dinden kaynaklanan bir muhafazakârlık mı yoksa ekonomik anlamda da bu 
bahsetmiş olduğumuz iktidar muhafazakârlığını ekonomik yaşantısında da idame 
ettiriyor mu? Yani düşüncesi ekonomik yaşamda da muhafazakâr mı? Dini 
yaşamdaki muhafazakârlığı ekonomik yaşamdaki muhafazakârlıkla örtüşüyor 
mu?

Bir katılımcı: Ben iki şeye değineceğim. Soru sormayacağım yalnız. Birincisi 
şu. Son konuşmacımız yarışmacı eğitimden söz etti. Öğretmen arkadaşlarımı 
da uyarmak istiyorum. Burada da aynı arkadaşların bulunduğunu biliyorum. 
Okullarda da artık yarışmacı öğretmen tipi çıktı ortaya. Yarışmacı öğrenciden 
vazgeçtik, yarışmacı öğretmen… Senin sınıfın iyi, ben hak ediyorum, seçmeliler 
bana verilsin... İşte bu… Bu çok yanlış bir şey. Arkadaşları uyarıyorum. Eğitimde 
öğretmenler arasında yarışma değil, öğretmenler arasında işbirliği olmalı, 
dayanışma olmalı. Eğitim Sen’li olmak da bunu gerektiriyor. Bir zamanlar da 
seçme sınıflar vardı. Ben bu konuda çok uğraştım. Seçme öğrencilerden oluşan 
seçme sınıfların kaldırılması için çok uğraştık. En son Konya’dan örnek verildi. 
Konya’da bir veli mahkemeye verdi. Sanıyorum bu mahkemenin aldığı karardan  
çok güzel bir sözle bitirdi konuşmacı. Nota göre öğrenci belirlemek bir insan 
hakları ihlalidir. Arkadaşlarımın da bunu dikkate almalarını kesinlikle isterim. Bir 
de ben Türkçe öğretmeniyim. Uyarmadan geçemeyeceğim. Zafer Kiraz Hocama 
söylüyorum. Ondalık rakamların soluna gelen sayılar virgüllerle ayrılır. Siz de 
yazınızda öyle göstermişsiniz ama okurken onu nokta diye okudunuz. Teşekkür 
ediyorum. 

Rıfat Okçabol: Arkadaşlar katkılarınız için teşekkür ederiz. Bana da arkadaşım 
en zor soruyu sormuş. Niye bana kıydı arkadaş bilemiyorum. “Cumhuriyetin 
kuruluşuyla tek dil, tek tip eğitim veriliyor. Bu ülkede farklı dillerden Kürt ulusunun 
dilleri yasaklı. Ana dilinde eğitim görmeyen çocuk kendisini nasıl ifade etmeli?” 
Nasıl ifade etmeli bilmiyorum. Şunu biliyorum. Bugün dünyaya baktığımızda 
5000 küsur dil konuşuluyor. Ama eğitim dili olarak 250’yi geçmiyor. Bir başka 
boyut dünyada uluslaşmada birçok toplumun tek dili oluyor fakat uluslaşan 
tek dilli toplum yok. Belki Japonya tek dillidir, bilemiyorum. Dünyada bütün 
toplumlar çok dilli ama uluslaşmış, tarihsel süreçlerde işte erkek egemen toplum, 
kapitalist uluslaşmanın bir başka boyutu burjuva kapitalizm gibi nedenlerle bir 
dili öne çıkarıyorlar. Hakikaten nasıl aşılır; o dili öğrenerek tepki gösterilir. Dille 
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tepki gösterilir. Yazılı ve sözlü tepkinin dışında da gerekli tepkiyi gösteriyor 
kardeşlerimiz. Bazen de tabii hoşlanılmayan şekilde veriyor. Ne önereceğim? 
Ne önerebilirim tabii ki ana dilde eğitim. Kusura bakmayın ben başka bir şey 
bilemiyorum. Konuşma sırasıyla mikrofonu arkadaşlarıma veriyorum. 

Yücel Demirer: Herkes çok yoruldu. Laf arasında bizler de çok yorulduk. Üç 
tane soru var iki tanesi birbirine çok yakın. “Neden din eğitimi tercih ediliyor? 
Siyasal bağlamda neden üç cocuk demiş?” bir katılımcı. Çok hızlı olarak; çünkü 
son derecede dünyevi, ciddi bir üretime ve paylaşıma yönelik meseleleri bir 
bilinmezlik perdesi arkasında konuşmak için sizin inanç eksenli ya da özel hayata 
tin eksenli katılan bir örtüye ihtiyacınız var. Yoksa Türkiye’deki ekonomi, sıcak 
paraya dayanan bir montaj ekonomiyse bol miktarda niteliksiz işçiye ve işgücüne 
ihtiyaç vardır ama siz öyle ifade edemeyeceğiniz için bunu inanç düzlemiyle ifade 
ediyorsunuz. Bu yüzden de Furkan arkadaşımızın da dediği gibi Türkiye’deki 
neoliberalizm, örnekleriyle kıyaslanamayacak kadar mahremiyetin arkasına 
saklanıyor. 

Rıfat Okçabol: İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi Nazlı Hanım 
sormuş; “Neden cinsel eğitim az veriliyor ya da yeterince veriliyor mu bu ülkede?” 
İzninizle bu soruyu hızlıca Furkan arkadaşımızın sorusuyla bir araya getireyim; 
neoliberal politikaların mahremiyet ekseninden iktidarın kendini yeniden 
üretmesi. Meramımı en basit şöyle açıklayabilirim. Ben önümüzdeki dönemde 
Türkiye’de çevre ekseni, cinsel azınlıklar ekseni gibi konularda şu salonda 
bulunan insanların kendisini ifadesi ve açması yolunda, tabii ki sınıfsal ve örgütlü 
mücadelenin yanında, bu akış kanallarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Özellikle bizim bu sömürüyü inanç ekseni arkasına saklayan bu söyleme karşı 
elimizdeki en önemli sermayelerden bir tanesi doğamıza sahip çıkmak, onun 
yanında da insanın doğasına sahip çıkmak. Özellikle LGBT mücadelesinin, 
bir bölümünüzün içinizden katılmadığını biliyorum, itirazlarını duyar gibiyim. 
Kocaeli’nde arkadaşlarla da konuşuyoruz hem doğaya hem de insanın doğasına 
yönelik son derece özgürlükçü bir insanımız olduğunu düşünüyorum. Bu 
bağlamda cinsel eğitim meselesi de verilerin son derece az bulunduğu bir konu. 
Ama Türkiye’de cinsel eğitimin de son derece siyasal ve sosyo-ekonomik olarak 
kurgulandığını düşünüyorum. Cinselliklerimizin, toplumsal cinsiyet söyleminden 
birini alırsam,  aslında son derecede mahrem ve kişisel olan bu meselelerde 
son derece kolektif çarpışmaların nesnesi olduğunu düşünüyorum. Onun için 
son cümle… Cinselliği konuşmaktan utanmayacağız. Tabii ki sosyal ve siyasi 
bağlamıyla. Çünkü artık önümüzdeki bu dönemde mahremiyetle, saklamayla, 
gizlemeyle rutubetli ortamda söylemini inşa edenlere karşı bizim tek sermayemiz 
özelde ve kamusal alanda özgürlükler ve özgürlükçülük.

Zafer Gençaydın: Önce soruları bana gelen kâğıt sırasıyla açıklamak 
istiyorum. İki arkadaş ismini yazmamış. Herhalde onlar soruyu okuyunca 
kendilerini bileceklerdir. Birinci soru: “Nietzche, sanatçıları üstün insan olarak 
görür. Yozlaşmış ve çürümüş bir toplum ahlâkını yeniden oluşturma işini ve 
toplumu arkasından sürükleyecek, sıkıntıları ortadan kaldıracak ve toplumsal 
sıkıntıları dile getirecek insan olarak görür. Der ki: ‘Yaratmayı Tanrıdan alıp 
sanatçıya veriyorum’. Türkiye’deki sanatçıların ve sanatla uğraşanların, felsefeyle 
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uğraşanların Türkiye’nin sorunlarına çözüm konusunda sessiz kalmaları ve 
azınlık sorunlarına duyarsız kalmalarının nedenlerini nelerdir?” diyor 

Şimdi efendim önce şunu söyleyeyim, bir sefer Nietzche niçin sanatçılara 
veriyor Tanrı görevini. Sanatçılar içinde bulundukları doğayı eksik bulduğu 
için tepki olarak bunu tamamlamaya çalışır. Eğer kötü tamamlarsa berbat eder. 
Onun için sanatçının böyle bir iddiası var. Yani bu, şu demektir. Kendisinin 
doğayı eksik görmesi, aslında gerekli ilişki içinde kendisiyle karşılaşmayı göze 
alma en zor şeydir. En zor şey insanın kendisiyle karşılaşmayı göze almasıdır. 
Hiç kimse buna cesaret edemez. Dikkat edersek herkes az çok “ben zenginim, 
fakirim, güzelim, çirkinim, işte uzun boyluyum, kısa boyluyum” der ama hiç 
kimse ben az akıllıyım demez. Onun için bu insanlar için en zor şey, kendisiyle 
karşılaşmayı, didişmeyi demiyorum dikkat ederseniz, kendisiyle karşı karşıya 
gelmeyi göze almaktır.  Bazıları efendim sanatçıyı kutsuyorsunuz falan filan… 
hiçbir sanatçı ben sanatçıyım demez. İşte bazıları ben sanatçıyım, biz sanatçılar 
şuyuz buyuz diyorlar. Anlarım ki büyük ihtimal sanatçı değillerdir. Sanatçılar 
gizli duran, gölgede duran insanlardır. Rilke’nin bir sözü var: “Sanat eseri de 
sanatçılar da biraz salaktırlar.” Bu salaklık da şu; tenezzül etmezler gösterişe. 
Gösteriş meraklılarının hiçbiri sanatçı değillerdir. Sanatçının salak duruşuna 
bakıp da aptal sanılmasın. Dahiler bunu bilirler. 

Azınlıklar ya da azınlık sorunu veya Kürt sorunu falan, sanatçı arkadaşlar 
evrensel insanlardır. Sanatçı için en büyük özellik budur. Sanatçılar ayırım 
yapmazlar. Onun için tarih boyunca sanatçılardan hep devlet adamları, daha 
doğrusu egemen güçler korkmuşlardır. Sessiz duruşları yüzünden mi? Şöyle 
söyleyeyim, her sanatla uğraşan sanatçı değildir. Her sanatçının çağının bir 
parça filozofu olması gerekir. Ama tabii bir de şunu söyleyeyim. Sanatçıların 
çoğu şuna inanırlar. Ne dil birliği… Dil tabii çok önemli ben haddim olmayarak 
şunu söyleyeyim. Güzel sanatlardan resimle uğraşmama rağmen arkadaşlarım 
arasında titiz ve iflah olmaz bir dilci olarak söylenirim. Hayır estağfurullah böyle 
bir iddiam yok. Fakat dil çok önemlidir. Çünkü insanların duygularını ifade etme 
aracı dildir. Fakat bunun üstünde hiçbir sözcüğe, hiçbir dile ihtiyaç duymayan 
evrensel bir sanat dili vardır. Bu çok önemlidir. Bunun adı da duygu dilidir.  Onun 
için ne ırk birliği ne din birliği bizi bütünleştirebilir. Bizi bütünleştirecek tek bir 
birlik vardır; o da duygu birliği. O da bilgi birliği falan değil. Bilgisiz toplumlar 
cahil, duyarsızken duygusuz toplumlar barbardır. Onun için bizim sorunumuz 
duygusuzluktur. Buna bağlı olarak ben şunu söyleyeyim; bilmediklerinden değil 
hatta çok bildiklerinden… Bir tane Karadeniz atasözü vardır: “Duvarda fasulye 
durmaz.” İstediğiniz kadar söyleyin kimsenin aldırış ettiği yok. Çünkü şunu 
söyleyeyim. Mevlana der ki, “Siz ne kadar bilirseniz bilin söylediklerinizin tümü 
karşınızdakinin anladığı kadardır.”  Bu bakımdan “duvara fasulye atmak” sözünü 
ben Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın yüzüne söyledim. Efendim, hocam, bunu 
neden söylemiyorsunuz? Ben bunu otuz yıldır söylüyorum. Yılda on beş, yirmi 
konferans veren bir insanım. Yazıyorum, çiziyorum ama bakın siz Kültür Bakanı 
olarak duymamışsınız; demek ki duvarda fasulye durmaz. 

Arkadaşlar, birinci sınıf insanlar, birinci sınıf insanlarla çalışırlar. İkinci 
sınıf insanlarsa dördüncü sınıf insanlarla çalışırlar. Onun için bugünkü iktidar 



156

ve egemen güçler ilkokuldan, devletin egemen yönetiminden cumhurbaşkanına 
kadar dördüncü sınıf insanlarla çalışırlar. Çünkü kendi gibilerini arıyorlar. Onun 
için sanat, sonsuz gizemlerin gizli olduğu evrenin karşılıksız algılanması sonucu 
duyulan estetik heyecanın keskin bir şekilde tetiklemesi sonucuyla yaratılan 
güzelliklerdir. Onun için birinci sınıf zekâlar yaratırlar, ikinci sınıf zekâlar 
izlerler, üçüncü sınıf zekâlar da reddederler. Bunun için ülkeyi üç türlü zekâ 
yönetiyor. Anlaşılmıyor söylenenler. 

İkincisi, hemen “Yaşadığımız ülkede verilen eğitim dayatmacı eğitim. Buna 
alternatif verilecek olan özgür eğitim nedir?” Değerli arkadaşlar deminden beri 
konuşuyorum. Başta bizim aile dayatmacı. Önce biz hepimiz dayatmacıyız. 
Niye dayatmacıyız? 1500 yıl kul zihniyetiyle, 600 yıl tebaa zihniyetiyle yetişmiş 
bir toplumun modernizmle feodalizm arasında gidip gelen kültürel şizofrenisi 
içinde yaşıyor toplum. Bu da tebaa ya da kul zihniyeti içinde yetişmiş toplumun 
itaat toplumu, biat toplumu…  çünkü devletin adamlarının kin ve nefretten 
bahsetmeleri, nefretin bir sözde sanat olduğunu iddia eden kişiler, itaatin nefret 
kılığına bürünmesidir. Yani o halde modernleşmeyle bu itaat arasındaki bu 
kültürel bataklıktan çıkmamız lazım. Bunun için de sanatın, bunun eğitiminin, 
daha doğrusu özgürleştiren eğitimin aynı zamanda sanat yoluyla verilmesi 
gerekir. Çünkü sanat sadece düşünmeyi değil aynı zamanda yapmayı, yaratmayı, 
bir şeyi somutlaştırmayı gerektirir. İnsanların çoğunun yok oluşunun nedeni bir 
değer üretememekten, yaratamamaktan geçer. Boşluk buradan kaynaklanıyor. 
Hiçbir değer üretemeyen, hiçbir şey yaratamayan…  tabii düşünsel değerler 
vardır mutlaka ama insanoğlunun bir doğası var. Somut şeylerden hoşlanır. 

Üçüncü soruya geçiyorum. Diyor ki: “Çocuklardaki bilinçaltı kaydı nasıl 
gelişmiştir ve bu gelişmeyle sanatı nasıl özdeşleştirebiliriz?” Algı diye bir şey var. 
Algı, duyular aracılığıyla aldığımız izlenimlerin beyinde anlam kazanmasıdır. 
Beyinde anlam kazanmıyorsa bu algı değildir. Bu mekanik bir olaydır. Yani 
bir görüntünün, ben size bakıyorum ve sizi aşağı yukarı görüyorum fakat 
sizin görüntünüzün benim gözüme düşmüş olması tam bir algı sayılmaz. Algı 
sayılması için benim seçilmiş bir hedefe bakmam ve derin bir dikkatle incelemem 
gerekir. İşte o zaman beyinde anlam kazanır. Şöyle söyleyeyim 11 yaşına kadar 
nöronlar yani duyu organlarımızla ilgili sinirler, nöroloji dediğimiz sinir bilimi 
uzmanlarına göre mesela beyne giren sinirlerin %50’sinin sadece görmekle ilgili 
olduğu söylenir. O halde sinirlerin sadece %50’si görmekle ilgilidir. Hiçbir söz 
gördüklerimizi anlatmaya yetmez. O nedenle görsel eğitim çok önemlidir. O 
yüzden çocuk doğduğundan beri fotoğraf makinesi gibi çeker. Bir söz yine “Akıl 
dişi doğar. Hamile kalmadan doğuramaz.” Akıl denen şey duyu organlarıyla 
aldığımız izlenimlerin toplanmasıyla hamile kalır ve işlenerek düşünceye dönüşür. 
Bu nedenle bu anlamda bilinçaltımızın zapt edilmesi olayı illa kesif bir beyinsel 
algılama olmasa da mekanik de olsa etkilenecektir. Hocam, sabırsızlandınız 
biliyorum ama son cümle… Bir Çin atasözü: “işitirsem kurtulurum, görürsem 
hatırlarım, yaparsam bilirim.”

(Ses kayıtlarındaki teknik bir sorun nedeniyle tartışmanın devamını sunamadık; 
özür diliyoruz.)
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DEĞİŞİK BOYUTLARI AÇISINDAN ÇOCUKLUK
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Türkiye’de Toplumsal Yaşamın 
Değişik Boyutları Açısından Çocukluk

Oturum Başkanı: Adalet Bayramoğlu Alada*

Burada hâlâ bulunuyor olmanıza teşekkür ediyoruz. Masadaki tüm arkadaşlarım 
adına da hepiniz selamlayarak son oturumu açmak istiyorum. Öncelikle Eğitim 
Sen’li bir öğretim üyesi olarak, ancak son dönemde enerjisini çokça tüketmiş bir 
Eğitim Sen’li olarak, gerçekten toplumun en can alıcı bir sorununu böylesine 
bir toplantı düzeyinde organize ettiğiniz için ve bizleri de buraya katılımcı 
olarak davet ettiğiniz için hem merkez hem yereldeki arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz, kutluyoruz. Dilerim ki sonuçları itibariyle de bize ve topluma dönerek, 
sonuçlarıyla kalıcı bir çaba olur bu enerjiniz. Önce takvimlerde gördük çocukların 
güzel resimlerini. Eğitim Sen her yılbaşı küçük takvimleri masamızın üzerine 
koyup çok renkli, çok neşeli resimleriyle bizi yıl boyu umutlandırdı. Şimdi biz 
de onların adına, çocuklar adına özellikle dezavantajlı bu çocuklarımız adına 
belki bu toplantıda küçük, umut veren çabalar için bir başlangıç, bir eylem planı 
üretebiliriz; dileğim bu yönde. 

Sabrınızı çok fazla tüketmeden hemen isterseniz toplantının konuşmacılarına 
sırayla söz verelim. İlki Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Sultan Kavili Arap 
“Neoliberal Sermayenin Kentsel Dinamikler Açısından Kentsel Mekânda 
Çocukluk” …

*  Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, SBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim 
üyesi.
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Neoliberal Dinamikler Açısından Kentsel Mekânda Çocukluk

Sultan Kavili Arap1

   
Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir 
günlüğüne
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
oynasınlar türküler söyliyerek yıldızların 
arasında
dünyayı çocuklara verelim
kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir 
ekmek somunu gibi
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı

Nazım Hikmet

Giriş
Kuralsızlığın hakim olduğu küreselleşme sürecinde, sermayenin gelişebilmesi 

ya da varlığını sürdürebilmesi için mekânı dönüştürmesi, yeniden ve yeni 
ilişkiler çerçevesinde tanımlaması ve üretmesi gerekmektedir (Ergun ve Gül, 
2009: 296). Bu kapsamda çeşitli yöntemlerle sermayenin önündeki engellerin 
adım adım kaldırıldığı bir süreçte kentler için öngörülen sorunlarla mücadele ve 
yeniden yapılandırma hedefleri sermayenin iştahını kabartmaktadır.  “Uygarlığın 
atölyeleri” (Harvey, 1996: 181) olarak adlandırılan kentler ise, günümüzde 
piyasa güçlerinin dinamikleri tarafından şekillendirilmektedir. Ancak bu 
çerçevede yapılan çalışmalar ve yatırımların etkisiyle kentlerde yaşam hem 
fiziksel hem de niteliksel olarak bozulmaktadır. Kentler gün geçtikçe toplumsal 
eşitsizliklerin en yoğun ve çarpıcı biçimlerde yaşandığı mekânlar olmaktadırlar. 
Varsıllığın dışavurumcu mekânları ile yoksulluğun gözden uzak tutulmaya 
çalışılan mekânları ve ikisi arasındaki çelişki artık tüm kapitalist kentlerin ortak 
bir özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır (Şengül, 2001:189).

Dünya hızlı bir biçimde “gelişirken”, yaşanan kent ve çevre sorunları ve 
yarattığı tehditlerin tanımlanmasında ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinde, 
sermaye yine belirleyici bileşen olarak yer almakta ve çözüm çalışmalarını kâra 
dönüştürme hedefini gözetmektedir. Örneğin, yirminci yüzyıl ve sonrasında 
çocukluk çağına ilişkin hem ailede hem de toplumda gelişen hassasiyet, konunun 
sermayenin planlarının da odağına oturmasına neden olmuştur. Neoliberal 
dönemde çocuk, sermaye için önceki dönemlerden farklı olarak ucuz işgücü 
olmasının ötesine geçerek, eğitim, sağlık, giyinme oyuncak ve teknoloji gibi 
alanlarda yeni bir pazar öğesi haline gelmiştir. 

1  Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüsekokulu öğretim üyesi.
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Kentsel alanda yaşanan değişimlerden en çok etkilenen gruplardan birisi 
olarak tanımlanan çocukluk çağı sorunları ve bu sorunların etkileri günümüzde 
sıklıkla değinilen bir konu olmuştur. Bu kapsamda çocukların kentlerde 
yaşadıkları sorunlar, bu sorunlara getirilmeye çalışılan çözüm önerileri ve 
geleceğin yetişkinleri olan çocukların bir birey olarak dikkate alınması ve 
sağlıklı ortamlarda büyümesinin gerekliliğinin altı çizilmektedir. Bununla 
birlikte, getirilen çözüm önerileri yaşanan dönemin doğasına uygun olarak 
parçacıl ve projeci bir yaklaşımla, geçici ve kısa ömürlü projelerle sınırlı olarak 
yürütülmektedir. 

Bu çalışmada sermayenin neoliberal politikalar eşliğinde kendini var etmesi 
ve büyütmesinin aracı olarak yeniden üretilen kentlerin artan sorunlarının 
kentte yaşayan çocuklara yansımaları ve bu sorunlar ve onlarla baş etmek üzere 
üretilmeye çalışılan düzeneklerin çocukluk çağı açısından değerlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda birinci bölümde neoliberal politikaların kente 
yansımaları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise ortaya çıkan kentsel 
sorunların kentlerdeki çocuk nüfusu üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ve bu 
etkileri azaltmak adına kentsel alanlarda uygulanan sorun çözme yöntemleri, 
örnekler üzerinde değerlendirilmiştir. Çalışmada, kentsel alana ilişkin tanımlanan 
sorunların sermayenin müdahale gerekçelerini yaratması açısından kolaylaştırıcı 
olduğu ve bu sorunların sadece çocukların değil, kentlerde -özellikle de azgelişmiş 
ülkelerde ve daha çok yoksul mekânlarda- yaşayan insanların yaşamlarını 
oldukça zorlaştırdığı ön kabulüyle yola çıkılmıştır. Ancak son yıllarda özel bir 
ilgi gösteriliyormuş izlenimi verilmeye çalışılan, üzerinde çok sayıda araştırma 
yapılan ve düzeltici olma hedefi ifade edilen çocukluk çağına ilişkin çalışmalar 
öne çıkarılmaktadır. Bu nedenle bu konu Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve 
uluslararası ölçekte üretilmiş çözüm önerileri Türkiye’deki kentlerde uygulanan 
örnekler üzerinden değerlendirilmiştir.

1. Neoliberalizmin Kente Yansımaları
Tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, denetim işlevinin toplandığı, toplumun 

yerleşme, barınma, çalışma, eğlenme gibi gereksinimlerinin karşılandığı 
heterojen, büyük yerleşmeler olarak tanımlanan kentler (Keleş, 1998: 75; 
Aslanoğlu, 1998:13), ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel özellikleri olan 
mekânlardır. Günümüzde daha çok ekonomik özellikleri ile öne çıkarılan kentler, 
bu özellikleri gereği sanayi devrimleri sonrasında kentlere yönelik yoğun göçlerin 
de içinde yer aldığı gelişmelerin etkileri ile mekânsal ve toplumsal yaşamda 
oluşan yapısal dönüşüm ve bu dönüşümün kentsel yaşamda yarattığı sorunlar 
nedeniyle tartışmalara konu olmaktadır. 

Kente göç 18. yüzyılda Sanayi Devrimi ile hızlanmaya başlamış, 20. yüzyılda 
ise kentlerde yaşayan nüfusun kırsal alanda yaşayanlardan daha fazla olduğu 
bir sürece geçilmiştir. Bu süreçte insanları kente iten nedenler arasında coğrafi 
konum, sanayileşme, kent yaşamının çekici özellikleri, teknolojik gelişmeler, 
siyasal sebepler, sosyo-psikolojik ve kültürel gerekçeler yer almıştır. 1900 yılında 
dünya nüfusunun sadece onda biri, yani 160 milyon kişi kentlerde yaşıyorken, 
2000 yılının başlarında bu oran 20 kat artarak dünyanın yarısı (3.2 milyar insan) 
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kentlerde yaşar hale gelmiştir (Ponting’ten akt. Sandal ve Karademir, 2013:157).  
Dünyada 1950’de kentlerde yaşayan nüfus oranı %29.1 iken, 1980’de %39.2’ye 
2000’de %47.1’e 2014’de %54’e çıkmıştır. BM verilerine göre 2050 yılında bu 
oranın %66’ya çıkması beklenmektedir. Kentli nüfusun yaklaşık olarak 1/8’i, 
nüfusu 10 milyonun üzerinde olan 28 mega kentte yaşamaktadır (UN2, 2014:1-2). 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kentleşme hızlı bir biçimde devam 
etmektedir. Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra artarak devam eden göçün 
yönü daha çok kente doğru olmuş, 1950’li yıllarda %25.04 olarak verilen kent 
nüfusu, 1985’te %53.03 ile yüzde ellilerin üzerine çıkmış (TKB, 2011: 41), 2012 
yılında ise %77.3 olarak belirtilmiştir (TÜİK, 29.1.2014)3. Ancak Türkiye gibi 
ülkelerde göç denildiğinde kırsal alandan kentsel alanlara göç eden köylü nüfus 
ve bu nüfusun büyük kentlerde doğurduğu gecekondulaşma, yarı işsizlik, kent 
kültürüne uyum sorunlarıyla biçimlenen bir süreç (Öncü ve Weyland, 2007: 19) 
anlaşılmaktadır. Türkiye azgelişmiş ülkelerin dokusuna uygun biçimde hızla 
devam eden kentleşmenin yarattığı sorunların çözülmesi bir yana, küresel ölçekte 
yürütülen neoliberal politikaların da etkisiyle derinleştiği bir coğrafya olmuştur. 
Bu kapsamda kentsel kamu hizmetleri özel sektör eliyle üretilmekte, esnek üretim 
modeli yaygınlaşmakta, sosyal devlet uygulamalarından vazgeçilmekte, kentte 
işsizlik ve yoksulluk artmaktadır. 

Mumford (1991: 691), ilk olarak tanrının evi biçiminde ortaya çıkan kentin 
ortaya çıkışını sağlamış olan kutsallık, güç ve kişilik karışımının günümüz 
ideolojisine ve kültürüne uygun olarak yeniden ele alınıp yeni kentsel, bölgesel 
kalıplara dökülmesi gerektiğini ifade eder. Bu tanımlamaya uygun olarak kent 
önceleri kentleşmenin hız kazandığı Sanayi Devrimi ve sonrasındaki gelişmelere 
koşut olarak incelenirken, günümüzde neoliberal politikalar ekseninde 
yaşanan üretim tarzının dönüşümünün kentlere yansımaları çerçevesinde 
değerlendirilmektedir. 

Her üretim tarzı belli yerleşim biçimlerini ve özel olarak da kendine özgü 
bir kent tipini yaratmaktadır  (Laçiner, 1996: 10). Neoliberal politikalara özgü 
kent “en çok soyut bir alanda, sermaye birikimi açısından bazı önemli özellikler 
gösteren bir yerleşim noktası… düşük ücret karşılığında uysal bir işgücü, başka 
ekonomik faaliyetlere geçebilirlik, uluslararası pazar sistemi ile bağlantı ve çok 
para yapmaya elverişli bir iklim” biçiminde tanımlanarak ‘pazar’ durumuna 
indirgenmektedir.  Yapılan bu ekonomik analiz çerçevesinde kent, ‘kent 

2  BM 2014 raporunda kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge, %82 kentli nüfusla 
Kuzey Amerika. Latin Amerika ve Karayipler’de kentli oranı %80 iken Avrupa’da bu 
oran %73.  Dünya kırsal nüfusunun %90’ını Afrika ve Asya barındırmakta olup, onların 
da hızla kentleşeceği belirtilen raporda, bu hızlı kentleşmenin altyapı, eğitim, sağlık başta 
olmak üzere birçok problemi de ortaya çıkaracağı vurgulanmaktadır.

3  Büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak 
katılmasıyla bu oran 2013 yılında %8.7 olarak tespit edilmiştir (TÜİK, 29.1.2014). Bu 
veriler, siyasal bir düzenleme sonucu kırın niteliğinde herhangi bir değişme olmadan 
kentsel alan sınırlarına girmesi nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır.
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dinamiklerini’ kullananların, büyük uluslararası şirketlerin ve onlara hizmet eden 
komprador elitin işine yaramaktadır (Friedman, 1996: 79).

Dünya yüzeyinin %2’sini kaplamasına karşın dünya kaynaklarının %80’ini 
tüketen kentsel alanlar (Rode, 2012: 80), kapitalist örgütlenme ve sermaye 
tarafından, her alanda olduğu gibi kârlılığını maksimize edecek bir araç olarak 
görülmektedir. Araçsallaşan mekân ise, diğer tüm özellikleri göz ardı edilerek, 
sadece niceliksel değerlerle tarif edilerek altyapıya indirgenmektedir. Kentler 
kapitalist ekonominin gereksinimlerine ve değişen koşullarına bağlı olarak 
her defasında yeniden tarif edilmekte, örgütlenmekte, gerekirse tümden yok 
edilmekte ve yerini yeni ilişkilerin ve durumların alabileceği yeni ortamlar 
almaktadır.  Böylece, toplumsal, kültürel ve coğrafi mekânsal değerler göz ardı 
edilerek sadece kapitalist ekonominin kendine özgü koşulları içinde belirlenen 
ve biçimlenen bir mekân anlayışı toplumsal pratiklere hâkim olmaktadır (Yırtıcı, 
2005: 11-12). Artığın üretimi, mülk edinilmesi ve dolaşımı ise kentselliğin iç 
dinamiklerine bağlı olarak değil, sanayi toplumunun getirdiği koşullar tarafından 
düzenlenmeye devam etmektedir (Harvey, 1996:280,281). Kapitalizmin gelişme 
aşamaları, yerleşim sistemini de dönüştürmekte, sermayenin iç bileşenleri ve 
sermaye–emek arasındaki hiyerarşik ilişkiler yerleşim merkezleri arasındaki 
hiyerarşiyi de yeniden yapılandırmaktadır. Bu kapsamda yerleşim sistemi, 
sermaye ve emeğin, buna bağlı olarak üretim ve tüketimin mekânda yeniden 
dağılımı anlamına gelmektedir (Ataay, 2001: 54). 

1980’li yıllardan itibaren dünyada ve Türkiye’de mekânsal dönüşüm iki temel 
üzerinde yükselmektedir. Bunlardan birincisi neoliberal politikalarla devlet ile 
sermaye arasında yeniden biçimlenen ilişkiler ve kentsel alanlarda sınıfların 
hak sahipliğinin yükselen sınıflar lehine yeniden düzenlenme çabasıdır. Diğeri 
ise, kentsel alanın bütünüyle metalaștırılarak sermaye birikimi mantığının içine 
alınması ile kentin kamusal mekân olarak varlığının aşındırılmasıdır (Kurtuluş, 
2006: 9).

Bu süreçte kentler, artık coğrafi olarak sınırlanmayan uluslararası üretim, ticaret 
ve finansman etkinliklerinin mekânsal örgütlenmesinin birer parçası durumuna 
getirilmiştir. Devletin kalkınma ve toplumsal adalete ilişkin sorumluluklarından 
sıyrılması ve sermayenin önündeki engellerin kaldırılmasıyla, günümüzde 
kentler ve yerel yönetimler bu yeniden yapılanmanın önemli kurumları olmuştur 
(Şengül, 2007: 90). Yerel yönetimlerin başarısı ise artık, kentlisine götürdüğü 
kamu hizmetinin niteliği ile değil, kente çekeceği yatırımın miktarı ve kârlılığı ile 
ölçülür hale gelmiştir (Kiper, 2007: 78,80). 

Neoliberal dönem kentlerine bakıldığında öne çıkan/çıkarılan bazı kentlerin 
yoğun göç almasının da etkisiyle sermaye, üretimini ve kârlılığını kolaylaştıran 
kentlerde yoğunlaşmış, sonrasında kentlerde oluşan hiyerarşik ilişki, mekânsal ve 
toplumsal ayrışma, kentler arası ulusal/uluslararası düzeyde öne çıkan rekabet, 
kentlerin dokusunu ve bu kentlerdeki yaşam koşullarını da önemli ölçüde 
etkilemiştir. Bu yeniden yapılanma sürecinde kentlerdeki değişim kendini her 
alanda hissettirmekte; kimliği olan kentlerden birbirini taklit eden/yarışan dünya 



163

kentlerine; hedefi kamu yararı olan hizmetten-kullanan öder ilkesi gereği bedelinin 
ödendiği ve kârlılık sağlayıcı hizmete; vatandaştan müşteriye; üretim merkezi 
olan kentten tüketim merkezine dönüşmüştür. “Kapitalizmde içsel olarak varolan 
ve gelirler açısından ifade edilen geleneksel eşitsizlik, artık konut koşullarından 
çalışma saatlerine kadar uzanan, sağlık, eğitim ve kültürel olanakları da içine alan 
birtakım ortak hizmetlere erişebilirlik ile tanımlanabilen yeni toplumsal ayrım 
noktalarıyla” ifade edilmiştir (Castells, 1997: 27).

Kent sayısının ve kent nüfusunun giderek arttığı bu süreçte yaşanan değişimler 
kentlerde yoğun olarak hissedilmektedir. Kentler nüfus olarak büyümekte, 
mekân olarak hızla genişlemekte ve değişmekte, kentteki yaşam tarzı ve tüketim 
alışkanlıkları da buna koşut olarak farklılaşmakta, sınıfsal farklılıklar daha 
görünür hale gelmektedir. Bu süreçte bir yandan yoksulluk ve yoksul kesimlerin 
kamu hizmetine olan gereksinimi artarken, diğer yandan gerek merkezi, gerekse 
yerel düzeyde kamu yararı kavramı daraltılmakta ve geçmişte kamusal hizmet 
olarak tanımlanan alanlarda özel sektör hizmet vermeye devam etmektedir. 
Yeni liberal politikalar ışığında kent merkezlerinde öne çıkan toprak rantı 
sonucu kentteki kamusal alanlar da özelleştirmelerle el değiştirerek sermayenin 
hizmetine sunulmaktadır. 

Metropolleşme olarak ortaya çıkan mekânsal örgütlenme ise, yeni teknolojilerin 
sağladığı olanaklara bağlı olarak geleneksel kent kavramının çözüldüğü, yeni 
yaşam alanlarının oluştuğu bir kent ve ona eşlik eden yeni bir yaşam formatı 
sunmaktadır (Yırtıcı, 2005: 10). Bunun en önemli örnekleri, gökdelenler, 
plazalar, çok katlı ve heybetli alışveriş merkezleri, çok yıldızlı oteller, rezidanslar 
olarak biçimlenen kentte rantı yüksek alanlarda “anıtsallaşmış” (Kiper,2007: 81) 
yapılardır. Bu yapılar kentin dokusunu da önemli ölçüde değiştirmektedirler. 
Böylece neoliberalizmin kentsel alana önemli bir yansıması özgünlükleri ve 
farklılıkları hızla yok edilmiş, dünyanın birçok yerinde uygulanan benzer 
tasarımlarla birbirine benzetilmiş yapılar olmaktadır. 

 
Bir yandan kent içindeki sınıfsal farklılıklar artarken diğer yandan küresel 

düzeyde sosyo-kültürel bir tektipleşme yaşanmaktadır. Dünyanın neresine 
giderseniz gidin aynı gelir düzeyine sahip insanların bir örnek konutlarda 
yaşaması, hemen her kentte benzer biçime sahip alışveriş merkezlerini gerek 
alışveriş, gerekse eğlence mekânı olarak kullanmaları, moda olarak üretilen ve 
kendilerine sunulan tüketim malzemelerinden hoşlanmayı öğrenmeleri bunun 
tektipleşmeye ilişkin yansımalarıdır. Farklılaşmanın göstergesi ise kentlerin 
varsılları ve yoksullarının toplumsal ve mekânsal ayrışmasıdır. Varsıllar 
kendilerini kent merkezinden uzakta, kentsel hizmetlerin önemli bir kısmının 
içeride sağlandığı, yüksek duvarları, özel güvenlikle korunan, alışılmış mahalle 
kurgusunun aksine dışarıdan kolaylıkla ziyaretçi kabul edilmeyen mekânlara 
kapatmışlardır. Yoksullar ise yine kentin çeperinde ama bu kez varlık düzeyleriyle 
uyumlu gecekondu bölgelerinde ya da kentin merkezinde çöküntü alanları olarak 
da tanımlanan eskimiş konutların bulunduğu bölgelerinde yaşamaktadırlar.  
Ortak özellikleri ise farklı gerekçelerle de olsa kentten kopuk olmaları ve kentsel 
yaşama karışmamalarıdır.
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Yeniden biçimlenen kentlerin sürdürülebilirliğinin ve kentte birlikte yaşamın 
sağlanması ve yaşanan/yaşanması muhtemel sorunlarla baş edilebilmesi için 
çoğulculuk, hesap verme, yönetişim, katılım gibi kavramlar ise bu süreçte öne 
çıkarılmıştır. Kulağa hoş gelen tanımlamalarıyla ve yer yer abartılarak, üretilen 
projelerde yeni bir uygulamaymış gibi sunulan bu kavramlar bu projelerin kamu 
yararına olduğunu kanıtlamak için kullanılmaktadır. Ancak kent yeni biçimini 
yine sermayenin istekleri doğrultusunda almaktadır. Bu süreçte sermayenin 
kentlerdeki rant alanlarına yöneldiği, bu bölgelerde yapılan kârlılık hedefli 
yatırımların kentlerin gerek fiziksel gerekse toplumsal dokusunda değişmelere 
yol açtığı, bu doku değişimi ile birlikte sayıları hızla artan sorunlarla karşı karşıya 
kalındığı söylenebilir.   

Oysa kentleri sadece ekonomik bir eylemin bir sonucu olarak düşünmek ve 
toplumsal özelliklerini göz ardı etmek yanlış olur. Temelde mekânın üretimi 
ve tüketimi toplumsal bir örgütlenme ve bu örgütlenmenin sosyo-ekonomik 
ve politik kriterleri çerçevesinde gerçekleşir. Kapitalizmde “mekân üretimi” 
ifadesi ile anlatılmak istenen, kapitalist ekonominin gerektirdiği belirli toplumsal 
ilişkiler ve örgütlenmeler dahilinde, mekâna ait toplumsal bilginin nasıl oluştuğu, 
bu örgütlenme tarzının mekânı nasıl etkilediği ve dönüştürdüğüdür. Günümüzde 
kentsel alanda bu yaklaşıma uygun olarak ekonomik süreçlerin çok daha 
önemli bir rol aldığı ve aslında kültürel pek çok durumun bile ekonomik olgular 
tarafından belirlendiği ve açıklanmaya çalışıldığı söylenebilir (Yırtıcı, 2005: 1-3). 
Bu çerçevede kente ilişkin politikalar girişimcilik, pazarlama, imaj yaratma, yerel 
kalkınma, stratejik planlama ve büyük kentsel projeler ekseninde tariflenmiştir 
(Öktem, 2011: 34). Bu süreçte kamu yararından vazgeçilmiş, yerel düzeyde 
hazırlanan proje ve planlarla sermaye kente çekilmeye çalışılmış. Kentteki 
dar gelirlilerin, gecekondu bölgelerinin sorunları göz ardı edilmiştir.  Rantı 
yüksek olan kentsel alanlar yüksek katlı ve yüksek nitelikli konutlara, alışveriş 
merkezlerine, otellere açılmıştır. Kentte toplumsal sınıfların hem mekânsal 
dağılımı hem de konut tercihleri değişmeye, mekânsal ayrışma derinleşmeye 
başlamıştır. Artık “eşitsizliklerin keskinleştiği mekân” (Ocak, 1996: 35) olarak 
tanımlanan kentler neoliberal küreselleşme projesinin kurucu öğelerinden biri 
olarak görülmüştür (Öktem, 2011: 24). 

1.1. Kentlerin Çehresini Değiştiren Uygulamalar
Kentsel dönüşüm ve özelleştirme uygulamaları, kentsel alanda sermayenin 

yeniden üretimini şekillendiren iki temel uygulama olarak öne çıkmaktadır. Bu 
iki uygulamadan kentsel dönüşüm ile Türkiye’de kentsel mekânlardaki konutların 
çoğunlukla yeni üretilen alanlarla kent dışına doğru yayılma biçiminde yeniden 
üretilmesi, özelleştirmeler yoluyla kentsel mekânlarda kamuya ait alanların 
özel sektöre devredilmesi sonucu bu alanların yeni kullanım biçimlerinin kente 
yansımaları ifade edilmektedir.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan uygulamalar, kentin hangi sorunlarını 
azaltmakta ve nasıl bir dönüşüme hizmet etmektedir, sorusu üzerinde tartışılan 
bir konudur. Kentsel dönüşümün neye hizmet ettiği konusunda genel kabul 
görmüş temel yaklaşım ise ekonomiyi canlandırma boyutudur. “Kapitalist kent 
doğası gereği değişim değerini ön plana alan çıkar gruplarının etkin olduğu 
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bir ilişkiler ağı sistemine dayanır” (Ergun ve Gül, 2009: 301). Serbest piyasa 
ekonomisi kentsel alanı da içine alacak biçimde genişlerken,  kentsel mekân ve 
kentsel topraklar piyasada kolayca değiștirilebilir değere dönüştürebilecek bir 
imar plancılığı yaklaşımıyla değerlendirilmektedir. Böylece kentsel arazilerin 
yanı sıra kentin tarihsel, kültürel ve coğrafi mekânsal sermayesi de bu planlar 
aracılığı ile kentli nüfusun büyük bir kısmını dışarıda bırakacak biçimde yeni 
varsıl sınıfların kullanımına uygun hale getirilmektedir (Kurtuluş, 2006: 11). 

Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamaları, mekânsal anlamda sanki sadece 
riskli konutların dönüşümü ekseninde ele alınıyormuş gibi görünse de, asıl hedef 
işin ekonomik getirileridir. Bu vurgu konuya ilişkin yetkililerin açıklamalarında 
da açıkça yer almakta olup, örneğin kentsel dönüşüm kapsamında, Türkiye’de 
yenilenmesi gereken 7 milyon konutun bulunduğu, önümüzdeki 20 yıl içinde 
gerçekleşecek dönüşümün toplam maliyetinin 400-500 milyar dolar olmasının 
beklendiği belirtilmektedir. Ayrıca, başlatılan kentsel dönüşüm projeleri ve 
büyük ölçekli kamu projeleri nedeniyle 2014 yılı içerisinde konut sektöründe bir 
daralmanın yaşanmış olmasına karşın bundan inşaat sektörü ve alt sektörlerinin 
etkilenmediği (“İnşaatta Yan…”, 31.10.2014) vurgusu ise kentsel dönüşümden 
beklentinin niteliği hakkında fikir vermektedir. Bunu destekleyen bir diğer bilgi 
ise dünya ekonomisinde yaşanan durağanlığa karşın Türkiye’de kentsel dönüşüm 
sayesinde gayrimenkul sektörünün çok hareketlendiği ve iştah kabarttığı, Çin, 
Almanya, ABD gibi ülkelerin Türkiye’deki kentsel dönüşümle ilgilendikleridir  
(“Kentsel Dönüşüm… ”, 5.10.2013). 

Özelleştirmelerin kente yansımaları ise kentsel mekânlarda kamuya ait araziler 
özel sektöre devredilerek yeni kullanım biçimleri kazandırılması yoluyla kentlerin 
işlevlerini ve siluetlerini değiştirerek gerçekleştirilmektedir. Özelleştirmeler 
yapılırken yürütülen tartışmalar, özelleştirilen alanların kullanılma amaçlarının 
biçimlenmesinde cılız kalmaktadır. Oysa bu arazilerin önemli bir kısmı kentsel 
rantı yüksek alanlar olup özelleştirme sonrasında imara açılmakta, kentin 
gereksinimleri, kamu yararı gözetilmeden kâr odaklı yapılara dönüştürülmektedir. 
Türkiye’de bu uygulamaların çok sayıda örneği bulunmaktadır. Malatya 
Sümerbank Fabrikasının özelleştirilmesi sonrasında yerine bir alışveriş merkezi 
(AVM) ve beş yıldızlı bir otel inşa edilmesi (Karaduman, 9.8.2013), Ankara’da 
Et Balık Kurumu yerine AVM kurulması, İstanbul’da İETT garajı yerine Dubai 
Kuleleri yapılması girişimi sıklıkla karşılaşılan bu uygulama örneklerinden 
sadece birkaç tanesidir (Kiper, 2007: 79). 

Son yıllarda Türkiye’de kent merkezlerinde yer alan az sayıdaki araziye 
kentin dokusunu bozacak biçimde çok sayıda AVM açılmaktadır. Bir plan 
dahilinde yapılmayan bu yatırımlar sonucunda Türkiye’nin AVM sayısında 
Avrupa ortalamasının üzerine çıktığı, AVM yatırımları açısından ise son üç yılda 
dünya ölçeğinde ilk üç ülke içerisinde olduğu belirtilmektedir (Duman, 2014: 
1-4). 2014 yılında Türkiye’deki toplam 370 AVM’nin4 112’sinin İstanbul’da 

4  Aynı döneme ait AVM sayısına ilişkin 340-370 arasında farklı rakamlar olup, bu çalışmada 
TESK’in verileri esas alınmıştır.
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yer aldığı ifade edilmektedir (TESK, 30.10.2014). Oysa bu sayı Londra’da 42, 
Berlin ve Roma’da 43, Barselona’da 45 ve Paris’te 15’tir (Anıl, 2014). AVM 
yatırımındaki bu yüksek sayı kentler arası rekabet konusu olmakta, İstanbul’un 
bu konuda Madrid’le yarıştığı söylenmektedir (Ataselim, 25.5.2014). Ancak, 
bütün bu yatırımlar yapılırken, kentin gereksinimleri, taşıma kapasitesi, bu 
devasa yapıların kente getirdiği ve getireceği yük gibi olası sorunlar üzerinde 
durulmamakta, hızla yenileri inşa edilmektedir.  

Gerek kentsel dönüşüm gerekse bu yatırımlar yapılırken göz ardı edilen 
konulardan önemli bir tanesi de kentin dokusuna uyup uymadığıdır. Özellikle 
birçoğu kentlerin yeşil alanlarından olan ve özelleştirme yoluyla satılan araziler, 
hızlı bir biçimde betonlaştırılmakta, kentler nefes aldığı az sayıdaki yeşil alanı 
da kaybetmektedir. Bunun önemli örneklerinden bir tanesi de 2014 yılında 
gerçekleşen bir özelleştirme uygulaması olmuştur. Bu kapsamda İstanbul’da 
71 taşınmaz için özelleştirme kararı alınmıştır (ÖİB, 8.5.2014). Özelleştirilen 
taşınmazlar arasında yapılaşma yasağı olan dere yatakları, yol, arkeolojik alan, 
dini tesis, belediye hizmet alanı gibi parseller bulunmakta olup (ÖİB, 8.5.2014), 
geçmişte örnekleri görüldüğü üzere ilerleyen yıllarda imar izniyle toplamda 2 bin 
dönüm arazinin imara açılması beklenmektedir5 (“Taşı Toprağı…”, 23.5.2014).

1.2. Yeşil Alan Yoksulu Kentler 
Türkiye’de yoğun göç alan kentlerde kentsel mekânlar, gerek göç nedeniyle 

ortaya çıkan konut ihtiyacı, gerekse sermayenin ihtiyaçlarına cevap verebilme 
hedefi nedeniyle kamusal nitelikte kentsel yeşil alanlara olan ihtiyaç dikkate 
alınmaksızın plansızca ve denetimsiz bir biçimde büyümektedir. Nüfus 
yoğunluğunun artması, kaçak yapılaşma, yeşil alanların azaltılarak yaşam ya da 
çalışma alanlarına dönüştürülmesi ve bu uygulamaların doğal sonucu olarak çevre 
kirliliğinin artması, kentleri yaşanabilir yerler olmaktan hızla çıkarmaktadır. 
Bu süreçte yükselen arsa değeri de kentlerde var olan yeşil alanların hızla yok 
edilmesinin nedenlerinden birisi olmaktadır. 

Diğer yandan her ne kadar kentsel yeşil alan kavramı, “kentlerde insanların 
dinlenmeleri, gezinmeleri çeşitli rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirmeleri ve 
doğaya yaklaşımlarının sağlanması amacıyla, kent yönetimlerince düzenlenen, 
ortak kullanım alanları”(Keleş,1998) olarak tanımlansa da, Türkiye’de kentsel 

5  Karara göre, Sarıyer Gümüşdere’de 590 bin 343 metrekarelik dere koruma, rekreasyon, 
dinlenme alanı, Rumelifeneri’nde 28 bin 450 metrekarelik askeri alan, Kartal 
Gümüşpınar’da 257 bin metrekarelik yeşil alan ve yol, Silivri Alibey’de 56 bin 557 
metrekarelik tarımsal üretim teknolojileri geliştirme parkı özelleştiriliyor. Çatalca 
Kaleiçi’nde 193 bin metrekarelik plansız alan, 197 bin 512 metrekarelik tarım alanı 
yapılaşmaya açılıyor. Bu konuda Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami 
Yılmaztürk, şu anki imar durumuna göre yapılaşmaya gidilemeyecek bu arazileri satın 
alanların, daha sonra imar mevzuatı ve anayasaya aykırı şekilde buralara imar verileceğini 
bildiğini söyledi. Özellikle Sarıyer Gümüşdere’de üçüncü köprü alanında kalan doğal 
sit olan ormanlık alanın özelleştirilme kapsamına alındığına dikkat çeken Yılmaztürk, 
bunun yeşil alanı korumak için değil, rant kazanmak için yapıldığını belirtmiştir (“Taşı 
Toprağı…”, 23.5.2014 ).
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alanda çevre düzenlemesi kapsamında kamusal alan olarak üretilen az sayıdaki 
park, anlaşılmaz biçimde beton park alanlarına dönüştürülerek toprağa temas 
olanaksız kılınmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, bir kentte kişi başına düşen yeşil alanın en az 9 
metrekare olması gerektiğini, 10 ila 15 metrekarenin ise ideal olduğunu 
belirtmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu rakam ortalama 20 metrekare civarındadır. 
Ancak Türkiye’de 1-9 metrekare arasında değişmekte (Kırdar, 5.6.2013) olsa 
da kentlerde kişi başına düşen ortalama açık yeşil alan miktarı 1.2 m² olarak 
alt sınırda yer almaktadır6 (“ÇMO’dan Yeşil Alan Çağrısı”, 27.8.2014). Oysa 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde (2014, Ek 2) çocuk bahçesi, park, 
botanik parkı, hayvanat bahçesi, mesire yeri, rekreasyon alanı açık ve yeşil 
alan kapsamında sayılmakta ve kişi başına aktif yeşil alan miktarı 10 m² olarak 
verilmektedir. Diğer yandan Londra (20 m²), Manchester (28 m²), Amsterdam 
(35 m²) örneklerinde olduğu gibi Avrupa kentlerine bakıldığında ise bu değerin 
ülkemiz kentleri için ortaya konulanlardan oldukça yüksek olduğu görülmektedir 
(Sandal ve Karademir, 2013:159).

Türkiye’de kişi başına düşen kentsel yeşil alan miktarının gelişmiş ülkelerdeki 
kentlerle karşılaştırıldığında oldukça az olduğu tespiti sıklıkla yapılmaktadır. 
Ayrıca bu miktarın artırılmasına ilişkin mevzuatta yeterli olmasa da gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. Buna karşın yeşil alan özellikle metropollerde 
arttırılmamakla birlikte, var olan ve aktif yeşil alana dönüştürme potansiyeli olan 
alanlar konut, iş merkezi, AVM, vb. inşa edilerek hızla betonlaştırılmaktadırlar. 
Bu gelişmeler kentlerin akciğerlerini yok etmekte, bu kentlerde yaşayan 
insanların önceliklerinin ve gereksinimlerinin dikkate alınmadığı, insanların 
yaşam biçimlerini ve sağlıklarını olumsuz etkileyen bir durum yaratmaktadır. 

2. Kentin Çocukları
Kentsel alanda yaşanan değişimin yarattığı olumsuz etkilerinin altının 

çizildiği, ancak çözüm üretmekte yetersiz kalındığı günümüzde, söylemde vurgu 

6  Büyük kentlere ilişkin değerler incelenecek olduğunda ise büyükşehir belediyelerinin 
kendi verilerine göre üç büyük kentte kişi başına düşen yeşil alan arttırılmıştır. Buna 
göre İstanbul kişi başına 6.4 (İBB, 2010), Ankara 19.5 (Ankara BŞB, 2014) ve İzmir, 
12.68 (İzmir BŞB, 2013)  kentsel yeşil alana sahip görünmektedir. Ancak bu değerlerin 
hangi yeşil alanları kapsadığına ve sözü geçen alanlardan kentte yaşayanların aktif 
olarak yararlanıp yararlanamadığına ilişkin veri eksikliği bulunması nedeniyle, verilen 
rakamların gerçekçi bulunmadığı da görülmektedir. Bunu kanıtlayan bir diğer durum ise 
bu konuda yapılan bazı çalışmalardaki oranlarla belediyelerin sunduğu oranlar arasındaki 
tutarsızlıktır. Örneğin, İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alanının 1.90 olduğu yapılan 
bazı çalışmalarda vurgulanmaktadır (Sandal ve Karademir, 2013: 159). Yine aynı şekilde 
İzmir’de kişi başına düşen yeşil alanın son yıllarda ancak 5.13 metrekareye çıktığı ifade 
edilmektedir (Uygun, 2014).  Diğer ikisinden farklı olarak kentsel yeşil alanı daha fazla ve 
planlı bir kent olarak kurgulanan Ankara’nın ise yeşil alanının azaldığı, verilen değerlerin 
mevcut durumu yansıtmadığı da belirtilmektedir (Öztürkcan ve Tuncel, 1977: 69; Bayer, 
2014).
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yapılan ancak uygulamalarda yeterince özen gösterilmeyen önemli bir unsur da 
çocuktur.

Küresel düzeyde toplumsal adalet ve eşitlik üzerine tartışmalar yapılır, kentsel 
alanlar eşitsizlik mekânları olarak tanımlanırken, sınıfsal ayrışmanın yaşamın 
her alanında hissedildiği bir süreçte özellikle yoksul kesim içinde çocuk ve 
yetişkin bireylerin hangisinin daha az değerli olduğunun tartışılması olanaklı 
görünmemektedir. Bu tartışmanın ancak burjuva aile yapısı ve üst gelir düzeyine 
sahip kitleler içinde yürütülebileceğinin bilinciyle çocuk konusu irdelendiğinde 
esasında kentleşmenin bu hızla gerçekleşmediği dönemlerde de çocukların 
yaşamına ilişkin hassasiyetten söz edilemediği söylenebilir.

2.1. Tarihte Çocuğun Değeri 
Tarihte çocuk konusuna bakıldığında, konu üzerinde çalışmalara geç başlandığı 

ve az sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Konunun uzmanlık alanı olarak İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında ilk ABD’de görüldüğü belirtilmektedir (Tan, 1989:73). 
Çocukların yaşam koşullarına ilişkin genel kanı, çocuklar ve yetişkinler arasındaki 
toplumsal ve fiziksel mesafenin uygarlık süresince azalmadığı, çocukların 
yaşadığı sorunlarda da bir azalma olmadığı, ancak yaşanan sorunların niteliğinde 
değişikliklerin olduğu yönündedir (Tan, 1989; Fass, 2003; Yapıcı, 2004; Akbaş 
ve Atasü Topçuoğlu, 2009).

Çocuk tarihi çalışmalarının öncü isimlerden birisi olan Aries, 15. ve 16. yüzyıl 
öncesinde çocukluk kavramının var olmadığını savunur. Onları tanımlayan bir 
sözcüğün bile olmadığı ve bebeklikten doğrudan yetişkinliğe geçildiğini ifade 
eder (Tan, 1989: 76-77). Çocuklukla ilgili ilk değişimlerin çok yavaş olarak 
14. yüzyıl sonrası burjuvazi ve bilimin gelişmesine koşut olarak başladığı 
vurgulanmaktadır. 17. yüzyıldan itibaren çocukluğun bugünkü anlamını 
kazanmaya başladığı, 18. yüzyılda çocuğun yalnız geleceği değil, varlığı ile ilgili 
her şeyin ilgi konusu olmaya başladığı belirtilmektedir (Tan, 1989: 77-78; Akbaş 
ve Atasü Topçuoğlu, 2009:96,98). 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde ise sürecin bir 
çocuk ideolojisine dönüştüğü ifade edilmektedir (Akbaş ve Atasü Topçuoğlu, 
2009:101).  

Bununla birlikte çağdaş yaşamın çocuklar için yaşamı daha kötü hale getirdiği 
de söylenmektedir (Tan, 1989: 83). Küreselleşmenin bedellerine ilişkin en 
çarpıcı görüntülerin merkezinde çocukların olması şaşırtıcı değildir. Küresel 
bütünleşmeye yönelik varolan baskı, çocukluk dönemine özgü uygulamalarda 
toplumlara göre birtakım farklılıklar gösterse de (Fass, 2003: 141-142) çocukların 
cinsel istismarı, çocuk işçiliği, fiziksel ve psikolojik şiddet, çocuk suçları gibi 
sorunlar dünya ölçeğinde görülmektedir. 20. yüzyılda görünürde elde ettiği pek 
çok hakla birlikte çocuk bir “tüketim nesnesi” olmaktan kurtulamamıştır (Akbaş 
ve Atasü Topçuoğlu, 2009: 101). 

Diğer yandan bu sorunlardan daha az önemli görünmekle birlikte, oyun 
alanlarının (çoğu AVM’lerde olmak üzere) kapalı alanlarda paralı biçime 
dönüşmesi, betonlaşan kentler ve ailelerin korkuları gibi nedenlerle evlere 
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kapatılan çocukların yapay ortamlarda büyürken toprakla tanışamaması, gerek 
çocukların sosyalleşmesine gerekse çocukluğunu yaşamasına engel olmaktadır. 
TÜİK tarafından 2013 yılında yapılan “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri 
Kullanımı ve Medya” adlı araştırmaya göre, çocukların önemli bir kısmının 
boş zamanlarını ev ortamında,  bilgisayar başında geçirdiği belirtilmektedirler. 
Çalışmada 6-15 yaş arasındaki çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaşının 
ortalama 6, internet kullanmaya başlama yaşının 9 olduğu belirtilmiştir. 2013 
yılında Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi anabilim dalı hocaları tarafından 
yapılan bir çalışmada ise dünyada hiperaktivitenin arttığı, Türkiye’de ise bu 
artışın %12.7 rakamıyla dünya normlarının üzerine çıktığı belirtilmektedir. Bu 
artışın nedeni olarak ise çocukların yeterince oyun oynamamaları, sürekli dik 
pozisyonda durmaları, hareket etmemeleri gösterilmektedir (Strauss, 2014; 
“Dikkat Eksikliği…”, 7.2.2014). Yapılan bir diğer tespit ise çocukların gerek 
yoksulluk nedeniyle çalışma yaşamına erken atılmaları, gerekse popüler kültürün 
etkisiyle hızla yetişkin davranışlarını benimsemekte ve erken büyümekte 
olduklarıdır.7

2.2. Kentte Çocukluğa Dair Sorunların Çözülmesi Üzerine 
Her ne kadar çağdaş yaşam çocuk sorunlarını azaltmasa da, 20. yüzyıl 

çocuğa dair gelişmelerin çağı olarak tanımlanmakta ve iyi koşullarda yaşanmış 
bir çocukluğun toplumun geleceğinin biçimlenmesindeki rolü üzerine vurgu 
yapılarak çocukluk dönemi sorunlarına çözüm getirilmeye çalışıldığı algısı 
yaratılmaya çalışılmaktadır.  

Neoliberalizmin öncüleri olan gelişmiş ülkeler, ortaya çıkan sorunlarla 
mücadele ve kapitalizmi krizden kurtarmak adına ürettikleri projelerin içerisinde 
çocukluk çağına yönelik yeni projelerle de gündeme gelmeye başlamışlardır. 
Piyasa düzeneğinin kentsel alanda yarattığı değişimlerden en çok etkilenen ve 
içinde çocukların da olduğu dezavantajlı gruplar olarak tanımlanan gruplara ve 
yaşadıkları sorunlara ilişkin çözüm önerileri uluslararası örgütler temelinde öne 
çıkarılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan projeler uygulamaya sunulmuş ve küresel 
rekabette yerini alma hedefinde olan ülkeler tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

Günümüzde uluslararası, ulusal ve yerel ölçeklerde çocuklara yönelik 
projeler üretilmektedir. Kentlerde çocuk sorunlarıyla mücadele kapsamında 
öne çıkan projelere verilecek birkaç örnek bu kapsamda yapılan çalışmaların 
kapsamlarına ve hedeflerine açıklık getirecektir. Türkiye’de uluslararası 
kuruluşların yönlendirmesiyle uygulanan proje örneklerinde yönetişim modeline 

7  Bu konuda çocukların tüketici kimliği üzerine 3-5 yaş arasında kreş ve anaokuluna devam 
eden çocuklarla yapılan bir çalışmada, çocukların tüketici rolüne erken dönemlerde 
girdikleri belirtilmektedir. Çocukluğun algısal dönemi olarak tanımlanan 3-7 yaş 
arasındaki çocuklardan pazardaki kavramlarla aşinalık göstermesi ve gözlem ve taklit 
yoluyla öğrenmesi beklenirken, bu çalışma, çocukların 3 yaşından itibaren AVM kültürü 
ve alışverişle ilgili temel kavramların anlamlarını öğrenmeye başladıklarını, ayrıca bu 
bilgileri davranışa dönüştürebildiklerini ve bir yetişkin edasıyla alışveriş yapabildiklerini 
göstermiştir (Bulut vd., 2014).
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uygun tasarlanan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir olma hedefleri yer almaktadır. 
UNICEF’in koordinatörlüğünde yürütülen Çocuk Dostu Kent Projesi, TMMOB 
tarafından 2002’den itibaren uygulanan çocuk ve mimarlık projesi, kent 
konseyleri çocuk çalışma meclisleri, Türkiye’de çocukluğa ilişkin üretilen 
projelerden öne çıkan uygulama örneklerindendir. Buna ek olarak çocukluk 
dönemine verilen önemi göstermek adına son yıllarda çocuklara yönelik 
hazırlanan internet sayfaları (TBMM, Başbakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Kamu Denetçiliği Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı vb. çocuk siteleri) ve çocuk 
odaklı toplantılar da (Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Sempozyumu, Çocuk 
Hakları Sempozyumu, Çocuk, Kent ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Çocuk 
Haklarının Hayata Geçirilmesinde Çocuk Ombudsmanlığı” Sempozyumu, vb. ) 
öne çıkan diğer etkinliklerdendir. 

2.3. Türkiye’de Çocuk Konulu Proje Örnekleri
Kentlerde çocuk yaşamına ilişkin sorunlar yaşandığı tespitiyle üretilen bu 

projelerin teoride temel hedefleri, kentsel alanda çocuğun sorunlarını azaltmak, 
çocukları yaşama katmak, sağlıklı yetişkinler olmalarını sağlamak gibi 
sıralanmaktadır. 

Bu projelerden Çocuk Dostu Kent Projesi’nin, 1996 yılında yapılan HABİTAT 
II toplantısında alınan “herkes için yaşanabilir mekân” kararının uzantısı olarak 
başlatıldığı ifade edilmektedir. 2000 yılında başlatılan projenin hedefi, sağlıklı 
güvenli, çocuklar için dost, sürdürülebilir, adil ve ayrımcı olmayan, dayanışmayı 
özendiren bir çevre yaratmak olarak belirtilmektedir. Projenin ilk ayağı 
“Çocuklar İçin Sosyal Yatırım Projesi” adıyla 2006-2010 yıllarını kapsayacak 
biçimde oluşturulmuştur. Projeye sekiz asıl, dört yedek olmak üzere toplam on 
iki aday kent belirlenmiş olup, dört kentin unvan alması beklenmiştir. 125.000 
dolar bütçe öngörülen bu proje, önceden anlaşılmış sponsor olmaması  (UNICEF, 
2014) nedeniyle sonuçlandırılamamıştır. Aday kentlerden Uşak Valisinin yaptığı 
açıklamalar yerelde bu projenin rekabetçi yaklaşımla kabul gördüğü ve ilin 
imajını düzeltici bir hamle olarak algılandığını göstermiştir.

Yönetişim modelinin iyi bir örneği olarak tasarlanmış olan projeye ilişkin ikinci 
adım ise ‘Çocuk Dostu Şehirler’ adıyla IKEA ve UNICEF Türkiye ortaklığında 
2014-2015 yıllarını kapsayacak biçimde yürütülmektedir. Projede çocukların 
kentsel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı ve onlara daha iyi bir ortam sunmayı 
hedefledikleri ifade edilirken, bu dönem için toplam on belediye proje kapsamına 
alınmıştır. Belediyelerden birisi olan İzmir Bornova Belediyesi ürettikleri 
projelere, IKEA’nın satın almaları yaparak 50.000 dolar sponsorluk yapacağını 
ifade etmişlerdir (Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Birimi). 2015 yılı sonunda 
bitirilmesi gereken projenin yaygınlaştırılması ile ilgili sorunlar olduğu, ne 
belediye çalışanlarının ne de kent halkının konuya ilişkin bilgi sahibi olmadıkları, 
kentte çocuk yaşamına ilişkin herhangi bir kentten farklı olarak yürütülen gözle 
görülür bir değişikliğin olmadığı projeye ilişkin yapılan gözlemler arasındadır.

TMMOB Çocuk ve Mimar projesi ise, 2002 yılında  “çocuk kültürü ve mimarlık 
kültürünün ortaklaştırılması ve çocukların yapılı çevre farkındalıklarının 
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açığa çıkartılması” hedefiyle, yürütücüsü TMMOB tarafından başlatılan 
uluslararası mimarlar birliğinin çalışmaları temeline oturtulmuş bir projedir. 
Projede mekân üzerinden çocuğun eğitimi ve gelişiminin çocuklardan alınan 
ipuçları ile desteklenerek sağlıklı, yaşanabilir mekânlar üretilmesi hedeflendiği 
belirtilmiştir. Farkındalık eğitimi kapsamında yapılan çalışmalarda çocukların 
kent ve tasarım açısından önemsedikleri konular; okullarda karanlık koridorların 
olmaması,  okul bahçesinin zeminin beton olmaması,  çocuk parklarında ahşap 
malzeme kullanılması ve oyun aletlerinin çeşitlenmesi ve kentlerde bisiklet yolu 
olması olarak tespit edilmiştir (TMMOB, 2012: 12). Bu tespit, çocukların kendi 
sorunlarına ilişkin taleplerine yönelik görüşlerinin toplanmış olması açısından 
bu projeyi diğerlerinden farklı kılarken, bu taleplerin yaşama geçirilmesinde 
herhangi bir ilerlemenin günümüz itibariyle bir gelişme olmaması da onlara 
yaklaştırmıştır. 

Çocuk Meclisleri ise yine bir yönetişim modeli olarak tasarlanan kent 
konseylerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ile zorunlu hale gelmesinden sonra 
belediyelerde oluşturulan konseylerin çatısı altında oluşturulan meclislerden 
bir tanesidir. Her kent konseyinde bulunmamakla birlikte, çocuk meclisi 
bulunan kentlerde de çocuklara alan yaratmanın hedeflendiği söylenebilir. 
Ancak bu meclislerde çocukların doğasına uygun bir örüntünün yaratılamadığı 
görülmektedir. Uzun süredir çocuk meclislerinin var olduğu, Ankara (1995), 
İstanbul (2005) ve İzmir (2006) örneklerinin çocuk meclisi yapıları ve faaliyet 
raporları incelendiğinde, metinlerde yer alan katılımcılık, kentlerin ve kentsel 
sorunların farkındalık düzeyini artırmak gibi hedefler, bu programın çocuklar 
tarafından yönlendirilip üretilmediği izlenimi vermektedir. Hatta çocuklar, 
mecliste sergiledikleri siyasal davranışlarla da büyüklerini taklit etmekte ve 
onların görevlerine soyunmaktadırlar. Bunun doğal sonucu olarak faaliyet 
raporlarında yer alan kararlara konu olan sorunlar ve kararların ifade ediliş 
biçimleri çocukluğu yansıtmamaktadır. 

Bu üç projeden de anlaşılacağı üzere, yapılan çalışmalar, yeni ve yeniden 
üretilen yönetişim, katılım, çok aktörlülük, gibi kamusal alana ilişkin yapılan 
tanımlamalara kitlesel uyumun sağlanması hedefine hizmet etmektedir. Bu 
süreçte ortaya çıkan ürünlerin sorun çözme kabiliyetleri ise tartışma konusudur.

Sonuç
1980’li yıllarla birlikte ortaya çıkan yeni siyasal dengeler ve ekonomik 

yapılanmalar, sermayenin giderek hegemonyasını kurduğu bir kentleşme 
dönemine doğru bir yönelim doğurmuştur. Sermaye kuşkusuz her dönemde 
kentleşme süreçlerinin önemli bir belirleyicisi olmuştur. Bununla birlikte, son 
dönemde sermaye lehine değişen dengelerin kent alanının hiçbir dönemde 
olmadığı kadar sermaye tarafından belirlenmesine yol açtığı ortaya çıkmıştır 
(Şengül, 2001: 87). 

Dünya’ya koşut olarak Türkiye’de de kent nüfusunun hızla artması bazı 
sorunları da beraberinde getirmektedir. Çağın gereklerine uygun olarak kamusal 
alanın hızla azaldığı kentlerde sorunlu kentsel alanlar sermaye için önemli bir 
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pazar olmuştur. Özellikle azgelişmiş ülkelerde yaşanan yetersiz kentsel yatırım 
ve çarpık kentleşme, işsizlik, kent yoksulluğu, eşitsizlik ve toplumsal ayrışma 
gibi sorunlar, kentlerde sermayenin yeniden üretimini ve sorunların çözümüne 
yönelik ürettiği projelerle etki alanını arttırmasını kolaylaştırmaktadır. Diğer 
bir ifadeyle sermayeyi önceleyen kentsel politikalar nedeniyle ortaya çıkan 
sorunların çözümünde yine sermaye lehine üretilen düzenekler kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte kentsel alanların yeniden üretilmesi sonucu bir yandan 
birbirine benzemesi ve küresel rekabetin öznesi olması, diğer yandan aynı kent 
içinde yoksul ve varsıl arasındaki uçurumun arttığı bir hal alması nedeniyle 
kentler, çelişkilerin mekânı olarak da tanımlanmaktadır. 

Kentsel sorunlarla mücadelede uygulanan projeci yaklaşımların kenti bir 
bütün olarak ele almaması kentsel yeniden yapılanmalara ilişkin önemli bir 
sorundur. Bu yaklaşım, kentin kimliğinde önemli bozulmalara neden olmakta, 
kentlerin çehresi değişmektedir. Bu süreçte kentte yaşayanların gereksinimleri 
ve taleplerinin de dikkate alınmadığı için kente ilişkin sorunlar azalmak bir yana 
katlanarak devam etmektedir. 

Eşitsizliklerin mekânı olarak biçimlenen kentlerde, bu eşitsizliklerden en 
çok zarar gördüğü düşünülen dezavantajlı gruplar (yaşlı, engelli, kadın, çocuk 
vb.) için düzeltici önlemler alınmasına yönelik bir çaba söz konusudur.  Bu 
grupların her birinin kentsel yaşamda etkin yer alabilmelerini hedefleyen projeler 
üretilmektedir. Projelerde katılımcı, etkin, soruna odaklı olmak amaçlandığı 
belirtilmektedir. Ancak bugüne kadar yapılan uygulamalarda proje süresiyle kısıtlı, 
süre bitiminden sonra yaygınlaştırılamayan, güncelliğini ve uygulanabilirliğini 
koruyamayan, modası geçtiğinde de benzer bir başka proje ile değiştirilen sorun 
çözmekten uzak bir uygulama biçiminin hâkim olduğu görülmektedir.

Bu gruplar içinde tanımlanan çocuklara ilişkin sorunlar da yeni projelerin ve 
uygulamaların geliştirildiği hareketli bir alandır. Günlük yaşamda bir yandan 
küçük yaşta çalışmaya başlayan, erken olgunlaşan, diğer yandan çılgınlık 
düzeyinde güvenlik önlemleri içerisinde asıl gereksinimleri önemsenmeyen, 
doğadan öğrenmesine izin verilecek ortamın bırakılmadığı çocuklara ilişkin 
sorunlar son yıllarda üzerinde durulan bir çalışma alanı olmuştur. Ancak 
uygulanan projelerde görüldüğü üzere bu sorunlar ile baş edilmeye çalışılıyor 
izlenimi yaratılırken, kâr dürtüsüyle mevcut sorunları arttıracak ve yeni farklı 
sorunlar yaratabilecek uygulamalar; konuya yaklaşımın sorun çözme açısından 
samimiyetini sorgulatmaktadır. Kaldı ki sorunların niteliğine bakıldığında 
çocukluk çağına ilişkin çok farklı sorunların var olması nedeniyle uygulamaların 
ciddi sorunları çözmede yetersiz kaldığı söylenebilir. Ayrıca, yetişkinlerin 
ürettikleri dönemsel, kısa süreli, moda uygulamalarla çocukların hayal güçlerini 
kendi kalıplarına sıkıştırarak ürettikleri yapay çözüm önerilerinin çocuğun 
gelişimi açısından bir değerinin olmaması da sorunun bir başka boyutu olmaya 
devam edecektir.  
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Toplum ile Doğa İlişkisinde Metabolik Yarılma ve
Kentsel Mekânda Çocukluk

Mihriban Şengül1

Giriş
16. yüzyılda Avrupa’dan başlayıp bugün küresel ölçekte egemen bir toplumsal 

sisteme dönüşen, birbirimizle ve parçası olduğumuz doğa ile ilişkilerimizi 
de düzenleyen kapitalist birikim sistemi içinde yaşıyoruz. İlişkilerimiz gibi 
sorunlarımız da kapitalizmin belirlediği koşullar içinde ortaya çıkıyor. Ama sıra 
bu sorunları tartışmaya ve çözüm aramaya geldiğinde, kapitalizmin adını anmak 
tabu. Egemenler ve organik aydınları, dere yatağındaki gecekonduları sel alıp 
götürdüğünde ya da yapı kalitesi düşük evler depremde yıkıldığında, yaşanan 
yıkımın ve ölümlerin nedenlerini evlerin yerini “seçen” yoksulların ve/veya 
inşa eden müteahhitlerin bilinçsizliğiyle, iş cinayetlerini ise işçilerin güvenlik 
kültürünün yetersizliğiyle açıklıyor örneğin. Aynı indirgemecilik hem çevre 
sorunlarının nedenlerinin ve çözüm yollarının hem de çocuklara ilişkin sorunların 
ve özel olarak da çocuk ile doğa arasındaki ilişkinin kavranmasında da egemen. 
Çevre sorunları, yanlış verilmiş kararların, kötü uygulanmış yatırım projelerinin 
sonuçlarına indirgenirken, çocukluk ve çocuklara ilişkin sorunlar ise yetişkinler 
dünyasından ve parçası oldukları toplumsal sistemden ayrı tutularak ele alınıyor. 

Başkalarının Acısına Bakmak adlı kitabında Susan Sontag (2004: 9), 
1990’lardaki Balkan Savaşları sırasında Sırplarla Hırvatlar savaşırken, bir köyün 
topa tutulması sonucunda öldürülen çocukları gösteren aynı fotoğrafların hem 
Sırpların hem de Hırvatların propaganda dosyalarında yer alması örneğini verir 
ve “Yazısını değiştirirseniz, çocukların ölümü kolaylıkla yeniden ve yeniden 
kullanılabilme özelliğine sahiptir” der. Kötülüğün, şiddetin, açlığın, yoksulluğun 
fotoğrafları, çocuğun masumiyeti ile yan yana konduğunda milliyetlerden, 
dinlerden bağımsız bir biçimde, daha çarpıcı bir görünürlük kazanır çünkü. 
Şiddetin resmini yapmanın en etkili yolu, bedeninde şiddetin izlerini taşıyan 
çocuk figürü çizmektir; açlığın en çarpıcı resmini çöplükte yiyecek arayan çocuk 
verir; doğanın kirlenmesini de en iyi suları berraklığını kaybetmiş kirli bir derenin 
kenarında ya da bir çöplüğün kıyısında oynayan çıplak ayaklı çocukların resmi 
anlatır. Ama çocuklarla ilişkilenmeleri, yan yana gelmeleri açlığı, yoksulluğu, 
şiddeti, savaşı, çevre sorunlarını ne kadar daha görünür hale getiriyor olsa da 
kapitalizmi dokunulmaz kılan indirgemeci yaklaşım bu olguların aynı zamanda 
sınıfsal olarak deneyimlendiği gerçeğini göz ardı eder. Resimdeki çocuk, yaygın 
biçimde, dahil olduğu toplumsal ilişki biçimlerinden bağımsız, sınıfsız olarak ve 
yalnızca “çocukluk konumu”yla değerlendirilir ve böyle algılanması sağlanır. 
Oysa bu resimlerin her biri sınıfsal eşitsizliklerin de en çarpıcı görüntülerini 
oluşturur.

Egemen paradigma, çocuk konusunda olduğu gibi çevre sorunlarını da 
toplumsal/siyasal alanın ötesinde, soyut, sınıfsız olgular olarak ele alır. Çevre 

1  Doç.Dr., İnönü Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim 
üyesi.
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sorunlarının nedenlerini, onları doğuran kapitalist üretim ilişkileriyle ilişkisini 
görmezden gelerek, nüfusun ve sınırsız olduğunu iddia ettiği ihtiyaçların arttığı 
paradigmasına, sanayileşmeye, kentleşmeye, üretici ve tüketici bireylerin 
bilinçsizliğine indirgeyerek açıklar. 

Çocuklar ile doğa ilişkisini ele alan akademik ve popüler yaklaşımlarda 
da aynı tutum egemendir. Bu bağlamda, çocuklar ile doğa arasındaki ilişki, 
çocukların ve doğanın naiflikleri üzerinden, romantik ve şiirsel bir yaklaşımla 
kuruluyor: Çocuklar çiçek gibidir; hayvanları severler; hayatı da kahramanları 
hayvan ya da bitki olan masallarla, öykülerle öğrenirler; yeşil alanlar çocukların 
oynaması ve eğitimi için gereklidir. Çocukların doğaya erişimi ve yararlanması 
için ailelerin eğitilmesi, okulların yeniden düzenlenmesi, belediyelerin daha 
çok yeşil alan oluşturması gerekir. Siyasal olmadığını ileri süren bu ana akım 
söylemlerde ve araştırmalarda, çocukluk da sınıflı toplumsal ilişkilerin ve 
yetişkinler dünyasının eşitsiz ilişkilerinden uzak, bu yapılarla ilişkisel olmayan bir 
toplumsal katman olarak ele alınıyor ve çocukların ailelerinin sınıfsal konumunu 
paylaştıkları gerçeği göz ardı ediliyor. Oysa yaşamın öteki alanlarında olduğu 
gibi çocukların doğa ile yaşadıkları deneyimleri de sınıfsal konumlarından ayrı 
biçimde değerlendirilemez. 

Doğa ile çocuklar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde egemen olan 
kapitalizmi konu dışı bırakan bu indirgemeci yaklaşım, aynı zamanda güçlü 
bir paternalist yaklaşımla da iç içe geçmiştir. Çevre sorunlarının en önemli 
nedeninin bu konudaki bilinç eksikliği olduğu iddiasından hareketle, çocuklar, bu 
sorunun çözülmesi açısından hedef kitle olarak belirlenmiştir. Çocuklar ile doğa 
arasındaki ilişkiyi sınıfsal ve kimliğe dayalı eşitsizlikler üzerinden inceleyen 
araştırmalar sınırlı sayıdadır.2 Araştırmaların büyük kısmı, geleceğin yetişkinleri 
olan çocukların bilinçlendirilmesi, çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi, 
dikkat bozukluğu, stres gibi sorunlarıyla ilgili olarak doğanın iyileştirici 
(sağaltıcı) etkilerinden nasıl yararlandırılacağı konularında yoğunlaşmaktadır. 
Türkiye’de ise çocuklar ile doğa ilişkisini, eşitsizlikler üzerinden ele alan bir 
literatür gelişmemiştir; konu ağırlıklı olarak çevre ile eğitim ilişkisi üzerinden 
ele alınmaktadır.

Kapitalizmin doğa ile toplum arasındaki ilişki üzerindeki etkilerini en görünür 
kılan açıklamalardan birini Marx’ın “metabolik yarılma” kavramı sunar. Bu 
anlamda, kapitalizmin doğa ile toplum, kır ile kent arasındaki karşılıklı ve dengeli 
ilişkiyi bozmasının en görünür sonuçları, nüfusun ve sermayenin yoğunlaştığı 
kentler kendi atıklarının içinde boğulma tehlikesi yaşarken, besleyici unsurlarını 
kaybeden kırsal alanlarda tarımsal verimliliği artırmak için gübre ve öteki 
kimyasal maddelerin kullanımının artması, yani bir yandan da kırsal alanların 
kirletilmesidir. Çocuklar ise toplumsal sınıfların eşitsiz biçimde yaşadıkları bu 
metabolik yarılmanın sonuçlarını, kırda ve kentte ailelerinin sınıfsal konumu 
itibariyle eşitsiz biçimde yaşamaktadır. Bu çalışmada, doğa ile çocuklar 
arasındaki ilişkiyi, metabolik yarılmanın kentsel alanda çocukluk deneyimleri 
üzerindeki etkileri üzerinden anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Bu amaçla, 

2  Bu konudaki araştırmalarının gelişimi ve literatür değerlendirmesi için şu çalışmalara 
bakılabilir: Szasz, Meuser, 1997; Strife, Downey, 2009.  
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öncelikle çocuklar ve doğa arasındaki ilişkiyi, genel olarak ve sınıfsal boyutlarıyla 
tartıştım. Ardından Marx’ı izleyerek toplum ile doğa arasındaki ilişkinin tarihsel 
süreçte kapitalizmin dinamikleri içinde dönüşmesinin sonucu olan “metabolik 
yarılma” olgusunu ve bu bağlamda kır kent ayrımını ortaya koymaya çalıştım. 
Daha sonra da Türkiye’de kapitalist kentleşmenin ürettiği metabolik yarılmayı 
kısaca açıklayıp, bunun kentsel sonuçları üzerinden yoksul çocukların doğa ile 
ilişkilerini ortaya koymaya çalıştım. 

Çocuklar ve doğa arasındaki ilişki temel olarak şu iki açıdan incelenebilir: (1) 
Kirlenmemiş doğaya erişim hakkı, (2) Kirlilik kaynaklarından korunma hakkı. 
Ben burada, çocuklar ile doğa ilişkisini, metabolik yarılmanın kentte yarattığı 
sonuçları izleyerek, kirlilik kaynaklarıyla ilişkiler üzerinden açıklamaya çalıştım. 
Çevre sorunlarının kavranması ve çözüm yolları açısından en zor konulardan 
biri, kirleticilerin etkilerinin ölçülmesindeki ve öteki etkenlerle ilişkilerinin 
tanımlanmasındaki güçlüktür. Çünkü havaya, suya ve toprağa karışan birçok 
kirlilik etkeninin doğa ve insan sağlığı üzerindeki sonuçları, uzun sürelerde 
ortaya çıkar ve çoğu zaman söz konusu sorunları doğuran diğer etkenlerden 
ayrıştırılması güçtür. Kirleticilerin olumsuz etkileri zamana yayıldığı ve özellikle 
bazı kimyasalların neden oldukları etkiler belirli bir yoğunluğa ulaşmadan gözle 
görülemediği için, çoğu zaman kirliliğe maruz kalanlar, hatta kimi zaman uzmanlar 
da, sorunun güncel ve geleceğe yönelik etkilerini somut olarak kavramakta güçlük 
yaşarlar. Bu nedenle, çocuklar ile doğa arasındaki ilişkinin kapitalizmin eşitsiz 
toplumsal ilişkiler sistemi içinde nasıl yaşandığını, teorik bir açıklamayı göz ardı 
etmeden, en kolay algılanabilir, çıplak gözle de görülebilir olgusal gerçeklikler 
üzerinden anlatmaya çalıştım. Bu amaçla, Türkiye’de metabolik yarılmayı 
büyüterek süren kentleşmenin ürettiği, varlığı reddedilemeyecek kadar açık ve 
bir “açık yara” gibi can acıtan olgusal gerçeklikler sergileyen iki alanı ikincil 
verilerden yararlanarak inceledim:  Ümraniye Hekimbaşı Çöplüğü ve Türkiye’de 
kirliliğin en yoğun olduğu sanayi alanlarından biri olan Dilovası.

1. Bütün Çocukların Doğayı Seviyor Olması Onları Eşitler mi?
Toplumsal olarak inşa edilen çocukluk, tarihsel süreçte kapitalizme eşlik eden 

toplumsal dönüşümle birlikte 15. ve 16. yüzyılda yetişkinlikten ayrı bir kategori 
olarak üretilmeye başlanmış (Aires, 1962: 47) fakat aynı zamanda çocukların 
parçası oldukları toplumsal koşullarla bağlarının görünmez kılınmasının da yolu 
açılmıştır. Oysa çocukluk, her insanın deneyimlediği bir dönem olsa da evrensel, 
tek bir çocukluk biçiminden söz edilemez. Tarihsel koşullar içinde sınıfsal ve 
kültürel olarak belirlenen çok çeşitli çocukluk biçimleri vardır. 

Çocuklar, toplumun iktidara katılamayan, kendi yaşam ve gönenç koşulları 
üzerinde söz sahibi olamayan katmanını oluşturur. Aileden başlayarak hiçbir 
iktidar biçimi çocuğu bir özne olarak tanımaz. Buna karşın çocuklar özne olarak 
katılamadıkları toplumsal ilişki biçimlerinin de parçasıdır ve bütün sonuçlarını 
paylaşırlar. Aynı biçimde, aileleri dolayımıyla üretim araçlarıyla ilişkilenirler 
ve yaratılan toplumsal kaynaklardan pay alırlar. Çocuklar, eğitimden, sağlıktan, 
sosyal güvenlikten, sanattan ailelerinin sınıf konumu ve geliri ölçüsünde pay 
alabilirler. Çoğu zaman, ailenin (dolayısıyla çocukların) sınıf konumuyla 
ilişkisel olarak ırkı, inancı ve kültürel kimliği de eşitsiz toplumsal yapı içindeki 
konumlarını ve toplumsal olanaklardan alacakları payı belirler. Kısacası, bu 
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toplumsal sistem içerisinde çocuklar, daha en başında, dünyaya eşit koşullarda 
gelmezler. Çünkü hayatlarının geri kalanında toplumsal kaynaklardan ve üretilen 
değerlerden alacakları pay, içine doğdukları ve bireyi oldukları ailenin toplumsal 
ve sınıfsal konumu dolayımıyla belirlenir. 

Çocukluğun süresi bile sınıfsal olarak belirlenir. Örneğin günümüzde, orta 
ve üst sınıfların çocukları için çocukluk neredeyse yirmili yaşların ortalarına 
kadar uzarken tarımda, sanayide, inşaatta, seks ticaretinde çalıştırılan yoksul 
çocuklar için çok kısa sürer. Çalışan çocuklar, doğrudan üretim ilişkilerinin (artı 
değerin çekilip alınması ilişkisinin) öznelerinden biri olur. Onlar için çocukluk 
erken biter. Emeğin yeniden üretimine yönelik hizmetlerin de büyük ölçüde 
piyasalaştığı günümüzde, piyasadan bu hizmetleri alamayan ailelerde de eviçi 
hizmetler, cinsiyetçi işbölümü nedeniyle “karşılıksız emek” olarak kadınlar ve 
çocuklar (çoğunlukla da kız çocukları) tarafından yüklenildiğinden çocuklar daha 
erken büyümek zorundadır. 

Aşağıda vurguladığım gibi çocukların doğaya erişimleri de sınıfsal olarak 
belirlenmesine karşın toplumsal sınıfları ne olursa olsun çocukların doğaya 
yaklaşımları yetişkinlerinkinden farklıdır. Yetişkinlerin doğa ile ilişkileri, 
üretim ilişkileri çerçevesinde örgütlü çıkarlar üzerinden yapılanmasına karşın 
çocuklarınki fayda/çıkar beklentisinden uzak ve daha kendiliğindendir. Ancak 
çocukların doğaya erişimleri, dışında tutuldukları iktidar yapıları (aile, devlet, 
piyasa) tarafından düzenlenir. Örneğin, kentsel alanda çocukların oyun zamanı 
gereksinimleri vb. için bozulmamış doğa alanları bırakılması ya da yeşil alanlar 
oluşturulması, bu alanların yer seçimi ve niteliği ne kadar önemliyse de çocuklar 
bu kararlara katılamazlar. 

Doğayı “hükmedilecek” bir nesne olarak gören kapitalizm ve modernizm 
ile birlikte paternalizm, çocuklarla doğa arasındaki ilişkiyi giderek açmaktadır. 
Kentler, doğayı sermaye birikim süreçlerine (üretim ve tüketim faaliyetleri  
üzerinden) dahil ederek büyürken, doğa toplumun imgeleminde piyasa kanalıyla 
sunulan araçlar üzerinden yeniden üretilmektedir. Doğa, bir yandan çocuk 
kitaplarında sevimli hayvanlarla, bitkilerle pedagojik bir araç olarak sunulmakta  
öte yandan ise tehlikeler barındıran, özellikle çocukların korunması gereken 
bir “bilinmeyen” olarak korku nesnesine dönüştürülmektedir. Bu bağlamda, en 
“güvenli doğa” kentsel alanda üretilmiş steril kentsel yeşil alanlar, kentsel peyzaj 
unsurlarıdır. Doğanın bütünselliğinden koparılmış, karmaşık ilişkilerinden, 
belirsizliklerinden ve “tehlikelerinden” arındırılmış, steril biçimde yeniden 
kurgulanmış yeşil alanlar olarak çocuk bahçeleri ve parklar ise özel mülkiyet 
sınırlarının dışında kalabilen nadir doğa parçalarıdır aynı zamanda. Yani rant 
baskısı altında, ancak konut ya da ticaret alanı yapılamayacak (rant yatırımlarından 
kurtarılabilmiş) alanlara sıkışan kamusal yeşil alan sınırları daraldıkça kent 
çocuklarının bozulmamış doğa ile temas olanakları da daralmaktadır.

Eğitim sistemi de toplumu (ve çocuklarını) doğadan koparan sistemin ana 
unsurlarından biridir. Eğitim sistemi, kapitalist ekonomi politiğin bireyselci 
yapısı ve sistemin bütün olarak kavranmasını önleme yaklaşımı üzerine kurulu 
olduğundan, öğrencilere sunduğu çevre paradigması da yere çöp atmamamın, 
diş fırçalarken musluğu kapatmanın gerekliliğinden öteye bir şey sunmaz. 
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Çocukların doğayı bütünselliğinden kopuk, üretim ilişkilerinden bağımsız, 
toplumsal ilişkilerin uzağında soyut bir yapı olarak kavramasını hedefler.

Çocukların doğadan uzaklaşmalarındaki önemli ama üzerinde çok durulmayan 
etkenlerden biri de günümüzde toplum ile doğa ilişkisini etkileyen olgulardan 
biri olan sermayenin eşitsiz mekânlar arasındaki hareketleriyle birlikte nüfusun 
da daha hızlı bir biçimde bir yerden bir yere taşınmasıdır. Bu yer değiştirme 
hareketleri bir “yer”li olma olgusunu da ortadan kaldırmaktadır. Günümüz 
kentli bireylerinin, atalarının doğa ile ilişkileri içinde kültürlerini geliştirdiği ve 
kendi kültürlerini dokuduğu yerlere sahip olma şansı çok daha az. Çocukların 
çevresinde, o yere özgü bitkilerin adlarını bilen insanların sayısı azalıyor. 
Dolayımlı olarak günümüz çocuklarının büyük çoğunluğunun bir “yer”li olmak 
üzerinden kimlik kazanmaları, bir “yer”in doğası üzerinde şekillenmiş bir 
kültürle ilişkilenmeleri çok daha zor. İçine doğdukları ve yaşadıkları mekânlar 
(kentler) dünyanın herhangi bir yerindeki kentlere benzeyen yerler. Bu kentlerin 
yeşil alanları ise doğanın simgesel olarak yeniden üretilmiş, “tehlikeler”den 
arındırılmış formlarından ibaret.

Çocukların doğa ile ilişkilerini sınırlayan öteki önemli bir etken ise çocukların 
bağımsızlığını tanımayan, özgürlüklerini sınırlayan, onları zayıf, korumasız ve 
irrasyonel varlıklar olarak gören paternalist yaklaşımlardır.  Günümüzün modern 
toplumlarında bu paternalist yaklaşımlar, yarışmacı eğitim anlayışı ve ekolojik 
korkuyla birleşerek çocukların özgürlüklerini ve hareket alanlarını çok daha 
sınırlayıcı bir hal almıştır. Çocukların yaşları ve onunla ilişkili olarak zihinsel 
kapasiteleri nedeniyle siyasal haklarını kullanma konusunda kısıtlanmalarına 
benzer biçimde (Franklin, 1993), özellikle orta ve üst toplumsal sınıflarda, 
doğa ile ilişkilerinde de kısıtlamalar söz konusudur. Bugün modern kentlerdeki 
“yabancı”ya ilişkin kaygı ve sıkıca korunan mahremiyet alanına çekilme (Sennett, 
2002) olgusunun bir başka boyutu ise “doğa korkusu”dur. Doğa bir yandan 
nostaljinin, romantizmin nesnesiyken öte yandan da korkunun nesnesidir. Anne 
ve babalar, doğayla iç içe geçirdikleri kendi çocukluklarındaki oyunlarını (derede 
yüzmek, ağaca tırmanmak, komşunun bahçesindeki ağaçtan elma, erik aşırmak 
vb.) romantikleştirirken, yeni zamanın ekolojik korkularıyla kendi çocuklarını 
yabancıların yanı sıra doğadan korumaya çalışıyorlar.3 Bugün çocuklar, 

3  “Üç ayrı kuşağın dokuz yaşındaki çocuklarını karşılaştıran 1991 tarihli bir bilimsel çalışmada, 
çocukların evlerinin çevresinde kendi başlarına gezinmelerine izin verilen alanın çapının 
1970’ten 1990’a kadar dokuzda bir oranında küçüldüğü bulundu. TNT Intersearch araştırma 
şirketinin American Demographics dergisi için 2002’de yaptığı bir ankete göre, ABD’deki anne 
babaların yüzde 56’sı kendileri on yaşındayken okula yürüyerek ya da bisikletle gidebildiklerini 
söylerken, bu kişilerin yalnızca yüzde 36’sı çocuklarına bu tür özgürlükler verilmesinin gerekli 
olduğunu söylediler. Bu eğilim başka ülkelerde de belgelenmiştir. Örneğin Amsterdam’da, 
araştırmacı Lia Karsten, onlarca yıla yayılan bir zaman içinde çocukların mekân kullanımını 
karşılaştırdı. 1950’ler ve 1960’larda ‘oynamak demenin dışarıda oynamak demek olduğunu’, 
çocukların kendi başlarına gezmekte özgür olduklarını, gezinmek için görece geniş alanlara 
sahip olduklarını, farklı kökenlerden gelen çocuklarla oynadıklarını ve şehirlerdeki kamusal 
alanları birçok etkinlik için kullandıklarını ortaya çıkardı. Buna karşılık, 2005’te, çocuklar 
dışarıda o kadar sık ‘ve o kadar uzun süre oynamıyorlar, özgürce gezinebilecekleri alanlar daha 
sınırlı ve oyun arkadaşlarının sayısı ve çeşitliliği daha az’. Büyük Britanya’da ise araştırmacılar 
1990’da dokuz buçuk yaşındaki bir çocuğun sahip olduğu dolaşma özgürlüğünün, 1971’de yedi 
yaşındaki bir çocuğun sahip olduğu özgürlüğe yakın olduğunu belirlediler” (Louv,2012: 149-
150).



181

ebeveynlerinin çocukken yaptıkları şeyleri yaptıklarında cezalandırılabiliyorlar. 
Patentlenmemiş, “çitlenmemiş” doğa, korkuyla ve felaketle özdeşleştiriliyor. 
Bu kaygılar, çocukların doğa ile temasını steril hale getirilmiş simgesel doğa 
parçalarıyla (yeşil alanlar) sınırlamaktadır. Yaşam ve hareket alanları giderek 
daralan çocuklar, giderek artan biçimde kurgulanarak yeniden üretilmiş, 
“tehlikesiz”, aile, devlet ve piyasa iktidarının daha derin nüfuz ettiği alanlarda 
yaşamaya zorlanmaktadır.  Devletin ve piyasanın soyutlayıcı etkisi, ebeveynlerin 
de işbirliği ile, yetişkinler gibi çocukları da öteki toplumsal unsurlarla ve 
doğayla kurabilecekleri ilişkilerden mahrum bırakmakta ve yalnızlaştırmaktadır. 
Yetişkinler gibi soyut bireylere dönüştürülen çocuklar, öteki çocuklarla ancak 
parklarda, AVM’lerin oyun salonlarında ya da kreşlerde karşılaşabilmekte ve 
geçici ilişkiler kurabilmektedir.

Çocuklar ile doğa arasındaki ilişki, genellemeci bir yaklaşımla yukarıdaki 
gibi özetlenebilse de bütün bu ilişki biçimleri, egemen toplumsal ilişki biçiminin 
belirlediği ekonomik ve siyasal yapılar ile iktidar ilişkileri içinde ve ailenin 
sınıf konumuyla ilişkisel olarak somutlaşır. Aşağıda açıklamaya çalıştığım gibi 
toplumsal sınıfların doğa ile ilişkileri, üretim ilişkileri dolayımında belirlenen 
toplumsal ve mekânsal konumlarının fonksiyonudur. Örneğin kırsal alanda 
geçimlik ölçekte toprak sahibi bir köylü aile, doğa ile yaşamsal zorunluluklar 
tarafından belirlenen, dolaysız bir ilişkiye sahiptir ve bu ilişki mülkiyetine sahip 
olduğu toprakları merkez alarak sürer. Topraksız gezici tarım işçisi bir ailenin 
doğa ile ilişkisi de yaşamsal zorunluluklar tarafından belirlenir fakat emeğini 
sattığı başkalarının mülkiyetindeki topraklar dolayımında gerçekleşir. Kentte 
ise kentsel nüfusun mekânda sınıfsal olarak farklılaşması, kentsel alanda doğaya 
(“yeşil alanlara”) erişim olanaklarını da farklılaştırır. Emekçi sınıfın farklı gelir 
düzeylerine sahip katmanlarının ve sermaye sınıfının sınıfiçi hiyerarşisi içinde 
farklı büyüklükteki sermaye sahiplerinin kentsel mekândaki yerleşim alanları, 
mekânla ilişkisel olarak üretilen ve dağıtılan kentsel hizmetlerden aldıkları pay, 
kirlilik kaynaklarından uzaklık, yeşil alanlara ve öteki rekreasyon alanlarına 
yakınlık vb. açısından farklılık gösterir. Kent toprağının ve konutun metalaştığı 
kapitalist ilişkiler içinde orta ve üst sınıfların mekânda yerleşimi bir seçimin 
ürünüyken alt sınıflar için bu bir  zorunluluğun sonucudur. Dolayısıyla kentin 
kirli ve gürültülü koşullarının uzağında, korunmuş (ya da el konmuş) doğa 
parçaları üzerindeki güvenlikli sitelerde yaşayan çocukların doğa ile ilişkisi 
de ailenin ekonomik gücünün olanaklı kıldığı tercihlerinin ürünüdür. Nitekim 
emek sınıfının kendi içindeki farklı katmanlarının da değişen düzeylerde doğaya 
erişebildikleri, yaşadıkları çevrenin niteliklerinin farklılaştığı görülür. Orta 
sınıfı oluşturan kitlelerin çocukları, aileleriyle birlikte, kentin doğal niteliklerini 
kaybetmemiş veya üretilmiş yeşil alanlara sahip ve kirlilikten korunmuş 
alanlarında, giderek artan biçimde güvenlikli sitelerde yaşama, bozulmamış doğa 
alanlarında tatil yapma gibi olanaklara sahipken, alt gelir grubu emekçi ailelerin 
çocukları ise kentin çeper (periferi) mahallelerinde, bu olanakların daha uzağında 
bir yaşam sürmek, ailelerin yaşam deneyimlerini paylaşmak zorundadır. Kentin 
en yoksullarına ve çocuklarına kalan ise kimsenin yaşamak istemediği alanlardır. 
Üstelik, onlar yukarıda söz ettiğim orta ve üst sınıf ailelere özgü yabancı ve doğa 
korkusunun uzağında, kirlilik kaynaklarına aldırmadan buraları yaşam alanına 
çevirirler. Çünkü geçim ve barındıkları çatıyı kaybetme kaygısı daha büyüktür.
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2. Metabolik Yarılma ve Kentsel Sonuçları Üzerine
Bütün canlılar, yaşamsal gereksinimlerini karşılamak üzere doğadan 

(yaşadıkları çevreden)  aldıkları organik ve inorganik maddeleri biyolojik 
metabolizmalarında kullandıktan sonra dönüşmüş olarak doğaya geri bırakırlar. 
Bu maddeler, yeniden ekolojik döngülere dahil olur. Yani tek tek canlıların 
metabolik sistemleri olduğu gibi canlılar ile doğa arasında da metabolik bir sistem 
vardır. Bu metabolik sistem, ekosistemlerin, özel olarak da toprağın sistematik 
biçimde yenilenmesi döngüsüdür aynı zamanda.

Metabolik yarılma olgusunu açıklayabilmek açısından vurgulanması gereken 
bir konu da her ekosistemin belirli bir taşıma kapasitesine sahip olduğu gerçeğidir. 
Yani her ekosistem belirli bir orandaki canlı popülasyonunu besleyebilir ve yine 
belirli orandaki metabolik çıktıyı sorun ortaya çıkmaksızın ekolojik döngülere 
dahil edebilir. Bu yüzden, ekosisteme taşıma kapasitesinin sınırlarını aşmayacak 
ölçüde bırakılan ve toprağın beslenme döngüsüne katılan maddelere atık denmesi 
doğru değildir. Ancak bu aşamadan sonra, ekosistemin dengesini bozacak 
miktarda ya da ekolojik döngülerde yeri olmayan maddelerin bırakılması 
durumunda atık ve dolayısıyla kirlilik söz konusu olur.4  

Diğer canlılardan farklı olarak insanla doğa arasındaki metabolik ilişki, 
toplumsal yapılar içinde ve emek süreçleri aracılığı ile gerçekleşir. Bu bağlamda, 
doğa yalnızca kendi kendini yönetebilen bir yaşamsal sistem değil, aynı zamanda 
toplumsal sistemlerle ilişkisel olarak dönüşen bir sistem, üretim ve tüketim 
ilişkilerinin, siyasal ve kültürel ilişkilerin de parçasıdır. İnsan ile doğa arasındaki 
bu ilişki, tarihsel olarak özgül toplumsal ilişkiler içinde farklı biçimler almıştır. 
Ancak tarihsel olgular, bu ilişkinin kapitalizmle birlikte radikal bir biçimde 
değiştiğini ortaya koymaktadır.5

Pre-kapitalist toplumlarda, kapitalist sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin 
öncesinde toprak (ve barındırdığı yaşam unsurları) ile insan toplumları 
arasındaki ilişki göreli olarak dengelidir. Toplum, daha basit üretim araçları ve 
emek aracılığıyla topraktan aldığını yine aynı toprak üzerinde tüketerek, kendi 
metabolizmasının çıktıları da dahil olmak üzere, toprağa geri verir. Yaşanılan 
ekosistemin taşıma kapasitesini aşmayan bu dengeli ilişki içinde atıktan söz 
edilemez. Ancak, nüfusu ve sermayeyi, dolayısıyla üretim ve tüketim faaliyetlerini 
kentlerde yoğunlaştıran kapitalist kentleşme süreçleri, kır ile kent arasında derin 
bir kopuşa neden olarak yukarıda Marx’ı izleyerek kısaca tarif ettiğim doğa ile 
insan arasındaki dengeli ilişkiyi (metabolizmayı) de bozmuştur. Marx (2007: 
481), Justus von Liebig’in çalışmalarından yola çıkarak “metabolik yarılma” 
olarak tanımladığı bu durumu şöyle özetler:

Kapitalist üretim, nüfusu büyük merkezlerde toplayarak, kent 
nüfusuna gittikçe artan bir ağırlık kazandırırken, bir yandan toplumun 
tarihsel devindirici gücünü yoğunlaştırdığı gibi, öte yandan da insan 

4  Bu konu için bkz. Kışlalıoğlu, Berkes, 1989; Berkes, Kışlalıoğlu, 1990.  
5  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Foster, 2001; Ponting, 2000.
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ile toprak arasındaki madde dolaşımını bozar, yani insanın yiyecek ve 
giyecek olarak tükettiği öğelerin toprağa tekrar dönüşünü engelleyerek 
toprağın verimliliğinin sürekli olması için gereken koşulları bozmuş 
olur.

 
Bu kır-kent ayrımı sürecinde sermaye ve nüfus kente yoğunlaşsa da kır, 

giderek büyüyen kentsel nüfusu beslemeye devam etmek zorundadır. Ancak 
bu kez, tarım toprakları giderek artan oranda ürün vermek zorunda olmalarına 
karşın, besin maddelerinin, endüstriyel olarak kullanılan bitkisel ve hayvansal 
liflerin kırdan kente doğru tek yönlü bir biçimde (uzun mesafeli ticaretle) 
taşınması nedeniyle, bu ürünlerin tüketimi sonrasında geri dönmesi gereken 
organik çıktılardan yoksun kalmaktadır. Toprak, doğal gübre işlevi gören, 
kendisini yeniden besleyen kaynaklarını yitirmektedir. Piyasanın tarımda 
verimliliği artırma taleplerinin ve kâr arayışlarının baskısı altında da kimyasal 
gübreler, tarım zehirleri (değişim değeri olanlar dışındaki diğer canlıları öldüren 
bir maddeye ilaç denmesi de kapitalizmin etkili retoriklerinden biridir) ve genetik 
teknolojisi yoluyla toprağın verimliliği sağlanmaktadır. Ancak bunun bedeli, 
toprağın kendini doğal süreçler içinde yeniden besleme koşullarının bozulması 
ve kirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması/yok olmasıdır (Foster, 1999;  Foster, 
2001: 195-241). Tarımda kapitalistleşmeyle birlikte toprağın beslenme çevrimi 
de sermaye çevriminin parçası haline gelmiştir. Kır, yerelden küresele değişen 
ölçeklerde kapitalist sermayenin kontrol ettiği tek ürüne dayalı ticari tarım ve 
hayvanların doğadan koparılarak endüstriyel tesislere kapatıldığı hayvancılık 
faaliyetleriyle kentlerin/piyasaların talep ettiği ürünü sağlamakta, besleyici 
unsurlarını kaybeden toprak da yine ticari koşullarda (günümüzde uluslararası 
tekellerce) üretilen gübrelerle “beslenmektedir”. 

Olayın kentle ilgili kısmına gelince; kapitalizmin dinamikleri içinde gelişen 
modern kentleşme sürecinde nüfusun, sermayenin, üretim ve tüketim süreçlerinin 
belirli mekânlarda yoğunlaşması, bu kent ekosistemlerinin taşıma kapasitelerinin 
çok üstünde atıklara maruz kalmasına neden olmaktadır. Metabolik yarılmanın 
en açık sonuçlarından biri, daha önce (kırda) doğayı besleyici madde (gübre) 
niteliği taşıyan maddelerin, kentte yoğunlaşması ve ekolojik taşıma kapasitesinin 
aşılmasıyla birlikte atığa (çöpe) ve dolayısıyla soruna dönüşmesidir. Kentin 
günlük yaşamında atık üretimi her dakika devam ediyor. Devasa yığınlar 
halindeki evsel ve sınai atıklar, yaşam alanlarından belirli bir sistem içinde 
toplanıp uzaklaştırılarak atık toplama ve bertaraf alanlarına, akarsulara, denizlere 
atılıyor ya da kentlerin gözden uzak kıyılarına yığılıyor;  ekonomik açıdan kârlı 
ise geri dönüşüm, enerji üretimi gibi amaçlarla işletiliyor; havaya, suya ve toprağa 
yayılıyor; ekolojik döngülere dahil olarak “çevre sorunu” diye tanımladığımız 
sorunlara neden oluyor. İşte bu şekilde doğa unsurlarının üretildiği (çıkarıldıkları) 
topraklar fakirleşirken tüketildikleri yerlerde atığa dönüşmesi, doğa ile insan 
arasındaki kapitalizm tarafından şekillendirilen eşitsiz ilişki içinde gelişen 
metabolik yarılmanın sonucudur. 

Kapitalist birikim ilişkileri içinde metabolik yarılmanın büyümesiyle bir 
yandan çevre sorunları artarken öte yandan da doğa ve toplum arasındaki ilişki 
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giderek artan biçimde ekonomik ve teknolojik araçların aracılığı ile düzenlenir 
hale gelmekte, toplumun ekosistem ile doğrudan ilişkileri asgariye inmektedir. 
Kentli insan, yediklerinin, içtiği suyun, giydiklerinin kaynağı ile ilgili gerçeklikten 
kopmaktadır. Kırdan kente doğru madde akışının hedefindeki tüketiciler, ancak 
piyasa aktörlerinin aracılığı ile bu ürünlere ulaşabilmektedir. Sermaye çevrimleri 
içinde tüketiciye ulaşan yiyeceklerin, giyeceklerin, öteki tüketim/kullanım 
nesnelerinin ardındaki emekle birlikte doğal süreçler de görünmez olmaktadır. 
Tükettiğimiz şeylerin kaynaklarına ilişkin en yakın imgeler, marketler ve 
mağazalar, daha önemlisi günümüzün tapınakları olan AVM’lerdir. Bu olgunun 
başka bir yüzü de tüketim süreci sonrasındaki atıkların kentsel ve ekolojik 
yolculuğu, bu atıkların nereye gittiği, ekosistemde ve toplumun öteki kesimlerinin 
yaşamları üzerinde hangi etkilere neden olduğu konusundaki cahilliğimiz ya da 
“stratejik cehalet”imizdir (Weele,2012). Ancak biz bilmesek de bilmiyormuş gibi 
yapsak da kentin yoksulları ve atıkları kentin çeperlerine doğru itilir ve birçok 
zaman birbirleriyle karşılaşırlar. 

Bütün dünyada kentsel nüfus hızla büyümekte ve bununla birlikte bozulmamış 
doğadan uzaklaştıkça çevre sorunlarının artan etkisi altında kalmaktadır. Ancak 
topluca bakıldığında görülen bu durum bütün kentsel sınıflar tarafından benzer 
ve eşit biçimde yaşanmaz. Çünkü kirlilik etkenleri, ekolojik döngüler yoluyla 
yerelden küresel ölçeğe kadar yayılma özelliğine sahip olsa da, kirlilik kaynağında 
çok daha yoğun biçimde yaşanmaktadır. Kent yoksulları ise toplumun mekânsal 
örgütlenmesine de yansıyan eşitsiz toplumsal ilişkilerin sonucu olarak, kamusal 
hizmetlerin gereğince ulaşmadığı, kirlilikten yeterince arındırıl(a)mayan alanlara 
ya da doğrudan atık toplama alanlarına ve sanayi odaklı kirlilik kaynaklarına 
doğru itilmektedir. Dolayısıyla, metabolik yarılmanın en ağır etkilerini kent 
yoksulları yaşamaktadır.

Kirliliğin kent sakinlerine etkisi, mekânsal etki alanına göre konumlarına 
bağlıdır (Harvey, 2003: 70). Toplumsal yapının mekâna yansımasında kültür ve 
kimlik gibi başka önemli etkenler de olmakla birlikte en belirleyici mekanizma, 
sınıfsal farklılıklar ile kent toprağı ve konutun meta değeri arasındaki ilişkidir. 
(Özellikle alt gelir grubundan dezavantajlı kimlik grupları için bu etkenler birlikte 
işlemektedir). Piyasa dinamikleri içinde mülkiyetine ya da kullanım hakkına sahip 
olunarak içinde yaşanılan konut, doğaya erişimin koşullarını da belirlemektedir. 
Ki konut kentte tutunabilmenin, kentsel hizmetlerden pay alabilmenin en önemli 
kurucu unsurlarından biridir. Konut ve bulunduğu kentsel mekân, günlük yaşam 
pratiklerini ve ilişkisel olarak kamusal hizmetlere (ulaşım, sağlık, eğitim, 
dinlenme, spor gibi) ve çalışma olanaklarına erişim üzerinde belirleyici etkiye 
sahiptir (Harvey, 2003). Ki kapitalist kentte hem kamusal hem de özel sektörün 
sunduğu hizmetlerin mekânsal dağılımı eşitsizdir. Kamusal hizmetlerin mekânsal 
dağılımında kentsel toplumsal sınıfların yerel siyasal süreçlerdeki gücü en 
belirleyici etkenlerden biridir. Kent yoksulları, kentsel mekâna zorunluluk ilişkisi 
içinde yerleştikleri gibi siyasal kanallara uzaklıkları nedeniyle yaşam alanlarındaki 
koşulları kontrol etme, değiştirme güçleri de zayıftır. Kentsel hizmetlerin ve 
kaynaklarının planlanmasını ve dağıtımını düzenleyen, kamu hizmetlerinin 
konumlarını yönlendiren siyasal kanallara erişimdeki ve bu kanallar üzerindeki 
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kontrollerinin zayıflığıyla ilişkisel olarak yoksulların yaşam alanlarının kamusal 
hizmetlere erişimi daha sınırlıdır.  Özel sektör tarafından sunulan hizmetler 
de kentsel mekâna tüketici kitlenin alım gücüne göre yerleşir. Sonuç olarak, 
kapitalist kentlerde varlıklı sınıfların yaşam alanlarından yoksulların yaşam 
alanlarına doğru gidildikçe konut kalitesi düşer, kentsel kamusal hizmetlerden 
ve ayrıca özel sektör tarafından sunulan hizmetlerden alınan pay azalır.  Kentsel 
temizlik ve altyapı hizmetlerinden alınan pay da bu dağılıma dahildir.

Yoksulların kentin kamusal hizmetlerden daha az pay alan ve daha kirli 
alanlarında yaşıyor olması, onların yer seçimi tercihlerinin değil, bir zorunluluğun 
sonucudur. Piyasa, satın alma gücü üzerinden orta ve üst sınıfa konut üretmektedir. 
Bu sınıfların ödeme güçleri ve kültürel vb. eğilimleri çerçevesinde yer seçimi 
esnekliği yüksektir. Düşük gelirlilere gelince; piyasa onlara yönelik konut 
üretmediği gibi alım güçleri düşük olduğundan bu konuda esnekliğe de sahip 
değillerdir (Harvey, 2003: 62). Günümüzde olduğu gibi devletin sosyal politika 
aracı olarak konut üretimi alanından çekildiği ve konut sektörünün finansallaştığı 
koşullarda,  uzun dönemli düzenli ödeme gücü olmayan düşük gelirli kitleler konut 
piyasasının hedef kitlesi dışında kalmakta, konut için yer seçimi esneklikleri daha 
da azalmaktadır. Kiralık konut konusunda da ödeme gücünün belirlediği aynı 
zorunluluk söz konusudur.

Sonuç olarak, yoksullar, kentsel mekândaki konumlarının fonksiyonu 
olarak kirlilik kaynaklarına/odaklarına yakınlığın dışsal maliyetlerine de 
katlanmaktadırlar. 

3. Metabolik Yarılma İlişkisi Açısından Türkiye’de Kentleşme ve
    Çocukların Doğa ile İlişkileri 
Türkiye kentleşmesi analiz edilirken dışarıda bırakılması mümkün olmayan 

gerçekliklerden biri kırdan kente göç ve gecekondulaşma olgularıdır. Aynı 
derecede önemli başka bir olgu ise Türkiye’de kentleşmenin kır ile kent ve 
ayrıca ülkenin doğusu ile batısı arasında yarattığı metabolik yarılmadır. Göreli 
büyüklüğüne, nüfus, sermaye ve sanayi yoğunlaşmasına bağlı olarak her bir kent 
ile çeperi arasında bir metabolik yarılma ilişkisi yaşandığı gibi daha büyük bir 
metabolik yarılma Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında söz konusudur. Aşağıda 
metabolik yarılmanın sonuçlarını çocuklar açısından göstermek üzere ele aldığım 
iki olguya açıklık kazandırabilmek için, ülkenin batısı ile doğusu arasında 
gerçekleşen metabolik yarılma üzerinde kısaca durmak gerekiyor. Bu yazının 
sınırları içinde, kısaca anlatabilmek için sermayenin ve nüfusun ülkenin batısında 
yoğunlaşmasıyla ilişkisellikleri açısından konuyu sanayi ve tarım politikaları 
üzerinden ele almaya çalıştım.

Osmanlı, bir tarım toplumudur ve Cumhuriyet devletine ülkenin batısında 
yerleşik çok sınırlı bir sanayi sermayesi devretmiştir. Tarihsel olarak da hem 
Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet tarihi boyunca ticaret ve sanayi 
sermayesi, başta İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi liman kentleri olmak üzere 
Türkiye’nin batısında yoğunlaşmıştır. Bu durumla ilişkisel ve eşzamanlı olarak, 
kapitalistleşme süreci içinde gerçekleşen kentleşme de sermayenin ve nüfusun, 
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üretim ve tüketim faaliyetlerinin artan biçimde kırlardan kentlere, Türkiye’nin 
doğusundan batısına doğru yoğunlaşması biçiminde bir seyir izlemiştir. 

1950 öncesinde, özelikle devletçi-korumacı politikaların uygulandığı 
1930’larda kamu girişimciliği yoluyla (KİT’ler ile) sanayi işletmeleri, ulusal 
pazarı bütünleştirme politikasının ürünü olarak genişleyen demiryolu ağı 
üzerindeki ülkenin değişik bölgelerine kurularak yığılma ekonomilerini önlemeye 
ve yeni gelişme bölgeleri yaratmaya yönelik politikalar uygulanmıştır (Keskinok, 
2004; Ataay, 2001: 58). Ancak yeni rejimin İstanbul dışında bir başkent ve yeni 
çekim merkezleri oluşturma yönündeki çabalarına karşın İstanbul sermaye ve 
nüfus yoğunlaşması bakımından önemini ve ülkenin dışarıya açılan en önemi 
liman kenti olma özelliğini korumuştur. Sanayi açısından durum bu olsa da 
kırsal yapının çözülmesini engellemeye (“köylüyü köyünde tutma”ya) yönelik 
politikaların ve tarım kesimi lehine dönüşen bölüşüm ilişkilerinin (Boratav, 2004; 
Yıldırmaz, 2010:402) de sonucu olarak bu dönemde yoğun bir nüfus hareketi 
yaşanmamıştır.

1950 sonrasında özel kesim sermayesinin yanı sıra kamu yatırımlarının da 
Marmara Bölgesi ve çevresinde yoğunlaşması, nüfusun doğudan batıya doğru 
akması sürecini hızlandırmıştır. Bu dönemde, İstanbul merkezli büyük sermaye 
ve kamu yatırımları dolayımında çeşitli Anadolu kentlerinde ekonomik gelişme 
söz konusu olsa da ithal ikameci sanayi asıl olarak İstanbul merkezli olarak 
kurulmuştur. Nitekim 1950-80 dönemi boyunca Ankara, Adana, İzmir, Eskişehir, 
Kayseri gibi kentlerde ilk birikimini sağlayan bir kesimin de İstanbul’a taşındığı 
gözlenmiştir (Sönmez’den akt. Ataay, 2001: 61). Büyük sermayenin, sanayinin 
ithal girdilere bağımlılığı, en iyi yatırım olanaklarına sahip olmaları, ülkenin dışa 
açıldığı kapıları olmaları gibi nedenlerle İstanbul, Kocaeli ve İzmir kentlerini 
tercih etmesi ve ara malları üreten KİT’lerin de genellikle sanayinin geliştiği bu 
havzalarda kurulmuş olması gerek bunlarla girdi-çıktı ilişkisinde olan küçük ve 
orta boy sanayinin, gerek hizmet sektörlerinin, gerekse işgücünün bu kentlere 
yığılmasına yol açmıştır. Kamu sektöründe gerçekleştirilen sanayi yatırımlarının 
göreli olarak daha yaygın bir dağılıma sahip olması, bölgesel dengelerin 
kurulmasına yetmemiştir (Ataay, 2001: 61-62). Bu süreçte, tarımsal üretimin 
artırılması ve tarımsal mallar üzerinde uzmanlaşma yoluyla dünya ekonomisiyle  
eklemlenme arayışları içinde tarımda ticarileşme artmış (Boratav, 2004; 
Yıldırmaz, 2010: 403), dolayısıyla “köylüyü köyünde tutma” politikasından da 
vazgeçilmiştir. Tarımsal fiyatları köylü lehine destekleyen popülist politikalara  
(Boratav, 2004: 125, 136) rağmen özellikle İstanbul, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinden, farklı kültürel özelliklere sahip, çoğunluğu “köylü” göçünün 
hedef noktası olmuştur.  Bu şekilde kente akan kır yoksulları ise en son gelenler 
ve en yoksullar en çeperde olmak üzere “nöbetleşe yoksulluk” (Işık, Pınarcıoğlu, 
2002) ilişkisi içinde kentte tutunma mücadelesi içine girmiştir.

Neoliberal politikalarla devletin “küçülerek” elindeki sanayi yatırımlarını da 
hızla özelleştirmeye başladığı 1980 sonrası dönemde sanayi başta olmak üzere 
ekonomiyi İstanbul merkezli büyük sermaye sürüklemeye devam etmiştir. Bu 
dönemde, Denizli, Gaziantep, Konya Karaman, Kahramanmaraş gibi küçük ve 
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orta ölçekli sermayenin yoğunlaştığı iller göreli olarak bölgesel çekim merkezi 
haline gelmişse de (Ataay, 2001: 75) İstanbul ve öteki batı kentlerinin ekonomi 
içindeki payları büyümeye devam etmiştir. Sermayenin ve istihdam olanaklarının 
büyüklüğü, nüfus hareketlerini de bu kentlere yöneltmeye devam etmiştir.

 
Üretimin ritmini ve koşullarını artık daha doğrudan biçimde piyasa 

dinamiklerinin belirlediği bu dönemde, 1980’lerin başından itibaren tarıma 
dönük destekleme politikaları gerilemeye başlamıştır (Boratav, 2004: 165). 
Küresel piyasalara eklemlenme ilişkisi içinde bir yandan tarımda kapitalistleşme 
yaygınlaşırken diğer yandan izlenen ekonomi ve tarım politikalarıyla köylülüğün 
tasfiyesi hızlanmıştır (Özuğurlu, 2013; Keyder, Yenal, 2013). Sermaye yoğun, 
gübre ve tarımsal kimyasal kullanımına dayalı, tek ürün odaklı, istihdamı 
genişletmeyen, küçük köylülüğü tasfiye eden tarım modeli hızla yaygınlaşırken 
kırdaki nüfus yoğunluğu da azalmaktadır. 

Kabaca anlattığım bu süreç içinde nüfus kentlerde, özellikle başta İstanbul 
olmak üzere batı kentlerinde yoğunlaşırken, sermayenin kâr oranları düşen 
sanayiden çok metalaşan kent toprağında ve gayrimenkul sektöründe yoğunlaşması 
sınıfsal eşitsizliklerin de mekânda yeniden örgütlenmesine yol açmıştır. Bu 
süreç, nüfusun kent toprağı üzerindeki akışkanlığını hızlandırmıştır. Yoksulların 
yaşadığı ve “eskidiği” için “yenilendiği” iddia edilen kentsel mekânlar, yeniden 
yapılandırılıp eski sakinlerinin yerinden edilmesi yoluyla orta ve üst sınıflar için 
güvenlikli yaşam alanlarına dönüştürülmektedir. Üst orta sınıflar, her biri aynı 
zamanda büyük birer yatırım projesi olan yeni yaşam alanlarında (güvenlikli 
sitelerde), toplumun ve doğanın karmaşık yapısından arındırılmış, daha steril 
koşullarda yaşamaya başlamıştır. Bu mekânlarda çocuklar da steril, “site dışındaki 
yaşam”a yabancı (Geniş, 2009:149), kirlilik kaynaklarından uzak ve tehlikelerden 
arındırılmış kentsel doğa parçaları içinde yaşam koşullarına sahiptir.

Büyük sermayenin kent toprağında ve gayrimenkul sektöründe yoğunlaştığı 
ve gecekondulaşma sorunun “sermaye lehine” çözüldüğü bu sürecin bir yüzü 
de kent yoksullarının doğa ile ilişkilerinin yeniden şekillendirilmesiyle ilgilidir. 
Gecekondu halkı, kentsel kolektif hizmetlerden asgari pay aldığı koşullarda bile 
yaşam alanını kendi elleriyle kurarken yaşamın bütünlüğünü korumaya çalışmış, 
küçük de olsa ağırlıkla “yenebilir bitkiler”i içeren kendi yeşil alanını da üretmiştir. 
Ancak kentsel mekânın yeniden örgütlenmesi süreciyle birlikte gecekondu 
nüfusu da ya ekonomik güçleri oranında apartman dairelerine ya da atıklarla 
birlikte kentin daha dış çeperlerine savrulmuştur. Gecekondu mahallelerinde 
sokakta, kendisinin  veya komşusunun bahçesinde oynayan çocuklar da ya yeni 
yaşam alanlarının sınırlı erişim olanaklarına sahip oldukları “simgesel doğa 
parçaları”nda ya da atık depolama alanlarının kıyılarında oynamaya mahkûm 
olmuştur.

Her bir kentsel yenileme süreci kentsel sınıfların mekânda yeniden 
konumlanmasına yol açmaktadır. Kent toplumunun bir kesimi bir önceki 
sınıfın terk ettiği alanlara kayarken bunu yapamayanlar belirli bir yaşam 
stratejisi geliştirmiş oldukları kendi yerlerinden de edilmekte ve daha kötü 
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koşullarda (mekânlarda), kolektif kentsel hizmetlerin giderek zayıfladığı, kirlilik 
kaynaklarına yakın, konut kalitesinin düşük olduğu alanlarda yaşama zorunluluğu 
ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu alanlar, tercih edilen değil mecbur olunan 
yerlerdir. Çöp toplama alanlarının kıyısında, dere yataklarında, sanayi kirliliğini 
taşıyan derelerin kıyısında yaşamak bir tercih olarak açıklanamaz. Bu kitlelerin 
ve çocuklarının erişebileceği doğa, kentin öteki mahallerinin atıklarının etkisi 
altındaki ve kentin henüz doğrudan yutmadığı doğa parçalarıdır.

Sonuç olarak Türkiye’de ekonomi, tarım ve kent politikaları metabolik 
yarılmayı büyüten bir seyir izlerken kentlerde de sınıfsal eşitsizlikler derinleşmekte 
ve bu eşitsiz toplumun mekânsal örgütlenmesi doğa ile ilişki biçimlerini de 
belirlemektedir. Bu nedenle, kentlerde, özellikle de başta İstanbul olmak üzere 
sermaye ve nüfus yoğunlaşmasının en yüksek düzeye ulaştığı metropollerde, 
çocuklar ile doğa arasındaki ilişki mekânda sınıfsal eşitsizliklerin de derinleştiği 
koşullardan bağımsız biçime okunamaz. Çünkü toplumsal gelirden aldıkları 
pay ve kentsel mekândaki yaşam alanları ailelerinin sınıfsal konumu tarafından 
belirlenen çocukların doğa ile ilişkilenme biçimleri (kirlilik kaynaklarından 
korunma ve bozulmamış doğaya erişim olanakları) de aynı biçimde belirlenir. 

Metabolik yarılmanın çocukların doğa ile ilişkisini nasıl etkilediğini    ortaya 
koyabilmek açısından konuya somut olgular üzerinden bakmak yararlı olabilir. 
Bu amaçla, Türkiye’de metabolik yarılmanın nüfusu, sermayeyi ve dolayısıyla 
üretim ve tüketim faaliyetlerini en yüksek oranda yoğunlaştırdığı metropol kent 
olan İstanbul ve yakın çevresinden iki örneği ele almak istiyorum.

Ümraniye (Hekimbaşı) Çöplüğü Faciası (Cinayeti): Yukarıda açıklamaya 
çalıştığım metabolik yarılmanın kentte neden olduğu atıkların ve yine kentte 
yoğunlaşan nüfusun kentsel mekâna eşitsiz ilişkiler içinde yerleşmesinin sonucu 
olarak yoksulların aynı mekâna doğru itilmesinin en açık örneklerinden birini 
Ümraniye (Hekimbaşı) Çöplüğü sunar.

Ümraniye, Türkiye’de doğudan batıya kırsal göçün doğurduğu yerleşmelerden 
biridir. Tarihi çok daha eskilere dayansa da 1950’lerde İstanbul’un çeperinde 
eski bir köy iken tarihsel süreç içerisinde aldığı göçlerle büyük bir yerleşime 
dönüşmüştür. 1960’larda sanayi bölgesinin kurulmasıyla göç ve mahallenin 
dönüşümü hızlanmış, mahalle giderek daha yoksul katmanlardan göç almaya 
başlamıştır. 1950-60 döneminde mübadeleyle gelen Balkan muhacirleri 
ve Karadenizliler yerleşirken mahallenin daha hızlı büyümeye başladığı 
1970’lerden itibaren daha yoksul bir kitleyi taşıyan “Anadolu göçü” (Sivaslılar, 
Gümüşhaneliler, Diyarbakırlılar, Tunceliler) yaşanmış ve siyasal ortamın 
sağladığı koşullar içinde gecekondulaşma yaygınlaşmıştır  (Aslan, 2004: 87; 
Erder, 1996: 29-37). Hekimbaşı (daha sonraki adı Kazım Karabekir) Mahallesi, 
işte bu süreç içinde tarım ve orman arazilerinin işgaliyle oluşmuştur (Erder, 1996: 
45).

Hekimbaşı Mahallesi’ndeki söz konusu alan, resmi olarak 1972’den itibaren 
Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye ilçeleri tarafından çöplük olarak 
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kullanılmaya başlanmıştır. Çöplük olarak kullanılmaya başlandığı dönemde, bu 
alanın en yakın yerleşim yerine uzaklığı 3.5 km’dir. Yeni gelen kır yoksullarının 
oluşturduğu gecekondulaşmayla birlikte çöplük alanı ve yerleşim iç içe geçmiştir. 
Dolayısıyla burası, sınıfsal konumları ve ödeme güçlerinin sınırları içinde gidecek 
başka yeri olmayanların yerleşim alanıdır.

Üstelik çöplüğün yaratabileceği riskler bilinmektedir ve bu insanlar devletin 
bilgisi dahilinde burada yaşamaktadır. Nitekim 1989’dan itibaren çöplüğün ıslah 
edilmesi gündemdedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (2004) Hekimbaşı 
Çöplüğü faciasında dokuz yakınını (iki eşini, yedi çocuğunu) kaybeden Önder 
Yıldız davası kararında değerlendirdiği 1991 tarihli bir bilirkişi raporu, çöplüğün 
durumunu açık biçimde ortaya koymaktadır: 

…söz konusu çöplük 14 Mart 1991’deki Yönetmeliklerin 24-
27, 30, 38. Maddelerinde, inter alia, yer alan şartlara uymamaktadır. 
Aynı şekilde, çöplük çevrede yaşayanlar, özellikle de gecekondu 
mahallelerinde oturanlar için ciddi sağlık risklerini arttırabilecek birçok 
tehlike içermektedir: hurda yığınlarının bulunduğu yere elli metre 
uzaklıkta olan evlerle çöplüğü ayıran duvar ya da çit bulunmamaktadır; 
drenaj ya da drenaj suyu arıtma sistemi kurulmamıştır. Uzmanlar, 
Ümraniye çöplüğünün ‘insanları, hayvanları ve çevreyi her türlü riske 
maruz bıraktığı’ sonucuna varmışlardır. Bu bağlamda rapor, yirmi 
civarında bulaşıcı hastalığın yayılabileceğine dikkat çekerek, şunların 
altını çizmiştir:

... Bütün atık toplama yerlerinde metan, karbondioksit ve hidrojen 
sülfat oluşmaktadır. Bu maddeler toplanmalı ve ... denetim altında 
yakılmalıdır. Ancak, söz konusu çöplükte bu sistem uygulanmamaktadır. 
Metan, belli bir oranda havayla karıştığında patlayabilir. (Atıkların) 
parçalanması sonucu ortaya çıkan metan gazının patlamasını önlemenin 
hiçbir yolu yoktur. Allah korusun, çevredeki evler düşünülürse hasar 
büyük çaplı olabilir...  

“Beklenen” şey olmuş ve 28 Nisan 1993’te saat 11’de, yığma sonucu oluşan 
basınçtan kaynaklanan kaymanın ardından çöplük, hemen kıyısındaki dere 
yatağında bulunan 13 civarında evin üzerine akmış ve 39 kişinin yaşamını 
kaybetmesine neden olmuştur (Fotoğraf.1). İstanbul milletvekili Ali Oğuz’un 
olay yerindeki çalışmalarının ardından belirttiği gibi olay gündüz saatlerinde 
gerçekleştiği için yaşamını kaybedenlerin büyük kısmı kadınlar ve çocuklardır 
(TBMM Tutanak Dergisi, 5.5.1993: 291):

…can zaiyatının büyük bir kısmını, okula gitmeyen, oynayan 
çocuklar teşkil ediyor; okula gidenler kurtulmuş, işe giden erkekler 
de kurtulmuş, ama evlerde sadece kadınlar ve küçük çocuklar olduğu 
için, onlar çöplerin altında kalmış; zaiyatın büyük kısmını onlar teşkil 
ediyor.
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Yargıtay 32. Dairesi’nin, uzun bir hukuksal süreç sonunda suçlu bulunan ve 
aldıkları küçük cezalar da askıya alınan iki belediye başkanı hakkındaki kararını 
dayandırdığı bilirkişi raporu, egemen sistemin bu olguyu nasıl değerlendirdiğini 
de çok açık biçimde ortaya koymaktadır (“Avrupa İnsan…”,2004):

  
...[uzman] raporundan haberdar olmalarına rağmen, iki sanık uygun 

koruyucu önlemler almamışlardır. Kalabalığa ateş eden bir kişinin 
insanların öleceğini bilmesi gerektiği ve sonradan öldürme niyetinde 
olmadığını iddia edemeyeceği gibi, bu davada sanıklar görevlerini ihmal 
etme niyetinde olmadıklarını iddia edemezler. Bununla beraber, bütün 
sorumluluk onlara ait değildir. Diğerleri gibi onlar da ihmalkardı. Bu 
davada asıl hata, bir yamaç üzerine kurulmuş olan çöplüğün alt kısmına 
evler yapılmasıdır ve sorumlular bu gecekondularda yaşayanlardır. Bu 
kişilerin, çöp yığınının bir gün başlarının üstüne göçeceğinin ve hasara 
uğrayacaklarının farkında olmaları gerekiyordu. Çöplüğün elli metre 
uzağına ev yapmamaları gerekiyordu. Pervasızlıklarını hayatlarıyla 
ödediler.

 

  Fotoğraf.1: (“Bu Ayıp...”, 29.4.1993)

Bilirkişi ölümlerin nedenini ısrarla çöplüğün kıyısına yerleşenlerin 
“pervasızlıkları” ile açıklasa da, yukarıda ortaya koymaya çalıştığım gibi 
yoksulların konut için yer belirlemesi bir seçimin değil zorunluluğun sonucudur. 
Bu olayda, yetişkinlerle birlikte çocukların ölümüne nihai olarak çöp yığınlarının 
kayması yol açsa da asıl neden bu aileleri çocuklarıyla birlikte çöplüğün kıyısında 
yaşamaya iten, çöplüğü çocukların oyun ve ölüm alanına dönüştüren toplumsal 
eşitsizliklerdir. 
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Dilovası Örneği: 1980 sonrasında üretim yapılarındaki ve işgücü süreçlerindeki 
esnekleşme, kentlerarası rekabet, sermayenin hizmet ve inşaat sektörlerinde 
yoğunlaşması gibi etkenler sanayi sermayesinin mekânsal örgütlenmesinin de 
yeniden düzenlenmesine yol açmıştır. Özellikle kent toprağının metalaşmasının 
da etkisiyle, kent merkezleri hizmet ve gayrimenkul sektörlerine terk edilerek 
sanayi kent dışına taşınmıştır. Bütün olarak bakıldığında sanayinin kent dışına 
taşınması modern kent planlamasının gereği olsa da özellikle başta İstanbul 
olmak üzere metropol kentlerin sanayisi, çeperdeki yerleşimleri, kırsal alanları, 
yeşil alanları yutarak kent dışına çıkmıştır. 

Dilovası sanayi bölgesi de İstanbul sanayi bölgesinin kent dışına (İzmit, 
Tekirdağ, Boğaziçi) göçünün ürettiği sonuçların çarpıcı örneklerinden biridir. 
Bugün bir sanayi bölgesi olan Dilovası, 1960’lı yıllardan önce Çerkeşli, 
Tavşancıl ve Muallim köyleri gibi köyleri ve tarım alanlarını içeren bir kırsal 
alandır. 1967’de kurulan bir fabrika ile başlayan ilk sanayileşme dalgasını 
gecekondulaşma ile seyreden bir göç dalgası izlemiştir. İkinci büyük göç dalgası 
ise 1980’li yılların ikinci yarısında yaşanmıştır. Bu göç dalgasının çok büyük 
bir bölümünü, 1990’larda güvenlik sorunları ve ekonomik nedenlerle Doğu ve 
Güneydoğu illerinden gelen nüfus hareketleri oluşturmuştur (Kanbak, 2011: 390).

Dilovası, tarihsel süreç içerisinde 808 kişiden oluşan bir köyden tamamını 
göçmenlerin oluşturduğu 50.000 nüfuslu, on bir mahalleli, bazı mahallelerin OSB 
(Organize Sanayi Bölgesi) içinde kaldığı, ekonomisi tümüyle sanayiye dayanan 
bir ilçeye dönüşmüştür (Kanbak, 2011: 384-386; Kanbak, 2013: 290). Dilovası 
Kocaeli’nin en küçük ama sanayinin en yoğun olduğu ilçelerinden biridir. 
Yüzölçümünün %40’ını sanayi yerleşimi oluşturmaktadır. Türkiye genelindeki 
500 dev fabrikanın %10’u bu ilçede bulunmaktadır ve ilçede ekonomi bütünüyle 
sanayiye dayalıdır. İlçe sınırları içindeki köylerin arazileri OSB’lerin kurulması 
sürecinde kamulaştırılmış ve tarım ve hayvancılık geçim kaynağı olmaktan 
çıkmıştır (Yavuz, Tanık 2012: 23). Bugün Dilovası, taşeron ağlarının bir parçası 
olarak küresel pazara üretim yapan, demir çelik, otomotiv ve lastik, kimya sektörü 
gibi tehlikeli atık üreten sanayi tesislerinin konut alanlarıyla iç içe geçtiği, ağır 
sanayi tesislerinin ve yoğun trafiğin yarattığı çevre kirliliği ile tanımlanan, altyapı 
sıkıntıları bulunan, düşük kaliteli konutların ve gecekonduların hakim olduğu, 
kent merkezinin sosyal ve kültürel donatılarından yoksun bir kenttir (Kanbak, 
2011: 383). 

Dilovası sakinleri ise sanayileşmenin neden olduğu tüm sorunları ve 
çevre kirliliğini yaşamalarına karşın sanayinin sağlaması gereken istihdam 
olanaklarından faydalanamamaktadır. Dilovası halkının ancak %1-3’lük 
kısmı güvenceli (kadrolu) işlerde olmak üzere en fazla %10-15’i fabrikalarda 
çalışabilmekte, geriye kalan çoğunluğu ise taşeronlarda ağır işlerde, geçici ve 
güvencesiz olarak istihdam edilmektedir (Kanbak, 2011: 393).

Diovası sakinleri, yaşam alanlarının sanayi ile yakınlığı ve çanak biçimindeki 
topografik yapısı nedeniyle etki düzeyi artan sanayiden kaynaklanan kirliliğe 
doğrudan maruz kalmaktadır (Fotoğraf.2). Havada, suda ve toprakta başta ağır 
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metaller olmak üzere kirlilik tespit eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır 
(Yavuz, Tanık, 2012). Nitekim araştırmalar bu bölgede kanser oranlarının 
dünya ve Türkiye ortalamalarının çok üstünde olduğunu göstermektedir. Sağlık 
Bakanlığı’nın Türkiye’de Kanser Kontrolü araştırmasına göre ülke genelinde 
kalp damar hastalıklarından ölümler birinci sırayı alırken Kocaeli Dilovası 
bölgesinde kanserden ölümler kalp damar hastalıklarının önüne geçmiştir  (akt. 
Yavuz, Tanık, 2012: 35-36). Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın 2004 
verilerine göre kansere bağlı ölüm oranı dünyada % 12.5, Türkiye’de %13’tür 
(akt. Hamzaoğlu vd, 2011: 370). Dilovası’nda ise 2004 yılında gerçekleşen ölüm 
nedenlerinin belirlenmesini amaçlayan bir araştırmaya (Hamzaoğlu vd., 2011: 
372)  göre kanser nedeniyle ölümler %33.3 ile en yüksek oranı oluşturmaktadır 
(Çizelge). Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre Dilovası’nda on yıldan daha 
uzun bir süre yaşamış olan kişilerin kanserden ölme olasılığı on yıldan daha az 
yaşamış kişilere göre dört kat daha fazladır. Ayrıca kanser nedeniyle ölenlerin 
%35’i ev kadını, %23’ü çiftçi ve %15’i inşaat işçisidir; yani sanayide çalışmayan 
kişilerdir. Yukarıda belirttiğim gibi Dilovası sakinlerinin sanayide çalışma oranı 
düşüktür.

Fotoğraf.2: (Boyacıoğlu, 20.11.2011)  

Dilovası’nı da içeren Kocaeli genelindeki, rafineri ve boya sanayisini de 
kapsayan bir bölgedeki anne ve babaların bebeklerinin kimyasal etkilenim 
düzeylerini inceleyen 2006 tarihli bir araştırmanın sonuçlarına göre yeni doğan 
bebeklerin ilk dışkılarında yüksek değerlerde toksik metal ve eser elemente 
rastlanmıştır (Türker vd.’nden akt. Yavuz, Tanık: 2012: 35).

Bulundukları alanda 2002’de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurulmasıyla bu sanayi bölgesinin içinde kalan ve bu nedenle belediye yetki 
alanının dışına düşerek belediye hizmetlerinden de yararlanamaz hale gelen Fatih 
ve Yeniyıldız Mahalleleri için ise koşullar daha da ağır hale gelmiştir.6 Burada 

6  OSB’nin yetkilendirildiği kamulaştırma yoluyla bu mahallelerin boşaltılması süreci halen 
tamamlanmamıştır.
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yaşayan aileler, sanayi tesisleriyle iç içe geçmiş konutlarda kirliliğe en yoğun 
biçimde maruz kalırken çocukları bu koşulların dışında beslenme, oynama, 
eğitim vb. olanağına sahip değildir. Fatih Mahallesi’nden bir annenin şu ifadesi 
buradaki durumu özetler niteliktedir (Dilovası’nda Ölüm…, 31.1.2013):  “Burada 
erkekler işe gider kadınlar hastaneye… Çünkü çocukların hepsi hasta.”

Çizelge: Dilovası’nda Kanser Ölümlerinin Dağılımı (%) (2004)

Ölüm Nedeni %
Kanser 33.3
Akciğer kanseri 46.2

Mide kanseri 26.9

Prostat kanseri 11.5

Kolorektal kanser 11.5

Diğer kanserler 3.9

Kanser dışındaki diğer solunum yolu hastalıkları 16.7
Kardiyovaskuler hastalıklar 14.1
Diğer 35.9
Toplam 100.0

Kaynak: (Hamzoğlu, vd. 2011: 372)

Yeniyıldız Mahallesi sakinlerinden birinin şu sözleri, Türkiye’nin en gelişmiş 
metropolünün kıyısında çocuklar için nasıl bir eğitimin söz konusu olduğunu 
açıklar nitelikte (akt Kanbak,2013: 291):

Çocuklar TIR’lardan yola çıkamıyor. Okul da yok. Şurada sınıf 
gibi bir şey var. Birleşik sınıf var. Burada oturduğumuz için başka 
mahalledeki okullar kabul etmiyorlar. Burada ilkokulu bitirecek 
ondan sonra başka bir yere gönderebiliyorsunuz. İki senedir böyle. 
Kendi imkanın dahilinde başka bir okula götürsen bile kaydetmiyor. 
Hayır diyor senin bulunduğun mahalle içinde okulun var diyor oraya 
gideceksin diyor. 

Sonuç olarak, Dilovası’nda çocuklar da aileleriyle birlikte aynı koşullarda 
yaşamak; annelerinin zehir taşıyan sütü ile beslenmek, oynamak, okula gitmek ya 
da çalışmak zorundadır. Bütün bunlar ortadayken Dilovası sakinlerinin, “ölümün 
kol gezdiği” bu yerde, oturmayı, çocuklarını burada büyütmeyi, tır trafiğinin 
içinden okula göndermeyi,  havası, suyu, toprağı kirlenmiş alanlarda oynamalarını, 
kanserin kendileri kadar çocuklarına da yakın olduğunu bilmelerine karşın burada 
yaşamaya devam etmeyi tercih ettikleri söylenebilir mi? Sanayileşme ya da yoğun 
kirlilik koşulları öncesinde hemşeri ya da akraba ilişkileri üzerinden Dilovası’na 
gelip yerleşmek bir tercih sayılabilir belki. Ama o da aslında geride bırakılan daha 
büyük yoksulluktan kaçışın, yani yine bir zorunluluğun sonucudur. Yukarıda 
kabaca özetlemeye çalıştığım koşullara rağmen burada yaşamaya devam etmek, 
başka bir yere gidememek ise çok daha büyük bir zorunluluğun açık sonucudur.
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Sonuç
Kapitalizm, tarihsel süreç içerisinde emek üzerindeki sömürü oranı ile paralel 

olarak artan biçimde ekolojik döngülere müdahale ederek büyüme dinamikleri 
geliştirmiş, toplumsal yaşamın dayandığı “gerçek gereksinimler”den özerkleşmiş 
ve bütünüyle sermaye birikim dinamiklerinin belirlediği eğilim içerisinde nüfusu 
ve sermayeyi kentlerde (eşitsiz coğrafi yapılanma koşulları içinde)   yoğunlaştırarak 
doğa ve toplum, kır ile kent arasındaki metabolik dengeyi bozmuştur.  

Kapitalist birikim ilişkilerinin sonucu olarak gerçekleşen metabolik yarılma, 
ailelerinin sınıfsal konumlarıyla ilişkisel olarak çocukların doğadan kopuşunu 
da beraberinde getirmektedir. Mekânın meta olarak yeniden üretimi, doğanın 
metalaştırılması ve korku unsuruna dönüşmesi, çocukla doğa arasındaki mesafeyi 
açmaktadır. Ancak, öteki bütün sorunlarda olduğu gibi doğa ile ilişkileri 
konusunda da çocukların yaşadığı sorunlar, parçası oldukları toplumsal yapıdan 
ve dolayısıyla yetişkinler dünyasının sorunlarından ayrı tutularak ele alınamaz. 
Nitekim yoksul çocuklarını aileleriyle birlikte kirlenmiş doğa koşullarına 
mahkûm eden kapitalizmin eşitsiz koşullarının ürünü olan metabolik yarılma ve 
kentsel mekândaki eşitsizliklerdir. Bu yazıda ele aldığım Ümraniye ve Dilovası 
örneklerinde görülebileceği gibi çocukların yaşam biçimi de ölüm biçimi de 
ailelerinin sınıf konumu ile ilişkiseldir.  

Türkiye’de de kapitalistleşme süreci içinde ülkenin doğusu ile batısı 
arasındaki metabolik yarılmayla birlikte nüfusun yoğunlaştığı kentlerde, 
yoksullar eşitsiz ilişkilerin sonucu olarak kentsel hizmetlere ve kirlenmemiş 
doğaya erişimin en kısıtlı olduğu yerlerde yerleşme ve yaşama zorunluluğu ile 
karşı karşıya kalmaktadır. Çünkü, kirlenmemiş doğaya erişim, piyasa koşulları 
içinde erişilebilen konut ve bulunduğu mekânla ilişkisel olarak mümkün 
olabilmektedir. Konutun bulunduğu yer solunan havanın kalitesine, sağlıklı içme 
suyuna erişime, çocukların oyun alanlarının niteliğine kadar pek çok çevresel 
bileşeni de belirlemektedir.

Yaşadığımız şu son yıllarda, Türkiye’de sınıfsal eşitsizliklerin derinleştiği 
koşullar içinde kentler metabolik yarılmayı artıracak şekilde büyümeye devam 
ederken, kırsal alanların tek sorunu da toprağın fakirleşmesi nedeniyle kimyasal 
kullanıma dayalı tarımsal üretimden kaynaklanan kirlenme değildir. Kırsal 
alanların yanı sıra ormanlar, sulak alanlar, dereler, doğa koruma alanları başka 
bir saldırı ile karşı karşıyadır. Bu alanlar, özellikle HES ve maden işletmelerinin 
yağmasına açılmış durumdadır. Sermayenin maden ve başta su olmak üzere 
“yenilenebilir enerji” alanına yoğunlaşması, kent dışındaki alanlarda yıkımı da 
hızlandırmaktadır. Maden ve su yataklarının kent dışındaki alanlarda olması 
sermayenin kırsal yaşam, ormanlar, değişik büyüklüklerdeki akarsular, doğa 
koruma alanları ve onlarla ilişkisel bir yaşam kurmuş olan yerel topluluklar 
üzerindeki yıkımını artırmaktadır. Kırsal alan halkı için doğa, yalnızca gezilip 
görülecek, temiz hava almak için çıkılacak yer değildir. Onlar yaşamın temel 
gereklerini, geçimlerini doğa ile ilişkisel olarak sağlamaktadır. Artvin’den, Rize 
Çamlıhemşin’den, Tortum’dan, Manisa Yırca’dan yükselen çığlıkların nedeni, 
yerel halkın yaşamını üzerine kurduğu doğa varlıklarının zorla ellerinden alınıyor 
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olmasıdır. Onların çocukları düne kadar doğanın kucağında bir yaşam sürüyorken 
bugün aileleriyle birlikte yaşamsal bir doğa koruma mücadelesi vermektedir. 

Sonuç olarak, bir tane çocukluk biçimi yoktur. Ailelerin sınıfsal konumlarına 
göre çocukluğu deneyimleme biçimleri de değişmektedir. Aile yoksulsa kırda da 
kentte de çocuk olmak zordur. Dolayısıyla, çocukların mekânsallaşmış ekolojik 
çıkarlarının sınıfsal bir söylem etrafında tanımlanması ve örgütlü bir mücadeleye 
konu edilmesi kaçınılmazdır. Böylelikle, kapitalizmin doğanın yıkımındaki 
sorumluluğunu da daha görünür kılmak, çözüm arayışlarını buradan başlatmak 
mümkün olacaktır.
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Toplumsal Koruma Altındaki Çocuk Vatandaşların Hukuku

Sevgi Usta1

 
“Aile mahkemeleri parfüm kokuyor,

 çocuk mahkemeleri ayak ve ter kokuyordu.”2

Giriş
İnsanın çocukluk dönemi, sağlık, eğitim, temel insanı ihtiyaçların karşılanması 

ve danışmanlık gibi hizmetlere en ihtiyaç duyulan dönemdir. “Devlet, ailenin 
huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için… gerekli 
tedbirleri alır, teşkilâtı kurar hükmü” gereği, devlet, ihtiyaca ve sağlanabilen 
kaynaklara göre, uygun tedbirleri almakla, ana baba ve diğerlerinin bu hakları 
gerçekleştirmesi için yardım etmekle yükümlüdür (Anayasa, md. 41/II; Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme (ÇHS), md. 18/II). Ailenin gücünün yetmemesi halinde, 
devlet, çocuğun gelişimi için uygun yaşam koşullarını sağlamak için materyal 
ve yardımın diğer çeşitlerini sağlamalıdır. 2006-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu3, 2011-633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,4 
2005-5393 Sayılı Belediye Kanunu5 ve ilgili yasal düzenlemelerde yer alan, 
teşvikler, sosyal yardım, eğitim, danışmanlık hizmetleri ile güçlendirmek bu 
çerçevede yer almaktadır.

Çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanması yanında maddi manevi gelişiminin 
en önemli diğer boyutu, her tür şiddetten korunma hakkıdır. Her tür şiddetten 
korunma hakkı, çocuğun yetişme sürecinde yaşam hakkı ve gelişiminde önem 
taşıyan maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmamasını ifade eden ihmal 
ile duygusal, fiziksel ve cinsel olarak kasdi olarak zarar veren davranışları 
ifade eden istismarı kapsamaktadır.  Çocuğun ihmal ve şiddetin her türünden 
korunma hakkı, Anayasa’da temel hak olarak korunan, Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin6 temel ilkelerinden biri olan yaşama, hayatta kalma ve gelişme 
hakkıyla ilişkilidir (Anayasa, md. 17/I; ÇHS, md. 6). Çocuğun ihmal ve her 
türlü istismar ve kötü muamele sayılan müdahale ve saldırılara karşı korunma 
hakkı, çocuğun bu tür muamelelerle karşılaşmaması için önleyici tedbir alma 
ve bu tür muamelelerin mağduru olduğunda da devlet tarafından sağlanan 

1  Yrd.Doç.Dr., Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.
2  Bu yorum, yirmi yıl çocuk mahkemelerinde uzman olarak çalışmış olan Sosyal Hizmet 

Uzmanı Oben Südütemiz’e aittir.
3  Resmi Gazete (RG)- 16.6.2006-26200. 
4  RG. 8.6.2011-27958 Mükerrer.
5  RG.13.07.2005-25874.
6  RG. 11.12.1994-22138.
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özel koruma ve yardım hakkına sahiptir (Anayasa, md. 41/son; ÇHS, md. 19, 
20,32). Korunma ihtiyacında olan çocuklar, görevli mahkemeler olan çocuk 
veya aile mahkemesince verilen yerleştirme/koruma/bakım kararı ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından temsil edilen toplumsal koruma altına 
alınmaktadır. Aileye alternatif hizmetler, ilkeler kurumca belirlenmektedir. 
Hizmetler, kurumun kendi kuruluşlarında sağlanmakta veya koruyucu aile ve 
evlat edinilme hizmetleri aracılığıyla çocuklar aile yanına yerleştirilmektedirler.

Makalede, toplumsal koruma altındaki çocukların yasal konumları 
irdelenecektir. Sırasıyla, korumanın hukuki niteliği, toplumsal koruma altına 
alınma koşulları,  yasal koruma altına alınma süreci ve alternatif hizmetler ve 
sonuç olarak değerlendirme yer alacaktır. 

1. Korunmaya Muhtaç Çocuk Kavramının Tanımı ve 
    Korunma Mekanizması 
Anayasa’nın 17. maddesine göre, “(H)erkes, yaşama, maddî ve manevî 

varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”. Bu hakkın gerçekleştirebilmesi 
için, Anayasa’nın 5. maddesinde “(…) insanın maddî ve manevî varlığının 
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” devletin temel amaç ve 
görevleri arasında yer almaktadır. Anayasa’da hak ve özgürlükler ayırımsız 
herkese tanınmıştır ve eşitlik ilkesi gereği her çocuk, bu hak ve özgürlüklere 
sahip vatandaştır. Ancak çocukluk, insanın bedensel ve zihinsel olarak gelişmekte 
olduğu dönem olduğu için, biyolojik ve toplumsal bir gerçeklik olarak ve yetişkin 
gözetim ve korumasında olması gereken dönemdir. Anayasa ve Türkiye’nin 
benimsediği veya yürürlük kazandırdığı insan ve çocuk hakları ile ilgili tüm 
bildirge ve sözleşmeler,7 her çocuğun kendi biyolojik ailesi ile yetişmesini 
çocuğun yararına kabul etmektedir (Anayasa, md. 41/I). 

Anayasa’ya göre, çocuğun kendi biyolojik aile çevresinde büyümesi esas 
alınmış ve anayasal ana babalık kurumu, Medeni Kanun’da velayet kurumu 
altına düzenlenerek, çocuğun velayet altında yetişmesi esas alınmıştır (Anayasa, 
md.41/I, ÇHS md.18; MK md.185)8. Çocukluk dönemi, Medeni Kanun’a 
göre, kural olarak, normal erginlik yaşı olan 18 yaşının doldurulmasıyla sona 
ermektedir (md. 11/I) ve her çocuk bu süreçte koruma ve temsil kurumu olan 
velayet veya vesayet altındadır. Velayet kurumu çocuğun,  biyolojik anne ve 
babası ve evlat edinen kişi ile çocuk arasındaki soybağı ilişkisine bağlı, kişi 
varlığının, malvarlığının korunması ve temsili konusunda ana-babanın sahip 
oldukları tüm hak ve yükümlülükler olarak tanımlanmaktadır. Vesayet kurumu 
ise, çocuğun velayet altında olmasının mümkün olmadığı durumlarda, velayetin 
yerine geçen kurumdur. Çocuk mahkeme kararı ile vesayet altına konmaktadır 
ve velinin yerini vasi almaktadır. Kısaca, her insan ergin oluncaya kadar, yaşla 
birlikte gelişen, bedensel ve zihinsel gelişimine bağlı olarak sınırları daralan 

7  Bildirge ve sözleşmeler ile metinleri. http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/
mevzuat_TIHB.htm adresinden görülebilir.

8  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.; Yazıcı, 2012: 500; Usta, 2012; Akyüz, 2010; Elçin 
Grassinger, 2009.
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velayet veya vesayet altındadır. Çocukların velayet altında olması asıl, vesayet 
ise istisnai durumdur.9

Modern hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türk Medeni Kanunu’nda da ana-
baba özel hukuk bakımından “çocuğa” karşı, kamu hukuku bakımından da 
“devlete” karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur (İnan 
1972: 711). Ana babanın bu görevlerini yerine getirememeleri veya kötüye 
kullanmaları halinde devletin müdahalesi söz konusu olacaktır. 

Çocuklar da, kişisel dokunulmazlık, maddî ve manevî varlığını koruma 
ve geliştirme hakkına sahiptir, bunun sağlanması için, her çocuk, korunma ve 
bakımdan yararlanma, hakkına sahiptir, devlet, her türlü istismara ve şiddete 
karşı çocukları koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür (Anayasa, md.17 /I, md. 
41/son; ÇHS, m.19). Bu tedbirlerin alınması ve hizmetlerin yerine getirilmesi 
için gerekli hizmetler devlet tarafından yerine getirilecek veya getirtilecektir 
(Anayasa, md. 61/IV-V). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre, geçici veya 
sürekli olarak aile ortamından yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda 
bırakılması kabul edilmeyen her çocuk, Devlet’ten özel koruma ve yardım görme 
hakkına sahiptir ve çocuk için uygun bakım sağlanacaktır (md. 20/I). 

Velayet hakkının gereği gibi veya hiç yerine getirilmemesi veya kötüye 
kullanılması halinde çocuğun özel korunma ihtiyacı doğmaktadır. Çocuğun 
özel korunma ihtiyacının doğması ve uygulanacak tedbirler, Medeni Kanun’da 
“çocuğun korunması” başlığı altında genel çerçevesi ile belirlenmiştir. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 8. maddesi ve özel kanun niteliğinde olan 2005-5395 
Sayılı Çocuk Koruma Kanunu10 hükümleri ve ilgili diğer yasa ve hükümleri 
tamamlayıcı nitelikte hükümleri düzenlemektedir. 

Medeni Kanun’a göre çocuğun korunma ihtiyacı, “menfaati ve gelişmesi 
tehlikeye düştüğü takdirde” söz konusu olacaktır. Çocuğun menfaati ve gelişiminin 
içinde bulunduğu tehdit ve tehlikenin derecesine göre hâkim müdahale derecesini 
belirleyecek ve tedbir türüne hükmedecektir. Bu aşamada, çocuğun menfaati ve 
gelişimini tehlikeye düşüren sebebe göre, ana babanın aile ve sosyal politikalar 
örgütlenmesi, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından sosyal hizmet 
ve sosyal yardım kuruluşlarından destek alması söz konusu olabilecektir. Bu 
destek isteğe bağlı veya zorunlu olarak gerçekleştirilecektir. Çocuğun içinde 
bulunduğu durumda yararına olmayacaksa veya desteğe rağmen gelişimi hâlâ 
tehdit ve tehlike altındaysa ya da kanundaki deyimle ana baba bu duruma çare 
bulamaz veya buna güçleri yetmezse, hâkim çocuğun korunması için uygun 
önlemleri alacaktır. Hâkim tarafından alınacak koruma önlemleri öncelikle, 
çocuğun içinde bulunduğu duruma göre, aile içinde kalmasını sağlamaya yönelik 
tedbirler olacaktır. Bu tedbirler çocuğun aile içinde kalmasını sağlamak için 

9  Bu konuda ayrıntılı okuma için bkz.; Usta, 2012; Akyüz, 2010; Elçin Grassinger, 2009; 
Serozan, 2005; Dural, vd., 2013: 327.

10  RG.15.07.2005-25876.
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gerekli tedbirlerden başlamak üzere, çocuğun aile çevresinden alınarak, koruma 
altına alınarak aile çevresi dışında aileye alternatif kurumlara yerleştirilmesi, 
aynı zamanda koşulları varsa, ana babanın velayetinin kaldırılması ve çocuğun 
vesayet altına alınması alınmasıdır.11

Makalenin konusunu oluşturan çocuğun aile çevresi dışında yerleştirilmesine 
ilişkin tedbirler konusunda genel hüküm Medeni Kanun’un 347. maddesinde 
yer almıştır. Bu hükme göre; çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede 
bulunur veya çocuk manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve 
babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirebilir. 2003 Türk Medeni 
Kanunu’nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 
Tüzük’ün12 3. maddesine göre, bu hükmün uygulanmasında özel kanunlardaki 
hükümler dikkate alınacaktır.  Çocuk Koruma Kanunu’nda korunma ihtiyacı olan 
çocuk tanımı şöyle yapılmıştır; “(…) bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç 
mağduru çocuk korunma ihtiyacı olan çocuktur (…)” (md. 3/bent a.1.) Bu Kanun 
yanında, (2012-6284) Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun’da,13 şiddet tanımı ise geniş kapsamlı olarak yapılmıştır. Kanuna göre 
şiddet, “kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle 
veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna 
yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, 
toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, 
sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır (md. 2/I 
c), Kanun’un uygulanmasında, şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara 
doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişi 
ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiler şiddet mağduru 
olarak tanımlanmıştır. Çocuk da şiddet mağduru ve tanığı olarak, ev içi şiddetten 
korunması gereken ve kanun kapsamına giren önleyici ve koruyucu tedbirler 
alınacak kişiler arasında yer almıştır (md. 2/I e).14

2. Çocuk Hakkında Koruma Tedbirlerinin Uygulanmasında Usul  
Korunma ihtiyacı olan çocuğun korunmasına ilişkin usul, 1983-2828 Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Çocuk Koruma Kanunu’nda 
(ÇKK) düzenlenmiştir. Korunma ihtiyacı olan bir çocuğun varlığını öğrenen 
adlî ve idarî merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’ne/Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bildirmekle 
yükümlüdür. Aynı zamanda tedbir kararı; çocuğun bakımından sorumlu 
kimseler gibi, doğrudan çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine olacağı gibi, talep olmadan hâkim 
tarafından re’sen alınabilir (ÇKK md.7/I). 

11  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: dipnot 8 da anılan eserler.
12  RG. 10.8.2003–25195.
13  RG. 20.3.2012–28239.
14  Şiddet tanığı olan çocuğun da mağdur çocuk olarak kabul edilmesi hakkında bakınız;  

Yorgancıoğlu, 2013.
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Kurum, kendisine bildirilen olaylarla ilgili olarak gerekli araştırmayı derhâl 
yapar, çocuğun derhâl korunma altına alınmasını gerektiren bir durumun varlığını 
tespit ederse, “Acil Valilik Makam Oluru” alınarak çocuk kuruma yerleştirilir, 
korunma kararının çıkartılması ile ilgili işlemlere başlanarak en geç bir ay 
içinde ilgili mahkemeye başvurulur ve izlemesi yapılır. Bakım ve gözetim altına 
aldıktan sonra idari kararla acil korunma kararı alır ve mahkemeye müracaat 
eder. (SHÇEKK, md. 22; ÇKK, md. 6).15  Hâkim gerekirse, çocuğun bulunduğu 
yerin gizli tutulmasına ve gerektiğinde kişisel ilişkinin tesisine karar verebilir. 

Bu süre içinde Kurumca çocuk hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanır 
(md. 35). Kurum bakımından başka bir seçenek yok ise hazırlanan rapor yetkili ve 
görevli mahkemeye gönderilerek dava süreci başlatılır. Kurum, yaptığı inceleme 
sonucunda, tedbir kararı alınmasının gerekmediği sonucuna varırsa bu yöndeki 
görüşünü ve sağlayacağı hizmetleri hâkime bildirir. Kurum, çocuk hakkında tedbir 
kararı alınması gerektiği sonucuna varırsa hâkimden koruyucu ve destekleyici 
tedbir kararı verilmesini talep eder (md. 9). Çocuğun, ailesine teslim edilip 
edilmeyeceğine veya uygun görülen başkaca bir tedbire hâkim tarafından karar 
verilir. Tedbirler; çocuğun aile ortamında kalmasının mümkün olduğu hallerde, 
danışmanlık, eğitim, sağlık ve istisnai durumlarda barınma tedbirini ifade eden 
destekleyici tedbirlerle, çocuğun aile ortamından alınarak kurum bakımı altına 
alınmasını ifade eden, bakım kararı veya yerleşmiş deyimi ile korunma kararı 
ile alınan koruyucu tedbirdir (md. 5). Medeni Kanun’da yer alan yerleştirme 
tedbirinin kapsamı, tamamlayıcı nitelikte hükümler içeren, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanun’a göre, hakkında korunma 
kararı alınan veya geçici/acil koruma kararı verilen veya hakkında bakım 
tedbiri verilmiş suça sürüklenen çocuk bakım ve yetiştirilme amacıyla SHÇEK 
veya özel kuruluşlarca kurulmuş kuruluşlarda olduğu gibi Kurumun gözetim 
ve denetimindeki bir koruyucu aile yanına da yerleştirilebilecektir (SHÇEKK, 
md.22/II, 23/I.c.1). İl müdürlüğü, yetkili ve görevli mahkemece verilen korunma 
kararından sonra çocuğun, uygun görülecek kuruluş veya koruyucu aileye 
yerleştirilme işlemlerini tamamlar.

Bu tedbirlerin uygulanmasında öncelikle, çocuğun yararına aykırı olmadıkça, 
çocuğun aile içinde kalmasını sağlayıcı tedbirlere başvurulması, ancak mümkün 
olmadığında çocuk için aile çevresinden uzaklaştıran koruyucu tedbire 
başvurulması temel ilkedir. Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulanmasında dikkate 
alınacak ilkeler arasında, kurum bakımı çocuk için uygulanacak en sona çare 
olarak yer almıştır (md. 4 bent j). Çocuğun ana babası tarafından yetiştirilme 
hakkı, çocuk hakkında koruyucu tedbir alınmasına neden olan koşulların 
iyileştirilerek çocuğun geri dönebilmesinin koşullarının oluşturulması gereğini 
de ifade etmektedir. 

15  Çocuk Koruma Kanunu, Kurumun acil koruma kararı için mahkemeye başvurması gereğini 
düzenlerken- Çocuk Koruma Kanunu’na ve Aile Sosyal Politikalar Kanunu’na rağmen 
yürürlükte tutulan -Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerinde 
çocuğun acil koruma altına alınmasında idari karar alınması uygulaması sürdürülmektedir. 
Çocuğun korunmasında zaman kaybetmemek için doğru olmakla birlikte bu konuda 
düzenleme ve uygulamada birliğin sağlanması için düzenleme tekleştirilmelidir. 
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3. Korunma Kararına Dayalı Aileye Alternatif Hizmetler
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocuk için uygun bakımın, başkaca 

benzerleri yanında, koruyucu aile yanına verme, evlat edinme ya da gerekiyorsa, 
çocuk bakımı amacı güden uygun kuruluşlara yerleştirmeyi de içerdiği ifade 
edilmiştir. Çocuk Koruma Kanunu’nda, bakım tedbiri veya koruyucu tedbir, 
“çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle görevini 
yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu 
aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesi” olarak 
tanımlanmıştır (md. 5 /1 bent c).

 
Bu tedbir, aynı Kanun’da belirlenen tedbirleri yürütmek ve koordinasyonunu 

sağlamakla görevli olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir (md. 8/I bent 1; 45 bent c). 
Kurum, “geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek 
yararı ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma 
hizmeti sunmak ve ilgili tedbirleri” yerine getirmekten sorumludur (md. 8/1 bent 
d). Hakkında korunma kararı verilen çocuklar için aileye alternatif hizmetler 
Medeni Kanun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, Çocuk 
Koruma Kanunu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. İl müdürlüğü, 
yetkili ve görevli mahkemece verilen korunma kararından sonra çocuğun, uygun 
görülecek kuruluş veya koruyucu aileye yerleştirilme işlemlerini tamamlar. Bu 
hizmetler, kurum bünyesinde kurulmuş olan çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları 
gibi kuruluşlara veya kurum gözetiminde koruyucu aile yanına yerleştirilecektir 
veya evlat edindirilme hizmetlerinden yararlandırılacaklardır.16 

a) Koruyucu Aile Yanına Yerleştirilme: Koruyucu aile, korunmaya 
muhtaç çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında 
yetiştirilmesine yönelik hizmettir. Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 22-23.maddeleri 
ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, bu hizmetin kurumun denetim 
ve gözetiminde bir “Koruyucu Aile” tarafından da yerine getirilebileceği, 
koruyucu ailenin, korunmaya muhtaç çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini 
gönüllü olarak üstlenebileceği gibi Kurumca tespit edilecek ve ödenecek bir ücret 
karşılığında da yapabileceği belirtilmiştir. Koruyucu ailelerin seçimine, çocukla 
ilgili sorumluluklarına, Kurumla olan ilişkilerine, hizmetin işleyişine ve aileye bu 
hizmeti karşılığı ödenecek ücrete ilişkin esasların bir yönetmelikle düzenleneceği 
hüküm altına alınmıştır. 14 Aralık 2012 tarihli yürürlükteki Koruyucu Aile 
Yönetmeliği ile bu esaslar belirlenmiştir.17 

Koruyucu aile yanına yerleştirme, özellikle geçici bakıma ihtiyacı olan, ana 
babası hastalık, seyahat özgürlüğünün sınırlanması gibi nedenlerle uzaklaşmak 

16  Kurumca uygulanan tüm proje ve  hizmetler konusunda bakınız; http://cocukhizmetleri.
aile.gov.tr/teskilat-yapisi/baskanliklarimiz/bakim-hizmetleri-daire-bsk.

17  RG.14.12.2012- 28497; RG.14.10.1993, 21728; Önceki Yönetmelik RG.2.10.1984-
18532.
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zorunda kalmış çocuklar gibi bu hizmete ihtiyacı olduğu yapılan inceleme ve 
değerlendirme sonucu saptanmış tüm çocuklara yönelik bir yerleştirme biçimidir 
(Koşar, 1992).18  Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde; çocuğun öncelikle ailesi 
yanında, bu mümkün olmadığı takdirde ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamını 
sürdürmesi ve gelişmesi hakkına özel bir yer verilmektedir. Uluslararası çocuk 
koruma hukuku belgeleri arasında koruyucu ailenin tanımı, alternatif bakıma 
ihtiyacı olan veya risk altındaki çocukların esenliği ve korunmasıyla ilgili 
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve uluslararası insan hakları hukukunun diğer ilgili 
maddelerinin uygulanmasını amaçlayan Birleşmiş Milletler Çocuklar İçin 
Alternatif Bakımın Uygun Kullanımı ve Koşulları Hakkında Yönlendirici İlkeler 
Taslağı”nda (2007 Birleşmiş Milletler Alternatif Bakım Yönlendirici İlkeleri)19 

yapılmış ve koruyucu ailenin tüm unsurlarını içeren örnek oluşturacak genel 
bir çerçeve çizilmiştir. Bu tanıma göre; “koruyucu aile bakımı yetkili makam 
tarafından çocuğun kendi ailesi dışında, evlat edinme amacı taşımayan, seçilmiş, 
belli niteliklere sahip, onaylanmış ve gözetim altındaki bir aileye çocukların 
yerleştirildiği durumları ifade etmekte”dir (İlke 30 III A). Tanıma göre; koruyucu 
ailenin çocuk, çocuğun ailesi, koruyucu aile ve hizmeti yürüten kurum olarak dört 
unsurdan meydana gelmekte ve bu dört unsurun birbiri ile uyum içinde olması 
koruyucu aile uygulamasının başarılı olması için önem taşımaktadır. Koruyucu 
Aile Yönetmeliği’ne (KAY) göre, koruyucu aileye yerleştirilecek çocuklar, 
korunma ihtiyacı olan çocuklarla, suça karışan, suç mağduru çocuklar, özel 
zorlukları ve ihtiyaçları olan, haklarında yetkili ve görevli mahkemece verilen 
korunma kararı, acil korunma kararı ya da bakım tedbiri alınan çocuklar ile 
hakkında mahallin mülki amiri tarafından acil korunma kararı alınan veya bakım 
onayı verilen çocuklardır (KAY, md. 4 bent d). Koruyucu aile, kurum bakımı 
yerine, özellikle küçük yaş çocuklar için öncelikle tercih edilmesi gereken bakım 
türüdür. Koruyucu aile, korunmayı gerektiren duruma göre belirlenen sürede, 
il veya ilçe müdürlükleri denetiminde, çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini 
üstlenen,  aile ortamında yaşamını sağlayan, tercihen bu konudaki eğitimlerden en 
az birini almış ve belirli modeller kapsamındaki aile veya kişiyi ifade etmektedir 
(KAY, md. 4 bent h). Koruyucu aile hizmeti bir bedel karşılığı olabileceği gibi,20 

gönüllü olarak üstlenilebilecektir (SHÇEKK, md. 23, Yönetmelik md. 4 h). 
Koruyucu aile modelleri yeni Yönetmelikle, akraba veya yakın çevre koruyucu 

18  Bu konuda ayrıca bakınız; Yazıcı,2012;  Özdemir Uluç, 1997;  Usta Sayıta, 1996.
19  İlkeler’e http://www.crin.org/docs/DRAFT_UN_Guidelines.pdf. adresinden ulaşılabilir. 
20  Yönetmelik Değişik ikinci fıkra  (6.2.2014-6518/18 md.): Koruyucu aile hizmeti 

kapsamında aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim, kurs, okul, yemek ve 
taşıma servisi, harçlık ve benzeri ihtiyaçları esas alınarak koruyucu ailelere, bu giderlerin 
tamamına karşılık toplu bir ödeme yapılmasına veya her bir gider türü için ayrı ayrı yapılacak 
ödemelerin kapsamına, ödeme tutarlarına, yapılacak ödemelerin usul ve esası ile koruyucu 
ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına ve hizmetin işleyişine ilişkin usul ve 
esaslar, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir ve bu kapsamda verilecek ödemelerden hiçbir 
kesinti yapılmaz.
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aile modeli (md. 4. bent a),21 geçici koruyucu aile modeli (md. 4. bent e),22 süreli 
koruyucu aile modeli,23 özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan çocuklar için 
uzmanlaşmış koruyucu aile modeli24 olmak üzere çeşitlendirilmiştir. Koruyucu 
ailelerin, üstlendikleri modele göre farklılaşan, temel aile eğitimi, koruyucu aile 
bir ve ikinci kademe eğitimi almaları gereği bulunmaktadır. 

Haklarında acil korunma veya bakım tedbiri alınması zorunlu görülen 
çocuklar öncelikli olarak koruyucu aile yanına yerleştirilir. Sosyal çalışma 
görevlisi tarafından koruyucu aile adayının sosyal incelemesi tamamlandıktan 
sonra, hakkında durum değerlendirme raporları düzenlenmiş çocuklar arasından 
eşleştirme yapmak üzere ilgili kuruluşa veya birime ziyaret yapılır, dosya 
bilgileri incelenir, çocuğun tanınması amacıyla ilgili personel ve çocukla gerekli 
görüşmeler yapılır.  Aile ve çocuğun özellikleri görülerek yapılan eşleştirme 
önerisi,  yazılı olarak Komisyona sunulur (md.6). Çocukların uygun koruyucu 
aileler ile eşleştirilmesi, koruyucu aile hizmetinin amaçları ve esasları kapsamında 
il veya ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonca değerlendirilir, mesleki 
çalışmalar yapılır (md. 6, 14). Çocuk, komisyonca uygun görülen koruyucu aile 
yanına koruyucu aile sözleşmesi imzalanarak, mahalli mülki amirin onayı ile 
yerleştirilir. Koruyucu ailenin yükümlülüklerini kapsayan mahalli mülki amir 
onaylı belgeyi ifade edem,  koruyucu aile sözleşmesinin, koruyucu aile il veya ilçe 
müdürlükleri arasında imzalanması ile koruyucu aile ilişkisi kurulmuş olur (KAY, 
md. 4). Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan sözleşme, çocuk yararına 
kurulmuştur, koruyucu aile ve kurumun karşılıklı yükümlülüklerini düzenler. 
Yükümlülükler, Yönetmelik’te koruyucu ailenin görev ve yükümlülükleri başlığı 
altında ayrıntılı olarak yer almaktadır (md.15).

Sözleşme ile, koruyucu aile ve çocuk arasında soybağı ilişkisi kurulmaz, 
sadece bakım, gözetim ve eğitim ilişkisi kurulur. Koruyucu aile öncelikle, 

21  Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde 
olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en 
az temel ana, baba eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı 
(md. 4a)

22  Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş bakımına 
yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle henüz 
yararlandırılamamış çocuklar için, temel ana, baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci 
ve İkinci Kademe Eğitimini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en 
fazla bir ay arasında değişen bakımı (md. 4e).

23  Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile 
yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana-baba eğitimleri ve Koruyucu Aile 
Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımı (md. 4 bent  r)

24  Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip 
olan veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana, baba eğitimleri, 
Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı 
bakımı (m.4 bent, ş) Özel Zorlukları veya İhtiyaçları Bulunan Çocuk: Suça sürüklenen 
veya suçun mağduru olup davranış bozuklukları sergileyen ve özel ilgi, destek ve bakım 
gerektiren ve mahkeme kararı ile koruma ve bakım altına alınan çocuğu (md. 4p).
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çocuğun sağlıklı gelişimi, eğitimi ve öğretimi ve meslek edindirilmesini, çocuğun 
görüşünü de almak üzere, sağlamakla yükümlüdür. Çocuğun yararına aykırı 
olmadıkça ana baba ve diğer yakınları ile kişisel ilişki ve görüşmesini sağlamak,  
çocuğu koruma, eğitme ve yetiştirme dışında hiçbir surette çalıştırmamak, 
yerleşim yeri, iletişimle ilgili değişiklikleri bildirmek, kurum ile işbirliği 
yapmak yükümlülükleri arasındadır.  Koruyucu aile, kurumca belirlenen esaslar 
doğrultusunda uzmanlarca izlenir ve aynı zamanda mahkemeye rapor verilir. 
Çocuğun biyolojik ailesi ile de çalışma yürütülür, çocuğun ailesinin yanına geri 
dönüşü ihtimali de değerlendirilir.  

Koruyucu ailenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, çocukla koruyucu aile 
arasında sağlıklı iletişim kurulamaması, çocuğun istismar edilmesi, yararlanacağı 
hizmet modelinin değişmesi, koruma kararının kaldırılması gibi nedenlerle 
sözleşme sona erdirilir ve çocuk aile tarafından kuruma getirilir. Çocuk biyolojik 
ailesi veya çevresine veya başka bir koruyucu aileye yerleştirilir veya başka bir 
hizmet modelinden yararlandırılır (md. 20).

b) Evlat Edindirilme: Medeni Kanun hükümlerine göre evlat edinme, bir 
kişi ile evlat edinen arasında yapay soybağı ilişkisi kuran hukuki bir kurumdur 
(Medeni Kanun, md. 305-320). Kurumca yapılan tanıma göre de, durumu evlat 
edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında 
hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. Korunma 
altındaki çocuğun evlat edindirilmesi aileye alternatif hizmetlerdendir. Kurum, 
ülke içi evlat edindirmelerde aracı kurum, ülkelerarası evlat edindirmelerde 
yetkili makam konumundadır. Medeni Kanun’da aranan koşullara göre, Kurum 
tarafından hazırlanan Evlat Edinme Yönergesi’ndeki düzenleme çerçevesinde 
başvurular Kurumca değerlendirilir. Küçük evlat edinecek kişi/eşlerin yanına 
“Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi” ile yerleştirilir. Geçici Bakım 
Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra, evlât edinilecek küçük, en az bir yıl 
süreyle bakım ve eğitimi için uygun görülen kişi veya eşlerin yanına yerleştirilir. 
Evlat edinecek kişi veya eşlerin küçüğü eğitme yeteneği, aile ilişkileri, sağlığı, 
küçükle olan ilişkilerindeki gelişmeler ile sosyal ve ekonomik koşullarındaki 
değişimler yönünden sosyal çalışmacılarca izlenir. Yapılan izlemeler sonucu 
üçer aylık dönemler halinde İzleme Raporları düzenlenir.  Evlat edineceklerin 
altsoyu olması halinde düzenlenen izleme raporunda onların da küçük ile ilgili 
tavır ve düşünceleri değerlendirilir. Evlat edineceklerin küçüğe karşı tutum 
ve davranışları Kurum tarafından denetlenirken gerektiğinde danışmanlık ve 
rehberlik hizmeti de verilir. Bir yıllık izleme süresi sonunda sosyal inceleme 
raporunu da içeren dosya bir ay içinde ilgili mahkemeye evlat edinme davası 
açılmak üzere hazırlanır.25 Evlat edinme ilişkisinin kurulması ile çocuk ile evlat 
edinen arasında yapay bir soybağı ve velayet ilişkisi kurulur (Medeni Kanun, md. 
305 vd).26 

25  Ayrıntılı bilgi için bakınız; http://www.koruyucuaile.gov.tr/.
26  Ayrıntılı bilgi için bakınız; Yazıcı, 2012; Usta, 2012; Akyüz, 2010; Dural vd., 2013: 297. 
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c) Kurum Bakımı: Kurum bakımı, benzer özellikleri olan çocukların belli bir 
yerde topluca bakılıp korunması veya bir aile ortamına sahip ya da aile ortamında 
yaşama şansı bulunmayan çocukların gruplar şeklinde veya toplu olarak bir 
kurum içerisinde yaşamaları ve bu süre içerisinde kendilerine anne, babalarının 
yerini alan yetişkinler tarafından bakılmaları olarak tanımlanmaktadır. Bu bakım 
yönteminin verildiği kurumların çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, grup evleri 
gibi birkaç tipi bulunmaktadır. Tarihsel olarak en eski bakım yöntemidir.27 Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları 
ve çocuk evleri kurum bakım türleri olarak uygulanmaktadır (KAY, md.4 bent n).

2828 Sayılı Kanun’a göre; “çocuk yuvaları”; 0-12 yaş arası korunmaya muhtaç 
çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, 
psiko sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını 
sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını (md. 3 bent f 
1), “yetiştirme yurtları”; 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, 
bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler 
olarak yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet 
kuruluşlarını (md. 3 bent f 2), “çocuk evleri”; 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya 
muhtaç çocukların kaldığı ev birimlerini (md. 3 bent f.11) ifade etmektedir.28 

Kuruluşların işleyiş esasları yönetmeliklerle düzenlenmiştir.29 Çocuk yuvaları ve 
yetiştirme yurtları kışla tipi bakım türleridir. 

2008 yılına çıkarılan Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki 
Yönetmelik30 ile, çocuk yararına uygun olmaması nedeniyle dünyada terkedilen 
kışla tipi bakım türünden, çocuk evi olarak adlandırılan ev tipi bakıma, dereceli 
olarak geçilmektedir. Yönetmeliğe göre; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu ile 3.7.2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
kapsamında haklarında korunma ya da tedbir kararı verilen 0-18 yaş arası 
korunmaya muhtaç çocukları korumak, bir iş veya meslek sahibi yapmak, izlemek 
ve desteklemekle görevli ve yükümlü olan çocuk evlerini kapsar (md. 2). Çocuk 
evleri, her ilin sosyal, kültürel açıdan çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde 
tercihen il merkezinde okul ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil 
dairelerde beş ile sekiz çocuğun kaldığı evlerdir (md. 4 bent b). Çocuk evi 
sorumlusu olarak seçilen kişi, evin yürütülmesinden sorumludur.  Sosyal 
inceleme raporuna dayanarak psikolojik ve sosyal açıdan bir aile yanında kalması 
uygun görülen çocukların koordinasyon merkezinin kararıyla belirlenecek gün ve 
sürelerde gönüllü aileler yanına izinli verilebilmektedir (md.27).31

27 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Yazıcı, 2012: 506; Usta, 2012; Akyüz, 2010; Dural vd., 2013: 
297.

28  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız; Yazıcı, 2012: 499-525.
29  Çocuk Yuvaları Yönetmeliği, RG.07.01.1999-23576; Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve 

İşleyişine İlişkin Yönetmelik R.G. 13.11.1995-: 22462 
30  RG. 5.10.2008- 27015.
31  Ayrıntılı bilgi için bakınız Yazıcı, 2012: 499-525.
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d) Korunma İhtiyacının Sona Ermesi ve Kurum Sonrası Hizmetler:  
Korunma kararı, genel olarak çocuk reşit olana, yani 18 yaşını tamamlayıncaya 
kadar devam eder. İl Müdürlüğü ailenin durumunu belli aralıklarla izler ve 
korunma kararına neden olan koşulların ortadan kalkması halinde hazırlanacak 
sosyal inceleme raporu ile birlikte kurum yetkililerinin önerisi ile mahkemece 
korunma kararı kaldırılarak çocuk ailesine teslim edilebilir. 18 yaşını tamamlamış 
olan korunmaya muhtaç çocuklardan; ortaöğrenime devam edenler 20 yaşına 
kadar, yükseköğrenime devam edenler 25 yaşına kadar korunma ve bakım altında 
kalırlar. Öğrenimi sürdürmeyenlerin ise iş ve meslek sahibi olabilmeleri için 20 
yaşına kadar korunma kararları uzatılabilmektedir. Korunma kararı kalkmış; 
ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, 
Kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları 
Kurumca karşılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir. 
Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda 
bulunan ve çalışmaktan aciz olan çocukların korunma kararı uzatılır. Korunma 
kararı kalkan çocukların Kurumla ilişkilerinin devamı sağlanır. Bu çocuklara 
gerektiğinde imkânlar ölçüsünde Kurumca yardımcı olunur (SHÇEKK, md. 24).

4. Koruma Altına Alınan Çocuklar ve 
    Kurum Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
Her tür şiddetten korunma hakkı, çocuğun sağlığı, gelişimi veya saygınlığıyla 

ilgili zarar veya zarar görme tehlikesi yaratan, fiziksel ve duygusal kötü muamele, 
cinsel istismar, ihmal ve sömürünün bütün biçimlerini ifade etmektedir (WHO, 
1999). Türkiye’de 14.800 çocuğun koruma altında olduğu ve Kurum’un sayılan 
hizmetlerinden yararlandırılmakta olduğu belirtilmektedir. 2011 yılı verilerine 
göre, çocukların koruma altına alınma nedenlerinin sırasıyla “çoklu nedenler”, 
“fiziksel ve duygusal istismar”, “sosyal ve ekonomik yoksulluk”, “cinsel 
istismar”, “kayıp çocuk”, “boşanma”, “anne veya babadan birinin kaybı” ve “suç 
işleme” olduğu ifade edilmektedir.32 Bu nedenler, toplumsal koruma altına alınan 
çocukların, bireysel, kurumsal, toplumsal şiddetle karşı karşıya oldukları, ihmal 
ve istismar mağduru oldukları, sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı konumda 
olduklarını göstermektedir.  

Türkiye’de çocuk hak ihlallerine ilişkin kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşlarınca hazırlanan raporlar, kurum bakımında olmayan çok daha 
fazla sayıda çocuğun yaşam ve gelişme hakkının tehdit veya tehlike altında 
olduğunu göstermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas ve Araştırma 
Komisyonlarının raporları, kayıp, cinsel istismar mağduru ve zorla fuhşa itilen 
çocuklar, okulda şiddet, sokaklarda çalışan ya da yaşayan ve yargıyla tanışan 
çocuklar,  bu çocukların yaşadıklarının nedenleri, çözüm amacıyla yapılan yasal 
düzenlemeler, geliştirilen kurumlar ve sistemler hakkında birçok veri, görüş 
ve referans içermektedir (UNICEF, Tarihsiz).33 Bu konuda, UNICEF, Göç 
Vakfı gibi kuruluşların raporları önemlidir. Raporlarda;  çocukların, yaşlarına, 

32 TC Hükümeti tarafından BM Çocuk Hakları Komitesi’ne iletilen verilere göre (http://www2.
ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC_C_TUR_Q_2-3_Add1.pdf).

33  UNICEF,Tarihsiz, “Riskler ve Çocuk Koruma”, http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=22.



208

cinsiyetlerine ve toplumsal şartlarına göre de değişen şekil ve ölçülerde şiddet, 
istismar, sömürü ve/veya ihmale uğramakta veya uğrama ihtimali ile karşı karşıya 
kaldıkları belirtilmektedir.  Başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çocuklara 
ve gençlere yönelik şiddet ev, okul, çocuk bakım kurumları, emniyet ve yargı ve 
kamuya açık yerler olmak üzere farklı ortamlarda kendini gösterebilmektedir. 
Şiddete başvuranlar arasında ise, çocukların ve gençlerin bizzat kendileri, onlara 
yönelik sorumluluk taşıyan yetişkinler ve yabancılar yer almaktadır. Gerçekleşen 
olayların ancak küçük bir bölümü  -genellikle ölümle veya ağır yaralanmayla 
sonuçlanan olaylar bildirilip araştırıldığından çocuklara ve gençlere yönelik 
ihmal ve şiddet olaylarının nicel bir dökümünün verilmesi mümkün değildir.34

Aynı zamanda, doğum öncesinden başlamak üzere ailenin sosyo ekonomik 
durumu ile çocuğun sağlığı ve gelişimi arasında güçlü bir ilişki vardır. Çocuk Refah 
Belgesi 2012’de, gelişimsel engeli olan çocukların aileleri genellikle yoksulluk 
içindeki ailelerdir. TÜİK yoksulluk araştırmaları da maddi yoksulluk düzeyinin 
yüksekliğine işaret etmektedir: 2009 yılında, 6 yaşından küçük çocukların hemen 
hemen %24’ü ulusal yoksulluk sınırının altındadır.  Kentsel alanlarda çocuk 
yoksulluğu aradan geçen yıllar boyunca istikrarlı biçimde azalmıştır; ancak 
bu durum kırsal kesimde biraz daha artarak %40’a ulaşmıştır. Kırsal kesimde 
yaşayan çocuklara ek olarak, dezavantajlı gruplara mensup çocuklar –örneğin 
hem annesi hem de babasıyla birlikte olmayanlar, göçmen çocuklar, ayrımcılığa 
maruz kalan çocuklar ya da gelişim güçlükleri, engelleri ya da sürekli hastalığı 
olanlar– da maddi açıdan özellikle güç durumda olabilirler. Ne var ki eldeki 
veriler sınırlıdır. Çocuk işçiliğiyle ilgili veriler, gerek kız gerekse erkek çocukları 
farklı biçimlerde etkilemeye devam ettiğini, çocukların eğitime erişimlerini 
olumsuz yönde etkileyerek yoksulluğun kuşaktan kuşağa aktarılmasına etkide 
bulunduğunu göstermektedir.35

Özel korunma ihtiyacını ifade eden risk altındaki çocukların küçük bir 
bölümü, destek ve koruma hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. Türkiye’de 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mart 2014 İstatistikleri’ne göre, koruyucu 
aile hizmet modelinde ise, 2 bin 926 aile, 3 bin 533 çocuk ve gencin bakımını 
üstlenmiş durumdadır. Evlat edinme hizmet modelinden yararlanan çocuk 
sayısı ise, istatistiklerin yayımlanmaya başladığı tarihten bu yana 12 bin 959’a 

34  Bu konuda TBMM Araştırma Komisyonlarının çeşitli raporlarında; Türkiye Hükümeti ile 
UNICEF arasındaki işbirliği programı kapsamında yürütülen ve 2010 yılında yayımlanan 
Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması özet raporu,  çocukların 
gündelik yaşamlarında maruz kaldıkları veya tanık oldukları şiddetin çeşitli düzeylerini, 
şiddetin üzerlerindeki etkilerini ve çocukların bu sorunla nasıl baş etmeye çalıştıklarını 
ayrıntılı biçimde aktarmaktadır.

 (http://panel.unicef.org.tr/vera/app/var/files/c/o/cocuk-istismari-raporu-eng.pdf). Kayıp 
Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak 
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Raporu, 2010, (http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss589.pdf). 

35 Rapor, s. 8, Kalkınma Bakanlığı ve Unicef işbirliğinde hazırlatılan Rapor için bakınız; 
http://www.sck.gov.tr/oecd/%C3%87ocuk%20Refah%C4%B1%20Belgesi.pdf
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ulaşmıştır. Yatılı kurum bakımı örneği olan, çocuk evi, çocuk yuvası, yetiştirme 
yurdu, çocuk evleri koordinasyon sitesi gibi farklı bakım modellerinde 11 bin 
351 çocuk ve genç barındırılmaktadır. Koruma altına alınmadan aile yanında 
desteklenen çocuk ve genç sayısı ise 46 bin 638’dir.36

Aileye alternatif hizmetler açısından gerek Medeni Kanun, gerek Çocuk 
Koruma Kanunu ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme bir hiyerarşi gözetmektedir. 
Çocuğun aile ortamında yetişmesi yararına kabul edildiğinden, öncelikle 
koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması, daha sonra evlat edindirilmesi, 
en son olarak da kurum bakımından yararlandırılması esas alınmaktadır. 
Nitekim, Birleşmiş Milletler Ülke İçi ve Ülkelerarası Evlat Edinme ve Koruyucu 
Aile İşlemlerine Özel Atıfla Çocukların Korunmasına ve Esenliğine İlişkin 
Sosyal ve Hukuksal İlkeler Bildirgesi’ne göre, “Çocuğun bakımının kendi ana 
babası tarafından görülmesi mümkün değilse ya da böyle bir durum uygun 
bulunmuyorsa, o zaman çocuğun ana babasının akrabaları (daha büyük çocukları 
da kapsayan- AIDS salgını nedeniyle öksüz kalmış, ev reisinin çocuk olduğu 
haneler) koruyucu ya da evlatlık alacak aile ya da gerekliyse alternatif bakım 
kurumu düşünülmelidir (md. 4). Buna göre, önce yakın akrabalar, sonra koruyucu 
aile ya da evlat edinme biçiminde başka aile ve ardından uygun kurum alternatif 
hizmetler olarak sıralanmaktadır (Hodgkin, Newell, 2007: 278). 

Geleneklerimiz ve kültürümüzde “misafir çocuk” olarak nitelendirilebilecek 
olan koruyucu aile, yaygınlaştırılması konusunda çok çaba harcanan bakım 
türüdür. Yürürlükteki Yönetmelik’le koruma kararı verilme sebebine göre 
çeşitlendirilen ve gönüllü ve ücret karşılığı koruyucu aile bakımının uygulaması 
hakkında bilgiye rastlanılmamıştır.37

36 Koruma hizmetleri açısından sokakta yaşayan çocuklara yönelik koruyucu hizmetler, 
çocukların sokağa gelme nedenleri ve sokakta karşı karşıya olduğu riskler açısından özel 
nitelik taşımaktadır. Bu konuda bakınız; Akkuş, Başpınar Aktükün, 2014; Bademci, 2014; 
Usta, 2010: 32; Ümit, 2007.

37 Genel Müdürlük, bir süredir kurumlardaki çocukların sayısını azaltma çabası içindedir. Bu 
amaçla, hem kendi çocuklarına evlerinde bakabilsinler diye aileler desteklenmekte hem de 
koruyucu aile ve evlatlık alma uygulamaları yaygınlaştırılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 10 
bin evlatlık alınmış çocuk vardır ve 1.000 kadar çocuk da gönüllülük temelinde veya ücret 
karşılığı koruyucu ailelerle yaşamaktadır. Evlatlık alma işlemlerine ilişkin kurallar, Medeni 
Kanun’da net olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte, işlemler yavaş ilerlemektedir, evlatlık 
alınanların büyük çoğunluğu bebeklerdir ve kurumsal bakımdaki çocukların ağırlıklı olarak 
erkek olduğu halde gerek evlatlık edinmede gerekse koruyucu aile uygulamasında kız 
çocuklar genellikle tercih edilmektedir. Toplum, ana babanın çocuğun tüm sorumluluğunu 
resmen üstlendikleri evlatlık kurumuna olumlu yaklaştığı anlaşılmaktadır. Ne var ki, kendi 
çocukları olmayan çiftler için ilk akla gelen seçenek haline gelmemiştir. Gönüllü ya da ücretli 
koruyucu aile uygulamasında ise, doğal ana baba ile bakıcı ana baba arasındaki ilişkilerde 
sorunlar yaşanabilmektedir. Koruyucu ailelerle çocuklarının bakımını yeni üstlenen doğal 
ana baba ve diğer akrabaların, en başta durumlarına uygun ana-baba eğitimi verilse bile, 
daha fazla bilgiye ve sürekli desteğe gereksinim duymaları olasıdır.
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Evlat edindirilme hizmetleri konusunda ise, evlat edinmek üzere başvuranların 
genellikle (0–1) yaş grubu ve kimsesi olmayan çocukları evlat edinmek istedikleri, 
genellikle terk edilen çocukların tercih edilmesinin nedeni günün birinde ailesinin 
ortaya çıkarak çocuğu ellerinden alacağı korkusundan kaynaklandığı Kurumca 
ifade edilmektedir.38

Bakanlık, çocuk yararına olmadığı için terkedilen bakım türü olan kışla tipi 
kurumsal bakımdan uzaklaşmaya başlamıştır.39 UNICEF 2012 Risk ve Çocuk 
Koruma Raporu’na göre, yurtlarda küçük odalar, “sevgi evleri” veya “çocuk 
evleri” adı verilen yeni, daha küçük, daha sıcak ortamlı evler kullanılmaktadır. 
Ayrıca Genel Müdürlük, ana baba bakımından yoksun çocuklar için geçerli 
sayılacak asgari standartlar belirlemiştir. Fiziksel koşullarda ve personelin 
niteliğinde sağlanmakta olan iyileşmelerle birlikte asgari standartların -sevgi 
evlerinde ve çocuk evlerinde dâhil olmak üzere tam olarak uygulanmaları 
ve izlenmeleri halinde- kurumlarda kalan çocuklara bakım kalitesi, okul 
performansı, özsaygı, sosyalleşme ve yaşam becerileri açısından faydalı olması, 
ayrıca çocuklar arasındaki ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarının 
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.

Koruma altına alınan çocukların kişi varlığı ve malvarlığı işlemleri açısından 
temsille ilgili hukuki konumları sorunludur. Temsil sorunlarının giderilmesinde 
kamu vesayeti kurumu, Adalet Bakanlığı’nın uzun yıllardır gündemindedir. 
Çocukların kurumdaki hak ihlallerinde şikâyet mekanizmaları kurulmamıştır. 
Kurum içi bilgilere erişim sınırlıdır ve akademik çalışmalar ne yazık ki yok 
denecek sayıdadır. Kurumda yaşayan ve kurumdan ayrılan çocuklar ve gençler ise 
kendilerini ifade etmek konusunda çekingendirler. Bununla beraber örgütlenme 

38  http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/uygulamalar/evlat-edinme; Aşağıda dipnot 44’de adı 
geçen Çalıştay’da yer alan bilgilere göre;  Genel Müdürlük, bir süredir kurumlardaki 
çocukların sayısını azaltma çabası içindedir. Bu amaçla, hem kendi çocuklarına evlerinde 
bakabilsinler diye aileler desteklenmekte hem de koruyucu aile ve evlatlık alma uygulamaları 
yaygınlaştırılmaktadır. Türkiye’de yaklaşık 10 bin evlatlık alınmış çocuk vardır ve 1.000 
kadar çocuk da gönüllülük temelinde veya ücret karşılığı koruyucu ailelerle yaşamaktadır. 
Evlatlık alma işlemlerine ilişkin kurallar, Medeni Kanun’da net olarak belirtilmiştir. Bununla 
birlikte, işlemler yavaş ilerlemektedir, evlatlık alınanların büyük çoğunluğu bebeklerdir ve 
kurumsal bakımdaki çocukların ağırlıklı olarak erkek olduğu halde gerek evlatlık edinmede 
gerekse koruyucu aile uygulamasında kız çocuklar genellikle tercih edilmektedir. Toplum, 
ana babanın çocuğun tüm sorumluluğunu resmen üstlendikleri evlatlık kurumuna olumlu 
yaklaştığı anlaşılmaktadır. Ne var ki, kendi çocukları olmayan çiftler için ilk akla gelen 
seçenek haline gelmemiştir. Gönüllü ya da ücretli koruyucu aile uygulamasında ise, doğal 
ana baba ile bakıcı ana baba arasındaki ilişkilerde sorunlar yaşanabilmektedir. Koruyucu 
ailelerle çocuklarının bakımını yeni üstlenen doğal ana baba ve diğer akrabaların, en başta 
durumlarına uygun ana-baba eğitimi verilse bile, daha fazla bilgiye ve sürekli desteğe 
gereksinim duymaları olasıdır.

39  Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi, 2011-2015; Adalet Bakanlığı 
/Unicef; Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Eğitimi Yönetici Katılımcılar İçin 
El Kitabı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Adalet Bakanlığı/UNICEF, Ankara, Aralık 
2013.
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çalışmaları yavaş da olsa başlamıştır.40 Çocukların içinde bulunduğu duruma 
açıklık getirmek konusunda 2014 yılında Hayat Sende Derneği sahipliğinde 
yapılan Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençler Çalıştayı’nın sonuçları 
önemli ve aydınlatıcı bilgiler içermektedir.41 Rapor’da ülkemizde korunma 
gereksinimi olan çocuk ve gençlere ilişkin kanıta dayalı bilimsel çalışmaların 
yetersizliği ve alana ilişkin farkındalığın zayıf olması nedeniyle, önemli ölçüde 
çalıştay katılımcılarının kendi yuva ve yurt deneyimleri ile yaptıkları saha 
çalışmalarındaki gözlemlerden oluşmakta olduğu ifade edilmektedir. Rapor’a 
göre;  “Ülkemizde 14 bin 800 çocuk ve genç, devlet koruması altında korunup 
bakılmaktadır. Her yıl ortalama 700 genç ise reşit olarak devlet korumasından 
ayrılıp hayata atılmaktadır. Yılda ortalama 700 çocuğun ise kurum bakımından 
reşit olarak veya firar ederek ayrıldığı görülmektedir. Koruma altındaki çocuk ve 
gençlere ilişkin bu kadar kapsamlı istatistikler bulunmasına rağmen, kurumdan 
ayrılanlara veya firar edenlere ilişkin istatistiklere ulaşılamamaktadır. Kurumdan 
ayrılan gençlere ilişkin ulaşılabilen tek istatistik, 3413 sayılı Korunmaya İhtiyacı 
Olan Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük çerçevesinde kurumlarda işe 
yerleştirilenlerin sayısıdır. Bu Tüzük kapsamında işe yerleştirilenlerin ayrılması, 
atılması, müstafi olması gibi nedenlere ilişkin istatistikler de bulunmamaktadır. 
Öte yandan, ülkemizdekine benzer sosyo-ekonomik göstergelere sahip Doğu 
Avrupa’da kurumlardan ayrılan gençlerin %14’ü fuhuşa, %20’si suça, %10’u 
ise intihara sürüklenmektedir (Rapor’dan atıfla Mulheir, 2009). Ülkemizde 
ise düzenli olarak istatistik yayımlanmadığı için kurumdan ayrılan gençlerin 
akıbetleri tam olarak bilinememektedir. Devlet korumasından ayrılan gençlerin 
sorunlarına çözümler aranırken istatistiklerin yayımlanmaması, analitik içeriği 
zayıf, hatalı kararlar alınmasına yol açmaktadır. Ayrıca, kurumdan ayrılan 
gençlere ilişkin akademik çalışmaların da oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. 
Dünyada korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve gençlere ilişkin olarak aile temelli 
hizmet modelleri 1950’lerden beri hızla yaygınlaştırılmıştır. Ülkemizde 
kurumlarda kalan çocuk ve gençlerin aile temelli hizmetlerden yararlanmasının 
oranı %30’lardayken, gelişmiş ülkelerde bu oran %85’lerdedir. Korunma 
gereksinimi olan çocuklara yönelik kapsamlı bir mevzuat oluşturulan ülkemizde, 
farklı bakım modelleri ile çocukların refahı artırılmaya çalışılmaktadır. Bununla 
birlikte, bu kapsamlı mevzuatı uygulama sürecinde devletin idari kapasitesini 
artırmaya ihtiyacı olduğu da açıktır. Üçüncü sektör olarak tanımlanan sivil toplum 
kuruluşlarının etkin katkısı hızla artmakta, kamuoyunda çocukların sorunlarına 
dair oluşan farkındalık da her geçen gün yükselmektedir. Devlet korumasında 
yetişenler de artık seslerini daha fazla yükseltebilmektedir.42 . 

Sonuç
Ayırımsız tüm çocukların hayatta kalması ve gelişmesi için azamî ölçülerde 

elverişli bir ortamın yaratılması amacıyla, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal. 

40  Bu konuda, kurumdan ayrılmış çocuklar tarafından, çeşitli şehirlerde kurulan Yurtayder 
-Yetiştime Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Dernekleri örnek gösterilebilir. 

41  http://uzuncorap.com/2014/08/18/kurum-bakimindan-topluma-geciste-gencler-calistayi/
42  Bu konuda ayrıca bakınız; Özgür, 2011: 96; Suğur, Saygı-Doğru, 2010: 115; Çetin, 

2008:142.
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psikolojik ve toplumsal gelişimini, insanın saygınlığıyla uyumlu biçimde 
gözeterek, özgür bir toplumda birey olarak yaşamını sürdürmeye hazırlamak 
devletin öncelikli ödevidir. Oysa, aileler, okullar, toplum gibi çocukla birebir 
ilişkide olan kurumlar ve kişiler görevlerini yerine getirmedikleri veya haklarını 
kötüye kullandıkları için çalışmakta, ev dışında yaşamakta, yargıyla tanışmakta, 
fuhuşa bulaştırılmakta, erken yaşta ‘evliliğe’ zorlanmakta, kaybolmakta, 
çeşitli kazaların kurbanı olmakta, çatışma ortamında kalmakta, göçe maruz 
bırakılmaktadır. Korunma ihtiyacı olan çocuklara karşı bildirim mekanizması 
işletilmezken, suç sayılan en basit fiili işleyen çocukların neden suç işlediği 
üzerinde durulmaksızın cezalandırılması için ihbar mekanizmasını hemen 
işletilmektedir. Toplum olarak, çocuğu sevmeye, korumaya değil cezalandırmaya 
daha eğilimli olduğumuzu söylemek mümkündür. 

Bütüncül çocuk koruma politikası oluşturma çabalarına rağmen bu konuda 
başarılı olunduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi, kurum bakımındaki 
çocukların kurum içinde ve kurum sonrasında içinde bulundukları durum hakkında 
olumlu bir görüş belirtmek kolay değildir. Kurumlarda meydana gelen ihmal ve 
istismar olaylarında, sadece kurumları ve çalışanları sorumlu tutmak kolaycılığa 
kaçmak olacaktır. Koruma altındaki çocukların yetiştirilmesinden sorumlu 
kurum ve kuruluşlar, toplumun temsilcileridir ve toplumun genel anlayışını 
yansıtmaktadırlar. Koruma altına alınan çocuklara ilişkin yasal prosedürün nasıl 
işlediği, kurum bakımı altında yerleştirilen çocukların karşılaştığı hukuki sorunlar, 
kişivarlığı ve malvarlıklarıyla ilgili hak ihlalleri, şikâyet mekanizmasına sahip 
olmamaları bu anlayışın açık göstergesidir. Kışla tipi kurum bakımı, özellikle 
küçük çocukların sürekli ve birebir ilgi ve sevgi ihtiyacının karşılanamaması 
nedeniyle istismara açık bırakan dünyada terkedilmiş bakım yöntemidir. Kurum 
bakımı yerine, kültürümüzde zor durumdaki bir çocuğu “misafir etmek” olarak 
isimlendirilebilecek ve önceliğin bir çocuğun aile ortamında büyümesinin 
sağlanması olan koruyucu aile kurumunun işletilememesi, evlat edinmelerde 
belli özelliklere sahip çocukların “talep edilmesi” aslında, toplumun, 
“kendinin olmayan”, “öteki” çocuklara ilişkin duygu ve düşüncelerini ortaya 
koymaktadır.  Yaşam ve gelişme hakları tehdit ve tehlike altındaki çocuklarla, 
kurum bakımındaki çocuklarla ilgili gerçekçi politikalar toplumun tanınması ile 
mümkün olabilecektir. Bu nedenle toplumun çocuk algısı ve nasıl korunacağı 
üzerine araştırmalara acil ihtiyaç vardır. 
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Medya ve Çocukluk

 Mehmet Arı*

Değerli konuklarımızı selamlayarak başlamak istiyorum. 

Bu konuda konuşma daveti aldığım zaman, konunun doğrudan çalışma 
alanım olmadığı ama çeşitli çalışma alanlarımla (medya, çocuk hakları, sosyoloji 
ve siyaset bilimi) ilişkili olduğu düşüncesiyle ve daha önce üyesi olduğum Eğitim 
Sen Malatya Şubesi’ne karşı bir vefa borcu olarak sorumluluğu kabul ettim.

Medyanın günümüzdeki etkisi konusunda sayısız çalışma ve tartışma 
mevcuttur. Öncelikle medyanın tarihinden kaynaklı bir süreç göz önüne alınırsa 
kitle iletişim ve basın adı verilen kitap, gazete, radyo ve televizyon yayınlarındaki 
gelişmelerin toplumsal siyasal yaşamda ve eğitim alanındaki etkileri ele alınabilir. 
Bu sürecin ve araçların aile yapısı üzerindeki etkililiği ve özellikle televizyon 
yayınlarındaki yaygınlaşmanın etkisi dikkate alındığı zaman, sosyolojinin özel 
ilgi alanında olan bireyin toplumsallaşması konusundaki görüşleri değiştirdiğini 
söyleyebiliriz. Demek istediğim bireyin toplumsallaşması sürecinde ailenin 
öncelikli sırasının kitle iletişim araçları tarafından ele geçirildiği görüşü 
yaygınlaşmıştır. Çeşitli araştırmalar evlerde televizyonların açık olduğu saatler 
konusunda 6-9 saat sürelere işaret etmektedir. Çocuk ailesiyle paylaşabildiği 
zaman ve etkinlikten çok fazlasını televizyon karşısında yaşamaktadır. Sadece 
çocukla ilgili bir gelişmeden bahsetmediğimizi anlatmak için çocuk konusuna 
tekrar dönmek üzere başka örneklere değinmek istiyorum.

Anthony Giddens’ın dünya çapında yaygın ve etkili olarak kullanılan 
Sosyolojiye Giriş derslerinin temel kaynağı haline dönüşen Sosyoloji kitabının 
medya konusunu ele alışına göz atalım. Bölüm şöyle başlamaktadır: Usame 
Bin Ladin’in bir fotoğrafı var ve altında “Komşunuzu mu bu yüzü mü daha 
iyi tanıyorsunuz?” yazıyor. Düşündüğümüzde, yirmi daireli bir apartmanda bir 
ayda bir kere bile karşılaşmadığımız komşularımız olduğu halde, Usame’nin 
yüzünü görmediğimiz gün olmadığını fark ediyoruz. On yılı aşkın bir süre, 
ABD tarihinin en önemli olaylarından biri sayılan ve bir dönüm noktası olarak 
gösterilen “İkiz Kulelere saldırı” olayının arkasındaki kişi sıfatıyla her gün bu 
yüzle karşılaştığımızı fark ediyoruz. Peki, bu ne sayesinde olmaktadır ve nasıl 
bir etki yaratmaktadır? Hiç kuşkusuz televizyon başta olmak üzere kitle iletişim 
araçlarının bugünkü yaygınlığı ve etkililiği en başta gelen nedendir. Bir de İkiz 
Kulelere saldırı olayını ve medyaya yansımasını değerlendirirsek ne demek 
istediğimi daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum. 11 Eylül 2001 tarihinde New 
York’ta bulunan ve küresel kapitalizmin sembol kurumlarından Dünya Ticaret 
Örgütü’nün merkezi olan bu kuleler intihar saldırısı gerçekleştiren uçakların 
hedefi olmuştur. İş saatinin başlangıcı olan bir zamanda kulelerden birine bir 

*  Yrd.Doç.Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü  öğretim 
üyesi.
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uçak çarpmıştır. Bu dünya çapında bir haber değerine sahiptir ve dünyaya yayın 
yapan pek çok yayın kuruluşu anında canlı yayına girmiştir. Yanmakta olan bir 
kulenin görüntüleri eşliğinde ve olayın bir kaza mı saldırı mı olduğu tartışmaları 
arasında devam eden bir canlı yayın esnasında ikinci bir uçak kuleye çakılmıştır. 
Bu görüntüyü dünya genelinde iki milyar kişinin canlı yayında izlediği kabul 
edilmektedir. Türkiye’de bir anda haber kanallarında terör, siyaset ve uluslararası 
ilişkiler uzmanları bu konuyu yorumlamaya başlamışlardır. Canlı yayına paralel 
bir yaygınlıkta ve hızda bu konu Türkiye televizyonlarının da gündemine 
oturmuştur. Yıllar sonra bugün bile bu saldırı ABD tarihinin ve politikasının çok 
temel bir etkeni olarak konuşulmaya ve çalışılmaya devam edilmektedir. Ben bir 
öğretim üyesi olarak “11 Eylül Sonrası ve …..” başlıklı çok sayıda yüksek lisans 
tez jürisinde yer aldım. 

Bu örnekten yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: Medyanın etkililiği her güç 
tarafından kullanılabilmektedir. Bir yandan ABD yönetimi medya aracılığıyla 
dünya kamuoyunu teröre karşı yanına alma çabasında bu olayı kullanmıştır ve 
kullanmaya devam etmektedir. Öte yandan bu eylemi yapanlar ABD yönetimine 
ve dünyaya tehdit savurmaktadır: Bu olay ABD’de ve dünyada 911 diye 
anılmaktadır. Bilindiği gibi ABD acil yardım ve güvenlik çağrı numarası 911’dir. 
Örgüt adeta sizin güvenliğinizin sembolünü güvensizlikle eşleştirerek sizi 
paralize etmektedir. Bunun yaygınlaşması da medya tarafından yapılmaktadır. 
Yani teröre dikkat çekmek üzere üretilen bütün haber ve benzeri programlar bu 
mesajı tekrar etmekte ve yerleşmesine yol açmaktadır.

Medyanın hayatımızdaki etkisini “yaşamın medya içine çözülmesi” olarak 
adlandıran ünlü sosyolog Baudrillard, 1991 Körfez Savaşı’nın gerçekte 
yaşanmadığını iddia etmiştir. Burada sözü edilen gerçeklik çoğunluğumuz için 
bu savaşın bir medya temsili, sözgelimi bir film gösterimi etkisi yaptığı şeklinde 
yorumlanmaktadır. Bu savaşın tarafı ülke yöneticileri bile savaşa ilişkin olayları 
bir medya temsili olarak izlemişlerdir. 

Bu durumu daha basitleştirerek anlamaya ve anlatmaya çalışmak için ben 
şu karşılaştırmayı yapıyorum: Bir film izlemek üzere bir sinema salonuna 
gittiğimiz zaman bir film izlediğimizi ve onun gerçek olmadığını biliyoruz. 
Örneğin filmde rol alan herkesin senaryo gereği bir iş yaptığını ve işini bitirince 
gerçek hayata döndüğünü biliyoruz. Yani bazıları rol gereği doktor oluyor tıp 
fakültesinin kapısından geçmeden, bazıları çok başarılı nişancı oluyor hiç silah 
eğitimi almadan vb. Bu filmin sonunda o doktorun ameliyat ettiği hasta veya o 
nişancının suikast yaptığı politikacı çekimin sonunda bizim aramıza geri dönen 
tiyatrocu veya aktör oluyor. Filmin sonunda salonu terk ederken bizim aklımıza 
bu insanların ölmüş olduğu vb. şeyler gelmiyor. Günlük yaşantımızın akışı içinde 
mekânsal ve zamansal bir farkındalıkla bu filmi izlemiş oluyoruz. 

Televizyon izleyicisinin yaygın olarak konumu bu farklılaştırmadan 
uzaktır. Demek istediğim evinde oturmuş televizyon izlemekte olan bir kişi 
hayatının günlük akışı içinde ve adeta televizyon görüntüleri de o akışın bir 
parçasıymışçasına bir durum yaşıyor. Televizyon izlerken bir yandan yemeğinizi 
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yapabilir ve yiyebilir; gazetenizi okuyabilir, bir kitaba göz atabilir, aile bireyleri 
ile iletişiminizi sürdürebilirsiniz. Bu sürecin içinde televizyon görüntüleri bir 
yandan akmaya devam eder. Televizyon program akışına göre bir evlendirme 
programına, bir filme, bir çizgi filme, bir haber programına rastlayabilirsiniz. 
Ortalama televizyon izleyicisi eğitimi, kültür düzeyi, yaşı, cinsiyeti, mesleği 
fark etmeksizin bu programlara muhatap olmaktadır. Çizgi film karakterlerinin 
duvardan geçebilmesini gerçek sanan çocuk, bu filmleri hayatının bir parçası 
yapıp dizi film karakterleriyle kendisini eşleştiren veya o karakter için gıyabi 
cenaze namazı kılan yetişkin adeta hayatının bir parçası olarak televizyon 
programlarının etkisi altında kalmaktadır. Biraz abartarak söylersem bir yayınevi 
basılıpp insanların boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu gün, bir üniversite 
sınıfında “toplum cinnet geçiriyor” dediğimde bir öğrenci “İnsanların boğazını 
ne ile kesmişler?” diye sordu. Bir başka derste İtalyan sanatçı Türkiye gezisinde 
tecavüze uğramış ve öldürülmüş haberini paylaştığımda bir başka öğrenci, 
Türkiye’nin Batı kamuoyunda küçük düşürüleceği endişesini dile getirdi. Son 
bir örnek, bir köy düğünü esnasında 44 kişinin öldürülüp olaya terör saldırısı 
görüntüsü verildiği haberini değerlendirirken öğrencilerin birkaç dakika içinde 
bambaşka ve komedi unsuru içerecek konular konuşabildiklerini gördüm. 
Örnekleri uzatmadan söylemek istediğim biz bu medya çağının hızı içinde gerçek 
hayatta bir felaket olarak değerlendirebileceğimiz olayları bir film sahnesi gibi 
akıp giden bir an olarak yaşayan insanlar olduk. 

Bu çıkarımımı televizyonu kapattığımız anda her şeyin yok olması gibi bir 
hayatın içinde yaşadığımız düşüncesiyle ve buraya nasıl geldiğimiz konusundaki 
görüşlerimle tamamlamak istiyorum. 2000’li yılların başında (akıllı cep telefonu 
ve tabletlerin henüz ortada olmadığı zamanlarda), Türkiye’de en çok izlenen 
haber programı olduğunu iddia eden bir “anchor man”in adıyla Reha Muhtar 
haberciliğinin nasıl bir akım halinde bütün haber programlarını dönüştürdüğüne 
olan inancımı paylaşmak istiyorum. Bu sürecin sonunda bir televizyon haber 
programından haber alma şansımızn kalmadığını, artık haber programının 
magazin ve eğlence içeren bir yapıya dönüştüğüne değinmek istiyorum. Sözünü 
ettiğim haber programı formatında, 45 dakika süren ana haber bülteni tam üç defa 
tekrarlanan 15 dakikalık bir paketten oluşmaktadır. Bir haberin sunumu öncesinde 
izleyici sürekli “az sonra” spotlarıyla çok büyük beklenti ve heyecan içine 
sokulurken dönemin önemli bir siyasal parti liderinin seçim mitinginde liderin 
konuşmasına musallat olan bir “arı” haberin başkahramanı olabiliyor. Bir başka 
“az sonra” spotlu haberde çok ünlü bir sanatçının boşanma haberi verileceği ima 
ediliyor. Sonunda bu haberin aslında aynı televizyon kanalında yayımlanmakta 
ve sözü edilen ünlünün oynadığı bir dizinin senaryosu olduğu anlaşılıyor. 

Örneklerle anlatmaya çalıştığım haber akışının sürekli en çok izlenen haber 
programı olmasının sonucu olarak ana akım medyada haber alma şansımızın 
kalmadığı bir yayıncılık dönüşümü (devrimi) yaşanıyor. 

Bütün bu söylediklerimin medyanın sıradan izleyici üzerindeki etkisini az çok 
gösterdiğini düşünüyorum. 
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Şimdi günümüzde medya yapısında meydana gelen değişime değinerek 
hepimizi bağımlı hale getiren gelişmelere ve bu değişime farklı bakış açılarının 
nasıl yaklaştığına değinmek istiyorum. Sözünü edeceğim değişmeler ve bakış 
açısı farklılıkları bir araştırmayla desteklenmiyor. Sadece kişisel gözlemler ve 
günlük basında izlenebilen tartışmalardan edindiğim izlenimler. Değişen medya 
yapısından kastettiğim, araç anlamında medyayı da içermek üzere televizyon ve 
telefonların akıllanması ve internet erişiminin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya 
çıkan gelişmeler.

Sosyal medya adı verilen ve diğer medyayla bütünleşen platformlar sayesinde 
bütün insanlar her zaman “online” yaşıyor. Televizyonda başlayan bir tartışma 
programının sadece izleyeni olmaktan çıkıyorsunuz; her an soru sorabilen yorum 
yapabilen bir katılımcıya dönüşüyorsunuz. Bu durumda gerçekliğin izleyicisi 
değil yaratıcısı ve etkileyicisi oluyorsunuz. Bu durum size bir yandan sonsuz 
bir doygunluk, kendini gerçekleştirmişlik, özgüven kazandırıyor; öte yandan 
hiçbir şeyi öğrenme gereksinimi duymuyorsunuz. Çünkü bilgi depolayarak 
kafanızı meşgul etmenize gerek kalmıyor; her türlü bilgiye istediğiniz anda 
ulaşabiliyorsunuz. Bunun çocuklar üzerindeki etkisi eğitimin hayatınızı kurmak 
anlamında gerekli, yararlı olabilecek bir etkinlik ve süreç olmaktan çıkarak 
sadece statü kazandırabilecek bir yarış alanına dönüştürülüyor olmasıdır. Bunun 
sonucunda şu pop kartla karşılaşıyorsunuz: “her şeyin bir bedeli var hiçbir şeyin 
değeri yok”.

Zamanım bittiği için son cümle olarak ifade edeyim. Bu durumda buradaki 
değer sözcüğü üzerinden insanlar ikiye ayrılıyorlar: Bir yanda çocuklarının 
din ve maneviyattan uzaklaştığından endişelenen muhafazakârlar, diğer yanda 
bilimsel gerçeklerden uzak nesillerin bizi götüreceği felaketlere üzülen ilericiler. 
Teşekkürler.
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Eğitim Bağlamında Çocuklarda Dil ve Kültür

M. Şerif Derince1

Giriş
Çocuklarda dil gelişimi alanında yazılmış eserlerin büyük bir kısmında, 

çocukların dil ediniminin çok hızlı gerçekleştiği, bu yaşlarda yeni bir dilin de 
hızlıca öğrenildiği kapsamlı bir şekilde yer alır. Oysa aynı yaşlarda bildikleri bir 
dili çok hızlı bir şekilde kaybedebilecekleri yeterince tartışılmaz. Yasal statüye 
sahip olmayan, eğitim, medya, ekonomi gibi prestijli alanlarda kullanılmayan, 
kullanılması yasaklanan ve ötekileştirilen dilleri konuşan ailelerden gelen 
çocuklar ya anadillerini hiç öğrenememekte ya da ev içinde anadilleriyle hayata 
başlasalar da okul yaşına geldiklerinde bu dili önemli ölçüde yitirmektedirler. 
Elbette bu durum, ötekileştirilen dilleri konuşan tüm çocuklar için geçerli olmasa 
da büyük bir çoğunluğun durumunun bu olduğu hem gözlemlerden hem bu alanda 
yapılmış birçok bilimsel çalışmadan anlaşılmaktadır. Bu şekilde dilinden kopan 
veya koparılan çocukların gerek eğitim tecrübeleri gerekse de hayatlarının ilerki 
yılları, çocuğun söz konusu dönemde oluşturduğu veya oluşturamadığı kimliğe 
göre şekillenmektedir.

Kimlik, sadece bir dili konuşmakla şekillenmez, aynı zamanda anne-babasının, 
büyüklerinin sahip olduğu bir kültürü edinememekle de oluşur. Anadillerini 
konuşabilseler de konuşamazlarsa da kültürleri okul müfredatı, ders içerikleri 
ve diğer eğitim öğeleri tarafından olumsuzlandığında, öğrenciler dışlandıklarını, 
ayrımcılık gördüklerini kolaylıkla anlarlar. Anadilinden bağımsız olarak, herhangi 
bir sebepten dolayı dışlanan hiçbir öğrenci okula devam etmek istemez, okulla 
sağlıklı bir ilişki geliştiremez. Dolayısıyla, anadilleri eğitimde kullanılmayan 
öğrenciler için okul çoğu zaman anlamsız bir yer haline gelir. Türkiye’de başta 
Kürt çocukları olmak üzere, anadilleri Türkçe olmayan ve Türkçe eğitim verilen 
okullara devam etmek zorunda olan tüm çocuklar bu nedenle yapısal bir eşitsilikle 
karşı karşıyadır. Bu eşitsizlik genelde var olan sınıfsal eşitsizliklerle de birleşip 
sadece eğitim süreci boyunca değil, tüm bir ömür boyu söz konusu öğrencileri 
takip etmektedir. Bu konuyu incelemek için yaptığımız bir araştırma2 bu etkilerin 
boyutunu açıkca görebildik. 

Dil Yarası
Araştırma kapsamında, okula başladığında Türkçe’yi hiç bilmeyen veya çok 

az bilen Kürt öğrencilerle, bu durumdaki öğrencilere öğretmenlik yapmış Kürtçe 
bilen ve bilmeyen öğretmenlerle ve ebeveynlerle görüştük. Mülakatlarda, Türkçe 
hiç bilmeyen veya çok az bilen Kürt öğrencilerin eğitimlerinde yaşanılan dil ile 

1  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı doktora adayı.
2  Coşkun, Vahap, M. Şerif Derince ve Nesrin Uçarlar, 2010, Dil Yarası: Eğitimde Anadilinin 

Kullanılmaması ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri, Diyarbakır: DİSA. Bu çalışmaya 
internetten ulaşmak için bakınız: http://www.disa.org.tr/files/images/dilyarasi.pdf.
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ilgili sıkıntılar konuşuldu. Kürtçe’nin eğitim dili olarak kullanılmamasından 
kaynaklı sıklıkla dile getirilen sorunların başında, öğretmen ve öğrenciler 
arasında iletişimsizlik geliyor. Buna bağlı olarak öğrenciler, eğitime 1-0 yenik 
başladıklarını ve batıdaki akranlarını geriden takip ettiklerini söylüyorlar. 
Merkezi sınavlarda Kürt şehirlerinde yaşayan öğrencilerin elde ettikleri düşük 
sonuçlara atıfta bulunan birçok kişi, bunun öğrencilerini yeterince bilmedikleri 
bir dilde eğitim almalarıyla ve özgüven eksikliğiyle ilgili olduğunu dile getiriyor. 
Ayrıca sınıfta kalma, okulu terk etme, sınıfta kalmanın yol açtığı başarısızlık 
hissi, Kürtçe konuşmaktan dolayı damgalanma veya fiziksel şiddete maruz 
kalma, iletişimsizliğe bağlı olarak gelişen susma, pasifleşme durumu çoğu kişi 
tarafından anlatılan durumlar. Öte yandan, özellikle öğrenciler, belli bir aşamadan 
sonra Kürtçe konuşan insanları geri kalmış ve kendi kültürünü değersiz görme 
gibi hislere kapıldıklarını ifade ettiler. Ebeveynlerin, oluşan dil bariyerinden 
dolayı çocuklarının eğitim sürecine dahil olamama durumu ve bunun öğrenciler 
ve ebeveynler üzerinde yarattığı psikolojik durum da yine Kürt öğrencilerin 
eğitimde yüz yüze kaldıkları ayrımcılık ve eşitsizlikleri gösteriyor. Bütün 
bunlara bağlı olarak nesiller geçtikçe Kürtçe konuşma oranının azaldığını ve dilin 
kaybolmaya başladığını da söyleyebiliriz. Bu bulgular göz önüne alındığında, 
Kürt öğrencilerin okul deneyimlerinde ciddi ayrımcılığa uğradıkları ve yüz yüze 
kaldıkları toplumsal eşitsizliklere ilaveten önemli dilsel ve eğitsel dezavantajlara 
da maruz kaldıkları görülüyor. Mülakat yaptığımız kişilerden birinin şu sözleri, 
tüm durumu yeterince net izah etmektedir:

Türkçede belirli bir aşamaya geldikten sonra gittikçe çevremden 
ve köyümden soğumaya başlamıştım. Sanki bunlar çağdışı kalmıştı. 
Çünkü sanki biz Kürtçe konuştuğumuz zaman ikinci sınıftık, 
Türkçe konuştuğumuz zaman yeni bir özgüven gelmişti. Biz artık 
Türkçe konuşuyorduk. İlk bir kitabı okuyup anladığımız zaman 
çok sevinmiştim, sanki büyük bir başarı elde etmişim, artık yeni bir 
insanmışım gibi hissediyordum. Kendi diline olan bağın kopuyor 
orada. Kendi dilimiz basit bir dil, çağdışı kalmış bir dil. Artık o zaman 
hocaların telkini miydi? Bu şekilde düşünmeye başlamıştım. Ben dilimi 
aslında öyle kuşdili gibi bir şeydir herhalde diye düşünüyordum, çok 
da bir anlamı yoktur, çünkü bizden bahseden bir şey yok. Bizim bir 
kaynağımız yok, gelen kitap Türkçe, bize verilen hikâye kitabı Türkçe. 
Anlatılan hikâye Türkçe. Anlatılan kahramanlar Türkçe. Vay biz böyle 
kahramanız, böyledir, şöyledir... Okuduğunuz masal Türkçe... Her şey 
Türkçe olunca Kürtçe’nin bir değeri kalmıyordu. Kürtçe öyle çok da 
mühim değil, onla konuşmamak... Mümkün olduğunca ailemin içinde 
de bunu konuşmamaya başladığımı görüyordum. (Ahmet)

Öte yandan göçler, şehirleşme, televizyon gibi kitle iletişim araçlarının 
çoğalması dillerarası etkileşimi hızlandırmış ve öğrencilerin bir kısmının 
okula başlamadan önce belli bir ölçüde Türkçe öğrenmesine yol açmıştır. Bu 
öğrencilerin kimi hem Türkçe’yi hem Kürtçe’yi gündelik birtakım etkileşimleri 
yapacak kadar biliyor, kimisi de daha çok Türkçe konuşuyor. Bu öğrencilerin 
önemli bir kısmı şivelerinden dolayı öğretmenleri tarafından veya okul arkadaşları 
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tarafından aşağılandıklarını söylüyorlar. Dillerarası hiyerarşi kendisini şivelerde 
de gösteriyor. Bazıları ise kültürel bir bariyerle karşılaşıyor, okuldaki derslerde 
kullanılan materyallerde kendine ait bir şey bulamıyor ve okul onlar için anlamı 
olmayan soğuk bir yer olabiliyor. 

Önemli bir mesele de semantiks meselesi. Bazı kelimelerin Kürt öğrenciler 
için Kürtçe bir anlamı var ve aynı kelimeler Türkçe’de farklı bir anlam vermek 
için kullanıldığında da bir yabancılaşma oluyor. Örneğin öğrencilerden birisi 
birinci sınıftayken öğretmeni “bir” kelimesini öğrettiğinde korkuyor. Çünkü 
“bir” Kürtçe’de “kuyu” anlamında kullanılıyor ve bu öğrenci için “bir” 
korku hikâyesinde geçen bir kelime. Öte yandan bazı kelimelerin terimlerin 
anlaşılmasında da yine benzer sorunlar yaşanıyor. Örneğin bir kişi de Türkçe’de 
anlatılan “zarf” terimini lisede bile anlamakta güçlük çekiyor, çünkü “zarf”ın 
sadece mektup konulan kâğıt olduğunu sanıyor.

Öte yandan dilsel yapıların tam olarak doğru kullanılmadığı durumlarda 
da önemli iletişim sorunları ortaya çıkabiliyor. Örneğin öğrencilerin birisi bir 
kompozisyon dersinde şöyle yazıyor: “Bir insanın hayvan olması kadar güzel 
bir şey yok.” Öğrencinin bu dediğine çok şaşıran öğretmen daha sonra anlıyor ki 
öğrenci aslında “Bir insanın hayvanININ olması kadar güzel bir şey yok.” demek 
istiyor.

Kürtçe eğitim olursa…
Çocukların kendi anadillerinde eğitim almaları, hayatlarını bunun üzerien inşa 

etmeleri hem bireysel hem de toplumsal-siyasal açıdan büyük farklar yaratır. 

Her şeyden önce, dünyanın farklı ülkelerinden birçok araştırma böyle bir 
eğitimden faydalanan öğrencilerin hem kendi anadillerini hem de ikinci (hatta 
üçüncü) bir dili daha rahat öğrenebildiklerini göstermiştir. Diğer bir deyişle, 
anadili temelli eğitim, öğrencilerin yeni diller öğrenmeleri önünde ve okul 
başarısı karşısında bir bariyer olarak durmaz, tam tersine birçok alanda daha 
başarılı sonuçlar almasına önemli katkılarda bulunur. 

Çocuklar okul yıllarının ilk zamanlarında becerilerini iki ya da daha fazla 
dilde geliştirmeye devam ettikleri zaman, dil ve dili etkin kullanma hakkında 
daha derin bir bilgi sahibi olurlar. Özellikle de her iki dilde de okuryazar hale 
gelirlerse dilin işleyişi konusunda daha çok pratik yapma ve konuştukları iki 
dilin gerçeği düzenleme yöntemlerini karşılaştırma imkânı buluyorlar. Son 35 
yılda yapılan 150’den fazla araştırmanın sonuçları Alman filozof Goethe’nin bir 
zamanlar söylediğini güçlü bir şekilde destekliyor: Yalnızca bir dil bilen insan o 
dili gerçekten bilmemektedir. Araştırmalar çiftdilli çocukların bilgiyi iki farklı 
dilde işlemelerinden dolayı düşünme becerilerinde de daha esnek olduklarını 
göstermektedir.

Çocukların anadilleri üzerine kurulan bir okuldaki eğitimciler, çocukların ve 
toplulukların dilsel ve kültürel sermayesinin okul içindeki tüm ilişkilerde güçlü 
bir şekilde geçerli olduğu dil politikaları geliştirir ve müfredatlarını bu yönde 



221

hazırlarlarsa, o zaman o okul toplumda daha geniş çeşitliliğe karşı var olan olumsuz 
tutumları ve cehaleti reddediyor demektir. Okul iktidar ilişkilerine meydan 
okuyarak, çiftdilli çocuklara toplumda kim oldukları ve kim olabileceklerine 
dair olumlu ve onaylayıcı bir ayna tutar. Bu durumda, toplumda kültürel, dilsel 
ve entelektüel sermayesi kültürel ve dilsel olarak farklılık arz eden çocukları 
“çözülmesi gereken bir problem” olarak görmekten vazgeçilir ve onun yerine 
bu çocukların evlerinden okullara ve topluma kazandırdıkları dilsel, kültürel ve 
entelektüel kaynaklar olarak görülür.

Böyle bir eğitim, eğitime yerel yaklaşımı gerektirecek, herhangi bir bölgede 
eğitim dizayn edilirken o bölgenin dilsel, kültürel, sosyal, ekonomik durumunun 
ve ihtiyaçlarının göz önüne alınmasına yol açacaktır. Bu da eğitimde ciddi bir 
kalite artışına yol açacaktır. 

Öte yandan, bu tür bir eğitim, toplumların kültürlerinin ve kimliklerinin resmi 
düzeyde tanınması, kabul ve saygı görmesi de demektir. Bu da direk olarak söz 
konusu toplumları oluşturan bireyleri ve aileleri güçlendiren, kendi yaşamı ile 
ilgili gelişmelerde daha eşit özneler olarak gören bir yaşam biçimine tekabül 
eder. Böyle bir yaşam biçimi de kalıcı toplumsal barışın sağlanmasında anahtar 
rol oynar.   

Bugüne kadar asimilasyon ile yüz yüze bırakılan Kürt çocukları ..

Malesef asimilasyonun boyutu sadece anadilini unutmakla sınırlı değil. Çok 
uzun zaman devam bir asimilasyon olduğu için buna karşı yapılması gerekenler 
de ancak uzun zaman içinde köklü dönüşümlere yol açabilir. Galler gibi 
ekonomik imkânların ve hem siyasi hem de toplumsal desteğin epey fazla olduğu 
bir ülkede bile dilin yeniden canlandırılması, asimilasyonun tersine çevrilmesi 
çok yavaş ilerlemektedir. Öte yandan neredeyse tüm Afrika ülkelerinde, birçok 
Latin Amerika ve Asya ülkesinde çok büyük anayasal değişiklikler yapılarak bir 
zamanlar yasaklı olan anadilleri yasal statüye kavuşturulsa da toplumsal, siyasal 
ve pedagojik karşılığı henüz tam alınabilmiş değil. Kürt halkı ve çocuklar için 
de bugünden bile başlansa atılacak adımların köklü dönüşümlere yol açması için 
uzun zaman gerekecek. Öte yandan Kürt hareketinin mücadelesi hem çocuklarda 
hem de ailelerde önemli bir özgüven geliştirmiş durumda. Bu durum özellikle 
kimlik bilincinin ve örgütlülüğün daha yüksek olduğu şehirlerde çok açık 
hissediliyor. Kürtçe’nin anayasal güvenceye kavuşturulması elbette çok önemli, 
ancak dünya deneyimlerinden öğrendiğimiz bir ders anayasal değişiklikler 
olmadan önce mücadele ederek atılan adımların çok belirleyici olduğu gerçeğidir. 
Bu nedenle şimdiye kadar devam eden Kürtçe kurslarıyla edinilen birikimin 
yeni bir safhaya geçirilmesi gerekiyor. Bu yeni safhanın nasıl tanımlanacağı, 
ne tür adımların atılabileceği, ne gibi stratejiler geliştirilmesi gerektiği birkaç 
kişi tarafından bir iki günlük bir çalışma ile değil planlı, programlı, detaylı ve 
olabildiğince sembolik adımlardan kaçınarak yapılmalıdır. Fakat her halükârda 
Kürt öğrencilerin özellikleri, farklı ihtiyaçları, heterojen durumları göz önünde 
bulundurularak programlar yapılmalıdır. Bu da tüm Kürt çocuklar için geçerli 
tek bir doğru yöntem yerine birden çok yöntem ve model geliştirilmesi demektir. 
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Son olarak toplamak gerekirse Kürt öğrencilerin okulda maruz kaldıkları 
dilsel, kültürel ve pedagojik eşitsizlik ve ayrımcılıklar, Kürt halkının maruz 
kaldığı eşitsizlik ve ayrımcılıkların yansıması ve bunların devam ettirilmesinin 
önemli bir yolu. Bu da toplumsal çatışmanın önemli tetikleyicilerinden biri 
olmaya devam etmektedir. Bu çatışmanın dönüştürülmesi şimdiye kadar şahit 
olduğumuz gibi ciddi toplumsal mücadele ve muhalefete bağlı.
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Tartışma: “Türkiye’de Toplumsal Yaşamın Değişik Boyutları 
Açısından Çocukluk” Oturumu

Adalet Bayramoğlu Alada: Evet, arkadaşlarım çok güzel bir şekilde 
zamanlarına riayet ettikleri için zamanımız var. Sorularınızı alabiliriz. Önce 
sorularınızın tümünü alalım, sonra da cevap vermek üzere tüm arkadaşlarımıza 
sırayla söz verelim. Buyurun…

Serkan Arslan: Ev sahibi olarak Mihriban Hoca’ya sorayım. Hem de 
çocukların doğadan kopartılması sonucu... Hocamın konusuyla da bağlantılı. 
Tutmuş olduğum notlardan kısa bir hatırlatma yapıp bir konuyla da ilgili bilgi 
vereceğim. Geçen Malatya’da bir seminer verilmişti. Malatya’dan da bir müfettiş 
bey gelmişti. Ehliyetlerle ilgili bir bilgilendirme çalışmasıydı. Türkiye’de 
2004 yılında 6 milyon aracın olduğunu söylemişlerdi. Şu anda Türkiye’de 18.5 
milyon araç var. Türkiye’de şu an trafik kazalarında anında ölen insan sayısı 
3.500 civarında. Kazadan sonra ölüm miktarı 7.500. Şu anda bizim her sene 
10.000 insanımız trafik kazalarında ölüyor. Ben buna trafik cinayeti diyorum. 
Yıl içersinde 1.200.000 kaza meydana geliyor. Bu kazaların ülke bütçesindeki 
payı 25 milyar dolar. Bunlar resmi devlet kayıtlarından elde edilen rakamlar. 
Sermayenin toplumumuzu nasıl etkilediği, eğitim sürecinde çocuklarımızı nasıl 
etkilediğiyle ilgili… Yurtdışında anasınıfından başlayıp 18 yaşını doldurana 
kadar trafik eğitimi veriliyor. 

Sabahki sunumlarda şöyle bir paylaşım yapılmıştı; sermaye elindeki 
gücü paylaşmak istemiyor, diye. Hocamızın birisi, yandaki sunumda, eğitim 
olanaklarını paylaşmak insanların ekonomik gücüne göre sınıflaşıyor, diye 
bir açıklama yapmıştı; bulunmuş oldukları mahallelerdeki ailelerin ekonomik 
durumlarına göre. Bir hocamız da estetikle ilgili… Medyayla ilgili bir soru 
soracağım. Medyada da mesela Barbie ile ilgili bir bilgi dikkatimi çekmişti. 
Barbie üretimi şu anda dünyada en büyük dördüncü sektör olarak geçiyormuş. 
Savaş sanayii, spor sanayii dışında en büyük dördüncü sektör olarak geçiyor ve 
bunun psikolojik yansımaları da işte estetik ameliyatlar, sağlığı ve güzelliği de 
etkiliyor. Hocam da çok güzel anlattı koruma altındaki çocuklarla ilgili. Özellikle 
ülkemizde koruma altındaki çocukların sağlıkla ilgili ciddi manada bir politika 
eksiklikleri var. Bununla ilgili bir sağlık politikamız yok. Benim sorum kısa ve 
net olacak. Sosyal politikalar diyoruz, sosyal alan diyoruz. Hani bu sosyal ne? 
Sosyal ne ya? Hani bir değişim var. Gözümüzün önünde meydana gelen bir olay 
var, sahne var, perde var. Bu perdenin önündekileri görüyoruz ama bu perdenin 
önündekileri, sosyal alan her zaman biraz daha yumuşatılmış, tatlı sözlerle 
anlatılmış. İşte Sevgi Evleri ya da ne bileyim sosyal politikalar, işte kadınlara 
sosyal politikalar tanıtıldı. Ben bu sosyalin gereğinden fazla sosyalleştiğini 
düşünüyorum. Ne amaçla kullanılıyor anlatırsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.

Adalet Bayramoğlu Alada: Başka sorusu olan var mı?

Bir katılımcı: Adım Nuray. Sevgi Usta Hocamıza sormak istiyorum. İki sorum 
var. Daha önce Malatya’da çocuk yetişme yurtlarında bazı olaylar olmuştu. Belki 
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basından da duymuşsunuzdur. Onu üzerine halk büyük bir tepki göstermişti. Daha 
sonra Sevgi Evleri yapıldı, Beylerderesi tarafına. Orada çocuklar kalabiliyorlar. 
Genel olarak Türkiye’de Sevgi Evleri’nde kalan çocukların gerçekten de 
korunduğuna, iyi yetiştirildiğine inanıyor musunuz? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum. Aziz Nesin’in çocuk köyü hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Teşekkür ederim. 

Bir katılımcı: Hepiniz hoşgeldiniz öncelikle. İsmim Ali Rıza. Ben Mehmet 
Hocama bir soru soracağım. Özellikle geçtiğimiz yıl muhafazakâr medyada çok 
sık vurgulanan bir konu vardı. Bu çocuk filmlerinin, çizgi filmlerin subliminal 
mesajlar verdiğine dair özel olarak araştırma yaptığını söyleyen bir akademisyen 
vardı. Bu konuda gerçekten böyle bir şey var mı? Yoksa onun üzerinden bir 
manipülasyon yaratarak çocukların geleceğini, özellikle de sosyal yapısını 
dönüştürme çabası mıdır? Teşekkür ederim.

Bir katılımcı: Aslında ben de Sevgi Hanım’a sormak istiyorum. Yıllardır 
deneyimini ve bu alandaki katkılarını biliyorum. Bu şeyden söz ettiniz ya... 
Koruyucu aile sisteminde aslında şöyle de bir tehlike var galiba. Bilmiyorum nasıl 
görüyorsunuz ama... Koruyucu aile sisteminde 1983’ten beri çok az sayıda çocuk 
koruyucu aileye verildi. Ama son dönemde bir politika değişikliği var. Ailelere 
çocuklar veriliyor fakat karşılığında para ödeniyor. Biz bunu, toplum temelli 
bakım hizmeti modelinden söz ediyorlar ama çok tehlikeli buluyoruz. Çünkü o 
evler de hiçbir şekilde denetime açık değil. Zaten kurumlara bile giremiyorduk; 
oralarda işkence mi var, şiddet mi var diye göremezken şimdi evleri nereden 
bileceğiz? Üstelik de para var. Aslında devlet kendi yapması gereken o kamusal 
hizmeti bir yandan da o aileye veriyor. Yani bir şekilde de taşeronlaştırıyor. 
Bununla ilgili ne dersiniz? 

Bir de bu çocuk korumayla ilgili… Belki kafayı biraz oradan çalıştırsak 
mı? Çünkü Türkiye’de çocuğa ilişkin politikalar hem algı açısından hem de 
uygulamalar açısından çok da riyakâr. Ama en riyakâr bulduğum şey herhalde 
çocuk koruma sistemi. Çünkü en son yapılan bir şey var. Bu paternalizmin de 
mevzusu. Dili buradan kurduğu için çocuğu korumak için pek çok şeyi yapıyor. 
En son kopan olayla ilgili Diyarbakır Valiliği şahane bir karar verdi! Çocukları 
korumak maksadıyla ailelere ceza kesmeye başladı Kabahatler Kanunu üzerinden. 
Ama gerekçesinde “çocukları korumak” yazdı. Hani bunu yaparken Ahmet Yıldız 
davasında –sabah da konuşuldu- baba vazgeçiyor. Mesela babayla ilgili herhangi 
bir işlem yapmıyor gibi riyakâr bulur musunuz? Bununla ilgili belki bir şeyler 
söylersiniz. Teşekkürler… 

Adalet Bayramoğlu Alada: Peki, başka soru yok herhalde. O zaman 
arkadaşlarımıza sırayla söz verelim. Soru sorulan arkadaşlarımıza.

Mihriban Şengül: Evet, teşekkür ederim soru için. Doğa ve çocuklar 
arasındaki ilişkiyle doğrudan bağlantısını kuramadım ama şöyle yanıt vermeye 
çalışayım. Burada bu kadar karmaşık bir kitleye tanımlamak zor ama şöyle 
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tanımlayabilirim. Toplumsal alan ya da sosyal alan kavramı çok kullanılıyor. 
Bazen de bağlamına bağlı olarak çok farklı biçimlerde anlamlandırılabilir. 
Genel olarak şöyle, yani bireylerin ve öteki toplumsal aktörlerin karşılaştıkları, 
birbirleriyle ilişki kurdukları, kurdukları ilişki biçimlerinin oluşturduğu bir bütün 
aslında toplumsal alan. Farklı aktörlerin kurdukları ilişkiler bütünü ya da sistemi 
olarak tanımlıyorsam, bu aktörler de tarihsel koşullara göre konumlanıyorlarsa 
ve bu arada kapitalist toplumda toplumsal alandan söz ediyorsam eşitsiz ilişki 
biçimlerinden söz ediyorumdur. Sosyalist bir toplumda toplumsal alandan 
söz ediyorsam daha eşitlikçi bir toplumsal alandan söz ediyorumdur gibi 
tanımlayabilirim. Örneğin, sosyal politikayı doğuran, gerekli kılan da bu eşitsiz 
toplumsal ilişkilerdir.  Sevgi Hocam birazdan açıklayabilir. Sosyal politika 
kapsamında “sosyal alan”, bu sefer bu eşitsiz alanın işte bu toplumsal gelirden, 
toplumsal artıdan daha az pay alan kesimini kast ederek tanımlanıyor orada. 
İsterseniz sonrasını Sevgi Hocam tamamlasın. Teşekkür ederim. 

Sevgi Usta: Sosyal haklar bağlamında söylenebilir herhalde. Çünkü bizler 
yasa önünde eşitiz ama fiilen eşit değiliz. Dünyada kabul edilen dört tane eşitsizlik 
hali var; sınıfsal ayırım, toplumsal cinsiyet, ırk ve engellilik. Bu dörü temel fakat 
bunlarla birlikte bu eşitsizlikler de çeşitleniyor elbette. Bunlar üzerinden bu fiili 
eşitsizliği giderebilmek için… Yani pardon aslında şöyle… Yani esas olan eşitlik 
ilkesi kabul edildikten sonra hukuken şimdi bu eşitlikten ayrıldığı durumlarda 
herkesi eşit sayıp bazıları için farklı kural, statü oluşturmak için ayrı bir hukuk 
oluşturmanız gerekiyor. İnsan haklarındaki ayrımcılık ilkesi de zaten buna 
dayanıyor. Şimdi burada sosyal devletin de insanlar arasındaki sosyal hakların da 
ortaya çıkışı da odur zaten. Sosyal devlet kavramının ortaya çıkması da insanlar 
arasındaki fiili eşitsizliklerin giderilmesi için devletin alması gereken tedbirlerle 
ilgilidir. İşte bütçeden pay ayırması vs. Çünkü orada adalet ilkesinde herkes 
adalet karşısında eşittir ama bazılarının fiili olarak eşit olmadığı, çoğunluğun 
lehine yaptığı her şey için hukuki olarak bir şey koyulması gerekiyor. Bu da 
sosyal haklar olarak ifade ediliyor. Sosyal devletin görevi de bu. Ama bizdeki 
fiili eşitsizlikleri gidermek. Hepimizin işte temel onurlu bir yaşam hakkı, işte 
temel ihtiyaçlarımızın karşılandığı, kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, onurlu 
bir yaşam hakkını sağlaması gerekiyor. Bir çıtanın… normal olarak herkesin 
insan olarak sahip olması gereken şeyler var. Bu çıtanın altındakiler var ve bunun 
alttan yukarıya doğru çıkarılması gerekiyor. Devletin yapması gereken bu arayı 
kapatmak. 

Tabii burada çocuk koruma sistemimize karşı hem toplum olarak hem de 
kurumsal olarak da çok samimi olduğumuzu düşünmüyorum. Yani yapılan her 
şeyi bu ülke çocuklarını severek yapıyor olsaydı bizler, işte yetki verdiğimiz 
kişiler ve devletimiz… Çocuklar bu yüzden istismar ediliyor. İşte bir hafta, 
on hafta izleniyor, ondan sonra bir kere filme çekiliyor ve gösteriliyor. Orada 
da çocuklar istismar ediliyor. Çok acı bir olay. Yani bu çocukların dövülmesi 
bekleniyor. Ondan sonra kaydedilip gösteriliyor. Bu bir iki ay sürüyor. Sonrasında 
da unutulup gitti. Eğer unutulmazsa biz samimiyiz. Bu konu da geçiyor; sonra 
da unutuyoruz. Vicdanımızı rahatlatıyoruz. Çünkü biz artık şey, konforumuzdan 
vazgeçmek istemiyoruz. En yakınımızdaki birinin çığlık sesini duyamıyoruz. 
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Duyduğumuz zaman da hemen gidip kapısını açmıyoruz. İşte biraz üzülüyoruz 
vicdanen sonra da keşke sesler kısılsa diyoruz. Ondan sonra sonucunda 
unutuyoruz. Onun için hem toplum olarak hem de devlet olarak böyle olduğumuz 
için bizim kurumlarımız da haliyle böyle. Ben çok samimi bulmuyorum. 

Bir de şu sorunun da sorulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizler mesela 
kendi çocuklarımızın kurum tarafından bakılan biriyle evlenmesini, okulda 
mesela suç işlemiş bir çocukla, Roman bir çocukla yan yana oturmasını ister 
miyiz? Bu konuda kendimize karşı samimi olmamız gerekiyor. Biz kendimize 
karşı ne kadar samimiysek toplum da o kadar samimileşir diye düşünüyorum. 
O yüzden artık kurumları bu kadar çok yüceltmek yerine… Çünkü o zaman 
gücümüzü kaybediyoruz, yani biz sürekli eleştiri yapan, şikâyet eden ama 
hiçbir çözüm bulamayan haline geliyoruz. Oysaki çözüm bizim elimizde. Yani 
öğreten kişiler olarak bizlerin, kurulmuş olan örgüt içinde kamu hizmeti gören 
devlet memurlarının. Biz onlara karşı işlerini yapmadıkları için çok açık ve 
geniş bir şikâyet mekanizmasına sahibiz. Dilekçe hakkından uluslararası şikâyet 
mekanizmalarına kadar çok geniş bir baskı grubu oluşturma…  Bunları yapabiliriz 
ama bunları yapmak yerine -çünkü bunları yapmanın bile bir bedeli var- sadece 
üzülüyoruz. Sonra geçiyor. Dolayısıyla ben samimiyeti önce kendimizden 
başlatmak gerek diye düşünüyorum. 

Tabii Sevgi Evleri bir alternatif. Bütün dünyada bu tür kurumlar kapatıldı. 
Buradaki çocuklar çok daha zor durumda. Çünkü toplum tarafından gerçekten 
de “kapatılmış”. Ha hapishaneye kapatmışsınız ha bu kuruma koymuşsunuz. 
Orada tamamen kapalı bir kurumda. Hukuki olarak iç sorunlar görülmüyor ama 
yargıya yansıyanlar sadece usulle ilgili olanlar. Kurumdan alınan çocuklara 
hangi mahkeme bakacak; aile mahkemesi mi yoksa çocuk mahkemesi mi? Bu 
kararları almakla ilgili ya da temsile ilişkin sorunlar var. Hiçbir uyuşmazlık 
konusu yargıya gelmiyor. Bu da aksine hiçbir şey olmadığını göstermiyor. Tam 
tersine bu konuda tamamen kapalı, işte şikâyet mekanizmasının olmadığı kapalı 
kurumlarda çocukları Allah’a terk etmek -bilmiyorum belki bu daha insaflı 
olabilir. Ama bu şekilde terk edilmiş olmaları bizleri çok da ilgilendirmiyor. 
Ne kadar çok etrafı kapanırsa bu çocukların bizler daha rahat ediyoruz onları 
görmediğimiz için. Yani keşke hiç görmesek diyoruz. TV’ler kullanmazsa biz o 
çocukların varlığını unutacağız. “Ben koruma altındaydım” diyen hiçbir çocuk 
duymadım. Bir Şükriye Tutkun, bir de Doğuş söyledi. Onun dışında ben kurum 
bakımında okudum, büyüdüm, diyen bir kişiye rastladım. O da öğrencimizdi. 
Onun dışında hiç kimse bunu söyleyemiyor. Bu konuda ciddi manada bir 
toplumsal istismar ve ayrımcılık söz konusu. Çocuklar gerçekten kendilerini 
saklıyorlar. Bu kurumlarda da işte birebir mesela şöyle şeyler çok söylenir. 
Kurumlardaki çocuklar, ilgili bütün çocukların bildiği kız çocukları için cinsel 
anlamda sömürü… Kolayca sömürülen erkek çocukları için de hemen onlara 
hırsız denir, bir yerde bir şey çalındığı zaman hemen onlar suçlanır… Çocukların 
çocukluktan itibaren birebir dokunulma ihtiyaçları karşılanmadığı için ve 
sürekli değişen insanlar var hayatlarında… Süreklilik esası vardır çocukların 
yetiştirilmesinde. Oysa hayatlarında sürekli olan bir kişi yok. Ailenin varlığı, 
anne çocuk ilişkisinde aynı kişiyi görmek, hayata karşı… burada olmadığı için 
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çocuklar o sevgi ihtiyaçlarını onlara biraz gülen ve dokunan kişilerle sağlıyor. Bu 
da istismara açık bir biçimde oluyor. Bu zamanında almadıkları dokunulma ve 
anne şefkati dediğimiz o duyguyu yaşayamadıkları için sonra sömürülecek hale 
geliyorlar. 

Türkiye’de sosyal hizmetler çok gündeme geldi sokak çocuklarıyla beraber. 
Onlarla birlikte eleştiri yağmuruna tutuldu. Daha önce çok kapalı bir kurumdu. 
Hiç dokunulamayan bir kurumdu. Onun üzerine bir politika değişikliğine gidildi. 
Tabii AB süreci de bunda etkili oldu. Burada kurumların kapatılması, işte onların 
yerine küçük evler kuruldu. İşte apartmanlardan birer daire kiralanıyor. Bir ara 
bu çocuk köylerine benzer küçük evler yapılıyor. Burada işte genç anneler, 
orada çalışan memurlar, bir teyze ve bir erkek gibi… Tabii buraların denetimi 
nasıl oluyor bilmiyoruz. Komşuları bu çocukların sosyal hizmetlerle ilgili olup 
olmadığını biliyorlar mı, ne düşünüyorlar? Bu konuya yönelik araştırmaları 
bilmiyorum. Böyle bir çaba var ama bu yaygın değil. Sonucunun ne olduğunu da 
çok bilmiyorum. 

Aziz Nesin Vakfı’nın Çatalca’da bir köyü yıllardır var. Orada da benim 
tanıdığım çocuklar var ve çok mutlu görünüyorlar. Yani burada şöyle de bir şey 
var tabii. Bu da, 1980’den sonra çok önemli değişiklikler oldu. Sokak çocuklarının 
gündeme gelmesiyle sosyal hizmetler gerçekten sarsıldı ve bir değişim sürecine de 
girmiş oldu. O dönemde en çok Aziz Nesin Vakfı’nın Çatalca’daki çocuk köyüne 
gece jandarmalar baskınlar yapıyorlardı. Burada neler olduğuna dair şüpheler ve 
iddialar sebebiyle. Bir de Süreyya Ağaoğlu Çocuk Vakfı vardı. Onlara da gece 
baskın yapılırdı. Onun dışında çocuklar için çocuk köyleri kuruldu. Korunma 
ihtiyacı olan çocuklar için de. Ama bunlar vakıf olarak çalışıyorlardı. Sosyal 
hizmetlerin alanı dışında özel çalışan vakıflardı. Bunlara yıllarca bu anlamda 
bir işte çocuklar alındı götürüldü. Bu gibi ciddi sorunlar yaşandı. İşte en son 
da bırakıldı bir vakfa benim bildiğim. Ve bu vakıf da şöyle işliyor. Sosyal 
hizmetlerle bir işbirliği sonradan yapıldı mı bilmiyorum ama bir çocuğun anne 
ya da babası veya anne ve babası yoksa vesayet altına alınıyor. Vasi ile kurum 
arasında bir bakım sözleşmesi yapılıyor. Çocuk 18 yaşına gelinceye kadar orada 
oluyor. Yani normalde bir yerleştirme sözleşmesi ve bunun yapılmasında bir 
engel yok. Çocuklar orada işte anne, baba ya da vasilerinin bilgisi dahilinde orada 
büyüyorlar. Yani yatılı okul gibi düşünebiliriz.

Bir de şey vardı değil mi koruyucu aileyle ilgili olarak? Koruyucu ailelik 
Türkiye’de benimsenmiyor. Koruyucu ailelik şu demek; aslında bizdeki tam 
karşılığı “misafirlik”. Bir çocuğun akrabası değil de, yani kurum bakımı altına 
alınmış çocukların, bir aile içinde yaşamaya uygun olan çocukların, bir ailede 
bir süre misafir edilmesi. Yani bizim kültürümüzdeki karşılığı bu. Tabii bizde 
oluşmuş bir kurum değil, batıdan bize yerleşmiş bu. Orada anne baba hasta olduğu 
zaman, işte bizdeki akrabalık sistemi gibi ilişkiler gelişmediği için geçici olarak 
geliştirilmiş bir sistem. Ama bizdeki, kurum bakımı yerine geçmiş durumda. 
Türkiye’de gerçekten bunu isteyen çok yok. Çocukla anne baba arasında bir soy 
bağı ilişkisi kurulmuyor. Geçici bir ilişki. Sadece çocuğun bir aile ortamında 
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bakılmasını sağlayan bir sözleşme yapılıyor. Bizde bunu kimse istemedi yıllarca. 
Çok uğraşıldı ama… İşte gönüllülük ve ücretlilik yanlıları vardı. Çok az kişi 
gönüllü istedi. Şimdi kurumlar boşaltılıyor; yetiştirme yurtları ve çocuk yuvaları. 
Buna karar alındı. Şimdi gerçekten de çok tehlikeli çocuklar açısından, ürkütücü. 
Çocuklar hangi aileye nasıl yerleştiriliyor? Normalde buna karar verecek olan 
mahkemeler ve mahkemelerin üç ayda bir bu çocukları denetlemesi gerekir. 
Bunların hiçbiri uygulanmıyor. Mahkemeler bu kararı verdikten sonra çocuğu 
tamamen terk ediyor. Onun için de çok ürkütücü sonuçları var.  Gerçekten de 
bir kesime çocuk bakımı karşılığında bir para kazandırılıyor. Fakat bilgi almak 
çok mümkün değil. Kim, nereye, nasıl yerleştiriliyor? Evet, bu gerçekten çok 
ürkütücü.

(Ses kayıtlarındaki teknik bir sorun nedeniyle tartışmanın devamını sunamadık; 
özür diliyoruz.)



BEŞİNCİ OTURUM:
ÇOCUK, SUÇ VE ADALET
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Çocuk, Suç ve Adalet

Oturum Başkanı: Sakine Esen Yılmaz*

Merhaba, arkadaşlar. Sesimi alabiliyor musunuz? Hiç zaman kaybetmeksizin 
başlamak istiyorum. Bu başlığın çok kritik bir başlık olduğunu düşünüyorum 
bizler açısından. Tam da yerinde sorulmuş “Suç ve çocuk nasıl yan yana 
gelir?” çocuk suçluluğu dediğimiz şey mümkün müdür? Suç dediğimiz şeyi de 
tanımlamak gerekir. Bundan önceki oturumlarda kavramsallaştırmanın nasıl 
olduğunu çıkardık. Bu bağlamda suça olan bakış açımızın da farklılaşması 
gerekiyor. Ben o yüzden sözü fazla uzatmak istemiyorum. Her konuşmacımıza 
yirmi dakika veriyorum. Bu esnada sizler sorularınızı oluşturup yazılı olarak 
bizlere iletin. Sunumlardan sonra soruları yanıtlamak daha pratik olabilir. Tabii 
arkadaşlar, kimsenin söz hakkını engellemek gibi bir niyetimiz yok. Sadece 
ekleme yapmak isteyenlere arkadaşlara ayrıca söz hakkı vereceğiz. Yazılı olarak 
verilirse daha pratik bir çalışma içerisinde oluruz.

Bir konu başlığının yerini değiştirdik. Çünkü “Hapishanede Çocukluk, 
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocuklar”la ilgili başlığımız ve Hasan 
Aydoğan’ın sunacağı başlık birbirini tamamlayan nitelikte. O yüzden bu iki 
başlığı peş peşe alacağız. Çok uzatmadan sözü Birsen Civelek’e bırakacağım. 
Çocuğun istismarı dediğimizde birçok şey karşılanıyor. Çocuk işçiliğinden tutun 
eğitim ve sağlık hakkına erişime kadar birçok başlığı içeriyor. Kendisi bize 
çocuğun cinsel istismarını anlatacak. Birsen Civelek Toplumsal Dayanışma İçin 
Psikologlar Derneği’nden. Buyurun…

*  Eğitim Sen Genel Sekreteri.
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Çocuk Cinsel İstismarı

Birsen Civelek 1

İstismar, en kaba haliyle kötüye kullanım olarak tanımlanabilir. Fiziksel, 
cinsel, duygusal ve ihmal gibi türleri olan çocuk istismarı ise çocuklara karşı 
yetişkinlerin var olan gücünü kötüye kullanması anlamına gelir. İstismarların 
tamamı, çocukların büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkiler.

Çocukları ve ergenleri ruhsal yönden en ciddi şekilde etkileyen istismar türü 
olan çocukların cinsel yönden istismarı ise erişkinin cinsel doyum amacıyla, 
çocukları veya ergenleri cinsel nesne olarak kullanması şeklinde tanımlanabilir. 

Çocukların her biçimde istismarının tarihinin çok eski olduğu söylenebilir. 
Toplumsal bir sorun olan çocuk istismarı, toplumun iktidar sahibi olmaktan 
en uzak kesimi olan çocukları pek çok farklı boyuttan etkilemeyi günümüzde 
de sürdürüyor. Özellikle son dönemde Malatya’daki kamplarda evlendirilen 
çocuklar, istismara uğrayan çocuğun ruhsal sağlığı bozulmadığı gerekçesi ile 
istismarcının cezasının düşürülmesi ve tecavüzcüsüyle evlendirilen çocuklar 
konuyu kamuoyunun gündemine yeniden taşıdı. Ancak cinsel istismar 
kamuoyunun tartışmadığı zamanlarda da varlığını sürdürüyor. Yaşanmasından 
rahatsızlık duyulan bu konunun konuşulması da büyük rahatsızlıklar yarattığı için 
benzeri olaylar olmadıkça çok tercih edilmiyor. Ancak çocuk cinsel istismarının 
tüm boyutlarıyla konuşulması, konuyla ilgili farkındalığın artırılması büyük 
önem taşıyor. 

1. İstismarcı Kimdir?  
Yapılan araştırma sonuçları ile çocukların cinsel istismara en çok yakınları 

tarafından uğratıldığı biliniyor. Yani çocuklar, onlaraa şeker vererek kandıran 
yabancılardan çok aileden ya da aile yakınları tarafından istismara maruz 
bırakılıyor. Bu gerçek aileye atfedilen kutsallığın yara alması anlamına geldiği 
için ve yüzleşme gerektirdiği için çok konuşulmuyor. Bu konu kadınların 
da ev içinde maruz kaldığı cinsel ya da fiziksel şiddete de aile içi, özel alan 
muamelesinin yapılmasıyla benzeşen bir durum. “Kocandır”, söylemi, burada 
rahatlıkla “Babandır, dayındır yanlış anlamışsındır.”a dönüşebiliyor. Çocukların 
istismarla birlikte yaşadığı yalnızlığı derinleştiren tepkilerle ya da yoğun biçimde 
sessizlikle karşılaşması mümkün olabiliyor. Bu nedenlerden dolayı aile içi cinsel 
istismar vakalarının çok azı adli kurumlara bildiriliyor.

Çocukların istismarı açıkladıkları zaman detaylardaki tutarsızlıklar nedeniyle 
öğretmenler, sağlık çalışanları, avukatlar konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmaması nedeniyle çocuğa inanmayabiliyor. Çocuklara güven ortamının 
sağlanmaması çocukların bildirimini geri çekmesine neden oluyor. Bu gibi 
durumların yaşanmaması için çocukların istismara uğradığı süreçte neler yaşadığı 
bilmek önem taşıyor.

1  Psikolog, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği.
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2. Akomodasyon Sendromu
Cinsel istismara uğrayan çocuğun geliştirdiği tepki olarak tanımlanan 

akomodasyon sendromunun aşamalarını bilmek çocuğun bildirimindeki 
tutarsızlıkları ve bildirimini geri çekmesi süreçlerini anlamaya yardımcı olur.

Gizlilik: Çocuk istismar durumunu gizli tutabilir. Bunun nedeni yetişkinlerin 
tepkilerinden çekinmesi ve inanmayacaklarını düşünmesidir. Ayrıca hiçbir 
çocuk güvenilir bir yetişkin tarafından istismara uğramaya hazır olmadığından 
bu durumu anlamlandırmada güçlük çeker. Bu durumu istismarcının telkin ve 
tehditleri daha da zorlarlaştırır (Olay ikimizin arasında bir sır, annen duyarsa 
senden nefret eder, seni beni öldürür, aile dağılır, yetimhanede büyürsün).

Çaresizlik: Çocuklar daha önce de belirtildiği gibi daha çok yakın çevresinden 
kişiler tarafından istismara uğrarlar. İstismarcının güvenilen ve sevilen biri 
olması güç dengesizliğini ortaya koymaktadır. Yetişkinlerin beklentisi fiziksel 
güç uygulanmadığı zaman karşı koyması yönündedir. Fakat çocuk psikolojik bir 
şiddete de maruz kalmaktadır. Toplumun tepkisizliği kınamaya meyilliği olduğu 
istismar durumlarında çocuk ailenin güvenliğini ve sevgiyi kaybedeceğinden 
korktuğu için saklanır veya tepkisiz kalır. Örneğin yorganı başının üstüne çeker 
ya da uyuyor taklidi yapar.

 
Ertelenmiş çelişkili ve inandırıcı olmayan açıklama: Yıllar sonra, çoğu 

zaman aile içi çatışmaların tetiklemesi ile istismarı  açıklamaya karar verir. Bu 
dönem genellikle ergenlik dönemine rastlar. Çocuklar istismarı anlattığında 
tutarlı olmaması ve yıllardır saklamış olması gibi gerekçelerle yetişkinleri ikna 
edemediği bir sürece sürüklenir.

Kendini geri çekme: Çocuklar bu sürecin sonunda şikâyetlerini geri çekebilir. 
Bunun sebebi babaların onlara inanmayıp ruhsal olarak onu terk etmesi, annelerin 
ise öfkesidir. Çocuklar da olmamış gibi davranmayı ve “iyi” olmaya devam 
ederek ailesinin bütünlüğünü korumaya çalışır.

Yukarıda belirtilen süreçler çocukları gelişimsel olarak etkilemektedir.

Travmatik cinsellik: Cinsellikle ilgili kavramlar, algılar ve davranışlar 
çocuğun gelişimine uygun olmayan bir şekilde gelişir.

İhanet duyguları: Çocuklar sadece istismarcı tarafından değil onu korumayan, 
inanmayan veya saklı tutan diğer aile üyeleri tarafından da ihanete uğradığını 
hisseder.

Çaresizlik hissi: Bedenlerinin istemedikleri halde tehdit veya korkutmayla 
kullanılması onları güçsüz hissetmelerine, yetişkinlerin anlamaması, inanmaması 
da çaresiz hissetmelerine yol açar.

Damgalama:  Kötülük, suçluluk ve utanç hissedebilirler. Kendilerini zarar 
görmüş ve farklı algılarlar. Kirli, iğrenç olduklarını düşünür ya da zevk aldıklarını 
düşünerek kendilerini yaralama davranışı gösterirler.
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Kısacası çocuk istismarının yol açtığı bedensel, zihinsel ve psikolojik 
bozukluklar yaşam boyu süren fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilir. 
Çocuklarda ve ergenlerde cinsel kötüye kullanıma işaret eden birçok davranışsal 
değişiklikler gözlenir. Davranışsal değişiklikler ile ilişkili belirti ve bulgular 
yaşlara göre farklılıklar göstermektedir. Yaşlara göre gözlenen davranışsal 
değişiklikler şunlardır:

Bebeklik–4 Yaş: 

*  Tuvalet eğitiminde bozulmalar (idrar veya kaka kaçırma)

*  Cinsel içerikli sözcüklerde artma

*  Cinsel organları ile aşırı fiziksel uğraş

*  Oyunlarında cinsel içeriğin fazlalığı (cinsel eylemlerin diğer çocuklarla 
    veya bebeklerle taklit edilmesi )

* Uyku bozuklukları

4 - 6 Yaş:

*  Korku (yetişkinlerden, özellikle erkeklerden aşırı derecede korkma)

* Cinsel içerikli sözcük ve davranışlarda artma (cinsel organları gösterme, 
     cinsel organları ile aşırı fiziksel uğraş veya açık mastürbasyon)
* Cinsel ilişkiyi ayrıntılı bilme (cinsel ilişkiye tanık olma veya katılmadan 

kuşkulanılmalıdır)

Okul öncesi çocukların bilişsel ve dil gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle 
değerlendirilmeleri güçtür. Bu çocuklarda bu tür yaşantıları oyunlarla açığa 
çıkarmak mümkün olabilir.

Cinsel kötüye kullanıma uğramış çocukların bebekleri ile oynamaları 
gözlemlendiğinde ve çizdikleri resimler incelendiğinde daha fazla cinsel içerikli 
oyun, davranış ve çizimler sergiledikleri saptanmıştır.

7 - 12 Yaş:

*  Okul başarısında düşme

*  Korku (özellikle yetişkinlerden)

* Depresif belirtiler

*  Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri
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*  Yaşa uygun olmayan davranışlarda artma (anne ya da abla
    davranışı gösterme)

*  Cinsel konularla aşırı uğraşma

* Cinsel saldırganlık (başkalarını cinsel ilişkiye zorlama)

*  Aşırı veya açıktan mastürbasyon

Ergenlerde:

* Evden kaçma veya eve gitmede isteksizlik
* Duygulanımda dalgalanma
* Kendine zarar verme, özkıyım girişimleri
* İlaç ve alkol kötüye kullanımı
* Yaşına uygun olmayan abartılı cinsel davranışlar (flörte erken  
    başlama, kışkırtıcılık, arkadaşlarını cinsel ilişkiye zorlama)
* Davranım bozuklukları (okuldan ve evden kaçma, yalan söyleme,   
   çalma ve saldırgan davranışlar)

Travma sonrası stres bozukluğu; olaya dönme, andan kopma, hatırlatılması 
durumunda aşırı tepkiler verme, gerileme, duygulanımda kısıtlılık…

Her yaş grubunda istismara uğrayan çocuklar için en ayırt edici özellik artan 
ve yaşa uygun olmayan cinsel davranışlar. Yetişkinlerle cinsel içerikli ilişkiler, 
yaşıtlarıyla ya da oyunlarında cinsel içeriğin artışı… 

Cinsel istismar çocuk için ağır bir travmatik yaşantı ve travmatik yaşantının 
şiddetini belirleyen çeşitli faktörler var: İstismarcının birden fazla olması, kötüye 
kullanımın sık olması, uzun süreden beri olması ve güç kullanılması çocuklarda 
travmatik olayın şiddetini artırıyor ve bu çocukların sonuç tepkilerini daha yoğun 
geliştirmesine neden oluyor. Araştırmalar, istismar ne kadar erken başladıysa o 
kadar zarar verici olduğunu göstermiş. 

Çocuklukta veya ergenlikte cinsel istismara maruz kalanların yetişkinlikte 
psikolojik sorunlar yaşama olasılığı belirgin biçimde yüksek. İntihar ve depresyon 
riskini artırdığı gibi istismara maruz kalanın cinsel yaşamını da olumsuz yönde 
etkiliyor. Yetişkinlikte cinsellikten korkma, karşı cinsle ilişkilerde sorunlar 
yaşama gibi cinsel yaşantı üzerinde belirgin olumsuz etkilere yol açabiliyor. 
Kadınlarda frijidite, vajinusmus gibi cinsel sorunlar artarken, erkeklerde sıklıkla 
cinsel kimlik karmaşası gözleniyor.

Cinsel istismara uğrayan çocuklar, çoğu durumda yoğun suçluluk hissediyor. 
“İsteseydim engel olabilirdim.”, “Olamadığıma göre istedim.” düşünceleri 
istismarcının katkılarıyla da gelişiyor. İstismarcıyı baştan çıkardığı düşüncesi 
de yine suçluluk duygularının önemli zeminlerinden birisidir. Özellikle burada 
çocuğun ya da ergenin yakını olması durumunda istismarcının yönlendirmesi de 
söz konusudur. 
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Yine tahmin edilebileceği gibi istismar kurbanlarında yalnızlık ve yetersizlik 
duyguları gelişiyor. Genel anlamda insanlara özellikle karşı cinse güvensizlik… 
Ancak bu güvensizlik her zaman cinsel içerikli ilişkiden kaçınmayı beraberinde 
getirmiyor. 

Cinsel kötüye kullanıma uğrayanlarda öfke ile birlikte depresyon gelişme 
riski artıyor. Bu gibi çocukların gelecek hakkında olumsuz düşüncelere ve düşük 
benlik saygısına sahip olduğu da saptanmış. 

Cinsel kötüye kullanıma uğramış erkek çocuklarda en sık görülen davranış 
tepkisi, saldırganlık. Kızlarda gözlenen en sık davranış tepkisi ise özkıyım ve 
kendine zarar verme davranışlarıdır. Kendine zarar verici davranışlar genellikle 
vücudunda sigara söndürme ve bileğini kesme gibi davranışlar şeklinde kendini 
gösterir. İki cins de riskli davranışlara eğilimlidir. Erkekler dışarıya, kız çocukları 
kendine dönük zarar vericilik içinde ama genellikle. 

Yapılan bir çalışmada cinsel tacize uğramış ergenlerde, daha sık olarak 
uyuşturucu madde kullanımı ve aşırı alkol kullanımı olduğu saptanmıştır.

Bu davranışsal değişikliklerin yanı sıra tıbbi yakınmalar da tabloya eşlik eder. 
Genital-rektal yakınmalar, sık yaşanan idrar yolu enfeksiyonları, zor oturma vb. 
fiziksel tepkiler de izlenebilir. 

3. Hangi Çocuklar Risk Altında
Kız çocukları erkek çocuklarına göre daha sık cinsel istismara maruz 

kalmaktadır. Hem kötüye kullanan kişinin hem de kurbanlarının çocukluk 
dönemlerinde duygusal yoksunluk içinde büyüdükleri zayıf anne-baba-çocuk 
ilişkisi, anne ve baba arasındaki zayıf ilişkiler, koruyucu anne ve babanın 
bulunmayışı cinsel taciz riskini artırmaktadır. Annenin koruyucu olamadığı, 
yani anne olmadığı veya pasif ya da yetersiz kaldığı ailelerdeki çocukların cinsel 
istismara uğrama riski fazladır. Bu çocukların annelerinin çoğu sosyal açıdan 
yetersizdir ve kimi zaman kız çocuğu ailedeki anne rolünü almıştır. Bu tip 
ailelerde anne sık sık evden çeşitli nedenlerle uzaklaşmakta; bu yaşam tarzı da 
cinsel kötüye kullanım için fırsat oluşturmaktadır.

Bir diğer risk altındaki grup ise anne-babada psikiyatrik bir hastalığın 
olduğu veya babanın sıklıkla alkol kullandığı ailelerdir. Aynı şekilde çocukta 
bir psikiyatrik bozukluğun bulunması (mental retardasyon gibi) çocuğun cinsel 
kötüye kullanım riskini artırmaktadır.

Sanıkların da kurbanlarını daha çok anne babası boşanmış, ölmüş, fakir veya 
yetersiz eğitim düzeyi olan ailelerden seçtikleri de saptanmıştır.

Cinsel İstismar Biçimleri

* Erotik konuşma
* Teşhircilik 
* Dokunma 
* Mastürbasyon
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* Cinsel birleşme
* Pornografiye yönlendirme 
* Fuhuşa yönlendirme 

4. Tanı, Tedavi, Bildirim, İzlem ve Adli İşlemler
Tüm bu süreçlerde çocukların uğradığı istismarı anlatmasının beklenmesi 

ve her sürecin yürütücüsünün farklılaşması durumu zorlaştırıyor. Adli tıp 
muayenesi ve polis sorgusu bazen yaşanan olaydan daha travmatik süreçler 
haline dahi gelebiliyor ve travmayı şiddetlendiriyor.  

O nedenle sürecin tamamının sağlıklı yürütülmesi çocuk açısından önem 
taşıyor. Bu süreçte istismara uğramış çocukları çocuk izlem merkezlerine 
yönlendirmek gereklidir. Sürecin tüm aşamalarında konuyla ilgili eğitimi olan 
ve alana uygun insanların seçilmesi kritik olmakla beraber sorunun kaynağından 
söz ederken savunmasız çocukların istismarcıların temel hedefi olduğu 
hatırlanmalıdır. Ayrıca ailenin kutsallığı anlayışının önüne geçilerek gerektiğinde 
çocukları ailelerinden bile korumak anlayışının getirilmesi ve sağlam bir çocuk 
bakışına sahip olunması için gerekli farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. 

5. Neler Yapılabilir?
Evde, okulda, toplumsal yaşamın her alanında sistematik hale gelmiş olan 

çocuk istismarını inkâr etmekten vazgeçilmesinin, her türlü önleyici ve rehabilite 
edici tedbiri almak konusunda devletin yükümlülüklerini yerine getirmeye 
zorlanmasının son derece önemli ve politik bir mesele olduğu hatırlanmalıdır.

5.1. Çocukların Güçlendirilmesi
*  Çocuklara ve gençlere istismarın ne olduğu ve kendilerini buna karşı nasıl 

koruyacakları, nasıl hayır diyecekleri, “iyi dokunma” ile “kötü dokunma” 
arasındaki farkı nasıl ayırt edecekleri, bedenlerinin bazı yerlerinin çok 
özel ve kendilerine ait olduğu yaşlarına uygun biçimde öğretilmelidir.

 
*  Çocuk merkezli yaklaşım benimsenmeli, çocukların kendi yaşamları 

hakkındaki kararlara katılmaya hakkı olan bireyler olduğu unutulmamalıdır. 
İstismarın aile içinde çözümlenebilecek bir durum olarak görülmesi kabul 
edilemez. Çocuklar kendi başlarına bir bireydir ve hakları yasalarla, 
gerektiğinde ailesine karşı da korunmalıdır.

5.2. Anne Babaları Bilinçlendirme
*  Çocukların sorumluluklarının tümüyle ailelere bırakılmış olması, çocuk 

eğitiminin toplumsal alanlarının giderek daralması çocukları da aileleri 
de zor durumda bırakıyor. Anne-babaların her tür çocuk istismarına karşı 
bilinçlendirilmesi ve mücadelelerinin desteklenmesi önemlidir. Babalık 
rollerinin tanımlanması babaların çocuklarıyla emek içeren süreçler 
yaşaması da bir diğer önemli noktadır. 

*  Ailenin güçlü yanlarını desteklemek yoluyla ihmal ve istismar olguları 
azaltılabilecektir. Bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde ihmal ve 
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istismarın görülme sıklığının yüksek olduğu bilinmektedir. Anne babalık 
becerileri her yaş grubu çocuğu olan ailelere öğretilmelidir.

Çocuk pornografisinin yaygınlığı ve ulaşılabilirliği çocuk istismarını arttıran 
bir olgu olarak ele alınmalı, bir an önce engelleyici çalışmalar daha ciddi şekilde 
yürütülmelidir.

Sonuç Olarak
Çocuklara yönelik cinsel istismar bir cinsel şiddet türüdür. Ortadan 

kaldırabilmek için mücadele cinsel şiddetin her türüyle samimi bir mücadeleyi 
gerektirir. Ailenin kutsal kapısını aralamadıkça ataerkil yapının toplumsal 
hayatın her alanında kadını ve çocuğu edilgen kılan halleriyle karşılaşılmaya 
devam edilecektir.
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Suç ve Çocuk Nasıl Yan Yana Gelir? 

Kurtuluş Tayanç Çalışır1

Giriş

İşçiler, kadınlar ve çocukları; ezilmeleri, hak savaşları 
ve kazanımları bakımından birbirine benzetebiliriz. Her üçü 
de yüzyıllar süren mücadeleler sonucunda, yetersiz de olsa 
bugünkü konumlarına ulaşmışlardır.

Değerli duyarlı insanlar, eğitim emekçilerinin başarıyla organize etmekte 
oldukları bu bilgi şölenine hoş geldiniz…

Bir uygulayıcı, bir Cumhuriyet savcısı olarak, dünyada ve ülkemizde, tarihte 
ve günümüzde çocuk ve suç kavramlarını belki değerli akademisyenler kadar 
bilimsel şekilde ele alamayacağım, ama olabildiğince gerçekçi tespitlerimi tarihin 
ajandasına, burada not düşeceğim. Başka bir deyişle, çocuk hukuku kavramlarını 
irdeleyip, çocuk hukuku sözleri sarf etmeyeceğim; çocukların hakları bağlamında 
hukuka yarı felsefi, yarı hukuki yaklaşacağım ve bir nevi insan yavrularının 
hak ve özgürlükleri üzerine genel bir konuşma yapacağım. Ama ne spekülatif/
düşüntülü ve ne de sistematik biçimde konuşacağım. Verilen süre içinde 
söylenmesi gerekenlerin özünü ortaya koymakla yetineceğim. Kapitalizmin, 
çocuğu ve çocuk haklarını nasıl hak ve özgürlük alanından kovduğuna, onları 
nasıl nesneleştirdiğine değineceğim.

Yine konuşmamın başlangıcında ifade etmek isterim ki, anlatımımda, elbette 
ki sosyal antropolojinin projektörünü/ışıldağını yakacak değilim.

Büyük psikolog ve bilim adamı Alfred Adler (2013: 229) dahi, suçlu insanın 
her zaman bir rüya âleminde bulunduğunu, gerçeği bilmeyeceğini, hatta gerçeği 
anlamaya karşı savaşacağını öne sürmüşse, başka bir deyişle suçun ve suçluluğun 
kaynağının sistemin çarkları değil; suçlunun kendisi olduğunu öne sürerek, 
içinde yer aldıkları, kendilerini var eden sistemin aklanması yönünde gönüllü 
ve fiili/eylemsel avukatlığa soyunmuşsa; suçun, suçluluğun ve çocuk suçluluğun 
temelinde sistemin çarpık işleyen çarklarının olduğunu kavramak ve bunu 
topluma anlatmak ayrı bir önem kazanmıştır diye düşünüyorum.

Gerek on beş yıllık mesleki yaşamımdan edindiğim tecrübelerim ve gerekse 
de konu üzerinde yaptığım araştırmalarım dolayısıyla fark ettim ki, bu konuda 
yazılan yazılar ve makalelerin pek çoğu, çocuk suçluluğuna, çocukların sorunu 
değil de mevcut düzenin sorunu gözüyle bakıldığını göstermektedir.

1  Cumhuriyet Savcısı, Malatya Adliyesi.
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Devlet denilen “ejderhalar” da soruna hep bu gözle baktığı ve bakılmasını 
istediği içindir ki devletlerin uygulayageldiği neoliberal ekonomi ve sosyal 
politikalar, bugünkü dünyada suç patlamasına neden olmuş, dünyayı adeta sosyal 
bir patlamanın eşiğine getirmiş; bundan en çok etkilenenler olarak da çocukları 
çaresiz bir şekilde suçun ve suçluluğun kucağına itmiştir.

Tam da bu nedenledir ki, sorumluluğu kendi üzerinden atmak yarışına 
giren Leviathan’lar, çocukları kriminalize etme çabası içine girmişler ve bu 
amaçları doğrultusunda, medya denilen işbirlikçi ajanı/kapitalizmin ideolojik 
üstyapı kapatmasını da kullanarak, toplumda,  çocuk suçlulara karşı artan bir 
histeri dalgası yaratmaktan çekinmemişlerdir. Öyle ki, bir insana bir yaşamda 
ancak bir ömür düşeceğini göz ardı ederek, suça sürüklenen, yasalarla ihtilafa 
düşen çocuklara karşı hoyrat bir acımasızlıkla davranmışlar/yaklaşmışlar ve 
davranmaya/yaklaşmaya da devam etmektedirler. 

1. Ceza Hukuku Anlamında Çocuğun ve İlgili Kavramların
    Kısa Tanımı

Suç sosyal bir yaradır. Çocuk suçluluğu ise, üzerine tuz 
basılmış sosyal yaradır.

Hem suçun hem de çocuğun tanımlanması sağlıklı bir şekilde yapılmadıkça, 
konuya giriş çok da bilimsel olamayacağı gibi, anlatılmak istenilenin gerçekçi 
şekline uygun davranılmamış olacaktır. Bununla birlikte, çocuk ve suç konusunda 
“derinlemesine” kavramsal çözümleme yaparak entelektüel abartı örneği ortaya 
koyarak hem dinleyicilerin dikkatini dağıtmak hem de konunun özünden/
esasından uzaklaşmak da istemiyorum.

İnsanın ömür denilen yaşayış serüveninde çocukluk, gençlik, orta yaş ve 
yaşlılık gibi çeşitli gelişimsel evreleri olmakla birlikte; insanı insan yapan 
özelliklerin oluştuğu, başka bir deyişle çocuğun insan şeklinde bir varoluşa 
hazırlandığı dönem de diyebileceğimiz “çocukluk dönemi”nin ayrı bir önem 
ve değeri vardır. Bu dönem kendine özgü, apayrı bir dönemdir. Çünkü insan, 
çocukluk dönemimin ürünü olan bir varoluştur. Bu dönemdeki varoluş, ileriki 
dönemlerde onun bütün yaşam felsefesini, davranışını, kavrayışını, olayları 
anlamlandırmasını ve yaşayışını belirleyecek, onun toplumsallığının temelini 
oluşturacaktır.

Dünya üzerinde hiçbir olgu yoktur ki, tarihsel süreç içinde gelişim dönemi 
farklılıkları göstermemiş olsun. Bu bakımdan “çocuk” kavramı da tarihin farklı 
dönemlerinde farklı anlamlara tabi kılınmış ve bundan sonra da bu farklılaşma, 
gelişme yasası ilkeleri çerçevesinde devam edecek, daha kapsamlı ele alınacak 
ve bununla eşzamanlı olarak “çocuk hakları” da olumlu anlamda genişleyecektir. 
Fakat bundan sonra değişmeyecek olan bir nokta vardır ki, o da, tarihin bugünkü 
varış noktası ve sonrasında çocukların asla “yaşı küçük yetişkin” olarak tasavvur 
edilmeyecek olmasıdır.
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Kime çocuk denir, kimler çocuktur, sorusunun yanıtı; biraz önce de değinmeye 
çalıştığım üzere toplumdan topluma değişebilmektedir. Ne yazık ki, bu konuda 
uygar bir zirvede tanımlama birliği oluşturulamamıştır. Oysa çocuk, dünyanın 
her yerinde aynı çocuktur. Bu nedenle bütün ceza yasalarının çocuk 
tanımının da “evrensel tek bir tanımı ve ölçütü” olmak zorundadır. Yoksa 
dünya çocuklarının eşitliği söz konusu olmayacaktır.

Öncelikli olarak kimlere çocuk denilmesi gerekir ve pozitif hukuk kuralları 
ceza hukuku bakımından kimleri çocuk olarak kabul etmektedir? Bu soruya yanıt 
vermeliyiz.

Bu sorunun en kısa ve net yanıtı olarak çocuk, yardım ve korunmaya 
muhtaç insan yavrusu demektir.

Her ne kadar tarihsel süreç içinde çocuklara dair koruyucu tedbirlere ilişkin 
kurallar, egemenlik ilişkileri, toplumsal yapı ve kültürel gelişmişlik, toplumsal 
örgütlenme gibi çok yönlü değişkenlere bağlı olarak toplumdan topluma 
değişiklik gösterse de (İnan, 1980: 243) uluslararası belgelerle pek çok koruyucu 
tedbirler konusunda ortak paydada buluşulmuştur. Bu nedenle bu tür uluslarüstü 
hukuksal metinlerdeki çocuk tanımına değinmek gereklidir. 

Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (ÇHDS)’nin 1. 
maddesinde çocuğun en geniş anlamda tanımı yapılmıştır. Buna göre; “Bu 
Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta 
reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.” 

Bu düzenlemeye paralel bir düzenleme de 5395 sayılı Çocuk Koruma 
Yasası’nın “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin 1-a madde bendinde yapılmış olup, 
buna göre “daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişi”ye 
çocuk denilmektedir. Aynı maddenin a-1 alt bendinde “bedensel, zihinsel, 
ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya 
istismar edilen ya da suç mağduru çocuk” da “Korunma ihtiyacı olan çocuk” 
olarak tanımlanmış, a-2 alt bendinde ise, “yasalarda suç olarak tanımlanan 
bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da 
işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk” da “suça 
sürüklenen çocuk” olarak tanımlanmıştır. 

5237 sayılı TCY’nin “Tanımlar” başlıklı 6. maddesinin 1-b bendinde ise, 
çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişilerin anlaşılacağı 
belirtilmiştir. 

Pekin Kuralları 2/2-(a) madde bendine göre çocuk, mevcut hukuk sistemi 
içinde işleyebileceği bir suçtan dolayı kendisine büyük insanlardan farklı 
davranılması gereken kişidir.

Pekin Kuralları 2/2-(c) madde bendine göre çocuk suçlu ise, suç işlediği iddia 
edilen ya da suç işlediği ortaya çıkan bir çocuk veya genç bir insandır.
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Bu uluslarüstü ve ulusal metinlerden anlaşılacağı üzere, on sekiz yaşını 
doldurmamış her kişi çocuk sayılacaktır. 

Çocuk hakkı ise, çocukların yararı için devletçe ya da uluslararası kuruluşlarca 
öngörülüp, yerel mevzuat hükümleri ve uluslararası metinlerle güvenceye alınan 
haklardan daha geniş bir kavramdır. Çocuğa değerini veren, çocuğun yüksek 
yararını öngören, çocuğu, varoluşunu tamamlamaya hazır bir yetişkin haline 
getirmenin araçları olan her türlü düşünceye konu haklar, çocuk hakları içinde 
telaffuz edilmelidir. Kısacası çocuk haklarına, “haklar içi haklar”dır diyebiliriz. 
Başka bir deyişle de insan hakları içinde, “daha özel ve kendine mahsus insan 
hakları”dır demek olanaklıdır.

Çocuk hukukunun amacı, çocuğu ve onu korumayı hedef almış çocuk 
haklarına ilişkin yerel ve uluslararası kuralları korumaktır. O halde çocuk hukuku 
dediğimizde, çocuğun aleyhine hiçbir kural konulamayan, çocuğun haklarının 
hem anne babasına, hem topluma, hem eğitim kurumları başta olmak üzere 
pek çok kurum ve kuruluştan meydana gelen devlete karşı korunduğu, çocukla 
ilgili her türlü alanda çocuğun yüksek yararının göz önünde bulundurulduğu, 
hukuk kurallarının çocuk onur ve özgürlüğü temel alınarak çocuğun değerinin 
farkındalığı ile yorumlandığı ve bu koruyuculuğun yaşamın tüm alanlarında 
geçerli olduğu bir alandan söz ediyoruz demektir (Akyüz, 2012: 2-3 ).

İnsanın irade sahibi bir varlık olarak ortaya çıktığı dönemden itibaren suç 
ve suçluluk olgusu vardır ve ne yazık ki de devam etmektedir. Suç, yalnızca 
hukuk bilimini değil,  pek çok bilim dalını da yakından ilgilendirmektedir. Bu 
bakımdan diyebiliriz ki, sosyoloji, psikoloji, kriminoloj, etik gibi bilim dallarını 
da yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bütün bu bilim dallarının araştırma 
sonuçlarını da kapsayacak denli geniş bir suç tanımı yapılması en ideal olanı olsa 
ve suçun tanımı çeşitli biçimlerde yapılabilirse de; bir hukuk uygulayıcısı/savcı 
olarak bir tanım vermek gerekirse suç; bazen sırf devlet/sistem, kendisinin ya da 
varlığını borçlu olduğu değerlerin, kişilerin ve şeylerin devamı, sağlığı, onuru ve 
varlığı için öyle istedi diye, bazen evrensel doğrular bağlamında meşru olmadığı 
kabul edilen davranışları engellemek için, bazen toplum düzenini sağlamak ve 
kaosu önleyerek sistemin devamı ya da insanların mutluluğu amacıyla gerekli 
gördüğü için yasakladığı davranışların yapılması durumunda ortaya çıkan 
bir sonuçtur. 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere suç sayılan davranışı iki ana grupta 
toplamak olasıdır. Buna göre:

Birinci gruptaki suçlar gerçekten insanlara, topluma zarar verdiği evrensel 
düzeyde kabul edilen mutlak kötü sayılan davranışlardır. Örneğin bir insanı 
öldürmek, dünyanın her yerinde suç kabul edilen bir davranış olmakla birinci 
gruptaki suçlar kapsamına girmektedir. 

İkinci gruptaki suçlar ise, gerçekte insana ve topluma zararı olmamakla 
birlikte egemen sistemin kendisinin ya da varlığını borçlu olduğu değerlerin, 
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kişilerin ve şeylerin devamı, sağlığı, onuru ve varlığı için suç olarak yasalarla 
öngördüğü davranışladır. 

Birinci gruptaki davranışlar dünyanın neresine giderseniz gidin suç olarak 
karşımıza çıkacaktır. Oysa ikinci gruptaki davranışlar ise, bunları suç olarak 
kabul eden egemene ait coğrafyanın dışında suç olarak kabul görmeyebilecektir. 

2. Çocuk Suçluluğunun Sebepleri

Büyük psikolog ve bilim adamı Alfred Adler (2013: 229) 
dahi, yasadışı davranışların temelinde çocuğun şımartılması 
olduğunu öne sürebilmişse eğer, bu konuda daha çok 
bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünmekteyim.

Çocukları suça iten nedenleri suç olgusunun kökenine göre ve ana başlıklar 
halinde toplayacak olursak, bunları,  psikolojik, sosyal, ekonomik, eğitsel 
kökene sahip olmaları bakımından (Işık, 2006: 291) dört ana başlık altında 
sınıflandırabilirsek de, çocuk suçluluğunun sebeplerini genel hatlarıyla şöyle 
sıralayabiliriz:

1)  Gerek aile içinde ve gerekse de kamusal alanda şiddete maruz kalan 
çocukların şiddet eğilimli olmaları muhtemeldir ki, bu da onları suça iten 
bir etken olmaktadır.

2)  Parçalanmış aile modeli içinde büyümek de çocuk suçluluğu bakımından 
etkili nedenlerin ön sıralarındadır diyebiliriz. Boşanma ya da diğer başka 
nedenler (ölüm, anne ya da babanın çalışmak için başka şehirde yaşaması 
gibi) dolayısıyla ebeveynlerden birisinin veya her ikisinin birden sürekli 
ya da uzun aralıklarla evde bulunmaması halinde, bu durumun yaratacağı 
psikolojik travmanın yanı sıra beraberinde getirdiği ilgi azlığı ve rol model 
eksikliği çocuktaki suç eğilimini körükleyebilecektir. 

3)  Çocuğun yanında büyüdüğü, aynı çatı altında yaşadığı, sürekli bağlantı 
halinde olduğu ebeveynlerden ya da akrabalarından herhangi birisinin 
daha önceden suç ya da suçlar işlemiş olması ve halen de bu nedenlerle 
kolluk, savcılık veya mahkeme ile ilişiğinin bulunması da önemli bir suça 
meyletme sebebi olacaktır. Hepimizin bildiği ve gerçek özyaşamlarımızda 
da yaşadığımız üzere, gelişim çağımızda yetişkin bir birey olma yolunda 
ilk adımlarımızı atarken, evdeki aile büyükleri ya da yakınımızdaki 
akrabalar içindeki yetişkinler bizler için birer rol-model olmaktadırlar. 
Onların her yapıp ettikleri bizim için önemlidir ve gelecekteki tutum ve 
davranışlarımızda ve hatta ideallerimizde onları örnek alır, düşüncelerimizi 
oluştururken de onlardan feyz alırız. Çocuğun model olarak belirlediği 
kişi suç işlerse, onun işlediği suç çocuğun örnek aldığı bir davranış şekli 
olabilecektir ki bu da suça iten bir neden olmaktadır.

4)  En klasik suça karışma sebeplerinden birisi de uyuşturucu alışkanlığı 
edinmektir. Uyuşturucu alışkanlığı edinen çocuk, harçlığı ile alamayacağı 
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uyuşturucuyu, işleyeceği suç ya da suçlardan elde edeceği suç geliriyle 
almak isteyeceğinden, çocuk suçluluğu üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olacaktır.

5)  Çocuğun içinde bulunduğu çevrenin psiko-sosyal, ekonomik, coğrafi ve 
demografik boyutları da suç ve suçlukta önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin 
geçimini suç gelirleriyle sağlayan bir çevrenin içinde yetişen çocuğun, 
geçim kaynağı olarak suça yönelmesi işten bile değildir.

6)  Çocukların içinde yer aldıkları çevrede bulunan sosyalleşme alanlarını 
oluşturan özel ya da kamusal kurum ya da toplulukların birbirleriyle 
anlamlı ve etkili işbirliğinin olup olmadığı da önemlidir. Örneğin bir 
okulda uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu durumda, bu durumu ilgili 
kurum ve kuruluşlarla paylaşmayan okulda suç potansiyeli her geçen gün 
artacaktır.

7)  Okul vb. gibi eğitim kurumlarıyla, çocuklar ile ilgili ayrı bir birime ihtiyaç 
duyan savcılık,  cezaevi, kolluk gibi alanlarda yeterli ve etkili sosyal hizmet 
eğitimi ve rehberlik/psikolojik danışma hizmeti verilmiyor oluşu da suça 
karşı bilinçlendirmede zafiyet nedeni olmakla, çocuk suçluluğu konusunda 
olumsuz bir etkiye neden olmaktadır.

8)  Çocukları yetersiz görme, onları değersizleştirme ve başarısız kabul 
edildikleri imajını yerleştirme gibi hallerde çocuğun, kendinde varsayılan 
bu olumsuz özelliklerden kaçmak için, bir bakıma suça sığındığı da 
olabilmektedir.  

3. Paternalizm ve Çocuk Suçluluğu

Hiçbir çocuk bir günahın ürünü değildir. 

Kendini halen çocukları üzerinde öldürmek dahil, her türlü kötülüğü 
yapabilecek Romalı Baba/Pater Familias sanan babaların ve baba geçinenlerin 
olduğu toplumlarda, çocukları eğitmenin değil, ehlileştirmenin derdinde olan bir 
aile kurumu, okul ve devlet geleneği var demektir. Bu geleneğin olduğu her yerde 
ise paternalist bir anlayış hüküm sürüyor demektir.  O halde şöyle söyleyebiliriz: 
Paternalist anlayış çocukları eğitmenin değil, ehlileştirmenin derdindedir.

Paternalist anlayış, tarihin her döneminde ve her toplumunda, çocuklar/
yönetilenler aleyhine olmak üzere, ana babaların/yönetenlerin değirmenine su 
taşımış bir anlayıştır. Bu anlayış toplumları ve bireyleri (en çok da çocukları) 
kıskacına alır. Paternalizm kıskacındaki toplumlarda ise, anne ve baba bina, 
çocuklar da bu binanın eklentisi olarak görülürler. Ve eklenti hiçbir zaman bina 
kadar değer görmez.

Paternalizmin bizi ilgilendiren asıl boyutu yönetsel manadaki anlamıdır 
ki; bu bakımdan kişilerin, çalışanların, yurttaşların ve toplumların kendilerini 
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koruduğuna inandıkları, meşru sayılabilecek bir otoriteye, mutlak manada itaat 
etmeyi içerecek bir boyun eğişi ifade eder.

Bu anlamda paternalizm, bugünden yarını öngörülemeyen, olanca süratiyle 
akıp gitmekte olan zamanın belirsizliklerinden korkan, konformizme alıştırılmış 
bireylerin “alan memnun-satan memnun” anlayışıyla devrettikleri özel ve kamusal 
özgürlüklerinin hesabının sorulmasına bile tahammülü olmayan bir sistemin 
adıdır diyebiliriz. Dolayısıyla paternalizm, otoritenin değişik şablonlarından biri 
olmaktan çok, pek çok değişik yönetim formatını şekillendiren bir gerçekliktir. 

Paternalist yöneticiler, sözde kamusal alan dışında ya da çalışma alanları 
dışında da tüm özel yaşamımızı düzenlemek, yardımcı olmak, yön vermek 
iddiasındadırlar ve aslında bu iddia şu anlama gelmektedir: “Sizin ahlâkınızı 
da yine sizin iyiliğiniz için ben belirlerim.” Bu da demektir ki, paternalizm 
sizi disiplin manyağı yapar ve özgürlüğünüzü çalmak için daha çok bu kavram 
üzerinden sizi kandırmaya çalışır.

Etrafınızda görmüşsünüzdür, sanki sizinle kişisel ilişki kurmaya çalışarak 
bir baba, bir ağabey gibi ilgi gösterdiğini fark etmemiz için, yapmacık tavır 
ve davranışlarını gözümüze gözümüze sokmaya çalışan amirleri. Akıllarınca 
bir amir değil de bir lidermiş havası yaratmaya çalışmakta ve buna kanmamızı 
bekleyip, karşılığında kendisine mutlak itaat etmemizi beklemektedirler. Bilinçli 
olanlar, içi boş olmasa da, bireysel ve toplumsal özgürlüğü üzerinde söz sahibi 
olan bir babacanlık istemezler.

Sözde biz bir aileymişiz. Özgürlüklerimiz çalınırken ve Hitlerin tutsak işçileri 
gibi çalışmak söz konusu olunca zorlukları bir aile bireyi gibi üzerimize yıktıktan 
sonra, iş üretilenlerin paylaşımına gelince her nedense ortada ne aile kalmakta 
ne de paylaşmak. Kısaca söylemek gerekirse, böyle korumaya çalışmak olmaz 
olsun.

Pateryanalist yönetim ilişkisinde o derece bir kendini teslimiyet vardır ki, 
ikili ilişkide bireyin, kurumsal ve şirketsel ilişkide çalışanın, örgütsel ilişkide 
örgüt üyesinin, yurttaşlık ilişkisinde devletin yurttaşının özel yaşamının kontrol 
ve denetimini dahi karşıdaki kişiye, kuruma, şirkete, örgüte ve devlete gözü 
tamamen kapalı bırakmak vardır ki, asıl sakınca da burada belirmektedir.

Küçükken yaramazlık yaptığı söylenen çocukların ana babaya karşı geldikleri 
ve ana ve babasına kaşı gelenin de tanrıya/Allah’a karşı gelmek olduğu söylenirdi. 
Şimdi soruyorum size: Doğduğu anda nüfus cüzdanına bir ömür boyu inanması 
gereken din yazılan ve bu doğrultuda olağanüstü önyargısal algıya maruz 
bırakılan bir çocuğun, kendisine büyük haksızlıklar (örneğin işkence) etse de 
ana ve babasına “hayır bana bunu yapamazsınız” demesi olanaklı mıdır? İşte bu 
nedenle dinler paternalist anlayışın en sağlam müttefikidirler.

Her çocuğun geniş anlamda sosyalleştiği, etkileşim kurduğu yerler kreş, okul 
vb. eğitim kurumlarıdır. Bu gibi yerler, çocukların çok farklı insanlarla karşılaştığı 
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yerler olmakla suç davranışlarını en çok öğrendikleri yerler olmaktadır. Ağır bir 
benzetme olmakla birlikte, tesadüfen hapishaneye giren bir kader kurbanının 
orada çeşitli suçlulardan yeni yeni suçlar öğrenerek bunu toplumsal yaşamına 
taşıması gibi. Görüleceği gibi çok çeşitli insan tiplerinin olduğu yerlerin pek çok 
avantajı yanında böyle de bir risk faktörü oluşturduğu söylenebilmektedir. Böyle 
yerlerin sakıncası, paternalist anlayış içinde yönetildiğinde çocuklar için kötü 
modellere örnekler yaratmasıdır. 

Olması gereken, okulların suçtan arındırma merkezleri olmasıyken, paternalizm 
kıskacındaki bir anlayışla yönetildiğinde meydana gelecek olumsuzluğu, herhangi 
bir okuldaki mikro paternalist bir örneğin düşündürdükleri üzerinden anlatmakta 
fayda vardır: Özgür ve eşit bir temelde, gerçek bir demokraside olması gereken en 
esaslı unsur katılımdır. Katılımına izin verilmeyen ya da söz de izin verilen kişi, grup 
ya da halklar kendisini ötekileştirilmiş, itilmiş, örselenmiş hissedecek ve bunun 
yansımasını da sistemle çatışma alanında gösterecektir. Sistemle çatışmanın bir 
yönü ve örneği de suç işlemektir. Kendisini önemsiz, değersiz ve ötekileştirilmiş 
gören tüm insan ve toplumların varlığını suç olgusuyla ispatlamaya çalışacağı 
inkâr edilemez bir sahte demokrasi sonucu ve hayat denilen akışın yansıması 
olacaktır. Yetişkin bireyler için geçerli olan bu durum, alınganlık çağını yaşayan 
çocuklar için evveliyatla geçerli olacaktır. O nedenle okuldaki “sınıf başkanlığı” 
uygulamasını bu bakımdan eleştirebiliriz. Adına demokrasi denilen, ama aslında 
“sandık demokrasisi” diyebileceğimiz “sahte demokrasi” uygulaması ne yazık 
ki okullardaki sınıf başkanlığı seçiminde kendisini göstermekte ve çoğunluğun 
diktası rejiminin meşrulaştırıcı ilk örneği bu seçimde kendini olgunlaştırmaya/
meşrulaştırmaya başlamakla birlikte, sınıf başkanı seçilen dışındaki çocukların 
edilgenliğe itilmesiyle ve karar alma mekanizmasından dışlanmasıyla birlikte 
paternalizmle tanışmalarına neden olmaktadır. 

Daha çocuk yaşta bir başkan tarafından yönetilmesi gerekliliğine inandırılan 
çocuğun demokrasi sandığı usul ile adına sınıf başkanı denilen bir “okul sınıfı 
diktatörü” ile paternalizmin bütün unsurlarını bünyesinde taşıyan bir yöntemle, 
çocuğun bireysel farklılıklarını törpülemeye çalışan yönüyle edilgen kılınıp, 
hizaya getirilme çabası, çocukların psikolojisini bozacak ve bunun yanında bu 
“okul sınıfı diktatörlüğü”ne başkaldırmak için, küçük karşı çıkışlar, ötekileştirilmiş 
hissedişle gelen isyanlar ve kendini sınıf başkanı yanında değersiz hissetmeler 
sonucunda küçük suçları işlemeye başlamasına neden olabilecektir. 

O nedenle çocukların barış içinde, dayanışmayla birlikte düşünüp, karar 
alarak, bu kararı yine birlikte uygulamaya koyarak gerçek katılım yoluyla gerçek 
bir demokrasiyi hissederek yaşamalarına sebep olarak, küçük küçük de olsa suç 
işleme şeklindeki isyanların önüne geçilmiş olacaktır.

Bunun gibi okul yönetimi/idaresi içinde, öğrencileri/çocukları da karar 
almada ve alınan kararların bir plan dahilinde uygulamaya aktarılması ve 
uygulanmasında söz sahibi kılacak denli bir katılım şarttır. Bunun aksi bir 
uygulama, ister istemez paternalist bir uygulama sonucunu doğuracaktır. Başka 
bir deyişle edilgen, suskun, kendini ifade edemeyen, hakkını aramaktan aciz, 
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kendisi için en doğrusunun ne olduğunu düşünemeyen, düşünse bile kendine 
güveni olmadığından bunu yaşamın somut gerçekliğine geçiremeyen, yazgıcı 
bir anlayışa sahip pasif öğrenciler/çocuklar söz konusu olacak ve bu durumda 
kendiyle barışık olmayan öğrencilere/çocuklara sahip olan, çocuk suçluluğuna 
kapı aralayan bir sistem ve o sistemin uygulaması söz konusu olacaktır.  

Konunun son cümlesi olarak şunu söylemek isterim ki; çocuklar, kurulu düzen 
tarafından sorgulanamayan devrimcilerdir. Bu anlamda çocuk olmak bir avantaj 
gibi görünse de derinlerde bir yerde sistemin ve onun savunucusu vicdansızların 
düşmanlıklarını kazanmaya devam etmektedirler. Kazandıkları bu düşmanlık 
bonusuyla da paternalizmin kıskacında hak ve özgürlükleri çiğnenmeye devam 
etmektedir. 

4. Çocuk ve Suç Kavramı Yan Yana Gelirse

Evet, adalet bir terazidir; ancak bu terazide çocuklar 
ve yetişkinler benzer şekilde tartılmamalıdır. Aksi takdirde 
yasalar adaletli bir ölçü birimi olmayacaktır.

İradesi olmadığı için, kast ve kusur yöneltilemeyen hayvanların, İbrani 
Hukuku’nda bir suç dolayısıyla suçlanarak cezalandırıldığı ilkel ve vahşi hukuk 
mantığı ne kadar tarihsel bir gerçekse (Kozak, 2011: 327-328), yedi yaşındaki bir 
kız çocuğunun sırf elbise çaldığı için uygarlığın en hızlı ilerlediği İngiltere’de  bir 
zamanlar asılarak idam edildiği de tarihsel bir gerçektir. Bunun gibi, babaların, 
Eski Hint’de, Babil hukukunda ve XXVI. Sülale Devrinde Mısır’da çocuklarını 
bir köle olarak satma hak ve yetkisine (Bozkurt, 1981: 68-74-80) sahip olması da 
yine tarihsel bir gerçektir.

Tarih dediğimiz acıların resmigeçidinde bu şekilde acı insanlık tecrübeleri 
olsa da bin yılların izdüşümü sonrasında insanlığın ulaştığı bugünkü gelişmişlik 
düzeyi itibariyle kesin bir dille söyleyebilirim ki, suçlu çocuk yoktur; suça 
karışmış, suça sürüklenmiş ya da yasalarla ihtilafa düşmüş çocuk olabilir (Çalışır, 
2013: 204).

Aslına bakarsanız, istismar edilmiş bir kuşkululuk halidir çocukların 
suçlanması. Bu çerçeveden baktığımızda ister istemez insanın aklına (henüz aklını 
ve iradesini yitirmediyse tabi) mevcut düzenin pek de hoşuna gitmeyecek bazı 
sorular takılıyor. Çocukluk masumiyet demek olduğuna göre, masumiyetle 
suç kavramı ve olgusu nasıl bir araya gelir? Kendimize sorduk mu bu soruyu 
hiç? Sormayanları kınamıyorum, kınayamam; çünkü kocaman bir hukuk 
dünyasının geneli bunu sormuyor. Oysa tarihi, suç ve mağduriyet bağlamında 
ele alacak olursak, çocukların suçlanan da olsa, mağdur da olsa her zaman 
masum oldukları gerçeği hiçbir zaman değişmeyecektir. Belki de suçlu sayılıp 
cezalandırılan çocuklar, yargılamaların gerçek mağdurlarıdır.

Çocuk suçluluğu ile yetişkin suçluluğu arasındaki en önemli fark ve aynı 
zamanda çocuk suçluluğunun ayırt edici özelliği, çocuk suçluluğu evresinin 
çocuğun sorunlu gelişim dönemde meydana gelmesidir (Yavuzer 1994: 33).



247

Bu nedenle, büyüklerin kötülükleri suç olabilir, ama çocuklarınki 
yaramazlıktır. Yaramazlıkları, yetişkinler için yetişkinler tarafından 
yaratılan ceza yasaları ile cezalandıramazsınız. Cezalandırmanız demek, 
onların dünyasının, cezalandıranların da vicdanının karartılmasıdır.

Hukuk teorisinde genel anlamıyla suç, içinde iyilik barındırmadığı 
gibi, aksine kötülükle iç içe geçmiş bir kavram ve olgudur. Dolayısıyla 
masumiyetin timsali olan insan yavrularının/çocukların suç kavramı ve olgusuyla 
yan yana getirilmesi aklımızın şöyle bir irkilmesine yol açmıyorsa, ya bizler de 
kötü insanlarız ya da vahşi kapitalist sistem bu durumu kanıksamamız için iyi 
çalışmış demektir.

Çocuk ve suç kavramının yan yana gelmesi, insan aklının doruklarda olduğu 
günümüz dünyasında, adalet, vicdan ve insanın varoluşunun mevcudiyetiyle 
çelişki içerisindedir. Bu çelişki de net bir şekilde ortaya koymaktadır ki, mevcut 
sömürü düzeninin, çocukları pozitif hukuk kuralları karşısında bırakın 
dolaylı tümleç olarak görmeyi, cansız bir obje olarak gördüğünün resmidir.

İçinizde çocukluğunda komşusunun bahçesindeki elmayı, tarlasındaki karpuzu, 
kalemliğindeki kalemi izinsiz bir şekilde almayan yoktur diye düşünüyorum. 
Peki, hukukta adına hırsızlık suçu denilen bu durum bizi hırsız yaptı mı? Elbette 
ki hayır. Çünkü çocuklar suç işlemezler. Onlar suça itilirler ya da yaramazlık 
yaparlar. İşte bizler de çocukluğumuzda komşumuzun bahçesindeki elmayı, 
tarlasındaki karpuzu, kalemliğindeki kalemi izinsiz bir şekilde alarak hırsızlık 
suçunu işlemiyorduk; biz sadece yaramazlık hakkımızı kullanıyorduk. O 
zamanlar kimse bir çocuğa neden başkasının bahçesinde bir elma kopardın diye 
kızmazdı; komşu hakkı ya da göz hakkı diye hukuk kurallarından da üstün vicdani 
ve gizli bir hak yasası vardı. Ve bu nedenle de çocukluğumuzun geçtiği yıllarda 
komşumuzun bahçesinden, izin almadan bir elma koparırdık. Fakat hiçbirimiz 
komşumuzun bahçesindeki bütün elmaları koparmazdık. Sanırım, ya bahsettiğim 
bu vicdan yasasının, gemisini kurtaran kaptan düzeninde bir hükmü kalmadığı 
içindir ki, insanlar paylaşmayı unuttular ve unuttukça da bunlar çocuklar için 
suç olmaya başladılar ya da artık yetişkin insanlar göz hakkı denilen sınırı aşıp 
da tüm bahçeyi talan etmeye başladılar. Bunun yanıtını insanlığın vicdanına 
bırakıyorum, hukukun dolambaçlı yollarına değil.

Bu nedenle diyebilirim ki, ekonomik yönlendirme arzusundan tutun da dini 
baskılara kadar pek çok etkenin mağduru olan ve paternalizmin kıskacındaki 
çocuk ve suç kavramlarını yan yana getirmek bile abestir. Suçun olduğu her 
yerde çocukların mağduriyeti söz konusudur; suçlu olan çocuk olsa bile. 

Her suç bir algıyı tanımlar. Her sistemin bir suç algısı olduğu kadar, her 
toplumun ve ahlâk anlayışının da bir suç algısı vardır. Bu suç algısının çemberi 
içinde kalan her davranış suç olarak vasıflandırılacaktır. Dolayısıyla çocukların 
ve yetişkinlerin suç algısının birbirine benzemeyeceği gerçeğinden hareketle 
diyebiliriz ki, suç ve çocuk kavramı yan yana geldiğinde daha bir uzman gözüyle 
yaklaşım sergilenmelidir. Zira karmaşık faktörlü bir suçluluktur çocuk 
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suçluluğu. Büyüklerin suçlarındaki yalınlık görülmez. Çözümü ve çaresi zordur. 
Emek gerektirir. Uzmanlaşma gerektirir. 

5. Çocuklar Suçun Nesnesi Olduğunda

Çocuklar suçun nesnesi olamazlar, onlar olsa olsa 
insanlık ve umudun öznesi olurlar.

Kapitalizmin sosyal, ekonomik, kültürel, hukuksal ve dolayısıyla tarihsel 
olarak çocukları yetişkin insanlar yanında “eksik insan” saydığı, bununla birlikte 
toplumsal alanda ve hukuk dünyasında düşünen, üreten, iradesini ortaya koyan, 
isteyen, tasarımlayan, kısacası varolan hukuki, etik, sosyolojik,  psikolojik, 
epistemolojik vb. bir “özne” olarak kabul etmeyip, kullanılan ya da kullanılmaya 
ve sömürülmeye elverişli birer “nesne” olarak kabul ettiği gerçeği ile karşı 
karşıyayız.

Ne yazık ki medya çocuk suçluluğunu ve çocukları kültürel, ekonomik ve politik 
temelli nedenler dolayısıyla tüketim nesnesi olarak görmektedir. Bu nedenle 
olsa gerek, çocuklarla ilgili suç ve suçlu haberlerinde çocuk suçluların, özellikle 
tiraj kaygısı dolayısıyla,  birer toplum düşmanı olarak lanse edildiği hepimizin 
malumudur. Bu olumsuz haberlerin, çocuklar üzerinden olumsuzlaştırılarak 
verilmesi, neoliberal sistemin çocuğa bakışının bir göstergesidir.

Kadına, erkek karşısında eksik insan, çocuğa da yetişkinler karşısında eksik 
yetişkin gözüyle bakan gelenekçi toplumsal yapı elbette ki çocuğu çocuk gibi 
düşünmez. Üstelik çocuklara kendi yaşamlarının öznesi olma hakkını dahi 
tanımaz. Çocukları modern zamanlar edilgenliğine hapsederek onları suçun 
ve suç dünyasının nesnesi kılar.

Nesne kılınan insanların varoluşundan söz edilemeyen bu “Bulantı Çağı”nda, 
çocukların nesne kılındığı suç ve suçlu dünyasında birer özne olarak varolmaları 
olanak dışıdır. 

Hem zaten bu kapital sömürü dünyasında suça itilmiş çocukların, evrensel 
hukuk kurallarının yönlendiriciliğinden uzaktaki düzenin mevzuat 
hükümlerinin kıskacında özne olma şansı var mıdır? 

Düzenin egemenlerinin öznelliğindeki mevzuat hükümlerinin, zayıf ve 
korunmaya muhtaç suça sürüklenen çocukları nesnelleştirmemesi mümkün 
müdür? Bu iyiniyeti, bu kötücül düzenden beklemek saflık olmaz mı?

Meslek yaşamım dolayısıyla gördüklerimden çıkardığım sonuca göre şunu 
net olarak söyleyebilirim ki; çocuklar tarafından en çok işlenen suçlar 
hırsızlık, yağma, mala zarar verme gibi, konusunda mutlaka “mal ve eşya” 
olan suçlardır. Çocukların en çok kıygını/mağduru olduğu suçlar ise, cinsel 
istismar ve özgürlükten yoksun kılınma suçları olmaktadır. Bu durum da 
göstermektedir ki aslında vahşi kapitalist sistem çocuklara karşı en çok mal 
ve eşyayı korumaktayken, en az da çocukların cinsel beden bütünlüklerini 
ve özgürlüklerini korudumaktadır.
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Bu konudaki son sözümü bir soru olarak yöneltmek istiyorum: Suçun nesnesi 
çocuk olduğunda, hırsızlık suçundaki “taşınır bir mal”dan ne farkı kalır?

6. Kapitalizm Bağlamında Suç ve Çocuk Suçluluğu Olgusu
Kapitalist ekonominin gözünde yetişkin insanlar, tüketici/işçi; çocuklar ise, 

küçük tüketici/küçük işçi olarak görülmekte olduğu gibi; kapitalist sistemin 
hukukunda ise, yasalara uymayan yetişkinler suçlu; yasalara uymayan çocuklar 
ise, küçük suçlular olarak görülmektedir. Oysa arada dağlar kadar fark vardır, ama 
doğan her çocuğa ucuz işgücü gözüyle bakan bir sistemden başka ne beklenir ki? 
Hem zaten açlığın, yoksulluğun, adaletsizliğin ve her türlü haksızlığın öncelikli 
sorumlusu sistemler değil midir? Dolayısıyla suç ve çocuk suçluluğu konusu da 
dahil olmak üzere her türlü sosyal yara ve sorundan, bir topluma hangi sistem 
egemense, sorumluluk da o sistemin olacaktır.

Kapitalizmin büyük şehirlerdeki ışıltılı dünyasının, görmediğimiz perdelenmiş 
karanlıklarında nice suçlar işlenmektedir ve bu suçların organizatörleri büyük 
şehirlerin karanlık beyaz adamları; tetikçileri ise, büyük çoğunlukta taşradan 
göç ile gelenlerdir. Özellikle çocuk sömürüsü, kapitalizmin en çirkin resmidir. 
Ve bu resmi yüzyıllardır çizmekle meşguldür. Bakmayın siz dostlar alışverişte 
görsün mantığıyla oluşturulan timsah gözyaşı döken uluslararası kuruluşların 
varlığına. Kapitalizm, günümüzde (özellikle Uzakdoğu’da) çocukları fuhuş 
amaçlı insan ticaretinin nesnesi olarak kullanıyorken, çocuklar lehine (özellikle 
de suçlu çocuklar) lehine hukuki düzenlemeler olmasa da somut hukuki eylemler 
ve girişimler yapmasını beklemek ve bu yöndeki vaatlerine inanmak, en iyimser 
yaklaşımla saflık olarak nitelendirilebilir. Bu anlam kapsamında düşünürken, 
çocuk hakları günü vb. günlerin anlamı nedir diye soracak olursanız, 
sistemin günah çıkartma ayini ve “bakın biz çocuklara haklarını verdik” 
imajının yerleşmesi çabası/uyanıklığı olarak nitelendirdiğimi söyleyebilirim.

Neoliberal kapitalist sistemin suç ve çocuk suçluluğu bağlamında yaptığı en 
güzel şeyin, suçlara ve suçlananlara dair istatistik tutmak olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, bu sistemin ürettiği toplumsal eşitsizlikleri perdelemek için, 
suçu yasalarla çatışan çocuklara, ailelerine ve kendi yarattığı eğitim sisteminin 
hatalarına yüklemek istemesinde şaşılacak bir durum olduğu söylenemez. 
Ancak gerçekteyse, üzerlerine haksız yere suç yüklenen bu kesimlerin sorumlu 
olmadıkları, sistemin mağdur ettiği insanlar oldukları güneş kadar parlak bir 
netlikte ortadadır.

Bilindiği ve yaşanmaya devam edile eldiği gibi, kapitalist sistemlerde  
sosyal, ekonomik ve kültürel bakımlardan, adı konulmamış, gerçekliği sürekli 
göz ardı edilmek istenilen sınıflar vardır. Başka bir deyişle kapitalizm, sınıflı 
bir toplumdur. Alt sınıf diye nitelendirebileceğimiz sosyal sınıftan olan bir 
çocuğun içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve kültürel çevrenin yaratıcısı 
olan sistemin değişmediği durumda ya da bir mucize olup da sınıf atlamadığı 
durumlarda, çocuğun kendisini içinde bulduğu suç dünyasından kurtarması çok 
da kolay olmayacaktır. Çünkü içinde yer aldıkları (alt) sınıfta suç, bir virüs etkisi 
göstermekte ve çocuğun toplumsallığını enfekte edebilmektedir. Bu nedenle 
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alt sınıflara mensup çocukların suça bulaşıp bulaşmaması tamamen onların ve 
ailelerinin suç olgusuna/örneğimize göre suç virüsüne, (sosyal, ekonomik ve 
kültürel gelişmişlik sağlayarak) bağışıklık geliştirip geliştirmediklerine bağlıdır.

Kapitalist sistem, suç işleyen çocukları yasalarla baş başa bırakma 
eğilimindedir. Çocuk suçluluğunu yalnızca hukuk dünyasının bir sorunu 
olarak görür ve bu nedenle çocuk suçluları hukukla terbiye etmeye çalışır. 
Onun sosyal, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik bir sorun olduğunu bilir, ama 
görmemeye çalışır. Çünkü özelde çocuğa, genelde de insana yeterli değeri 
vermez. Vermek istemez. İşine gelmez bu. Kapitalizme göre, çocuğu suçtan 
kurtarmak maliyet unsurudur. Oysa bu düşüncesinin maliyet açısından bile 
içler acısı bir cehalet ürünü olduğu çıplak gözle bile görülebilmektedir. Neden 
mi, zira en kârlı yatırım çocuklar için yapılan yatırımdır.  

Karl Marx’ın da dediği gibi, “Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran 
ve suç işleme bakımından, sayılardan daha hızlı artış gösteren bir toplumsal 
sistemin özünde çürümüş bir şeylerin olması gerekir.” Bir sistem ne kadar 
çürümüşse o kadar suç bataklığına batmıştır. Dolayısıyla suç kirlenme demektir. 
Hangi sistem daha çok suç üretiyorsa, o sistem daha çok kirlidir. Hele bir 
de çocukları suça bulaştıran, çocuk suçluluğunu doğurup büyüten, pıtrak gibi 
çoğaltan, sonra da suçu büyük bir pişkinlikle aslında kıygın konumunda olan 
o çocukların üzerine atan sistemler daha da kirlidir ve daha da kötüsü, artık bu 
kiri hiçbir şey temizleyemez. Sistemin üzerine yapışıp kalan bu kir, ancak o 
sistemle birlikte yok olacaktır. 

Açlık ve ölümün çok ucuz olduğu, ama yaşamanın pahalı olduğu bu vahşi 
kapitalist dünyada çocuk olmak en zoru olsa gerek. Çocuklar karşısında 
kapitalist sistem bir akbaba gibi emek yırtıcısı rolüne bürünmekten, çocukları, 
sekiz yaşındayken bir tamirci atölyesinde çalıştırmaktan, Uzakdoğu’da seks 
kölesi yapmaktan, düşünce suçlusu ilan etmekten, ekmeğiyle evine dönerken 
yasal mermisiyle alnından vurmaktan, kocaman kocaman cezaevleri yapıp içeri 
tıkmaktan kaçınmaz. Sonra da artık günah çıkarttığından mıdır, yoksa gelecekte 
yapacağı kötülüklerini daha şimdiden meşrulaştırmaya çalışma gayretinden midir 
nedir, çocuk haklarına dair sözleşmeleri imzalar da imzalar. Bu kapitalizm, 
kâğıt üstünde dünyayı kendinden bile kurtarır.

Biraz önce de belirttiğim gibi kapitalizm bir akbabadır. Ama o bildiğimiz 
akbabalar gibi yalnızca gündüz yırtıcısı değildir; hem gece hem gündüz avlanan 
bir emek yırtıcısıdır. Bildiğimiz akbabalar, beslenmek için besin seçmezler. 
Leşçidirler ve bunun tek istisnası olarak ise ölmekte olan geçici canlılar ile kuzu 
vb. gibi kendini savunmaktan aciz hayvancıklarla beslenmesini gösterebiliriz. 
İşte kapitalizmde böyledir; emek sömürüsü için yetişkin ya da çocuk ayrımı 
yapmaz, her kesimin emeğini vahşice sömürür. Daha çok, ya hakları yasalarla 
elinden alınarak yaşarken ölmüşlüğe indirgenmiş sendikalı ya da sendikasız 
işçilerin emeğini ya da kendini savunmaktan aciz çocukların emeğini sömürür. 
Aralarındaki tek fark, bildiğimiz akbabaların pek çok türünün nesillerinin 
tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyken, kapitalizmin nesli tükenmek 
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bir yana gittikçe güçlenerek çoğalmasıdır. Bu nedenle kapitalizmden medet 
ummak, kendi celladından medet ummak demek olacaktır. Dolayısıyla başta 
çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere, bütün insanlar için tek kurtuluş yolu 
kapitalizmden kurtulmak ve bütün çözüm yollarını kapitalizmin dar çerçevesinde 
aramaktan vazgeçmektir. Bu bakış açısı, soruna bütüncül yaklaşmanın da bir 
ifadesidir. Yoksa uygulamada görülen yanlışlıkları tek tek gidererek (örneğin 
çocuk mahkemelerini kurarak) çocuk suçluluğuyla mücadele edilemez. 
Çocuk suçluluğuyla mücadele için, çocuk ve suç kavramını yan yana getiren 
ve bin bir türlü algı operasyonu ve hileli yönlendirmeyle bunu kanıksamamıza 
neden olan suç ve suçlu üreten vahşi kapitalist sistemle mücadele edilmelidir. 
Çünkü vahşi kapitalizm, çocuk suçluluğunun ipuçlarını gösteren insanca yaşama 
hakkını tanımayışı dolayısıyla birincil derecede suçludur.

Bunun yanında egemen ideolojinin yüreklendiricisi, taşıyıcısı ve en 
güvendiği aracı olan dinler ve hukuk, onun bütün haksızlıklarını ve 
adaletsizliklerini meşrulaştırıcısı olarak, çocuk suçluluğu alanında da 
kendinden beklenen vazifesini mutlak başarıyı esas alarak istisnasız bir 
vicdansızlıkla yerine getirmektedir.

Bu konuya ilişkin olarak sonuçta diyebilirim ki, çocukları suça yönelten 
en büyük risk faktörü kapitalizmin ta kendisidir. Hatta bu sistem, çocuk 
suçluluğunun ve suçun canlı resmidir. Dolayısıyla çocuk suçluluğunu ve suçu 
ortadan kaldırmak istiyorsak, bu resmi tam ortasından yırtmalıyız ki, insanların 
ve çocukların masumiyetini çalan en büyük suçlunun/kapitalizmin kollarına 
suçüstü kelepçesini takalım. Unutmayalım ki, temel işleyiş yasaları değişmesi 
mümkün olmayan kapitalizmin, kendini inkâr etmediği sürece çocuk suçluluğu 
sorununa çare üretmesini de bekleyemeyiz.

İki Suç Üzerinden Kapitalizmin Suç ve Çocuk Yaklaşımı
Hırsızlık Suçu ve Çocuklar: Eşitsizliğin tavan yaptığı, babaların çocuklarının 

karnını doyuramadığı, annelerin çocuğuna sıcak yemek pişiremediği; buna 
karşın özel mülkiyet oranının tarihin gördüğü en yüksek seviyeye yükseldiği bir 
dünyada, sırf yaşamak için gereken asgari ihtiyaçlarının temini amacıyla yetişkin 
bir bireyin/babanın kendisi ya da çocukları için izinsiz şekilde başkasının ya da 
devletin malını almasının “hırsızlık suçu” olarak kabul edilmesinin tartışılması 
gerekirken (yorulmadan çok para kazanma peşinde koşan başkentin ihale 
hırsızları, eli halkın cebinde olan bir kısım bürokratlar ve onların suç ortağı 
kodamanlar ve benzerlerini aynı kefeye koymadığımın da bilinmesini isterim.), 
aynı durumdaki çocukların bu eylemi gerçekleştirmesi halinde, onlarında hırsızlık 
suçlamasına muhatap edilmeleri kapitalizmin ceza hukuku ve çocuk hukuku 
alanındaki çelişkilerinden biridir.

Kiminin çocuğunun etrafı yüksek duvarlarla çevrili villalarda alabildiğine 
beslendiği ve hatta sırf bu nedenle obezite tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı; 
kiminin çocuğunun da hâlâ çöp konteynerlerinden yiyecek bir şeyler aradığı, 
bulduğunda da karnını doyurma telaşından sevinmeye vakit bulamadığı bir 
dünyada yaşıyorsak, hangi yüzle insanlık onurundan bahsedebiliyoruz ki? Daha 
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da kötüsü bu durumun yaratıcısının egemenler ve yöneten sınıflar olduğu halde, 
suçun, egemen güçlerin bir icadı olan ve adına “yazgı” denilen bir kavrama 
yıkılmasıdır. Şimdi soruyorum size; çöp konteynerinden yiyecek arayan aç 
bir çocuğun, fırından bir ekmek ya da simidi izinsiz alması (dikkat ederseniz 
özellikle hırsızlık yapması ya da çalması demiyorum) çocuk için mi suçtur; 
o çocuğun bu hale düşmesine neden olan bozuk düzen ya da bu düzenin 
üzerinde yükselen Leviathan mı?

Özel mülkiyetin sağlam ayakları üzerinde yükselen kapitalizmin, bu “özel 
mülkiyet ayağını” korumak için, mala karşı suçlarda, fail çocuk da olsa, çocukla 
suç ve ceza kavramını yan yana getirmekten çekinmeyerek ağır yaptırımlar 
öngörmesinde şaşırılacak bir yön yoktur. Zira tarihin her döneminde egemen 
sınıflar hırsızlık suçuna karşı acımasız yaptırımlar öngörmüştür. Örneğin 
İslam Dini’nde hırsızlık suçunun cezası, -eli kesilenin çalışamayacak olması 
dolayısıyla, bundan sonraki yaşamında da hırsızlık yapmaya mecbur bırakılmış 
olacağı gözetilmeden- failin elinin kesilmesi olarak öngörülmüştür.

İslam Devleti’nin Ebu Bekir’den sonraki hükümdarı ve aynı zamanda Sünni 
inancına göre dört Halife’nin ikincisi olan Ömer bin Hattab’a atfedilen bir 
rivayette göre; Ömer bin Hattab, ülkedeki kıtlık zamanında hırsızlık suçunu 
işleyenlere cezai yaptırım uygulamamış ve sebebini soranlara da “İnsanların 
karnını doyurmadan, onlardan kanunlara uymayı istemeyiz” demiştir. 
Gerçekliğinden kuşkulu olduğum bu durumun tüm devletlere, yöneticilere,  yasa 
yapıcılara ve uygulayıcı yargıçlara örnek olması gerekmez mi?

Uyuşturucu Ticareti ve Çocuklar: Çocuklar, özellikle uyuşturucu 
baronlarının sahibi olduğu uyuşturucuyu ticari amaçla nakletmekte, birer piyon 
gibi kullanılmakta ve yakalandıklarında da on yıldan başlayan ceza tehdidiyle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çocuklarla onları uyuşturucu ticareti suçuna 
itenlerin aynı mahkemelerde (ağır ceza mahkemelerinde) yargılanmalarıyla 
birlikte,  aynı cezai yaptırım tehdidiyle karşılanmaları vicdani sızlatan bir 
gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır. Kolluğun da işin kolayına kaçıp, 
uyuşturucu baronlarının peşine düşmeyip, otobüslerde valizler içinde uyuşturucu 
taşıyan çocukların peşine düşmekle yetinmesi ve bu alanda gösterdiği başarıyı, 
uyuşturucu ticaretiyle mücadelede başarı sayması kendi içinde kocaman bir 
çelişkidir. Hepimiz de gayet iyi biliyoruz ki, bu çocuklar, uyuşturucu baronlarının 
alet çantalarındaki aletlerden farksızdırlar. Yaptığımız şey yalnızca ve yalnızca, 
içinde suçta kullanılan aletler bulunan alet çantasının sahibini değil de alet 
çantası içindeki hiçbir şeyden habersiz aletlerin suçlu ilan edilerek, bu alet çantası 
sahiplerini soruşturmasız ve kovuşturmasız bırakmaktır.

7. Suçun Mağduru Çocuklar Olursa
Ceza yargılaması alanında hem teorinin hem de pratik yansımalarının 

eleştirildiği en önemli noktalardan birsi de kuşkulu, sanık ve hükümlü haklarına 
verilen önemin suç mağdurlarına gösterilmediği noktasında toplanmaktadır. 
Ceza hukuku anlayışının, fail merkezli bir yapıda geliştiği göz önünde 
bulundurulduğunda, mağdurların bu isyanının haklı olduğunu öne sürebiliriz.
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Çarpık kültürel anlayışın bir ürünü olarak çocukların cinsel arzu nesnesi 
olarak hedefte olduğu bir toplumda, hukuk sisteminin suç mağduru çocukları 
suçun nesnesi olarak görmesi işten bile değildir. 

Mevcut sistemin ve onun arka bahçesi olan mevcut hukuk sisteminin, çocuğu, 
suçun pasif süjesi değil de, nesnesi olarak görmesinin uygulamaya yansıması 
olan birkaç somut örnek verecek olursam:

5271 sayılı CYY’nin 234/2. madde fıkrasına göre, suç mağduru olan 
çocuklara on sekiz yaşını doldurmamış ve bir vekili de bulunmazsa, istemi 
aranmaksızın vekil görevlendirilecektir. Başka bir deyişle soruşturma ya da 
kovuşturma aşamalarında mağdurun çocuk olduğu durumlarda mağdura 
zorunlu olarak müdafii atanacaktır. Müdafii olmadan mağdur çocuğun ifadesi 
dahi alınamayacaktır. Bu durum çocuk mağdurlar için kâğıt üzerinde önemli 
bir haktır. Ancak aynı zamanda hak ve özgürlüklerin içselleştirilmediği 
toplumlarda kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm olacak bir haktır da. 
Ve ne yazık ki ülkemizde hak ve özgürlükler büyük bir kesim tarafından 
içselleştirilmediği için ya da içselleştirme sürecini besleyen kültürel değişimler 
aydın kesim tarafından gerçekleştirilemediği için kadük kalmaya mahkumdur. 

Uygulamadan olumsuz bir örnek vermek gerekirse; Ceyhan İlçesi’nde 
nöbetçi Cumhuriyet savcısı olarak çocuk mağdurun ifadesini almadan önce 
Baro tarafından atanan avukatın gecikmesi üzerine, kâtibime avukatı aramasını 
söylediğimde, kâtibim avukatı aradı ve dönüp “avukat hanım Yumurtalık 
İlçesi’ndeymiş sayın savcım, ‘siz ifadeyi alın ben gelince imzamı atarım’ diyor” 
dedi. O çocuğun haklarını savunmak için yasalar tarafından görevlendirilen 
avukat böyle derse yasanın kâğıt üzerinde iyi olmasının ne anlamı kalır ki?

Benzer şekilde kâğıt üzerinde kadük kalmaya mahkûm edilmiş bir başka 
düzenleme ise, aynı yasanın 236/2. ve 3. madde fıkrasındaki “(2) İşlenen 
suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin 
soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddî 
gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller saklıdır. (3) 
Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer 
mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim 
alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin 
hükümler uygulanır.”  Şeklindeki düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre suç 
mağduru olan çocuğun muhtemel psikolojik yararı göz önünde bulundurularak 
yetişkinlerin bile kaldırmakta zorlandığı adli sürecin başından sonuna kadar 
hırpalanmaması ve mağduru olduğu suç dolayısıyla maruz kaldığı travmanın 
etkisinin daha da büyümemesi için soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak 
bir defa dinlenebileceği ve dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya 
eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulması öngörülmüşse de, uygulamada 
bu kuralın istisna durumuna düşürüldüğü, dostlar alışverişte görsün mantığıyla 
hareket edilerek, soruşturma aşamasında hem kollukta hem de savcılıkta ifadesi 
alınarak ya da dosyaya hazırlıksız olunması nedeniyle savcılıkta ilk ifadenin 
eksik alınmış olması dolayısıyla çocuğun yeniden çağrılarak dinlendiği, bunun 
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yanında özellikle kolluk ifadesi sırasında Yasa’da bahsi geçen uzmanların 
bulundurulmadığı, bulundurulsa bile yasanın ruhuna aykırı şekilde uzman kişinin 
dosya içeriğinden bile haberdar olmaksızın, sırf bir şekil koşulunu yerine 
getirmek amacı ve dostlar alışverişte görsün mantığıyla hareket edilerek 
şeklen bulundurulduğu görülmektedir. 

Cinsel istismar mağduru çocukların ceza soruşturması bakımından alınması 
gereken raporları için, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilmeleri gerçeği vardır 
ki, bu çarpık durum çocuklar için tam bir kâbusa dönüşmektedir. Zira bu rapor 
için ATK’ya götürülüp getirilme aşamasında yaşanan sorunlar, ATK’nun aylar ve 
hatta yıllar sonraya randevu vermesi gibi uygulamadan kaynaklanan aksaklıklar, 
bu süreç içinde çocuğun suçtan kaynaklanan travmasını katlayan, pekiştiren, 
yaşanan kâbusu derinleştiren, mağduriyetini tekrar tekrar hissetmesine 
neden olan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Eskiden uygulanan ve halen de pek çok yerde uygulandığı gözlenen ATK’ya 
ya da hastaneye sevk edilen çocukların ellerinin mühürlenmesi olgusu vardır 
ki, çocuğa damgalandığı hissini yaşatmakta ve psikolojisini alt üst etmektedir. 
Geçtiğimiz aylarda bir nöbetimde, devlet hastanesindeki bir doktorun, jinekolojik 
muayene için gönderilen çocuğu elleri mühürlü değil diye kolluk görevlileri ile 
adliyeye geri göndermesi karşısında, bir Üçüncü Dünya ülkesinde yaşadığımızdan 
bir kez daha emin olduğumu hatırlıyorum. 

Bütün bunların yanında, gerek suça sürüklenen çocuklar ve gerekse de çocuk 
mağdurlar söz konusu olduğunda, her ne kadar her adliyede iş bölümü gereği 
bir çocuk savcısı bulunmakta ve yasa gereği çocuk mahkemesi olsa da, bu savcı 
ve yargıçların bırakın konusunda uzman olmalarını, bazen kendi çocuğu olup 
olmamasına bile dikkat edilmeden atandıkları görülmektedir. 

Bir ağır ceza duruşması sırasında, cinsel istismar mağduru çocuğun, soruşturma 
aşamasında anne babası olmadığı sırada gerçeği olduğu gibi anlattığını ve 
kendisi gibi yaşı küçük suça sürüklenen çocuk ile kendi isteği ve ısrarı üzerine 
cinsel deneyim yaşadığını ifade ettiğini; ancak kovuşturma aşamasında, anne ve 
babasının da yer aldığı ilk duruşmadaki beyanında (muhtemelen anne babasının 
baskısından çekinerek) SSÇ’nin kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini söylediğine, 
bunu söylerken de sürekli olarak anne ve babasının gözlerinin içine baktığına, 
o gözlerden aldığı gizli emirle SSÇ’nin şiddetli şekilde cezalandırılmasını 
istediğine ve hatta yumruğunu önündeki masaya vurarak sinir krizleri geçirdiğine 
tanık olmuştum. 

Buradan çıkardığım sonuç şu olmuştu: Mağdur ve ailesinin içinde 
bulundukları sosyal çevrenin baskısından çekindikleri için, mağdurun kendi 
isteği ile ilişkiye girdiğini gizleme arzusu ve gerçeği kabullenememenin yarattığı 
psikoloji ile mağdurun çelişkili beyanda bulunmasına neden olunmuş ve aynı 
zamanda mağdurun, ailesinin baskısı ve olaya yoğun tepkisi nedeniyle psikolojik 
bir travma içine girmişti. Başka bir deyişle maruz kaldığı bir suç dolayısıyla 
mağdur, iki kez mağdur edilmişti.
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Peki olması gereken nedir diye soracak olursak, öncelikle mağdurun adliye 
ve polis karakoluna götürülmeksizin, misafirliğe gidilmiş bir sıcak ev ortamında, 
konusunda uzman, anaç kadın görevliler tarafından, çocuk psikolojisi alanında 
uzman bir kişinin katılımı ile sorgu havasında değil de, sıcak bir sohbet havasında 
ve yine kovuşturma aşamasında da benzer şekildeki bir ortamda, benzer 
görevliler huzurunda ve mahkeme salonu izlenimi vermeksizin beyanının tespiti 
ile yetinilmeli; özellikle meraklı gözlerden, sözlerden ve sorgulayıcı bakışlardan 
korunmalı (Güner, 2012) ve hatta soruşturma aşamasında ifadesi alınmışsa, çocuk 
mağdurların beyanının mahkemede alınması uygulamasından vazgeçilmelidir.

5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın, çocuklara karşı cinsel istismar suçunu 
düzenleyen 103. maddesinin 18.6.2014 tarihli 6545 sayılı Yasa’nın 59. 
maddesi ile değiştirilmeden önceki halinde, cinsel istismara maruz kalan tüm 
çocukların psikolojilerinin bozulacağı göz ardı edilerek, ruh sağlığının bozulup 
bozulmadığına ilişkin rapor alınmak üzere mağdur çocukların Adli Tıp’a 
gönderilmesi uygulaması mağdur çocukların bir suç dolayısıyla ikinci kez 
mağdur edilmelerine neden oluyordu. Neyse ki bu hatalı düzenlemeden 6545 
sayılı Yasa’nın 59. maddesi ile vazgeçilmiştir.

Unutmayalım ki, hukukun tüm alanlarında süje olarak kabul edilen unsur 
kişilerdir. Eşya ya da şeyler, ancak hukuk alanında nesne/obje olabilirler (Katoğlu, 
2012: 660).

8. Çocuk Yargılamasına Egemen Olan İlkeler

8.1. Basitlik ve Çabukluk ilkesi
Bu ilkeye Pekin Kuralları 20/1. madde fıkrasında net bir şekilde değinilmiş 

ve çocuklara ilişkin her davanın, başından itibaren hiçbir gecikmeye mahal 
vermeksizin hızla yürütülmesi gerektiğine değinilmiştir.

Yine, 5395 sayılı Yasa’nın 4/1-f) bendinde çocuklarla ilgili soruşturma ve 
kovuşturmalarda “İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi” 
gerektiğine değinilerek, bu ilkeye işaret edilmiş olmaktadır.

“Gecikmiş adalet, adalet değildir.” diye meşhur bir söz vardır. İşte bu sözün 
anlamı, çocuklara ilişkin davalarda daha da bir önem kazanmaktadır. Zira çocuklar 
söz konusu olduğunda davaya ilişkin iş ve işlemlerin hızlı bir şekilde yerine 
getirilmesinde büyük yarar vardır. Çünkü çocuklara ilişkin olarak getirilmiş 
olumlu hukuksal düzenlemelerin ve getirilen yaptırımlarla başarılmış hususların 
tehlikeye girmemesi için çocuklara ilişkin davalarda işlemlerin hızlı yapılması 
gerekir. Aksi takdirde çocuğun psikolojisi de hakları da tehlikeye düşecektir. 

Bu ilkeye göre çocuklar hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin 
işlemler şekil kurallarından mümkün olduğunca arındırılarak, hiçbir gecikmeye 
mahal verilmeden en kısa sürede bitirilmelidir. Yine bu ilke gereğince çocuklar 
hakkındaki soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde yetişkin sanıklar için 
öngörülen şekil prosedürleri uygulanmamalı ve aynı zamanda yargıç, çocukla 
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istediği gibi iletişime geçerek, ona istediği soruları sorabilmelidir (Balo, 2013: 
282)

En basit suç soruşturmasının dahi yaklaşık bir yıl kadar sürdüğü, her türlü 
yasal gerekliliğin neredeyse başkent bürokrasisi hızıyla ilerlediği ülkemizde, 
“basitlik ve çabukluk ilkesi”nin uygulandığını veya uygulanabileceğini söylemek 
hayalcilikten öte rüya görmektir.

8.2. Cezai Sorumluluk Yaşı
Gerek uluslar üstü belgeler ve gerekse de ulusal düzeydeki mevzuat hükümleri 

gereği çocuk sayılma yaşı on sekiz olup, bunun herhangi bir istisnası yoktur ve 
bu ÇHDS’yi onaylayan tüm devletler bakımından geçerli bir yaştır. Buna karşın 
çocukların cezai sorumluluk yaşı bakımından bütün devletler için geçerli olan 
genel ve sabit bir yaş bulunmamaktadır. Zira her devletin yurttaşlarının tarihsel 
ve kültürel gelişimi birbiriyle aynı olmamaktadır. Örneğin gelişmiş bir Avrupa 
Devleti’nde bir çocuğun kişisel anlama ve isteme yeteneğinin, gelişmemiş bir 
devlet yurttaşı olan çocuktan daha önce gelişeceği muhakkaktır. Olması gereken 
bu şekilde olmasına karşın, realite bunun tersi yönde işlemiştir diyebiliriz. Çünkü 
çocukları daha erken yaşta kişisel anlama ve isteme yeteneğine kavuşması söz 
konusu olan gelişmiş bazı ülkelerde cezai sorumsuzluk yaşı, daha az gelişmiş 
ülkelere nazaran daha yüksektir. Örneğin cezai sorumsuzluk yaşı Almanya, İtalya 
ve İsviçre’de 14, Finlandiya ve Danimarka’da 15, Fransa’da 13 iken, Ülkemizde 
12 dir. Bu teşhisimize en büyük istisna, İngiltere olup, oradaki sorumluluk 
başlangıç yaşı ne ilginçtir ki 10’dur (Aslan, 2014: 57-60).

Cezai sorumluluk yaşının belirlenmesinde esas alınacak ölçüt, çocuğun 
sahip olduğu ahlâki ve psikolojik yapısının cezai sorumluluğun gerektirdiği 
düzeyde olup olmamasıdır. Başka bir deyişle çocuğun anti sosyal davranışından 
sorumluluğunu gerektirecek anlama ve isteme yeteneğinin olup olmadığıdır. 
Böyle bir ayırımın yapılmadığı ceza hukuku sisteminde kusur yeteneği, irade 
gücü ve sorumluluk kavramları anlamlarını yitirecektir (Pekin Kuralları m. 4/1.).

ÇHDS m. 40/3-a madde bendinde Taraf Devletlerin, hakkında ceza yasasını 
ihlal ettiği iddiası ileri sürülen, bununla itham edilen ya da ihlal ettiği kabul 
olunan çocuk bakımından, ceza yasasını ihlal konusunda asgari bir yaş sınırı 
belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının 
kabul edilmesini öngörmek suretiyle, her devlete, tarihsel ve kültürel gelişmişlik 
düzeyini göz önünde bulundurarak, Cezai sorumluluk yaşının belirlenmesinde 
takdir hakkı tanımıştır. Ancak bu takdir hakkı çerçevesinde cezai sorumsuzluk 
yaşı belirlenirken yaş sınırı 8-9-10 gibi çok aşağı sınırda belirlenmemelidir. Aksi 
takdirde sorumluluk yaşı çok aşağılarda olacağından, biraz önce de belirttiğimiz 
üzere sorumluluk kavramı anlamını kaybedecektir (Pekin Kuralları m. 4/1.).

5237 sayılı TCY’deki düzenlemeye göre, çocukların suç sayılan eylemler 
karşısındaki sorumlulukları bakımından üçlü bir ayrım yapılmıştır. Buna göre;

1) Suç sayılan eylemi gerçekleştirdiği zaman henüz on iki yaşını doldurmamış 
olan çocukların durumu: TCY’nin 31/1. madde fıkrasına göre, bu 
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çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu nedenle de haklarında herhangi 
bir ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri 
uygulanabilir.

2)  Suç sayılan eylemi gerçekleştirdiği zaman 12-15 yaş grubu içinde olan 
çocukların durumu: Bu gruptaki çocuklar bakımından ikili bir ayrım 
yapılmıştır. Buna göre:

a) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış 
olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması 
halinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (TCY’nin 31/2-ilk cümle).

b) İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili 
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, cezai 
sorumlulukları vardır. Ancak cezalardan indirim öngörülmüştür.

3)  Suç sayılan eylemi gerçekleştirdiği zaman 15-18 yaş grubu içinde olan 
çocukların durumu: Fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmuş olup da on 
sekiz yaşını doldurmamış olan çocukların cezai sorumlulukları vardır. Ancak 
cezalardan 2. fıkradakinden daha az indirim öngörülmüştür.

8.3. Çocuk Yararının Önceliği İlkesi
ÇHDS’nin 3/1. madde fıkrasında, “Kamusal ya da özel sosyal yardım 

kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından 
yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yararı temel 
düşüncedir.” denilerek ve yine 5395 sayılı ÇKY (Çocuk Koruma Yasası)’nın 
4/1-b madde bendinde “Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi” ilkesinin 
gözetileceği belirtilerek “çocuk yararının önceliği ilkesi”ne değinilmiştir.

1990 yılında New York’ta toplanan “Dünya Çocuk Zirvesi”, bütün ülkelere 
“çocuklara birinci öncelik” ilkesini kılavuz edinmeleri çağrısında bulunmuştur. 
“Bu ilke Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin de temel ilkelerindendir” (Akyüz, 
2012: 10). “Özetle, çocuk yararının önceliği ilkesi, çocuk hukukunda karşılaşılan 
tüm sorunlarda, görevli ve yetkililere yol gösteren ve çocuk yararına çözümün 
tercih edilmesini emreden, zayıfı güçlüye karşı koruyan en üst ilkedir” (Akyüz, 
2012: 10)

Bu ilkeye göre, çocuklarla ilgili olarak iş ve işlem yapan bütün kurum, kuruluş, 
makam ve organlar çocuğun yararını temel yaklaşım ve felsefi düşünce olarak 
belirlemek zorundadırlar. Kısaca söylemek gerekirse, çocuklarla ilgili bütün iş ve 
işlemlerin merkezinde çocuklar olmalıdır. Tabiri caizse çocuk, hayatın güneşidir 
ve bütün her şey yüzünü bir ayçiçeği gibi bu güneşe dönmek durumundadır.

Durum böyle olmakla birlikte ülkemizde çocuklarla ilgili iş ve işlemler söz 
konusu olduğunda, çocuklara bir nesne gözüyle bakıldığı gözlenmektedir. Bunun 
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temelinde yatan düşünce ise, paternalist gelenektir. Örneğin, ana-baba çocuğunu 
okula kaydettirdiğinde, öğretmenine “eti senin kemiği benim” diyebilmektedir. 
Benzer yaklaşımın suç dünyasında da geçerli olduğunu görmekteyiz. Suç 
şüphesiyle savcı önüne çıkarılan çocukların ifadesinin çoğunlukla ayakta 
durdukları halde alınmasının başka bir açıklaması olamaz.

8.4. Orantılılık İlkesi
ÇHDS 4/1. madde fıkrasında, “Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim 

kararları, danışmanlık, şartlı salıverme, bakım için yerleştirme, eğitim ve 
meslek öğretme programları ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi çeşitli 
düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve 
kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır.” denilmek 
suretiyle orantılılık ilkesine değinilmiş olmaktadır.

Orantılılık ilkesi göz önünde bulundurularak yargılama ve hükümde uyulması 
gereken ilkelere ve yargılama yapan makama kılavuzluk edecek ilkelere Pekin 
Kuralları 17/1. madde fıkrasında değinilmiştir. Buna göre:

(a) Verilecek ceza sadece suçun ağırlığı ve işleniş tarzıyla değil, çocuğun içinde 
bulunduğu koşullar ve ihtiyaçları ve hem de toplumun gereksinimleri ile 
de oranlı olmalıdır. 

(b) Çocuğun kişisel özgürlüğüne getirilecek kısıtlamalar çok dikkatli bir 
incelemeden sonra konulmalı ve bu kısıtlamaların mümkün olduğu kadar 
az olmasına özen gösterilmelidir. 

(c) Özgürlükten yoksun bırakma, suçun başka bir kişiye yönelik ciddi bir 
saldırı niteliğinde bulunması veya çocuğun ciddi suç işlemeyi itiyat haline 
getirmiş olması halleri dışında verilmemelidir. 

(d) Çocuğun ıslah edilmesi ilkesi çocuklara ilişkin davalarda yol gösterici ilke 
olmalıdır.”

8.5. Özgürlükten Yoksun Kılma Tedbirinin
       Son Çare Olması Gerektiği
Bu ilkeye 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası’nın “Temel İlkeler” başlıklı 

4/1-i madde fıkrası bendinde “Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler 
ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması” ilkesinin gözetileceği 
belirtilmiş olmasına rağmen, suç soruşturma ve kovuşturması aşamalarında 
SSÇ’ler hakkında özgürlükten yoksun kılma tedbirinin son çare olması gerektiği 
noktasında ülkemizdeki uygulamada çelişkili kararlar olduğu gözlenmektedir. 

Gerek ÇHDS ve gerekse de Pekin Kuralları’nda özgürlüğün kısıtlanması için 
öngörülmüş asgari bir yaş sınırı yoktur. Bu nedenle her devlet, hem ÇHDS ve hem 
de Pekin Kuralları’nı göz önünde bulundurarak, yorum yoluyla asgari yaş sınırı 
belirlemektedir. Ülkemiz pozitif hukukunda 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası’nın 
“Tutuklama Yasağı” başlıklı 21. maddesinde, on beş yaşını doldurmamış çocuklar 
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hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı 
tutuklama kararı verilemeyeceği düzenlenmiş olup, buna göre (Türkiye’de) 
15 yaşından küçük bir çocuğun tutuklanabilmesi için isnat edilen/atılı suçun 
cezasının üst sınırının beş yılı aşması zorunludur. Bu matematiksel bir kural 
olduğundan/yoruma kapalı olduğundan uygulamada fahiş adli hatalar dışında 
hataya rastlanması mümkün gözükmemektedir. Asıl sorun diğer hallerde (üst 
sınırı beş yılı aşan durumlarda 15 yaşından küçük çocukların tutuklanmasında ve 
15-18 yaş aralığındaki çocukların tutuklanmasında) görülmektedir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken ilke, özgürlükten yoksun kılma tedbirinin 
“son çare” olması gerektiğidir. ÇHDS’nin 37/1-b madde bendinde “…Bir 
çocuğun tutuklanıp alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en 
son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile 
sınırlı tutulacaktır.” denilerek ve yine Pekin Kuralları’nın 13/1. madde fıkrasında 
“Yargılamanın tutuklu olarak yapılmasına en son çare olarak başvurulmalı ve 
süre mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.” denilmek suretiyle çocuk yararına 
bir standart getirilmek istenmiştir. 

Yargılamanın tutuklu olarak yapılmasına en son çare olarak başvurulmasının 
nedeni, tutuklanan çocukların cezaevinde yeni suçlar öğrenmelerini, cezaevi 
ortamında psikolojilerinin bozulmasını ve suçlu çocuk sayılmayı içselleştirmelerini 
önleyerek yeniden suça itilmelerinin önüne geçmektir (Balo, 2013: 280)

ÇHDS’nin 3/1. madde fıkrasında, “Kamusal ya da özel sosyal yardım 
kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından 
yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel 
düşüncedir.” denildiği halde, özellikle tutuklama ceza yargılaması koruma tedbiri 
söz konusu olduğunda, bu ilkenin göz ardı edildiği gözlenmektedir.

ÇHDS’nin 37/1-b madde bendinde, hiçbir çocuğun yasadışı ya da keyfi 
biçimde özgürlüğünden yoksun bırakılmayacağı, bir çocuğun tutuklanması, 
alıkonulması veya hapsinin yasa gereği ve ancak en son başvurulacak bir 
önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacağı 
belirtilmesine rağmen, Türkiye’deki mahkemelerde, (üstelik soyut ve şablon 
gerekçelerle) çocukların yıllarca tutuklu kaldıkları sık görülen, vaka-i adiyeden 
(hayatin normal akışına uygun, şaşırtmayan)  uygulamalardır.

ÇHDS’nin 3/2. madde fıkrasında, “Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının, 
vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve 
ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı 
sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar.”  
denildiği ve yine ÇHDS’nin 37/1-c madde bendinde, “Özgürlüğünden yoksun 
bırakılan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan 
saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak 
davranılacaktır…” denildiği halde, Pozantı M tipi Kapalı Cezaevi’de çocuk 
hükümlülerin yaşadıkları tecavüze ilişkin skandal bu ilkenin de göz ardı edildiğini 
göstermektedir (Bkz.http://haber.sol.org.tr).
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Bu konuyla ilgili olarak sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Çocukların 
toplumsallaşmalarının temeli aile içinde büyümeleridir. Bu nedenle cezaevine 
konulmaları gelişmelerinin en önemli bu safhasını sekteye uğratacaktır. 
Dolayısıyla tutuklama kurumu çocuklar için söz konusu olduğunda iki kere 
düşünülmeli ve ince eleyip sık dokunmalıdır.

8.6. Sadelik İlkesi
Sadelikten kasıt, gerek soruşturma işlemlerinin ve gerekse de kovuşturma 

işlemlerinin yapıldığı yerlerin (savcı odası-duruşma salonu gibi) sade olarak 
tasarımlanmış olması ve yargıç, savcı ya da ilgili çocuk polislerinin sivil giyimli 
olması (yargıç için cübbesiz olmak gibi) gerektiğidir. Bu ilke, çocukların 
yargılandığı duruşma salonlarının yetişkinlerin yargılandığı duruşma salonlarından 
farklı olmasını gerekli kılmaktadır. Örneğin, bir çocuğun yargılandığı duruşma 
salonunda yargıç ya da diğer görevliler için kürsü bulunmamalıdır. Bunun yanında 
SSÇ’nin bulunduğu yerde parmaklıklarla çevrili bir yer olmamalı, duruşma 
salonu sade döşenmiş olmalı (Balo, 2013: 281-282) ve mümkün olduğunca sıcak 
bir ortam havası yansıtılmalıdır. 

Çocukların ifadesinin alındığı savcı odaları ile yargılandıkları duruşma 
salonlarının yetişkin sanıklarla aynı yerler olması gerçeği karşısında, bu ilkenin 
de ülkemizde uygulanmadığını ve güçlü bir irade ile birlikte devrim gibi 
değişiklikler olmadığı sürece de uygulanamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

8.7. Saygınlığına Özen Gösterilmesini İsteme Hakkı
Bu hak, yalnızca çocuklar için değil, yetişkinler için de aynı şekilde geçerlidir. 

Başka bir deyişle bir suç ile itham edilen her insanın, “sırf insan olmak” dolayısıyla 
soruşturma ya da kovuşturma makamlarından saygınlığına özen gösterilmesini 
isteme hakkı vardır.

ÇHDS’nin 40/1. madde fıkrasında “Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını 
ihlal ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlal ettiği kabul edilen 
her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda 
yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları göz önünde bulundurularak, 
taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan 
haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele 
görme hakkını kabul ederler.” denilmek suretiyle  bu ilkeye değinilmiştir. 

Bu ilke gereğince, hakkında soruşturma ya da kovuşturma yürütülen 
çocuk toplumsallığına zarar verilmeden, kendisini toplumdan soyutlanmış ve 
ötekileştirilmiş hissetmesine neden olunmadan, kısacası kendine olan özsaygısını 
yitirmesine neden olunmadan soruşturulmalı ve kovuşturulmalıdır.

8.8. Suç Soruşturma ve Kovuşturmasıyla İlgili Yetkililerin Takdir Yetkisi
Bu ilkeye adli kovuşturma olmaksızın önlem alınması da diyebiliriz. Pekin 

Kuralları 11/1. madde fıkrasında bu ilkeden bahsedilmiş ve çocuk suçlularla 
ilgili olarak mahkeme, heyet, konsey, vb. yetkili makamlarca genel mahkemede 
yargılamadan başka çarelerin olup olmadığı hususunun göz önünde bulundurulması 
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gerektiği belirtilmiştir. Çocukların genel mahkemelerde yargılanmaları yerine, 
bu konularda uzmanlaşmış özel mahkemelerde yargılanmaları önemli bir adım 
olsa da, yeterli değildir. Tercih edilmesi gereken ise, alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarına başvurularak, çocuklar mahkeme ile tanıştırılmadan uyuşmazlığın 
çözümü yoluna gidilmesidir. Sorunun bu şekilde çözümlenmesi halinde çocuğun 
mahkemelerde yargılanarak mahkûm ya da hükümlü şeklinde damgalanmasının 
önüne geçilebileceği gibi, yargılama aşamasının doğuracağı çeşitli psikolojik 
sakıncalar da giderilmiş olacaktır. Bu nedenlerle yetkili makamlar çocuk 
suçlarıyla ilgili davalarda resmi ceza usulüne başvurmaksızın asgari kurallar 
çerçevesinde olayı çözüme kavuşturmalıdırlar (Pekin Kuralları m.11/2.).

Olması gereken bu olsa da, ülkemizde kimi zamanlarda yetkili makamların, 
çocuk suçlarıyla ilgili davalarda resmi ceza usulüne başvurmaksızın asgari kurallar 
çerçevesinde olayı çözüme kavuşturmaları gerekliliğini, trajikomik şekilde yanlış 
yorumlayarak; ÇHDS’nin 37/1-a madde bendinde, on sekiz yaşından küçük 
olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası verilemeyeceği hüküm altına 
alınmışsa da, Türkiye’de 1980 askeri darbesinden sonra, yaşı mahkeme kararıyla 
büyütülüp idam edilen 17 yaşındaki Erdal Eren’i hatırlamamak olanak dışıdır.

8.9. Yasal Temsilcinin Karar Sürecine Katılması Hakkı
Bu ilkeye 5395 sayılı ÇKY’nın 4/1-d madde bendinde değinilmiştir. 

İlke ÇKY’nın 4/1-e madde bendinde “Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu 
kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmaları” gerektiği 
belirtilerek ifade edilmiştir. Aslında yasal temsilciler için bir hak olmasının 
yanında aynı zamanda çocuğun mutlak yararı için kendilerine verilmiş bir 
ödevdir de.

Bu ilkeye göre hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen çocuğun 
yasal temsilcileri, soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin işlemler sırasında çocuğa 
psikolojik ve duygusal yardımın bir parçası olarak hazır bulunma hakkına 
sahiptirler. Bu hak gereğince ilgili makamlar, özellikle çocuğun çıkarları için 
(çocuğun yüksek yararı ilkesi gereği) hazır bulunan yasal temsilci ile soruşturma 
ve kovuşturma makamları işbirliği halinde çalışarak gerçeği ortaya daha kolay 
çıkartabilecek ve işlemlerin süratle yapılması sağlanacaktır. Ancak istisnai 
hallerde de olsa yasal temsilcilerin hazır bulunmamaları çocuğun çıkarına olursa 
(örneğin, yasal temsilcilerin çocuğa karşı düşmanca bir tavır sergilemeleri 
halinde) duruşmaya alınmayabileceklerdir (Pekin Kuralları m.15).

SSÇ’ler Bakımından Öngörülmüş Lehe Düzenlemeler
Çocukların doğdukları andan itibaren hem anne ve babasının, hem çeşitli 

kurum ve kuruluşların ve hem de hukukun korumasına ve yardımına ihtiyacı 
olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir (İnan, 1980: 245).

Bu gerçekliğin bilinciyle yasalarımızda SSÇ’ler bakımından öngörülmüş olan 
bazı lehe düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar; 
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1) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa’nın 
106/4. madde fıkrası gereğince çocuklar hakkında hükmedilen adlî para 
cezasının ödenmemesi halinde, bu ceza hapse çevrilemeyecektir.

2) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa’nın 11, 
12 ve 15. maddeleri gereğince, çocuklar hakkındaki hapis cezaları çocuk 
kapalı cezaevi ve çocuk eğitim evlerinde infaz edilecektir.

3) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa’nın 107/5. 
madde fıkrası gereğince koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, 
hükümlünün on beş yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 
bir gün, iki gün olarak dikkate alınacaktır.

4) 5271 sayılı CYY’nin 118/1. madde fıkrası gereğince sanık, on sekiz yaşını 
doldurmamış ise, duruşma kapalı yapılacak ve hüküm de kapalı duruşmada 
açıklanacaktır.

5) 5271 sayılı CYY’nin 150/2. madde fıkrası gereğince müdafii bulunmayan 
şüpheli veya sanığın çocuk (on sekiz yaşını doldurmamış) olması halinde 
istemi aranmaksızın müdafi/savunman/avukat ataması yapılacaktır.

6) 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası 21. maddesinde “Onbeş yaşını 
doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını 
gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.” denilmek 
suretiyle belli dereceye kadar olan cezalar içeren suçlarda  çocuklar 
hakkında tutuklama yasağı öngörülmüştür. 

7) Seçenek yaptırımlara çevirme zorunluluğu yetişkinlerde mahkûm olunan 
otuz gün ve daha az süreli hapis cezası için geçerliyken; 5237 sayılı TCY 
nin 50/3. madde fıkrası gereğince fiili işlediği tarihte on sekiz yaşını 
doldurmamış bulunanlar için bir yıl veya daha az süreli hapis cezası 
geçerlidir.

8) 5237 sayılı TCY’nin 51/1. madde fıkrası gereğince yetişkinlerde 
ertelemede, işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis 
cezasına mahkûmiyet söz konusuyken bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği 
sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler bakımından üç yıldır.

9) 5237 sayılı TCY’nin 53/4. madde fıkrası uyarınca fiili işlediği sırada on sekiz 
yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında 53/1. madde fıkrasında sayılan 
ve kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin yasal 
sonucu olarak hak yoksunluklarına hükmedilemez.

10) 5237 sayılı TCY’nin 58/5. madde fıkrası uyarınca fiili işlediği sırada 
onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla 
tekerrür hükümleri uygulanmayacaktır.
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11) TCY 66/1. madde fıkrasında düzenlenmiş olan dava zamanaşımı süreleri 
çocuklar söz konusu olduğunda, 66/2. madde fıkrasına göre, fiili işlediği 
sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar 
hakkında, bu sürelerin yarısının; on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz 
yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle 
kamu davasının düşeceği ifade edilmiştir. Yine benzer bir lehe düzenleme 
68. maddede ceza zamanaşımı için de öngörülmüştür.

12) 5395 sayılı ÇKY’nın 15/1. madde fıkrası gereğince, suça sürüklenen çocuk 
hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı 
tarafından bizzat yapılacaktır. Bunun yanında aynı maddenin 2. fıkrasına 
göre, çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler 
sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilecektir. 

13) Yine 5395 sayılı ÇKY’ya göre, çocuklarla ilgili kovuşturma işlemleri de 
çocuklara mahsus çocuk mahkemelerinde yapılacaktır. (Türkiye’de 46 
değişik yerde çocuk mahkemesi ile 5 tanesi İstanbul’da olmak üzere, 9 
değişik yerde çocuk ağır ceza mahkemesi bulunmaktadır.)

Sonuç ve Öneriler
1) Her şeyden önce şu noktanın altını çizmekte yarar vardır: Önemli olan 

çocukların suç işlemesini önleyecek bir sistemin kurulmasıdır; yoksa 
çocukların suç işledikten sonra cezasız bırakılmamasıyla övünecek bir 
sitemin varlığı değil.

2) Çocuk suçluluğuna karşı geniş, hoşgörülü ve olgun şekilde yaklaşmalıyız. 
Duygu sömürüsü üzerinden çocukların canavar olarak gösterilmesine 
geçit vermemeliyiz. Bu anlamda medyanın kendisine çeki düzen 
vererek, kapitalizmin dümen suyundaki paternalizmin, çocukları nesneye 
dönüştürme aracı olması engellenmelidir. 

3) “Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle 
hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ülküler 
ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma 
ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini gözönünde bulundurarak,” 
(ÇHDS’nin önsözünden) çocukları yargılamaktan ziyade, onarıcı adalet 
sistemlerini devreye sokarak, onları yargılanarak birer hükümlü/mahkûm 
olarak damgalanmaktan kurtarmalıyız. Kendimizle barışamıyorsak da, hiç 
değilse çocuklarımızla barışalım ve uzlaşalım.

4) Suç ve özellikle çocuk suçluluğunun temeline, kapitalist çekirdeğine 
inilmelidir. Yalnızca polisiye tedbirleri, polis devletleri alır. Hiçbir 
şey yapamıyorsak, önyargı etiketlerini kazıyalım yeter. Bir kısa film 
izlemiştim küçüklüğümde, kendi çocukluğumdan bir kare de olabilir; tam 
hatırlamıyorum, belki de zihnimin bir savunma mekanizmasıyla hatırlamak 
istemiyorum: Burnu sümüklü bir köylü çocuğuna potansiyel suçlu gözüyle 
bakan küçük burjuva bir anneydi başroldeki. Köylü çocuğuyla oynayan 
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oğluna “onlarla oynama oğlum” diyordu ve köylü çocuğu da kendisini 
tehlikeli bir hayvan gibi gören sistemin zavallı kadınına hayretler içinde, 
ama mahzun bir şekilde bakıyordu. İşte bu nedenle, bizler, ne zaman 
ezilmiş ve üstü başı yırtık sümüklü bir köylü çocuğu görsek, empati 
yaparak, kendimizi her zaman bu mahzun bakışlı çocuğun yerine koyalım. 

5) Özellikle sürekli gelişme gösteren insan yavrusu olan çocukların hakları 
söz konusu olduğunda, hak ve özgürlükler, mevzuat hükümleri ya da 
uluslararası metinlere hapsedilmemeli ve bu şekilde kısırlaştırılmamalıdır. 
Gelişmesi ve çoğalması için güzel olan hiçbir kavram ve değeri 
tanımlamamalı, mevzuatın dar kalıplarına hapsetmemeliyiz.

6) Çocuk ceza hukuku felsefesi, cezalandırma üzerine oturtulmamalıdır. Akıl 
ve irade sahibi yeni insanlık, cezalandırmanın amacının intikam olduğu 
bin yıllar dolu geçmişten “hemen” sıyrılmasını becerebilmelidir. Artık, 
evrimsel bir toplumsal gelişmenin akıntısına kendimizi bırakmadan, 
insanlık için dev adımlar içeren devrimci adımlar atılmasının gerekli 
olduğu zamanın geldiğini ve o zamanın şimdiye ait olduğunu ruhumuzda 
hissetmeliyiz.

7) Çocukların hak ve özgürlüklerini, devlet/leviathan yetkililerinin iki dudağı 
arasından çıkacak yasalar ve toplumsal gerilikleri bünyesinde bir virüs 
gibi barındıran örf ve adetler ve diğer toplumsal alışkanlıklar ve önyargılar 
belirleyememelidir. Belirleyici olan tek gerçeğin, adaletin gereği ve insan 
onuru olduğu zihinlerimizde ve uygulamada tescillenmelidir.

8) Leviathan’ın Yasaları, her çocuğun aynı düzeyde gelişmediğini gözetmek 
zorundadır.

9) Suç, somut bir kavram olmasına rağmen, soyutmuşçasına sonuçlara ve 
yaptırımlara bağlanmaktadır. Oysa somut olarak varolan hiçbir şey, soyut 
bağlamda ele alınmamalıdır. Yoksa çocuklarımız, somut suç değirmeninin 
öğüttüğü buğdaylara dönüşecektir. O nedenle hukuk ve hukukçuların bu 
soruna el atmalarını beklemeden bütün aydınların duyarlı davranmaları 
gerektiği gibi; aydınların konuya yaklaşımı, yalnızca çocuk odaklı değil, 
genel kavrayış odaklı/sistem odaklı olmalıdır.

10) Uygarlık yolunda ortalama her yirmi yılda bir çocuk ve çocuk suçluluğuna 
yaklaşım daha modern bir hal almakta; ancak yasa yapıcılar ve 
uygulayıcılarda bunu en az on yıl geriden takip etmektedirler. Bu nedenle 
hem yasa yapıcılar hem de yasa uygulayıcıları suç, çocuk suçluluğu ve 
çocuk kavramları üzerinde felsefi derinliği olan sürekli bir farkındalık ve 
bilinçlendirme eğitimine tabi tutulmamalıdırlar.

11) Burada çocuk suçluluğu kavramını sosyolojik, psikolojik, kültürel, siyasal 
ve felsefi bir bütün içindeki sisteme dair bir kavram olarak değil de, sırf 
hukuki bir kavram olarak ele alacak olursak; hem soruna yanlış teşhis 
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koymuş oluruz, hem de çözümü yanlış yerlerde aramak bahtsızlığına 
düşeriz. 

 Bu konuya sırf hukuki bir sorun olarak bakarsak, vahşi kapitalizmin vicdani 
sorumluluktan kurtulmak için geliştirdiği duygu sömürüsü taktiğinin 
engellerine takıldığımızı bile fark edemeyiz. 

 Bu kavramı sırf hukuki sorun/kavram noktasına indirgemek demek, 
suçu sistemin üzerinden alarak, aslında sistemin birer mağduru olan suça 
sürüklenen çocukların omuzlarına yıkmak anlamına gelecektir. 

 Hukukun uygulayıcıları olan yargıç, savcı ve savunmanların çocuk 
suçluluğu fenomenini/görüngüsünü sırf hukuki sorun/kavram olarak ele 
almamaları için, öncelikle mevzuat hükümlerinin lafzından ve yüksek yargı 
içtihatlarının şekilci şablonculuğundan kurtulmaları gereklidir. Bunun 
için de yasama organlarınca kendilerine dayatılan mevzuat hükümlerinin 
lafzıyla bağlı kalmaksızın, onları yorum tekniğiyle insan/çocuk hak ve 
özgürlükleri bağlamında/lehinde genişleterek yorumlamaları ve yüksek 
yargı organlarınca kendilerine şablon olarak sunulan şekilci içtihatların 
ezberciliğinden kaçınmaları gereklidir.

12) İnsan yavrusu olan çocukların yetişkinlikte elde edecekleri haklardan 
önce; henüz çocukken, çocuklara özgü ve onları koruyup, gelişmelerinin 
önündeki engellere karşı bir siper özelliği taşıyan, yetişkinlerden daha güçlü 
haklara ihtiyaçları vardır. Bu hakların keşfedilenlerinin yanında her yeni 
gün keşfedilmeyi bekleyenleri de vardır. Bunları keşfedip, çocuk hak ve 
özgürlükleri dünyasının hizmetine sunarak; çocukların sağlam karakterli, 
toplumsal, psikolojik ve fiziksel gelişmişliğe ulaşmış sağlıklı birer yetişkin 
olmaları yolunda onlara yardımcı olmak, başta aileler, öğretmenler, 
hukukçular ve konusunda uzman olan tüm meslek mensupları, bilim 
insanları ve tüm aydınların görevidir.

13) Günümüz modern hukuk sistemleri, Ortaçağ’dan kalan, çocuğun bir 
günah ürünü olduğu, dolayısıyla varlığının dahi bir kötülük içerdiği savını 
reddeden bir temelde yükselmek zorundadır. Bu nedenle çocuğun suç 
mahsulü olduğu düşüncesinden hareketle, onun namus tezgâhında lime 
lime doğranmasına asla prim verilmemelidir.

14) Hukukçuları mevzuat hükümlerine odaklanmış bir hukuk düzeninde suç, 
suçlu ve suç sayılan eylem üzerinde yoğunlaşma beklenmeyeceği için, o 
hukuk düzeninin egemen olduğu yerlerde ne suç, ne de çocuk suçluluğunun 
gerçek nedenlerinin tespiti ve çaresi üzerinde yol alınamayacaktır. O 
nedenle hukukçular, mevzuat hükümlerine odaklanmak yerine, hukukun 
evrensel kurallarına ve hukuk felsefesine odaklanma yönünde teşvik 
edilmelidirler.
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15) Kişisel patolojileri bir kenara bırakmadan, suçun ve suçlunun çözümlemesi 
gerçekçi bir şekilde yapılamayacaktır. O nedenle çocuklarda görülen suç 
eğilimini, onların psikolojik varlıklarının eseri olan birtakım sapmalarda 
aramak yerine, genelleştirmeye uygun sonuçlar almaya yönelik, 
gerçekçi araştırmalar yapılmalıdır. Bu gerçekçi araştırmalar için de bilim 
insanlarının masa başında değil, adliye koridorlarında ya da cezaevi 
koğuşlarında çalışma yapmaları yerinde olacaktır. Bu şekilde yapılacak 
gerçekçi ve somut araştırmalarla, çocuk suçluğunun arkasındaki nedenleri, 
bu nedenlerin değişkenlerini araştırmak anlamında özgül nedenlerinin 
ortaya konulması ve bu anlamda çocuk suçluluğu etiyolojisinin net bir 
şekilde tespiti gerekir.

16) Suça sebep olan etkenlerle mücadele etmedikçe, çocuk suçluların azalması 
için yapılacak her mücadelede birazda suça sürüklenen çocuğa karşı 
mücadele anlayışının izini bulursunuz. Gidin adliyelere ve karakollara 
bakın; karakol koridorlarında, savcı ve duruşma kapıları önünde bekleşen 
çaresiz ailelerin ezik çocuklarını gördüğünüzde ne dediğimi görerek 
anlayacaksınız. Bu nedenle çocuklar söz konusu olduğunda, suçu önleme 
çabasının, suç davranışına iten nedenleri ortadan kaldırmak olarak 
anlaşılmalıdır. 

17) Vahşi kapitalizm, ne kadar ehlileştirilirse ehlileştirilsin,  dişleri arasında 
insanlığı çiğnemeye ve çocukların “gülen yüzünü” bizden çalmaya devam 
edecektir. O nedenle dişleri arasında insanlığı çiğneyen ve bununla 
yetinmeyip, çocuklarımızın “gülen yüzünü” nü çalan “kapitalizm” isimli 
cani hırsıza “dur” diyelim.

18) Çocuklara hangi davranışların yasak olduğunu değil; hangi davranışın 
meşru ve doğru olduğunu öğretmeliyiz. Çünkü yasalar, çocukların 
dünyasının konusu değildir. Bu nedenle soğuk yasaların çocuklarımızın 
sıcak dünyasına girmesine izin vermeyelim.

19) Koca koca adamlar için, koca koca adamların suç saydığı eylemleri, 
çocukları yaşındaki insanların gerçekleştirmeleri halinde, sırf bu eylemleri 
gerçekleştirdikleri için koca koca adamlarla aynı kalıba sokulmalarının 
hiçbir mantığı yoktur. O yasaları çıkartanlara, çıkardıkları yasaların kendi 
çocuklarına da uygulanabileceği olasılığını hatırlatmak gerek. “Şu eylemi 
suç saydım, onu işleyen her insan suçludur” diyemezsiniz. Çocuklar 
yaramazlık yaptıklarını düşünerek veya sonuçlarını algılamayarak yasaları 
ihlal ettiğinde bunun adı suç olmamalıdır. Aksine bir tutum takınarak, her 
yaramazlığı yasayla yasaklayarak, çocukları yetişkinler gibi cezalandırmaya 
çalışmakla, çocuklar, suç ve ceza nesnesine dönüştürülmemelidir. Suç 
dediğimiz kavram, algı, akıl ve toplumsallık gerektirir. O nedenle bu üç 
unsura da sahip olan insanları bağlamalıdır.

20) ÇHDS’de bazı durumlarda, tıpkı ülkemizdeki darbe dönemi Anayasası 
olan ve askerlerce yapılan, her özgürlük ve hak içeren maddesinden sonra 
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bir istisna hüküm fıkrasıyla, (tabiri caizse) kaşıkla verdiği özgürlüğü 
kepçeyle alan istisnalar/yasaklar getiren 1982 Anayasası gibi, bazı 
maddelerinde çocuklara tanıdığı hak ve özgürlükleri, örneğin ÇHS’nin 
13/1. madde fıkrasında “Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına 
sahiptir; bu hak, ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, 
sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber 
ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü 
içerir.” diyerek kaşıkla verdikten sonra, ÇHS’nin 13/2. madde fıkrasında 
“Bu hakkın kullanılması yalnızca: Başkasının haklarına ve itibarına saygı; 
Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlakın korunması 
nedenleriyle ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla 
yapılan sınırlamalara konu olabilir.” denilerek ve “Milli güvenlik, kamu 
düzeni, kamu sağlığı ve ahlakı” gibi belirsiz, ucu açık, nereye çekersen 
oraya gidecek kavramları kullanmak suretiyle kepçeyle ve ustaca geri 
almış olmaktadır. Zira bu kavramlar, iyi niyetli bir iktidarın elinde olumlu 
sonuçlar verse de, kötü niyetli iktidarlar her zaman görülme potansiyeli 
içerdiğinden çok da bir anlam ifade etmeyecektir. Gerçi insanların 
yüzyıllarca uğruna mücadele verdikleri ve halen de mücadeleye devam 
etmekte oldukları hak ve özgürlüklerini, iktidarların potansiyel iyi niyetine 
teslim etmek ne kadar mantıklıdır ki? Bu nedenlerle hukuk metinlerinde 
yer alan ve kötüye kullanılmaları her an olanak dahilinde olan belirsizlik 
içeren kavram ve tanımlamalardan uzak durulmalıdır.

21) Mevzuat hükümlerinin ne kadar ideal olsa da, asıl sorunun uygulayıcıların 
bu düzenlemeleri ne kadar içselleştikleri olduğu gözden uzak tutulmadan, 
uygulayıcıların modern ve çağcıl düşüncedeki kişiler arasından seçilerek, 
sürekli bir eğitime tabi tutularak ideal olarak hazırlanmış mevzuat 
hükümleri konusunda farkındalıkları artırılarak, bunları içselleştirmeleri 
sağlanmalıdır.

22) Mağdur çocukların haklarının en az fail konumunda olan çocukların hakları 
kadar önemli olduğu, dolayısıyla fail çocuk hakları konusunda ne kadar 
farkındalık geliştirilmişse, mağdur çocuk hakları bakımından da aynı 
bilincin ve farkındalığın geliştirilmesi gerekir. 

 Bunun için belki de yapılması gereken ilk iş, 5237 sayılı Ceza Muhakemesi 
Yasası’nın “tanımlar” başlıklı 2. maddesine “şüpheli”, “sanık” tanımı gibi, 
mağdurun da tanımı yapılmalıdır.

 Bunun yanında, suça sürüklenen çocuklar için öngörülen tüm hakların 
mağdur çocuklar için de öngörülmesi gerekir. Örneğin SSÇ’lere yönelik 
hukuksuz davranışlar ya da adli hatalar dolayısıyla öngörülen tazminat 
hakkı mağdurlar için de öngörülmeli, mağdurun güvenliği sağlanmalı, 
topluma kazandırılması için önlemler alınmalıdır.

23) Sırf insan olmak dolayısıyla istisnasız bir şekilde tüm insanlara tanınmış 
olan, insan onurunu geçerli kılmanın araçları olarak düşünülen özgürlükçü 
ve eşitlikçi olan, bölünmez, devredilemez, devletlerce reddedilemez ve 
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kısıtlanamaz, birbiriyle iç içe geçmiş, birbirinin varoluş sebepleri olan ve 
siyasi haklara ilaveten, ekonomik ve sosyal hakları da göz ardı etmeyen 
haklara “insan hakları” denildiği için, bu hakları çocuk haklarının da 
koruyucusu saymalı ve çocuk haklarından ayrı düşünmemeliyiz.

24) Çocukluk istisnai bir gelişim evresidir. İnsanın var oluşunun tohumunun 
atıldığı bir dönemdir. Gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi, insan ömrünün 
geçici bir dönemi değil; bütün bir ömrün tüm dönemlerine damgasını 
vuran kalıcı bir temeldir. Tek cümleyle söylemek gerekirse, insan ömrünün 
geri kalan süreci için örnek alınacak ilk türevidir. İnsanın prototibidir./İlk 
örneğidir. Bu nedenle ileriki yaşların temeli olacak bu prototipin hem fiziksel 
hem de psikolojik olarak sağlıklı olması gerekir. İleride suç işlemeyen bir 
yetişkin yaratmak istiyorsak,  çocukları ve toplumu suçtan kurtarmalıyız. 
Bunun için de insan onuruna yaraşır yeni bir dünya kurmalıyız. 

25) ÇHDS’nin önsözünde de belirtildiği üzere, “Uluslararası İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nde, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi ve 
yardıma hakkı olduğunu ilân ettiği” unutulmamalıdır.

26) Lütfen bulanık düşünmeyelim. Uyuyan insanlar rüya görür gibi bulanık 
düşünürler. Bütün sorun çocuğa bakış açısı eleştirilen geleneklerde ya da 
mevzuat hükümlerinde değildir. O geleneklerin ve mevzuat hükümlerinin 
üzerinde ve o geleneklerin ve mevzuat hükümlerinin yaşamasına olanak 
sağlayan mevcut sistemdedir. Zira suç ne kadar sosyal bir sorunsa, çocuk 
suçluluğu da o kadar sistem sorunudur. O nedenle çocuğa bakış açısından 
önce, insana bakış açısı değişik olan bir sisteme ihtiyaç vardır.

27) Çocukların yargılanmalarının yapıldığı çocuk mahkemeleri yalnızca 
gerçeğin peşine takılıp kalmamalı, aynı zamanda suçlu çocukların 
rehabilitasyonunun/iyileştirilmesinin başladığı bir dönemin gerçekleştiği 
yer konumunda da olmalıdır. 

28) Karl Marx’ın “Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde 
yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.” diyerek çok önemli 
bir noktaya değinmiştir: Eylemsellik. Evet, insanlık için ne kadar güzel 
şeyler düşünsek ve ne kadar güzel teoriler üretsek de, bunları eyleme 
dönüştürmeden hiçbir soruna çözüm bulamayız ve hiçbir derde çare 
olamayız. O halde şimdi konuşulanlar bir düşünce ürünü olarak burada ya 
da kütüphanelerin tozlu raflarında kalmamalı; sokaklarda, meydanlarda, 
üniversitelerde, halkın içinde dolaşmalıdır. Kısaca söylemek gerekirse, 
dünyayı ve onun sorunlarını akademik yalnızlıklar içinde bırakmadan, 
eylemselliğe dönüştürülecek çözüm teorileri üretmeli ve bunları halkla 
buluşturmalıyız. Aksi halde, fildişi kulelerinde akademik yalnızlıklar 
içinde, konformist bir yaşam süren akademisyenlerden ya da felsefecilerden 
ne farkımız kalır. Gelin halka inelim/ya da yükselelim nasıl anlamak 
isterseniz. Halkı aydınlatıp, öncü olalım. Egemen sınıfların elindeki en 
büyük silahı, cehalet silahını ellerinden alalım.
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29) Afrika’da çocuklar açlıktan ölürken; beyaz adam kronik obezite/aşırı yağ 
birikmesi tedavisine milyar dolarlar harcıyorsa, biz neyin adaletinden, 
neyin suçundan, neyin suçlusundan bahsediyoruz. Her şey bu kadar net. 
Tablo bu kadar vahim. Adalet bu kadar yok. İnsanlık bu kadar ölmüş. Suç 
bu kadar anlamını yitirmiş, ama mücadele de bir o kadar gerekli. 

30) Sahte ilgiler ve sahte kamusal yaklaşımlar, akademik bakışlar çocukları 
suç ve suç dünyasından kurtaramaz. Bu nedenle yalnızca bilim adamı, 
akademisyen, felsefeci, hukukçu olmayalım; en çok da eyleyici olalım.
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Hapishanede Çocukluk: Özgürlüğünden Yoksun Çocuklar

İbrahim Arap1

Giriş
Cezalandırma sisteminde ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

Bununla birlikte neredeyse istisnasız biçimde günümüz devletleri “kapatma” 
mekanizmasını benimsemiş durumdadır. Modern kapatma mekanizması olarak 
cezaevlerinin meşruiyeti iki temel gerekçeye dayanmaktadır: İlk olarak, toplumu 
suçlulardan yalıtarak korumak; ikinci olarak suçluları rehabilite ederek topluma 
kazandırmak. Bu iki temel gerekçeye koşut olarak cezaevlerinin suçu önleyici 
(caydırıcı) olması da beklenmektedir. Bununla birlikte caydırıcılık işlevi ile 
rehabilitasyon işlevi arasında bağdaşmazlık bulunmaktadır (Giddens, 2008: 882). 

Yetişkinlerin “kapatılması” toplumsal açıdan daha az tartışmalı bir konu olarak 
görülürken çocukların “kapatılması” görece daha tartışmalıdır.  Çocukların suça 
itilmesi ve buna ilişkin yaptırımlar üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Çocukların kapatılmasına başta uzmanlar olmak üzere toplumun çeşitli 
kesimlerinden itirazlar gelebilmektedir. Bu itirazların bir kısmı çocuk suçluların 
yetişkin suçlulara dönüşmesinin önlenmesi ve suçu önlemede başarılı olmak 
iken, bir kısmı bütünüyle insan hakları temelindeki kaygılara dayanmaktadır.

Çocuklara özgü infaz kurumlarını ele alan bu çalışmada çocuk adalet 
sistemine ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler incelendikten sonra çocuk 
cezaevlerinin işleyiş koşulları, yönetimi ve denetimine ilişkin resmi raporlar, 
istatistikler ve araştırmalardan yararlanılarak çocuk cezaevlerinin koşullarına 
ve günümüzdeki infaz anlayışına ilişkin durum tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda bir ceza infaz kurumu ziyaret edilerek gözlem ve kurum 
persoenli ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında 
ve sonuç kısmında kaynak gösterilmeyen bulgular anılan görüşme ve gözlemlere 
dayanmaktadır. 

1. Özgürlüğünden Yoksun Çocuklara İlişki Hukuksal Düzenlemeler
Bu kısımda hem uluslararası hem de ulusal düzenlemelere yer verilmektedir. 

Düzenlemeler seçilirken konuyla doğrudan ilgili olanlar olmasına dikkat 
edilmiştir. Ayrıca ulusal düzeyde sadece yasalarla sınırlı kalınmıştır 

1.1. Uluslararası Düzenlemeler  
Türkiye’de 2000’li yıllarda çocuk adalet sistemine ilişkin mevzuatta önemli 

değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerde ve değişikliklerin uygulamaya 
yansımasında iç dinamikler kadar Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği 
(AB) gibi kurumların etkili olduğu görülmektedir. 

1 Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. 
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BM’in hazırlayıp onaya sunduğu uluslararası sözleşmeler, kurallar ve 
protokoller, ayrıca BM ile bağlantılı örgütlerin sağladığı teknik destek ve gözetim 
mekanizması, Türkiye’deki çocuk adalet sistemindeki reformlarda etkili olmuştur. 
AB ise maddi destek vererek, kurumsal ve işleyişsel kapasiteyi güçlendirmeye 
yönelik eşleştirme projeleri ile ve müktesebata uyumda sağlanan ilerlemeyi 
ve gözlenen eksiklikleri içeren “ilerleme raporları” gibi mekanizmalarla etkili 
olmuştur. 

Uluslararası düzeyde çocuk adalet sisteminin hukuki çerçevesini çizen 
başlıca belgelerdeki ilgili hükümleri belirtmek ve büyük bir kısmı Türkiye’nin 
iç hukukunun parçası haline gelen uluslararası düzenlemeleri2  ne ölçüde yaşama 
geçirdiğini ortaya koymak önemlidir.

Çocuklara yönelik olarak hazırlanan ve çocuk haklarını en kapsamlı biçimde 
tanıyan 1989 tarihli BM Çocuk Hakları Sözleşmesi3 (ÇHS), çocuk suçluluğuna 
ilişkin hükümler içermektedir. Türkiye, ÇHS’ne 1994 yılında taraf olmuştur. 
Sözleşme Ocak 1995’te iç hukukun bir parçası haline gelmiştir.

Sözleşmenin 37. maddesine göre, “bir çocuğun tutuklanıp alıkonulması 
veya hapsi… ancak en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, uygun 
olabilecek en kısa süre ile sınırlı tutulacaktır… Özgürlüğünden yoksun bırakılan 
her çocuğa kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak 
davranılacaktır. Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararı 
aksini gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak… ve olağanüstü 
durumlar dışında ailesi ile yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkına 
sahip olacaktır.” 

Anılan Sözleşmenin 40. maddesine göre; “Taraf Devletler, hakkında ceza 
yasasını … ihlal ettiği kabul olunan çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir 
yasaların, usullerin, onunla ilgili makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik 
edecek”tir. “…Çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine 
olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır.”

İkinci önemli uluslararası belge, kısa adı “Pekin Kuralları” olarak bilinen 
1985 tarihli “Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari 
Standart Kurallar”dır.4  Pekin Kuralları, çocuk ceza adaleti sisteminin yönetimi ve 

2  1982 Anayasası’nın 90. maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle 
ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır…Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir… Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
andlaşma hükümleri esas alınır.”

3  Türkiye Sözleşmeyi imzalamış, onaylamış ve usulüne uygun olarak yürürlüğe koyarak iç 
hukukunun bir parçası haline getirmiştir.

4  Pekin Kuralları, “Çocuk Adalet Yönetimine İlişkin Ülkelerin Minimum Standartlarına 
İlişkin Kurallar” olarak da anılmaktadır.
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çocuk suçluların bakımı için asgari standart kuralları geliştirilerek üye devletler 
için model oluşturulması amacıyla benimsenmiştir. Özellikle personel alımı, 
eğitimi konusuna ve kurumlara çocukları yerleştirme dışında yeni alternatifler 
geliştirilmesini sağlayacak gerekli kaynakların sağlamasına vurgu yapmaktadır.

Pekin Kurallarından iç hukukumuzda da değişik ölçülerde yansımasını bulan 
bazı hükümler aşağıda belirtilmektedir;

 “Çocukların refahını arttırmak amacı ile aile, gönüllüler ve öteki toplumsal 
gruplar yanında okullar ile diğer kurumlar da dahil olmak üzere her kaynağın 
harekete geçilerek elbirliği ile çalışmaları” sağlanarak “hukukun araya girmesi 
olabildiğince aza indirilme”lidir5. 

“Çocuk ceza adaleti hizmetleri, hizmetteki personelin çalışma yöntemleri, 
yaklaşımları ve bilgileri de dahil olmak üzere sistematik olarak geliştirilmelidir.”

“Çocuk suçlulara uygulanabilecek kanunlar kabul edilmeli ve çocuk ceza 
adaleti alanında düzenlemeler yapılmalı… kurum ve kuruluşlar” oluşturulmalıdır.

Pekin Kuralları ile temelde çocuk ceza adaleti sisteminin devreye girme 
gerekliliklerinin en aza indirilmesi, böylece adalet mekanizması çerçevesindeki 
uygulamaların çocuklar üzerinde yaratabileceği zararlı etkilerin azaltılması 
amaçlanmaktadır. 

Türkiye’de yürürlükte olan Çocuk Koruma Kanunu’nun Kurallar ile uyumlu 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, Kurallarda öngörülen her mekanizma 
Kanunda benimsenmemiştir. 

Bir diğer uluslararası belge 1990 tarihli Havana Kuralları olarak bilinen 
“Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin Birleşmiş 
Milletler Kuralları”dır.6

Havana Kurallarının bazı önemli hükümleri şu biçimdedir: “Bir çocuğun 
belirli bir kuruma yerleştirilmesinin her durumda en son ve en kısa süre için 
başvurulacak bir yöntem olması gerek”ir.”7 “Özgürlüğünden yoksun bırakılan 
çocukların, güçsüz ve savunmasız durumları  nedeniyle özel bakıma ve korumaya 

5  Pekin Kurallarına göre, çocuk suçluluğu olaylarının yargı mekanizması dışında hallini 
kolaylaştırmak için topluluk programları, geçici gözetim ve rehberlik ve suç mağdurlarının 
zararlarının tazmini gibi çeşitli çabalar harcanmalıdır.

6  1990 tarihli Riyad İlkeleri olarak bilinen “Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin 
Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri ile Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi de önemli düzenlemelerdir. Ancak bu düzenlemeler kapsamları bakımından bu 
çalışmada inceleme dışı bırakılmıştır. 

7 “Bir çocuğun hapsedilmesi, başvurulacak en son tedbirdir.” Bu tedbir istisnaî hallerde 
ve zorunlu asgari bir süre için kullanılabilir. (Havana Kuralları, md. 1-2). “Çocukları 
tutuklamaktan mümkün olduğu kadar kaçınılır ve istisnaî hallerle sınırlı olarak tutuklama 
kararı verilir. Bu suretle alternatif tedbirlerin uygulanması için her türlü çaba gösterilir.”
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gereksinimleri” olduğu “haklarının ve esenliklerinin özgürlüklerinden yoksun 
bırakıldıkları süre içinde ve sonrasında güvence altına alınması gerek”ir.

Havana Kurallarında devletlere, kendi ulusal yasalarını, politikalarını  ve 
uygulamalarını, özellikle çocuk ceza adaleti sisteminde görevli her tür personelin 
eğitimiyle ilgili hususları Kurallar’ın ruhuna uyacak biçimde uyarlamaları ve bu 
Kurallar’ı en geniş kesimlere tanıtmaları çağrısı bulunmaktadır. Ayrıca, çocuk 
ceza adaleti sisteminde görev yapan her türden personelin işe alımı, eğitimi başta 
olmak üzere, Kurallar’ın başarılı biçimde uygulanmasını sağlayacak gerekli 
kaynakların tahsisi için devletler teşvik edilmektedir.

Kurallarda bir diğer önemli vurgu, tutuklu çocukların, hükümlü çocuklardan 
ayrı yerlerde tutulmalarıdır. Ayrıca kuruma girişi yapıldığı andan itibaren mümkün 
olan en kısa süre içinde, her çocukla bir görüşme yapılacağı ve çocuğun ihtiyaç 
duyduğu bakım tarzı ile kendisine uygulanacak programın özelliği ve düzeyi 
konusunda bütün faktörleri gösteren bir psikolojik ve sosyal rapor hazırlanacağı 
vurgulanmaktadır. Türkiye, gerek çocuk polisinde, gerek adliye bünyesinde görev 
yapan psiko-sosyal birim çalışanları eli ile yargılama öncesinde, gerekse de çocuk 
cezaevlerindeki psiko-sosyal birim eliyle belirtilen raporları hazırlamaktadır. 

“Çocukların içinde uyuyacakları yerler, o bölgenin standartları da göz önünde 
tutularak, genellikle küçük koğuşlardan veya tek kişilik yatak odalarından 
meydana gelir.”8 denmektedir. 

Uluslararası bütün düzenlemelerdeki temel amaç çocukların yargılama 
öncesi, yargılama ve yargılama sonrası tabi olacağı usuli işlemler ile gözaltı ve 
tutuklama durumunda olması gereken koşulları ayrıntılı şekilde düzenlemektir. 
Hepsindeki ortak hüküm tutuklamanın çocuk için uygulanması gereken en son 
yöntem olduğu ve bunun da mümkün olduğunca kısa tutulması gerektiğidir  
(Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (TBMM 
İHİK), 2010: 133-134).

Uluslararası düzenlemelerin yanı sıra BM, AB ve Avrupa Konseyinin 
desteği ile çocuk infaz sistemine ilişkin projeler yapılmaktadır9. Bu projelerden 
başlıcaları şunlardır; Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Yönetim Koruma ve Adalete 
Doğru Projesi, Etkin Hükümlü Yönetimi (Önce Çocuklar-Çocuk Koruma 
Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi) ve Çocuklar İçin Adalet 
Projesi. Uluslararası kurumlarla işbirliği içinde yapılan projeler çocuk infaz 
sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmuş, ulusal uygulamaları etkilemiştir.

8  Anılması gereken bir başka sözleşme ise, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesi’dir ancak içeriği itibariyle bu çalışmada inceleme dışı bırakılmıştır.

9  Bu konuda bilgi için CTGM’nin internet sayfasından “uluslararası çalışmalar” başlıklı 
kısma bakılabilir (http://www.cte.adalet.gov.tr/). Ayrıca bkz. (Çocuklar İçin Adalet Projesi, 
2014).
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1.2. Ulusal Düzenlemeler 
Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte kanunla ihtilafa düşmüş çocukların 

korunması, topluma yeniden entegre edilmeleri ve yeniden eğitilmelerinde 
yetersizlikler nedeniyle klasik model olarak ifade edilen suçu bastırmak, toplumu 
sapmalardan korumak amacı güden, caydırıcılığı güçlendirmek için tutuklama, 
alıkoyma ve hapsetme gibi yaptırımlara dayalı yaklaşımlar yerine alternatif 
yaklaşımları içeren mevzuat değişikleri olmuştur. 

2004 yılında yürürlüğe giren Ceza İnfaz ve Güvenlik Önlemleri Kanunu, 2005 
yılında yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) ve yine 2005 
yılında yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri ve Koruma 
Kurulları Kanunu klasik modelin yetersizliklerini giderip alternatifler geliştirerek 
bu alandaki toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılmış kanunlardandır 
(Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC), 2008: 34). Aşağıdaki kısımda Kanunlarla 
getirilen düzenlemelere ilişkin kısa bilgiler verilmektedir.10

1.2.1. 2004 tarihli 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ÇKK 

ile birlikte Türkiye’de  “hapishanede çocukluk”a ilişkin en önemli yasal 
düzenlemedir. 

İnfaz Kanunu genel olarak yetişkin hükümlü ve tutuklarla ilgili olmakla 
birlikte çocuklara özgü hükümler de içermektedir. 2004 yılında infaz sisteminin 
yenilenmesi sürecinde infaz mevzuatında çocuklara özgü düzenlemeler 
daha belirgin olarak yer almıştır. Bu durumun önemli bir nedeni uluslararası 
etkileşimdir. Nitekim Kanunun genel gerekçesinde uluslararası düzenlemeler 
açıkça vurgulanmaktadır: “ülkemizin kabul ettiği milletlerarası sözleşmelerde, 
kararlarda, tavsiye kararlarında, özellikle hapis cezalarının fiilen ve maddeten 
infazına ilişkin hükümler ve ilkeler yer almaktadır: Bunlar arasında, …Çocuk 
Haklarına Dair Sözleşme…” de bulunmaktadır. 

Kanun’da “çocuk kapalı ceza infaz kurumları” tanımlanmaktadır (5275 sayılı 
Kanun, md. 11); 

(1) “Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin veya diğer 
nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların 
barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri 
bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.

(2) Oniki-onsekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizikî gelişim durumları göz 
önüne alınarak bu kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar.

10  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu da çocuklara özgü 
hükümler içermektedir. Ancak kapsam dışı olduğundan çalışmada yer verilmemiştir. 
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(3) Bu hükümlüler, kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hâllerde kapalı ceza 
infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Kurumlarda 
ayrı bölümlerin bulunmaması hâlinde, kız çocukları kadın kapalı ceza infaz 
kurumlarının bir bölümünde veya diğer kapalı ceza infaz kurumlarının 
kendilerine ayrılan bölümlerinde barındırılırlar. 

(4) Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak 
uyulur.”

Kanun’da çocuk eğitimevleri de tanımlanmaktadır (5275 sayılı Kanun, md. 
15); 

(1) “çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin eğitilmeleri, 
meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek 
yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz; 
kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda 
sağlanır. 

(2) Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına 
devam eden ve onsekiz yaşını dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini 
tamamlayabilmeleri bakımından yirmibir yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde 
kalmalarına izin verilebilir.

(3) Haklarında tutuklama kararı bulunanlar ile 11 inci madde kapsamına 
girenler [çocuklara özgü güvenlik tedbirleri kararı alınanlar] hariç olmak 
üzere, bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler kapalı ceza infaz kurumlarına 
gönderilmezler” 

Kanun’da çocuk hükümlülere uygulanabilecek disiplin tedbirleri ve cezaları 
sayılmaktadır (5275 sayılı Kanun, md. 45-46). Kanun’un münhasıran çocuklarla 
ilgili hükümlerinin yanı sıra diğer bazı hükümlerinde çocuklara yönelik istisnalar 
ya da özel düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, “hükümlülerin çalıştırılması” ile 
ilgili 29. maddede çocuk hükümlüler için ayrı bir düzenleme öngörülmüştür. 

1.2.2. 2005 tarihli 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
ÇKK, İnfaz Kanunu kadar önemlidir. Bu Kanun uluslararası belgelerle 

uyum bakımından daha ileri bir düzenlemedir. Kanun’un genel gerekçesinde 
uluslararası düzenlemelere atıf yapılmaktadır; “Uluslararası belgelerde, suça 
sürüklenen çocukların yetişkinler gibi yargılanmaları ve cezalandırılmalarının, 
onları suç ve benzeri risklerden koruyamadığı gibi, daha fazla riske açık hale 
getirdiği gerçeğinden hareketle, çocuklara özgü kanun, usul ve makamların 
oluşturulması gerektiği bildirilmektedir. BM ÇHS ile, çocuklara özgü kanun, 
usul ve makamlar oluşturma gerekliliği tüm taraf devletler için bir yükümlülük 
haline gelmiştir.”  (5395 sayılı Kanun, Genel Gerekçe).

ÇKK’nın 1. maddesinde amacı “korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen 
çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına 
ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak açıklanmıştır.
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Kanun’un “temel ilkeler” kenar başlıklı 4. maddesinde uluslararası 
sözleşmelerle uyumludur. Örneğin “çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı 
tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması” BM ÇHS’nin temel 
vurgularından birisidir.

ÇKK, Türk hukukunu ÇHS’ye uygun hale getirmek ve “çocuk adaletine ilişkin 
iç hukuk ile Sözleşmenin ilke ve hükümleri arasındaki büyük farklılıklardan 
duyduğu derin kaygıyı” ifade eden Çocuk Hakları Komitesi’nin tavsiyelerine yanıt 
verecek nitelikte tasarlanmış ve kabul edilmiştir. ÇKK, ÇHS’de yer alan ilkelerin 
çoğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte, bazı ilkelerin oluşturulma şekilleri 
bakımından Sözleşme ile Kanun arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır  
(UNICEF, 2009: 6).

1.2.3. 2005 tarihli 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri ve 
Koruma Kurulları Kanunu 
Kanun yenilenen infaz sisteminin önemli bir ayağıdır. Kanun ile denetimli 

serbestlik müdürlüklerinin yanı sıra “koruma kurulları” oluşturulmaktadır. 
Koruma kurullarının, diğer işlevlerinin yanı sıra, çocuk ve genç hükümlülerin 
öğrenimlerine devam etmelerini sağlama görevi bulunmaktadır (5402 sayılı 
Kanun md. 17). 

Kanunla oluşturulan idari yapılanmada üst yöneticinin “görev alanına giren 
konularda çocuk ve gençlere özel dikkat gösterilmesini, özellikle uyuşturucu… 
madde kullanma ve aile içi şiddet söz konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici 
yöntemlerin özenle uygulanmasını sağlama” görevi bulunmaktadır (5402 sayılı 
Kanun, md. 9). Ayrıca, “çocuk hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini 
sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna 
devam etmesi”ni sağlamak müdürlüğün görevleri arasında sayılmaktadır  (5402 
sayılı Kanun, md. 14). “[Ç]ocuk hükümlülerin, gerektiğinde barınma imkânı 
da bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi…” ise denetimli serbestlik 
müdürlüklerinin görevidir (5402 sayılı Kanun, md. 15)

2. Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının Genel Görünümü
Bu kısımda çocuk infaz kurumlarında kalan çocuklara ilişkin hem sayısal 

verilere, hem de alınan izin doğrultusunda bir çocuk cezaevinde gerçekleştirilen 
gözlem ve görüşmelere yer verilmektedir.

2.1. Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının Fiziki Durumu, Kapasitesi ve 
Barındırılan Çocuk Nüfusun Özellikleri
Türkiye’deki ceza infaz kurumları yapılanması içerisinde çocuklara özgü ceza 

infaz kurumları bulunmaktadır (Tablo. 1). Çocuk tutuklu ve hükümlüler genç 
tutuklu ve hükümlülerle aynı cezaevinin ayrı bölümlerinde kalmakta olduğundan 
bu infaz kurumları “Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları” olarak 
adlandırılmaktadır. Ayrıca sadece hükümlü çocukların kalabildiği firara karşı 
engeli olmayan çocuk eğitimevleri bulunmaktadır.

Türkiye’de çocuklara özgü cezaevi kurulması ilk kez 1997 yılında 
gerçekleştirilmiştir (Öntaş, 2008: 29). İlk uygulamanın başarılı olmadığı gerek 
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Kurulu Raporlarından (TBMM İHİK, 2000) 
gerekse de basına yansıyan haberlerden anlaşılmaktadır (Milliyet, 2006). 

Tablo.1: Türkiye’deki Ceza İnfaz Kurumları

 

Kaynak: (TÜİK, 2014: xiii)

2006 yılında Ankara’da, 2008 yılında İstanbul’da “Çocuk ve Gençlik Ceza 
İnfaz Kurum”ları yapılmıştır. Anılan iki infaz kurumu halen faaliyettedir. Son 
olarak 2012 yılında İzmir’de modern bir “Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu” 
daha oluşturulmuştur. Ayrıca yapımı planlanan ve Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürlüğü’nün (CTGM) 2012-2017 yılı yatırım programında olan çocuk infaz 
kurumları bulunmaktadır (Cumhuriyet 2013; Adalet Bakanlığı, 2014: 4).

2014 yılı Kasım ayı itibariyle yukarıda belirtilen ve halen faaliyette olan 
Ankara, İstanbul ve İzmir’deki üç çocuk infaz kurumunun yanı sıra Ankara’da 
faaliyette olan bir çocuk eğitimevi bulunmaktadır. 

Kasım 2014  itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir’deki üç çocuk infaz 
kurumunun ve Ankara’daki çocuk eğitimevinin toplam fiziksel kapasitesi 1300 
kişi dolayındadır (CTGM, tarihsiz: 88). Ancak kapasitenin bir kısmı gençlere 
ayrıldığı için (yaklaşık ¼) çocuklara ayrılan kapasite daha azdır.

2014 verilerine göre çocuk ceza infaz kurumlarında 494 tanesi hükümlü olmak 
üzere toplam 1984 çocuk barındırılmaktadır (Tablo.2) Bunun anlamı, yıllar içinde 
değişmekle birlikte, yaklaşık olarak 800 ila 1000 tutuklu ve hükümlü çocuğun 
yetişkinlere özgü ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerinde 
barındırıldığıdır. 

Çocukların yetişkin cezaevlerinde barındırılması başlı başına bir sorun 
alanıdır. Bu sorunlardan bazıları şu biçimde sıralanabilir;

*  İlk defa suç işleyenlerle mükerrer suç işlemiş olanların bir araya gelmesi 
(Bu sorun çocuklara özgü infaz kurumları için de geçerlidir).
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*  Çocuklara özgü rehabilitasyon-eğitim olanaklarının ve sosyal alanların 
yetişkin cezaevlerinde olmaması ya da yetersiz olması

*  Cezaevi personelinin ve yönetiminin çocuklara özgü konular hakkında 
eğitimli-deneyimli olmaması

*  Yetişkin cezaevlerindeki koğuş sisteminin çocukların birbirlerine 
dönük baskı, tacizlerine olanak vermesi ve bu durumun idare tarafından 
engellenmesindeki zorluklar11

Tablo.2: Çocuk Tutuklu ve Hükümlü Sayısı

Yıl Hükümlü 
Çocuk

Tutuklu 
Çocuk Toplam Tutuklu 

Oranı

2000 253 2.047 2.300 %89

2005 143 1.628 1.771 %92

2010 529 1584 2.113 %75

2013 429 1.558 1.987 %78

2014 494 1.490 1.984 %75

Kaynak: (CTGM, 2015a) (Tutuklu oranı sütunu orijinal tabloda yoktur).

Yıllar içindeki çocuk tutuklu-hükümlü sayısındaki değişim incelendiğinde 
önemli bir artış ya da azalış görülmemektedir (Tablo. 2; Şekil.1). 2014 yılında 
cezaevindeki çocukların dörtte üçü tutukludur. 

Şekil.1: Çocuk Ceza İnfaz Kurumuna ve Eğitimevine Giren Hükümlü 
Çocuklar (2003-2012)

 
  Kaynak: (TÜİK, 2014: 9)

11  Son olarak 2014 yılında Adana Ceyhan’daki yetişkin cezaevinin çocuk koğuşunda bir 
çocuğa tecavüz edilmiştir (Cumhuriyet, 2014).
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Tablo. 2, resmi rakamları içermektedir ve günlüktür. Bir yıl içerisinde 
toplamda kaç çocuğun çocuk infaz kurumlarında barındırıldığına dair bilgi 
içermemektedir. Bu konuda resmi bir açıklama yoktur. Yaz aylarında cezaevi 
nüfusunun arttığı, kış aylarında azaldığı bilinmektedir. Bir başka anlatımla, 
örneğin 2013 yılı içerisinde çocuk ceza infaz kurumuna giren toplam çocuk sayısı 
istatistiğin alındığı gün itibariyle 1987 kişi olmakla birlikte yıl içinde giren-çıkan 
tüm çocuklara ilişkin sayısal veriler elde bulunmadığından çocuk cezaevlerinde 
2013 yılı içerisinde kaç çocuğun barındırıldığına (giriş-çıkış yaptığına) ilişkin 
bilgi bulunmamaktadır. 

Çocuk ve genç tutuklu ve hükümlülerin genel toplam içinde oranı çok küçük 
bir yüzdedir. Oran binde 1 ila 2 arasında değişmektedir (Tablo. 3).

Çocuk tutuklu ve hükümlülerin öğrenim durumu ise Tablo.4’de 
gösterilmektedir.

Cezaevlerindeki tutuklu-hükümlü çocuklar suç türleri bakımından 
sınıflandırıldığında birinci sırada hırsızlık ve yağma suçu gelmektedir (Tablo.5). 
Bu durum ilk iki suç grubu bakımında yıllar içinde değişmemektedir. Örneğin 
2012 yılında infaz kurumuna giren çocukların %39’u hırsızlık, %38.5’i yağma 
suçundan girmiştir (Tablo.6).

Gözlem ve görüşme yapılan cezaevinde yalnızca bir çocuk 15 yaşın 
altındaydı. Geçmiş yıllara ilişkin daha küçük yaşta çocuk bulunup bulunmadığı 
sorulduğunda son üç yılda yalnızca bir çocuk (13 yaş) bulunduğu belirtildi. 
2013 yılında cezaevindeki çocukların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo.7’de 
gösterilmektedir.

Tablo. 3: Yıl Bazında Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Hükümlü ve 
Tutuklu Sayısı

  Kaynak: (CTGM, tarihsiz: 120)
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Tablo.4: Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Çocukların Öğrenim 
Durumu  (2 Aralık 2013)    

Öğrenim Durumu Çocuk Sayısı
Okuma-Yazma Bilmeyen 158

Okur-Yazar Olup Bir Okul Bitirmeyen  410

İlkokul Mezunu  967

İlköğretim Mezunu 953

Ortaokul veya Dengi Meslek Okulu Mezunu 856

Lise veya Dengi Meslek Okulu Mezunu 197

Yüksekokul veya Fakülte Mezunu 4

Öğrenim Durumu Bilinmeyen 37

Toplam 3582

Kaynak: (CTGM, tarihsiz: 144)  

Tablo.5: İlk On Suç Grubuna Göre Dağılım  (05.01.2015 İtibarıyla)
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Çocuk 
Sayısı 568 321 274 290 259 70 13 11 2 1808

Kaynak: (CTGM, 2014b)

Tablo.6. Suç Türüne Göre Çocuk İnfaz Kurumlarına Giren Hükümlüler
(2012)

 
 

 Kaynak: (TÜİK, 2014: 106)
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Tablo.7: Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Çocuk-Gençlerin Yaş 
         Grubuna Göre Dağılımı (2 Aralık 2013)

 

Kaynak: (CTGM, tarihsiz: 108)

Çocuk ceza infaz kurumlarındaki personel sayısı Tablo.8’de gösterilmektedir. 
Sayının yetersizliğine ilişkin gerek kurum içinden (Görüşme, 2014) gerekse de 
kurum dışından (AB 2014 İlerleme Raporu, 2014: 57) görüşler bulunmaktadır. 

Çocuk ceza infaz kurumu ve eğitimevlerindeki personelin sektörel dağılımı 
yetişkinlerden farklıdır. Genel idari hizmet sektöründeki personel oranı 2003 
yılında %80.1 iken, 2012 yılında %69.2’ye düşmüştür (TÜİK, 2014: 1).

Personel sayısı önemli olmakla birlikte personel sayısından önemli olan 
hizmete alma sürecinden başlayarak personelin niteliğidir. Çocuk kapalı infaz 
kurumlarında uzman düzeyinde genellikle iki öğretmen, iki psikolog ve bir 
sosyal çalışmacı bulunmaktadır. Ancak standart yoktur. Sayı kurumdan kuruma 
ve aynı kurumda zaman içinde değişebilmektedir. Uzman sayısı “yapılan işler 
bakımından fazla, yapılması gereken açısından eksiktir” (Görüşme, 2014). 
Uzmanların ve diğer personelin deneyim-kıdem ve yaş ortalamasına ilişkin veri 
bulunmamakla birlikte uzman personelin ve İKM’lerin bir kısmının genç ya da 
hem genç hem de deneyimsiz oldukları gözlenmiştir. Öte yandan TBMM İHİK 
raporunda (2013:11) grup liderliğinin12 lisans mezunlarınca gerçekleştirilmesi 
istenmektedir. 

12  Grup lideri, hükümlü-tutuklu çocukların ortak yaşam alanlarında görev yaparak, onların 
güvenliğini sağlayan, ortak yaşam alanı içerisinde çeşitli aktivitelerde bulunarak, çocukların 
psiko-sosyal servisi, eğitim birimi, infaz, sağlık problemleri gibi her türlü problemleriyle 
ilgilenip bunları raporlayan, tüm birimlerle koordineli bir şekilde çalışarak koğuşlarda 
bulunan çocukların güvenlerini kazanan, çocukların kendisine güven duyduğu, her türlü 
problemini rahatlıkla paylaşabildiği, çocukların infazlarından sonraki hayatlarında bile 
örnek alabileceği şekilde koğuş içinde görev yapan İKM’dir. (TBMM İHİK, 2012: 5).
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Tablo. 8: Çocuk Ceza İnfaz Kurumu ve Eğitimevi Personel Sayısı   
         (2012)

İl Toplam Erkek Kadın
İstanbul 189 189 20

Ankara13 268 268 31

İzmir 212 212 20

Toplam 669 669 71
Kaynak: (TÜİK, 2014: 19)

Personelin niteliğinin geliştirilmesi gerektiği TBMM İHİK Raporunda 
ifadesini bulmaktadır:

“Ceza infaz kurumlarının çalışma şartlarının zorluğu ve çalışmak 
için son tercih edilen kurumlar arasında bulunduğu bilinmektedir. 
Bu nedenle zor çalışma şartlarının gereği olarak ve nitelikli personel 
istihdamını artıracağı düşüncesiyle, personel özlük haklarında 
yapılacak iyileştirmeler memnuniyetle karşılanacaktır...personel 
niteliğinin geliştirilmesi zikredilen amaçların tamamlayıcı bir unsuru 
olarak görülmelidir” (TBMM İHİK, 2013:11-12).

2.2. Hapishanedeki Çocukların Yaşam Koşullarına İlişkin Gözlemler
Modern infaz kurumlarının fiziki özellikleri standart olmasa da çok benzerdir. 

Ünitelerde tek kişilik odalar bulunmaktadır. Ünitelerdeki oda sayısı her ildeki 
infaz kurumunda farklılık göstermektedir. Ankara ve İstanbul’da dokuz, İzmir’de 
on odalıdır. Odalarda banyo ve tuvalet, sıcak su, dolap, masa bulunmaktadır. 
Ünitelerde çocukların birlikte zaman geçirdikleri, televizyon izleme, yemek yeme 
faaliyetlerinin yapıldığı, içinde çamaşır makinesi ve buzdolabı olan ortak yaşam 
alanı bulunmaktadır. Ortak yaşam alanı kamera ile izlenmektedir ancak odalarda 
kamera bulunmamaktadır. Oda kapılarının açılıp kapanması yatma saatinden 
sonra odada kalan çocuk tarafından yapılabilmektedir. Oda kapılarını idarenin de 
açıp kapatabilme olanağı vardır.

Kamuoyunun çeşitli kesimlerinde çocuk tutuklu ve hükümlülerin tek kişilik 
odalarda kalması “tecrit” ya da “F tipi” uygulaması (Cumhuriyet, 2013; Kıraç, 
2014; Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, 2014) olarak nitelendirilmektedir. 
Bununla birlikte, çocuk infaz kurumunda yapılan gözlemler bu nitelemelerin 
haksız olduğu yönündedir. Tek kişilik oda sisteminin alternatifi koğuş sistemidir. 
Koğuş sisteminde çocukların birbirlerine baskı-eziyet, tacizi (Cumhuriyet, 
2014, TBMM İHİK, 2014a: 8-9) söz konusu olabilmektedir. Koğuş sisteminde 
ilk kez suç işleyenlerin mükerrer suç işleyenlerden olumsuz etkilenebilmesi 
daha kolaydır. Çocukların yaş, suç grubu vb. açıdan sınıflandırılarak birlikte 
kalmasının sağlanması koğuş sisteminde başarılamamaktadır ya da çok zordur. 
Oda sisteminde çocuklar tek kişilik odalarını sadece yatma amaçlı kullanmaktadır. 

13  Ankara’da kapalı infaz kurumunun yanı sıra eğitimevi de bulunmaktadır.
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Bunun dışındaki tüm boş zamanlarını ünitelerin ortak yaşam alanlarında (her ünite 
dokuz ya da on kişiliktir) ya da havalandırma bahçesinde ünitesindeki çocuklarla 
birlikte geçirmektedir. 

Bu konuda eleştirilebilecek durum ünitelerin bir araya getirilmesi ile 
ilgilidir. Uluslararası ve ulusal mevzuat ünitelerin bir araya getirilmesine olanak 
vermektedir. Bununla birlikte bu konuda idarenin takdir hakkı ve olanağı 
bulunmaktadır. Mevzuat zorlayıcı değildir.14 Gözlemlerime göre ünitelerin bir 
araya getirilmesi konusunda idare isteksizdir. Temel gerekçe güvenliktir15. Bazı 
ünitelerin diğerleri ile etkileşmesi durumunda olumsuzluklar yaşanabileceği 
belirtilmiştir. Diğer bir açıklama, eğitsel-sosyal faaliyetler sırasında (örneğin 
sinema izletilirken) bazı ünitelerin bir araya getirildiği biçimindedir. Bu 
açıklamalara rağmen idarenin daha istekli olması durumunda ünitelerin birbiri ile 
sosyalleşmesinin yararlı olacağı gözlenmiştir. Spor salonunda, hobi bahçesinde, 
kütüphanede ve benzeri faaliyetlerde tek bir ünitenin olması çocuklar üzerinde 
“sıkıntı”, monotonlaşma yaratabilmektedir.

Ortak yaşam alanında akvaryum olarak adlandırılan bir infaz koruma memuru 
(İKM) kulübesi bulunmaktadır. Bu anlamda çocukların her hareketi mesai 
saatleri içinde kamera dışında da gözetlenmektedir. Bir İKM, gündüz (mesai 
saatleri içerisinde) ortak yaşam alanlarında çocuklarla vakit geçirmekte ve 
gözlemlemektedir. Bu personel, çalışmanın “abi” ya da “grup lideri”16dir. Grup 
lideri uygulaması gerek TBMM İHİK gerekse de uluslararası gözlemcilerce 
olumlu değerlendirilmektedir. Ancak görüşme ve gözlemler sonucu aksayan 
yönleri bulunduğu belirlenmiştir. İKM, çoğunlukla çocuklarla çalışmaktan mutlu 
değildir.  Özellikle “abi” yapılanmasında görevli olanlar “yıpranmış”lardır.

Her ünitenin sahip olduğu “havalandırma” bahçesi dışında cezaevi içinde iki 
çim bahçe daha bulunmaktadır. Bahçelerden biri yine havalandırma amacıyla, 
diğeri ekip-biçme (hobi) amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bahçeler küçüktür, 
her gün çıkma olanağı olması gereken çim bahçeye haftada bir kez (iki bahçe 
olduğu için iki kez) çıkılabilmektedir. Kurumun basına tanıtımında kullanılan 
bahçe fotoğrafı kurum personeli (özellikle İKM’ler) tarafından kullanılan diğer 

14  5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 8. maddesinde “…mevzuatın belirttiği hallerde aynı oda 
dışındaki hükümlüler arasında… temas”ın olanaklı olduğu belirtilmektedir. Aynı Kanunun 
34. ve İnfaz tüzüğünün 45. maddesinde hangi durumlarda ünitelerin temas edebileceği 
sayılmıştır. Bu kapsamda konumuz açısından en önemli temas olanakları; eğitim-öğretim, 
spor ve iyileştirme çalışmaları ile “kurum idaresinin gerekli gördüğü haller”dir. 2007 yılında 
çıkarılan 45/1 nolu genelgeye göre; “Güvenlik bakımından tehlike yaratmadığı ölçüde, idare 
ve gözlem kurulu tarafından belirlenen istekli hükümlü ve tutuklular, 10 kişiyi aşmayacak 
gruplar hâlinde ve idarenin gözetiminde, açık görüş alanlarında veya diğer ortak yerlerdeki 
sosyal faaliyetler çerçevesinde haftada toplam 10 saati aşmamak üzere sohbet amacıyla bir 
araya getirilebilir.”

15 5275 sayılı İnfaz Kanununun 113. maddesine göre, “… tutuklular, maddî olanaklar 
elverdiğince suç türlerine ve taşıdıkları güvenlik riskine göre ayrı odalarda barındırılırlar. 
Aralarında husumet bulunanlar ile iştirak hâlinde suç işlemiş olanlar aynı odalarda 
barındırılmazlar ve birbirleri ile temas etmelerini engelleyecek tedbirler alınır.”

16  Bkz. 13 nolu dipnot.
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bir büyük bahçedir. Kurum personeli için çim bahçe düşünülmesi kuşkusuz 
yerindedir. Ancak tanıtılan bahçenin gerçekte çocukların kullandığı bahçeden 
yaklaşık 2-3 kat büyük olduğu göz önünde bulundurulduğunda “imaj” çalışması 
yapıldığı söylenebilir. 

Kurumun mimari projesinde öngörülmeyen ve ihtiyaç üzerine sonradan 
yaptırılan çok amaçlı bir salon bulunmaktadır. Bu salonda çeşitli etkinlikler 
(tiyatro, konferans, sinema gösterimi) yapılmaktadır. CTGM’nin genel 
çerçevesini belirlediği ve denetlediği asgari bir etkinlik takvimi bulunmakla 
birlikte, idarenin ve uzman personelin daha gayretli olması durumunda etkinlik 
sayısı artabilmektedir.

Bilgisayar odası, fitness odası, playstation odası bulunmaktadır. Bunların 
yanı sıra çeşitli eğitim-kursların yürütüldüğü derslikler bulunmaktadır. Eğitim ve 
kurslar ihtiyaç ve gönüllülük de dikkate alınarak düzenlemekte olup ayrıca açık 
ve kapalı spor alanları bulunmaktadır. Pasta yapımı kursu (diğer kursların içinde 
en etkilici ve işlevsel görünen pasta öğreticiliği kursu olmuştur) diğer kurslara 
oranla daha uzun soluklu olmuştur.  

Sonradan yaptırılan psiko-sosyal birime ait ek bir görüşme odası 
bulunmaktadır. Bir kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanenin işleyişinden bir 
İKM sorumludur. Şu an uygulamadan kaldırılan doğum günü kutlamalarının 
kütüphanede yapılması ilginçtir. Doğum günlerinin kütüphanede yapılması 
çok sık doğum günü olacağını düşünürsek kütüphanenin kullanımı konusunda 
aksama anlamına gelecektir. Kütüphaneye ilişkin gözlemler bu saptama ile 
birleştirildiğinde gerçekte kütüphanenin olması gereken düzeyde işlevsel olarak 
kullanılmadığı sonucu çıkmaktadır. 

Çocuk cezaevinde video-konferans sistemi olan ifade ve sorgu odası 
bulunmaktadır. Ancak bu tür bir odanın varlığının savunma hakkını kısıtladığı 
yönünde, TBMM İHİK raporlarındaki muhalefet şerhlerinde (TBMM İHİK, 
2012) eleştiriler bulunmaktadır. Dijital kitap okuma odası, akvaryum odası gibi 
talepler-olanaklar çerçevesinde ek kurs-eğitim odaları yapılabilmektedir. Bu 
esneklik, kurumdan kuruma farklılıklar olmasına yol açtığı gibi iyi uygulamaların 
birbirinden öğrenme biçiminde yaygınlaşması da mümkün olabilmektedir.

Çocukların açık ve kapalı görüş dışında aile ziyaretleri için özel olarak 
tasarlanmış içinde yatak ya da oturma grubu, TV, duş-tuvalet bulunan iyi 
donanımlı odalar vardır. Bir infaz kurumunda sadece oturma grubu varken 
diğerinde yatak vardır. Bu durum kurumlar arasında ayrıntılarda farklılıklar, 
farklı uygulamalar olabileceğini göstermektedir. Bu odalar, kurum idarecisinin 
inisiyatifini de içerecek biçimde iyi hali olan çocuklar için “ödül”17 olarak 
kullanılmaktadır (Tablo. 9). 

17  5275 sayılı İnfaz Kanunun “ödüllendirme” kenar başlıklı 51. md. b bendine göre  “Çocuk 
hükümlülere, en geç iki ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar ana ve 
babasıyla veya vasisiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın 
nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir.”
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Günlük iaşe bedeli yetişkinler için 5 Tl iken, çocuk hükümlü-tutuklular için 6 
Tl’dir. (Görüşme, 2014; CTGM, tarihsiz: 107). Zaman zaman, az sayıda da olsa, 
yemeğe ilişkin (haklı-haksız) şikâyetler olabilmektedir (TBMM İHİK, 2013: 11). 
Kurumda bir kantin bulunmaktadır ancak çoğunluğu yoksul ailelerinin çocukları 
olduklarından aylık harcama limitleri genellikle doldurulamamaktadır.

Tablo.9. 2013 Yılı Çocuk Tutuklu Ve Hükümlülere Uygulanan Aile
        Görüşmesi Ödül Sayısı

Kaynak : (CTGM, tarihsiz: 147)

Açık görüş yapılan yer iyi donanımlıdır. Açık ya da kapalı görüşe ilişkin 
belirtilebilecek bir konu, kimi çocukların ailelerinin uzaklık, ekonomik durum 
ya da dağılmış aile olma gibi gerekçelerle ziyaret edilmemesi ya da az ziyaret 
edilmesidir.

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonunun Özgürlüğünden Yoksun Çocuklar ile  İlgili
Çalışmaları
Türkiye’de 1990 yılında TBMM İHİK kurulmuştur (www.tbmm.gov.tr, 

2014). Ulusal düzeyde insan haklarını koruma mekanizması olarak cezaevleri de 
bu Komisyonun inceleme alanındadır. Bu bağlamda çocuk cezaevlerine ilişkin 
insan haklarını ihlal şikayetleri, ihbar ve duyumları kapsamında alt komisyon 
kurarak cezaevlerine dönük ziyaret ve faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Aşağıdaki kısımda TBMM İHİK’nun yaptığı incelemelerden iki örnek 
bulunmaktadır. Bu iki örneğin seçilme nedeni; ilkinin çocuk kapalı infaz 
kurumunun ülkemizdeki ilk örneği olan Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi ile 
ilgili TBMM İHİK raporu olması, ikincisinin ise modern, yeni çocuk cezaevlerinin 
bir örneği olan Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi’ne ilişkin 2012 yılı 
TBMM İHİK raporu olmasıdır. İki raporun karşılaştırılması Türkiye’de çocuk 
cezaevlerinin fiziksel ve işleyişsel olarak geldiği durumu genel olarak ortaya 
koyacaktır. TBMM İHİK 2014 yılında da Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı 
Cezaevinde incelemede bulunmuştur. Ancak bu inceleme “kötü muamele” 
iddialarına ilişkin olduğundan aşağıda 3.3. kısmında ayrıca değerlendirmektedir.

3.1. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 ve 2000 
TBMM İHİK 1998 yılında ceza infaz kurumlarında alan çalışması yapılmasına, 

bu kapsamda basındaki olumsuz haberler nedeniyle incelemenin Bakırköy Kadın 
ve Çocuk Tutukevi ile başlatılmasına karar vermiştir (TBMM İHİK, 2000: iii).

 
2000 yılında Komisyon ceza infaz kurumlarında çalışma yapmak üzere 

yeniden alt komisyon oluşturmuş ve oluşturulan heyet Bakırköy Kadın ve Çocuk 
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Tutukevinde ikinci kez incelemede bulunmuştur. Rapor her iki dönemdeki 
inceleme ve değerlendirmeleri karşılaştırmalı olarak içermektedir (TBMM İHİK, 
2000: 1).

Raporda yer alan bilgilere göre; tutukevi binası hastane olarak yapılmış ancak 
hastane olarak kullanılmayarak 1997 yılında Kadın ve Çocuk Tutukevi olarak 
faaliyete geçmiştir. İncelemenin yapıldığı yıl olan 1998 yılında 353 çocuk varken, 
raporun yayımlandığı dönemde 262 çocuk tutuklu ve hükümlü kalmaktadır. 42 
koğuş vardır ve koğuşlar 18-20 kişiliktir.

Cezaevindeki sorunlar başlıca şunlardır; 

1) İdari ve personele ilişkin sorunlar,

a) Tutukevi açıldığında diğer cezaevlerinden “problemli” personelin 
gönderilmesi, gelen personelin kazandıkları kötü alışkanlıkları bu 
cezaevine taşıması, çocuklara yönelik olumsuz davranışlar sergilemeleri, 
bağırmaları, aşağılayıcı sözler sarf etmeleri,

b) Yeterli sayıda ve uzman “iyi” bir ekibin görev yapmaması, uzman 
kadrolarının bulunmaması, hizmet içi eğitimin yeterli olmamaması, 
“göstermelik” olması,

c) Personelin özenle seçilmemesi ve çocuklara özgü eğitim almamaları, 
çocuklara ilişkin deneyimli olmamaları,

d) Bazı çocuk tutuklukların görevlilerce dövülmesi,

2)  Çocuklar arasında birbirlerine yönelik baskı-şiddet olması, idarenin bu 
sorunu giderci yeterli önlem alamaması,

3)  Çocukların herhangi bir konuda “meşguliyete sevk edilmesi” gereği, bu 
sağlanamadığı takdirde idarenin başarısının güçleşmesi, bunalım geçiren 
çocukların kendilerine zarar vermeleri,

4)  Cezaevinde fiziki yetersizlikler;  su, sıcak su (banyo) sorunu, çocukların 
günde sadece iki saat havalandırmaya çıkabilmesi, bulaşıkların tuvalette 
yıkanması vb.,

5)  Hijyenin çok kötü olması,

6)  Çocukların yaş, suç ve geldikleri yöreye göre gruplara ayrılmaması,

7)  Duruşmalar için yeterli sevk aracı olmaması ve şoför eksikliği,

8) Ödenek yetersizliği,
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9) STK’ların ilgilerinin yetersizliği,

10) Tutukevi ile diğer kamu kurumları arasında diyalog bulunmaması,

11) Cezaevi idaresi ile dış güvenlikten sorumlu jandarma arasındaki
  sorunlar,

12) 1998’deki incelemelerde bazı tutuklular gardiyanları “görmeleri” (rüşvet) 
halinde işlerini yaptırdıklarını söylemiştir. Parası olana “daha iyi muamele”  
yapıldığı iddiası 2000 yılındaki incelemede de devam etmektedir,

13) Rehabilitasyon-topluma kazandırma çalışmaları yapılmaması/başarılı 
olmaması.

2000 yılındaki incelemede bazı gelişmelere rağmen yukarıda belirtilen 
sorunların büyük ölçüde devam ettiği belirlenmiştir. İyileştirme olarak örneğin 
bir psikologun (uzmanın) göreve başlaması vurgulanabilir. Ancak tek psikolog 
yeterli bulunmamıştır. Rehabilitasyon çalışması yapılmamaktadır. Aynı biçimde 
çocuklara özgü sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaya başlanmıştır, revir 
iyileştirilmiştir, diş ünitesi açılmıştır; bununla birlikte sağlık hizmetlerinin halen 
yetersiz olduğu görülmüştür. Örneğin uyuşturucu bağımlısı çocukların tedavisine 
yönelik hiçbir gelişme kaydedilmemiştir.

Rapora göre, tutukluların sorunları iki yıl içerisinde büyük ölçüde değişmemiş, 
benzer şikayetler yinelenmiştir. Komisyonun bir gözlemi çarpıcıdır: Tüm 
sorunlara rağmen “çocukların, ellerinden geldiğince yaşama, umutlarına yol 
bulma,... ayakta kalabilme çabası içinde oldukları görülmüştür”, (TBMM İHİK, 
2000: 23).  

Raporun sonuç kısmındaki tespit önemlidir; “Kadın ve çocuk tutukevi gibi 
özel bir birimin kurulmasının gereklerinin yerine getirilmemesi, bu birime sadece 
adının olmasından öte bir fonksiyon yüklememektedir” (TBMM İHİK, 2000: 
33). Uygun gruplandırma yapılamamaktadır. “Islah-tekrar kazanım” gündemde 
değildir. Bu durum ilk giren çocukların profesyonelleşmesine, mükerrer 
suçluluğa neden olabilmektedir. “Tutukluluk süresinin uzunluğu” çocukları 
eğitim yaşamından uzak tutmaktadır. Alternatif ceza yöntemleri gündemde 
değildir (TBMM İHİK, 2000:34). 

Mükerrer suç işleyen çocuklar için yapılabilecekler yapılmamaktadır.  
İstatistikler neden-sonuç ilişkisi yapılarak yorumlanmamaktadır. Kamu 
hizmetlerinin yönlendirilmesine yönelik uzun vadeli programlar yapılmamaktadır 
(TBMM İHİK, 2000: 34-35). 

3.2. Ankara Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu-1
2012 yılında gerçekleşen incelemedeki bilgiler (TBMM İHİK, 2012: 2-3, 

7) bu çalışmanın ikinci kısmında yer alan bilgileri (kısım 2.2) tamamlayacak, 
kısmen tekrarlayacaktır. Kurumda; 
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1) Diş hekimi odası, doktor odası, doktor odalarının yanında çocuk ve gençler 
için ayrı ayrı olmak üzere dörderer kişilik revir koğuşu bulunmaktadır.

2) Sosyal, sportif ve eğitim alanları bulunmaktadır. 

3)  Kurumda çeşitli iş ve meslek kursları verilmektedir. (Kurum aynı zamanda 
gençleri barındırdığından iş kursları da düzenlenmektedir.)

4) Dört öğretmen, altı sosyal hizmet uzmanı ve iki psikolog ve bir sağlık 
memuru görev yapmaktadır.

5)  Kontrol merkezinden yapılan merkezi yayınla yirmi beş televizyon kanalı, 
beş radyo kanalı, bir dvd-vcd yayın kanalı, bir cd müzik yayın kanalı 
bulunmaktadır.

6)  Kurumda 6219’un üzerinde kitaptan oluşan bir kütüphane bulunmaktadır. 
Çocuk ve gençler haftada bir kez 90 dakika kütüphaneyi ziyaret edip 
odalarına okumak üzere ödünç kitap alabilmektedirler.

7)  Kurumda bulunan otuz altı adet ünite, bir er kişilik dokuzar odadan 
oluşmaktadır.

8)  Odalarda tuvalet, duş ve lavabo ile kitaplık ve çalışma masası vardır. 

9)  Odalar ve ortak yaşam alanları temiz ve tertiplidir.

10) Ünitelerin ortak yaşam alanlarında dokuz kişilik çocuğun kullanımına 
verilmiş satranç takımı, masa tenisi, oturulacak yeri deri kaplamalı metal 
oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinası ve duvarlara monte edilmiş LCD 
TV vardır. Ünitelerin havalandırma bahçesinde spor yapılabilmektedir.

Raporun değerlendirme ve sonuç kısmına göre; “İncelemede bulunulan 
ceza infaz kurumunun bir cezaevinden çok eğitim birimi gibi çalışıyor olması 
Komisyon tarafından memnuniyetle karşılanmıştır… Cezaevi idaresi ve 
personelinin çocuklara karşı yapıcı tutum ve davranışları takdirle karşılanmıştır” 
(TBMM İHİK, 2012: 7-8). 

Öte yandan incelemeye katılan bir milletvekili muhalefet şerhi koymuştur. 
Şerhte çocuklarla görüşmelerin kurum personelinin yanında yapılmış olması 
eleştirmektedir. Kuruma ilk girişte diğer bazı çocuklara “darp, dayak, tehdit 
yapıldığı”nın iddia edildiğini belirmektedir (TBMM İHİK, 2012).

3.3. Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarındaki Çocuklara Yönelik ‘Kötü
Muamele’ İddialarına İlişkin Resmi Raporlar
Bu kısımda toplam dört rapora yer verilmektedir. İlk üç rapor TBMM İHİK’nun 

raporu olup, son rapor Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nundur (TİHK). TİHK 
raporuna yer verilme nedeni, TBMM İHİK ile aynı konuyu inceleyip birbirinden 
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bütünüyle farklı bir rapor düzenlemesidir. İki rapor arasındaki fark, TBMM İHİK 
raporlarının yaptığı incelemenin derinliğine ve nesnelliğine ilişkin soru işareti 
uyandırmaktadır. Bu tespite muhalefet şerhlerindeki bilgiler de eklendiğinde 
ortaya çıkan tablo TBMM İHİK’nun konuya ya da duruma göre “siyasal” tavır 
sergileyebildiğidir.

Hapishanede çocuklara yönelik kötü muamele, darp, tehdit vb. iddiaların ortaya 
atıldığı ve konunun kamuoyuna mal olduğu ilk kurum Pozantı çocuk cezaevidir. 
Bu nedenle inceleme Pozantı cezaevi ile başlatılıp, iddiaların tekrarlandığı 
sırasıyla İzmir ve Ankara çocuk cezaevi raporları ile devam edecektir. Kürkçüler, 
Antalya gibi başka cezaevlerinde de benzer iddialar bulunmakla birlikte konuya 
ilişkin inceleme raporu bulunmamaktadır. 

3.3.1. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Eğitimevleri
İnceleme Raporu 

TBMM İHİK, 2009 sonu ile 2010 başında çocuk cezaevlerinde incelemelerde 
bulunmuştur. Bu cezaevlerinden birisi de Pozantı Çocuk ve Gençlik Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumudur. İnceleme, çocukların çıkardığı “isyan” sonrasına 
denk gelmektedir. Raporda kurum yetkilileri bunun “ikinci” isyan olduğunu 
belirtilmektedir (TBMM İHİK, 2010: 127). Rapor kısadır ve “isyan”ın 
ayrıntılarına ve sonuçlarına değinmemektedir. Raporda yer alan tespitlere 
göre, koğuşlar “genel olarak bakımsız”dır. “Bazı koğuşlardaki yatakların aşırı 
derecede kirli ve eski olduğu, bazı yataklarda çarşaf ve nevresim bulunmadığı 
gözlenmiştir.” Bu gözlem, fiziksel koşulları iyi olan Ankara, İzmir, İstanbul 
çocuk cezaevleri yanında aynı dönemde fiziksel koşulları yetersiz cezaevlerinin 
olduğunu göstermektedir.  

Raporun sonuç kısmında suça yöneltilen çocukların kapalı infaz kurumlarına 
yerleştirilmesi eleştirilmekte, bu kurumlarda sistemli bir rehabilitasyon 
programının yapılamadığı, tutuklu-hükümlü çocukların eğitimevlerine 
gönderilmeleri gerektiği belirtilmektedir (TBMM İHİK, 2010: 142). 

Raporda yer alan önerilerden bazıları özetle şu biçimdedir (TBMM İHİK, 
2010: 143-145); 

“Suça itilmiş çocukların bulunduğu ortamların fiziki şartlar” düzeltilmeli, 
“kurumdaki yasal haklar açısından da (telefon, ziyaret vb.) eğitimevlerinde kalan 
çocuklar ile aynı haklara sahip olma”lıdırlar.

“Cezanın ıslah edicilik işlevi düşünüldüğünde, bunun yapılmasının fiziken 
mümkün olmadığı görülen, ayrıca konum ve şartları itibari ile de çocukların 
Pozantı, Bergama ve İncesu Ceza İnfaz kurumlarının faaliyetlerine son verilmesi, 
hem ekonomik hem de amaç açısından yerinde olacaktır.” 

“Çocuk suçluluğu ile mücadelede çocuklara yönelik cezai yaptırımlar başlı 
başına bir çözüm ve çıkış yolu değildir. Toplumun yararı suç işleyen çocuğun 
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cezalandırılmasında değil onun tekrar suç işlemesinin önlenmesindedir. Zira suç 
işleyen çocuk bir neden değil sonuçtur. Onu suça sürükleyen nedenler ortadan 
kaldırılmadıkça sorun çözülmeyecektir.” 

“Sosyal hizmet uzmanlarına infaz koruma memurlarından daha fazla görev 
ve sorumluluk düştüğü dikkate alınarak, çocuklarla onların daha fazla muhatap 
olmasını sağlayacak programlar yapılıp, bu programları uygulayacak yeterli 
personel alınmalıdır.”  

Pozantı cezaevi 2011 yılında “kötü muamele”, darp, taciz (Çocuk Cezaevleri 
Kapatılsın Girişimi, 2014: 1, 7-13) iddialarına konu olmuştur. CTGM, bu kez 
cezaevini kapatarak, burada barınan çocukları fiziksel koşulları daha iyi olan 
Ankara Çocuk ve Gençlik Cezaevine göndermiştir. 

3.3.2. İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu
2013 yılında İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda “cinsel 

taciz-tecavüz, dayak, eziyet ve diğer kötü muamele” iddialarının gündeme 
gelmesi üzerine TBMM İHİK iddiaların yerinde incelenmesine karar vermiştir. 

Raporda yer alan bilgilere göre; “Heyetimizin herhangi bir soru yöneltmesine 
gerek kalmaksızın, çocuklar iddiaları kesin bir dille yalanlamışlar… 
Komisyonumuz gerçekleştirdiği inceleme zarfında taciz ve tecavüz iddialarını 
doğrulayıcı veya bu konuda şüphe uyandırıcı hiçbir bulguya rastlamamıştır… 
ünitelerdeki kimi çocuklarca dile getirilen dayak ve olumsuz hitap iddialarının 
hem yerel makamlarca hem de Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen 
kontrolörlerce hassasiyetle tetkik ediliyor olmasından memnuniyet duyulmuştur… 
Kuruma ilk girişte gerçekleştirilen aramalardan şikâyetçi olanlara rastlanmıştır…”

Rapora ilişkin iki muhalefet şerhi bulunmaktadır. İlk şerhte, “modern… fiziki 
yapı olmasına karşın… ciddi hak ihlalleri görülmüştür” denmekte ve ihlallere 
ilişkin on üç maddelik bir açıklama sunulmaktadır. Şerhte, komisyon raporunun 
“mahrumiyetleri göz ardı” ettiği belirtilmektedir.

İkinci muhalefet şerhi daha ayrıntılı olup on bir sayfa ve ekten oluşmaktadır. 
Şerhte özetle, baş başa görüşülen çocukların “kötü muamele” iddialarını teyit 
ettiği belirtilmektedir. Taciz-tecavüz iddialarının yeterince araştırılmadığı, 
buna ilişkin tanığın dinlenmediği, darp, dayak, kötü muamele iddialarına ilişkin 
doğrudan var olan çocuk anlatımlarına rağmen bu duruma açık bir dille tavır 
alınmadığı belirtilmektedir. Milletvekilinin vardığı sonuç şu biçimdedir; “… 
fiziki altyapıya ve çocukların barındıkları birimlere yönelik bir dizi iyileşmeye 
rağmen çocuklara yönelik muamele bakımından Türkiye’nin taraf olduğu çocuk 
haklarını koruyan uluslararası sözleşmeler ve bunların gerektirdiği uygulama 
normlarına aykırılık ve ağır hak ihlallerinin varlığıdır.”

3.3.3. Ankara Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu İnceleme
Raporu-2
2014 yılında Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 
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bazı çocukların fiziki şiddet ve kötü muameleye maruz bırakıldığı yönünde 
iddialar üzerine TBMM İHİK yerinde inceleme yaparak rapor hazırlamıştır. 

 
Çoğunluk oyu ile kabul edilen raporun değerlendirme ve sonuç kısmına göre; 

“çocukların infaz koruma memurları tarafından önceden hazırlanan bir program/
plan çerçevesinde dövüldüğü ve eziyete maruz bırakıldığı yönündeki iddialar 
tamamen gerçeklere aykırıdır… Kamuoyunu yanıltmak ve çocuklara ilişkin 
kamuoyundaki hassasiyeti suiistimal etmek amaçlı haberlerin yayılması en çok 
çocukları hak kaybına uğratacak bir husustur” (TBMM İHİK, 2014b: 5).

Muhalefet şerhleri incelendiğinde Komisyonun çoğunluk oyu ile kabul 
ettiği raporda belirtilen “darp, kötü muamele, dayak iddialarının asılsız olduğu 
yönündeki değerlendirme gerçeği yansıtma”dığı vurgulanmaktadır (TBMM 
İHİK, 2014b: 9).

Ankara çocuk cezaevinde yaşanan ve yukarıda TBMM İHİK raporlarına göre 
değerlendirilen olaya ilişkin TİHK res’en inceleme yapmıştır. Aşağıdaki başlıkta 
bu rapora yer verilmektedir.

3.4. Türkiye İnsan Hakları Kurumu Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik
İnfaz Kurumu İnceleme Raporu 
TBMM İHİK Raporunda yer alan bilgiler ile Türkiye İnsan Hakları 

Kurumu’nun (TİHK) aynı konuya ilişkin raporunda yer alan bilgiler çelişkilidir. 
Bu nedenle TİHK’nun 01.01.2014 tarihinde Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan çocuk tutuklu ve hükümlülerin kötü muameleye 
maruz kaldıkları iddialarını res’en inceleme kararı sonucunda hazırladığı 
Rapordan bazı kısımlara çalışmada yer verilmesi resmin bütününü görebilmek 
bakımından yararlı olacaktır. İncelemeler doğrultusunda hazırlanan Raporda yer 
alan tespit ve değerlendirmelerden bazıları aşağıda sunulmuştur; 

Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan çocuklara, 
dayak, aç bırakma, müşahede odasında kelepçe ile tutma, gaz sıkma gibi işkence 
sayılacak davranışlarda bulunulduğu, çocuklara küfür ve hakaret edildiği ileri 
sürülmektedir. İddialar ve CD görüntüleri bir ceza infaz kurumunda olması 
beklenmeyecek bir arbede yaşandığını ortaya koymaktadır.

Kurum’da sayımın ayakta/oturarak verilmesi konusunda uzun zamandır 
tartışma olduğu anlaşılmaktadır. İKM’lerin, bir çocuğu sayıma çağırdığı anda 
buna uyulmaması durumunda izlemesi gereken yolun pedagojik bir özelliği 
olmalı ve herkes tarafından bu yol bilinir ve kullanılır olmalıdır. Gerginliğin 
diğer koğuşlara sirayet etmesinin engellenmesi, sirayet ettiği durumda ise 
yatıştırılmaları bakımından da İKM’lerin pedagojik açıdan uygun yöntemler 
konusunda uzmanlaşmış olması beklenir. 

İKM’lerin müdahale yöntemleri konusunda yeterli uzmanlığa sahip 
olmasını sağlamak ve müdahaleler sırasında uzmanlığa uygun biçimde hareket 
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edilmesini temin etmek idarenin sorumluluğundadır. CD kayıtları izlendiğinde 
İKM’lerin bilgi ya da eğitim yetersizliği yahut uygun eğitim verilmemesi 
nedeniyle görevlerini icra etme noktasında belirsizliğe düştükleri ve uzmanlıkla 
bağdaşmayan biçimde davrandıkları izlenimi edinilmiştir. İKM’lerin çocuklarla 
benzer biçimde hareket ettiğini göstermektedir. “Bir infaz koruma memurunun 
çocukları durdurmasından sonra bir başka infaz ve koruma memurunun çocuklara 
sandalye atarak tekrar harekete geçirmesi ve bunun tekrarlanması, krize müdahale 
konusunda çalışanların yeterli donanıma sahip olmadıklarını düşündürmektedir.”

İKM’ler, bu gibi durumlarda uygulanacak pedagojik yöntemlerin 
formasyonuna sahip olmalıydı. Çocuğun davranışının uygun sayıma direnme 
oluşturacak nitelikte olduğu yönünde bir değerlendirme durumunda ise disiplin 
usulünü işletmek ile sorun çözülebilir. 

Çocuk kapalı ceza infaz kurumlarının eğitim öğretim amaçlı kurumlar olduğu 
dikkate alındığında bu tür krizlere müdahalenin de eğitim ve rehabilitasyon 
alanlarında uzman görevlilerce desteklenebilir olması beklenir. Kurumda mesai 
saatleri dışında eğitim-öğretim personelinin bulunmaması kriz öncesinde gerekli 
tedbirlerin alınmış olması kuralına uygun değildir (TİHK, 2014: 59-60).

Bütün tespitler ve içtihatlar birlikte değerlendirildiğinde ilk müdahale anından 
sonra zor kullanma yetkisinin aşıldığı dolayısıyla AİHS’in 3. maddesinin (İşkence 
Yasağı) ve ÇHS 37. maddesinin (“Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, 
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulmayacaktır…”) ihlal 
edildiği düşünülmektedir.

Bir disiplin tedbiri olarak çocukların tek kişilik odaya kapatılmaları Havana 
Kuralları ile yasaklanmıştır (md. 67). İç hukukta ise bir disiplin tedbiri olarak 
odaya kapatma uygulaması kabul edilmemiştir. Özgürlüğü kısıtlamayı gerektiren 
uygulamaların kanunda öngörülmeden uygulanması kabul edilebilir değildir. 
Disiplin tedbir ve cezalarının kanunda öngörülmüş olması ilkesine aykırıdır.

Doktor raporlarının eksik incelemeye dayalı olduğu ve iddialar ile bulguları 
eşleştirmeye elverişli olmadığını tespit etmek gerekmektedir. Bu yönleri ile 
İstanbul Protokolü’ne uygun olmayan muayene ve raporların, şikâyet hakkı ve 
etkili soruşturma ilkesinin ihlali bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çocuğun korunma hakkı çerçevesinde çocuklara tanınan ailesine haber verme 
ve bir hukukçunun hukuki yardımından yararlanma haklarının kullandırılmamış 
olmasının da çocuk hakları ihlali olarak değerlendirilmesi gerekecektir.

İçtihatlar gereğince, 01.01.2014 tarihinde çocukların vücutlarında meydana 
gelen ekimozların herhangi bir işkence, kötü muamele veya aşağılayıcı muamele 
nedeniyle oluşmadığının ispat külfeti idareye aittir. İdarenin sunmuş olduğu 
CD’ler ve dilekçede yer verilen bilgiler, iddiaların tamamını cevaplamamaktadır. 
Özellikle iddialara konu mekânların örneğin müşahade odalarının, arama 
odasının, sevk aracının video kayıtları ibraz edilmemiştir. 
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Olaylar sırasında bazı koğuşların kapısının açık olduğu ve çocukların buradan 
dışarıya çıkarak olanları izledikleri görülmektedir. Olaylar sırasında koğuş 
kapısı açık olan çocuklardan İKM’lerin su, bardak gibi şeyler istedikleri, bu 
çocukların istenen malzemeleri müşahedeye kadar taşıdıkları görülmektedir. 
Disiplin olaylarına müdahale esnasında çocuklara görev verilmesi, Havana 
Kuralları gibi infaz kurumlarına ilişkin düzenlemelerde yasaklanması önerilen 
yöntemlerdendir. Bu açıdan da Kurum içindeki davranış kurallarının bu tür 
uygulamaları engellemek bakımından yeterliliği değerlendirilmeli, tekrarını 
önleyici düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.

4. Özgürlüğünden Yoksun Çocuklara İlişkin Alan Araştırmaları 
Bu çalışmanın 2. Kısmında yer alan bilgileri tamamlayan iki önemli alan 

araştırması bulunmaktadır. İlk araştırmanın önemi çok kapsamlı olması, 
örnekleminin yüksekliği ve yapılış yönetimi nedeniyle yüksek güvenilirliği ve 
geçerliliğidir. İkinci araştırma konuya ilişkin alan araştırmalarına dayalı literatür 
taramasıdır. Aşağıda bu alan araştırmalarının bulgularına yer verilmektedir. 

4.1. Meclis Araştırması Komisyonu’nun Tutuklu ve Hükümlü 
Çocuklara İlişkin Yaptırmış Olduğu Araştırma 
Türkiye’de şiddet ve şiddete bağlı sorunların hızla artması ve bu kapsamda, 

şiddet olaylarının çocuk ve gençleri de içine alan bir problem haline gelmesi 
üzerine konunun incelenmesine ilişkin “Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet 
Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu” kurulmuştur. 
Komisyon 2006 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Araştırma Komisyonu suça itilen çocuklara yönelik bir çalışmanın 
yapılmasının gerekli olduğuna karar vermiştir. Çalışmanın gerekçesi suça itilen 
çocukların şiddete bakış açısını belirlemektir.

2007 yılında yapılan çalışma Türkiye’de yapılmış en kapsamlı durum 
saptaması olup 19 ildeki ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlü 
çocukları içerecek şekilde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı (tutuklu ve hükümlü 
çocuklarda şiddet ve bunu etkileyen etkenlerin saptanması; bazı sosyo-demografik, 
aile, yaşam tarzı ve sosyal çevre özelliklerinin tanımlanması) doğrultusunda bir 
anket formu geliştirilmiştir. Anket formu sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı 
ve rehber öğretmenlerden oluşan 330 kişilik bir ekip tarafından mülakat tekniği 
kullanılarak uygulanmış, ceza infaz kurumlarında ve eğitimevlerinde bulunun 
2115 çocuktan 1545’i anket formunu yanıtlamıştır.

Araştırma sonucuna göre;

* Her iki tutuklu ve hükümlü çocuktan biri ilkokulu bitirmemiştir.  

* %59.5’i ilköğrenim ya da ortaöğrenime devam ettikleri dönemde okulunu 
değiştirdiğini belirtirken, okul değiştirenlerin yarısının iki ve daha çok 
okul değiştirmiş olmaları dikkat çekicidir.
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* Cezaevine girdikleri dönemde çocukların sadece beşte birinin okula devam 
etmekte olduğu saptanmıştır.

* Çocukların %84.6’sının anne ve babası halen hayattadır. 

* %53.9’u beş ve daha fazla kardeştir. Diğer kardeşler arasında yaş sırasına 
göre kaçıncı olduğu incelendiğinde bir özellik saptanmamıştır.

* Babaların ve daha belirgin olmak üzere annelerin öğrenim durumları 
oldukça düşüktür. Babaların %70.7’si ve annelerin %82.7’si ilkokul 
mezunu veya daha düşük öğrenim düzeyindedir.

* Ailelerde gelir getiren işte çalışan kişi, ağırlıklı olarak baba olup (%58.4); 
her beş aileden birinde hem anne hem de baba işsizdir.

* Çalışmaya katılan çocuklara, yaşam boyu herhangi bir göç yaşayıp 
yaşamadıkları sorulmuştur. Grubun %45.6’sı doğduğu yerden en az bir kez 
göç etmiştir ve %40 kadarı en az iki kez yer değiştirmiştir. Göçün en önemli 
sebebi “iş arama” amaçlı olup (%45), “güvenlik” nedeniyle (%16.2) ve 
“ailenin diğer fertlerinin göçünü takiben” yer değiştirme durumu (%15.2) 
benzer sıklıktadır.

* Çocukların kendi ifadelerine göre, %58.5’i “orta” gelir düzeyinde 
ailelerden gelmektedir. Bununla birlikte, çocukların sadece %28.7’sinin 
ailesinde en az bir ferdin kendisine ait binek otomobili vardır. 

* Grubun %68.1’i cezaevine girmeden önceki yaşamında bir işte çalıştığını 
belirtmiştir. Herhangi bir işte çalıştığını belirten kabaca her üç çocuktan 
biri bu işin kendisi için “ağır” bir iş olduğunu söylemiştir. 

* Hayatının herhangi bir döneminde sigara içme grubun %40.2’sinde 
saptanmıştır. Tiner/bali/uhu benzeri uçucu madde kullanımı sadece 
erkeklerde (%3.0) saptanmıştır. Alkol ve sigara dahil bağımlılık yapıcı 
maddelerin hiçbirini kullanmayanların oranı erkeklerde %12.1 ve kızlarda 
%21.6’dır.

* Delici ve kesici alet taşıma erkeklerde daha belirgin ise de (%47.3), kızlar 
arasında da (%40.9) oldukça yaygın olduğu saptanmıştır. Bu tür aletler 
taşımanın esas amacı ağırlıklı olarak “ortamın güvensiz olması” olarak 
belirtilmiştir (erkeklerde %70.1). “Kendini daha iyi hissetme arzusu” 
ikinci sıradaki nedendir (erkeklerde %12.7).

* Çalışmaya katılanlara kendilerini “en çok güvende” hissettikleri yer ile “en 
çok tehdit altında” hissettikleri yerler sorulmuştur. Cinsiyetten bağımsız 
olmak üzere, kabaca her dört çocuktan üçü kendisini “ailesinin yanında” 
en çok güvende hissetmekte; her on çocuktan biri “okulda” kendini en 
çok güvende hissetmektedir. Çocukların %2.5’inin kendini “hiçbir yerde” 
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güvende hissetmiyor olması dikkat çekicidir. Öte yandan, çocukların üçte 
biri sokakta kendini tehdit altında hissetmekte olup bu durum kızlarda daha 
sıktır (%41.2). Her dört erkek ve on kızdan biri cezaevinde kendini tehdit 
altında hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu durum da dikkat çekicidir. Her 
beş erkekten biri (%21.1) ve her altı kızdan biri (%17.6) kendisini herhangi 
bir ortamda tehdit altında hissetmediğini belirtmiştir.

* “Zor bir durumla karşılaşıldığında en sık” olarak aileye danışıldığının 
belirtilmesi aile kurumunun önemini vurgular niteliktedir; bunun erkeklerde 
(%59.5) kızlara kıyasla (%45.1) daha sık belirtildiği gözlenmiştir 

* Çalışmaya katılan çocuklara, herhangi bir şiddet tanımı yapılmaksızın, 
aile ortamlarında şiddet olup olmadığı ve varsa kimler arasında olduğu 
sorulmuştur. Erkeklerde kızlara kıyasla biraz daha fazla olmak üzere, 
grubun %61.7’si, evlerinde şiddet olmadığını belirtmişlerdir. “Şiddetin 
var olduğunu” belirtenlerin ifadelerine göre, şiddet en sık olarak anne ile 
baba arasında olmakta (%43.4); bunu, baba ile kardeşler arasındaki şiddet 
(%23.5) izlemektedir. 

* Çalışmada, fiziksel şiddet tanımı yapıldıktan sonra, cezaevine gelmeden 
önceki son üç ay içinde bu tür bir davranış ile karşılaşıp karşılaşmadıkları 
çocuklara sorulmuştur. Grubun %69.2’si son üç ay içinde en az bir kez 
fiziksel şiddet ile karşılaştığını belirtmiş; bunların %80.3’ü iki ve daha 
çok kez şiddete maruz kaldıklarını söylemişlerdir. Grubun, cinsiyete 
bağlı olmaksızın, %6.1’i hemen her gün fiziksel şiddete maruz kaldığını 
belirtmiştir. 

 Erkekler en sık sokakta (%55.8) fiziksel şiddetle karşılaşmaktadır. 
Erkekler arasında arkadaşlar (%23.7) ve baba (%17.4) en sık şiddet 
gördükleri kişilerdir. Cinsiyet farkı gözetmeksizin, çocukların fiziksel 
şiddet karşısında sessiz kaldıkları (erkeklerde %36.9, kızlarda %32.4) 
veya şiddetle karşılık verdikleri (erkeklerde %34.7 ve kızlarda %35.1) 
gözlenmektedir. İstenen, olumlu cevaplardan biri olarak, “aileyi durumdan 
haberdar etme” kızlarda iki kat daha fazla ise de (%24.3), yeterli değildir. 
Her on kişiden erkeklerde dört ve kızlarda ikisi, “gerektiği durumlarda” 
şiddet uygulamayı kabul edilebilir görmektedir. Grubun %60’ı herhangi bir 
tartışma ya da kavgaya karıştıktan sonra bundan “pişmanlık duyduklarını 
ve üzüldüklerini” belirmektedir.

* Başı sıkıştığında bu durumun “rehber öğretmen” ile paylaşılma durumu 
erkeklerde %33.7 ve kızlarda %40.8 oranındadır. Bu aile ile birlikte 
eğitimin şiddetin önlenmesi ve müdahalesinde kullanılabilecek önemli bir 
alan olduğunu göstermektedir. 

* Çalışmada, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü kız 
ve erkek çocukların sosyal çevrelerinin benzerlik gösterdiği ve bu 
grubun yaşadığı çevrede (sıklık sırasına göre) “suç işlemenin” (%38.4); 
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“kurnazlığın” (%30.9); “esrar kullanmanın” (%29.4); “yalan söylemenin” 
(%25.6) ve “sarhoş oluncaya kadar içki içmenin” (%15.7) onaylandığı ve 
doğru bulunduğu saptanmıştır.

* Kız (%53.1) ve erkeklerin (%55.9) yarısı hayatı “ayakta kalmak için 
mücadele edilen bir yer” olarak tanımlarken, her beş kişiden biri 
“hayatı yaşamaya değer” bulmakta ve grubun %65’i geleceğin “daha iyi 
olacağı”na inanmaktadır. Kızların %66’sı ve erkeklerin %54.7’si “zaman 
zaman ölsem daha iyi olur” şeklinde düşünmekte, yaşam sevgilerindeki 
azalma yönündeki bu bulgunun pozitif yönde artırılmasına ve ruh sağlığı 
durumlarının cezaevinde kaldıkları sürede desteklenmesine olan ihtiyacı 
yansıtmaktadır. 

 Hemen her dört, beş gençten birinin yaşamı boyunca bir psikolojik ya da 
psikiyatrik tedavi aldıkları; ailelerinin de benzer ama biraz daha az oranda 
(erkeklerin ailelerinde %18.6 ve kızların ailelerinde %22.9) bu tür bir tedavi 
gördükleri saptanmıştır. Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlü gençlerin 
psikolojik açıdan desteklenmesi, hem cezaevinde kaldıkları süre içindeki 
yaşamlarını pozitif etkileyecek hem de cezaevinden sonraki yaşamlarına 
katkı sağlayacaktır.

Raporun sonuç kısmına yer alan tespitler şu biçimdedir; 

1) Bulgulardan yola çıkarak, çalışan çocuklara yönelik özel önlemlerin 
alınması; bu kapsamda, çocuk işçiliğinin azaltılması ve denetlenmesi ve 
çocukların okula devam etmelerinin desteklenerek, okula devamlarında 
sürekliliğin sağlanması önemlidir.

2) Çalışma grubunda, suça itilmiş çocukların sosyal çevrelerinde hırsızlık 
benzeri suçların çok olduğu, sarhoş oluncaya kadar içki içmenin 
özendirildiği, esrar kullanımının olağan karşılandığı saptanmıştır. 
Bu durum “bozuk”/“kötü” sosyal çevrenin suç ile ilişkili olabileceği 
konusundaki bilgileri destekler niteliktedir. 

3) Toplumda şiddet algısının düşük olması, bireylerin olayı kabullenmesine 
ve kanıksamasına yol açarak, zaman içerisinde toplumlarda bu 
tür davranışların giderek artmasına neden olmaktadır. Bu sorunun 
engellenmesinde hedef gruplarda, “farkındalığın artırılması”na yönelik 
eğitici programların geliştirilip uygulanması, şiddet içeren ve istenmeyen 
davranışların kınanması ve istendik davranışların desteklenmesi yoluyla, 
çocuk ve gençler arasındaki şiddetin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

4) Çocukların zor bir durum ile karşılaştıklarında bunu yakınlarıyla 
paylaşmama, yardım almama ve diğer olası çözüm yolları dışında “şiddetle 
karşılık verme” yolu ile çözmeye çalışması, (i) çocukların problem çözme 
becerilerinin yeterli olmadığına işaret edebileceği gibi; (ii) çocukların 
şiddet ile karşılaştıklarında başvuracakları veya yardım alacakları kişi ve 
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kuruluşlar hakkında bilgili olmaması ya da (iii) bu kişi ve kurumlardan 
istedikleri düzeyde yardım alamayacaklarını düşünmelerine dayalı olabilir.

5) Cezaevlerinde bulunan çocuklarda öfkeyle başa çıkma, kendi duygu ve 
düşüncelerini ifade edebilme, “hayır” diyebilme, sorun çözme, stresle 
başa çıkma ve iletişim becerilerinin kazandırılmasına ve pekiştirilmesine 
yönelik, uzman destekli çalışmalar yapılması çocukları hem cezaevinde 
bulundukları dönemde destekleyecektir hem de “topluma dönüş” 
hazırlıklarının tamamlanmasında başarıyı artıracaktır.

6) Çocuk ve gençlerin boş vakitlerini kendilerine olumlu yaşam becerileri 
kazandırabilecek, spor ve kültürel faaliyetlere ağırlık veren tarzda 
değerlendirebilmeleri için gerekli ortam ve fiziksel şartların sağlanması 
çocuk ve gençler arasındaki şiddet davranışlarının azaltılmasına katkıda 
bulunacaktır. Bu faaliyetlerin içerik ve niteliklerinin belirlenmesine 
yönelik araştırmalar yapılarak, toplumda çocuk ve gençlere yönelik boş 
vakit değerlendirme olanakları arttırılmalıdır.

7) Suç işlemiş çocuklar grubundaki sigara içme; kumar ve/veya şans oyunu 
oynama, delici-kesici alet taşıma gibi konulardaki görece “yüksek” oranlar, 
çocukların şiddete karşı korunma programlarında bu tür “riskli” davranış 
alışkanlıklarının azaltılmasının önemini vurgular niteliktedir.

 Çocukların yaşadıkları sosyal çevrenin (toplum bazında) iyileştirilmesi; 
emniyet güçleri, okul idarecileri ve ailelerin çocukların “güvenli” bir 
ortamda yaşamaları için çaba harcamaları, gerekli önlemleri almaları ve 
bir problem ile karşılaştıklarında bunu kendilerine danışarak veya yardım 
isteyerek çözebilecekleri güvencesini vermeleri önem taşımaktadır. 

 Toplumda şiddetin önlenmesi konusunda “ailenin” önemli bir kurum 
olduğunu vurgulamak; aile eğitimi yolu ile çocuklara doğru mesajların 
iletilmesinin mümkün olabileceğini düşündürmektedir. Ancak, ailede sık 
sık tekrar eden, fiziksel, sözel kavgalar ya da çözülemeyen anlaşmazlıkların 
yaşanması; aile üyeleri arasındaki iletişim bozuklukları; birbirlerine karşı 
sevgi eksikliği ya da çok çocuk sahibi olma nedeniyle her birine gereken 
ilgiyi gösterememe durumunda, aile kurumunun çocuklar üzerindeki 
olumlu etkileri istenen düzeyde olamayacaktır.  

 Çalışmada elde edilen bulgular suça itilmiş çocuklarda “işlevsiz” aile 
içi ilişkilerin önemli bir sorun olduğuna işaret etmektedir. Bu noktada, 
aile kaynaklı müdahale programlarının geliştirilmesinden önce, ailelerin 
eğitimi ve aile içi ilişkileri işlevsel hale getirmek için yapılabileceklerin 
aile bireylerine anlatılması önem taşıyacaktır 

8) Çalışma grubunda çocukların önemli kısmı hayatı yaşanmaya değer bir 
yer olarak görseler de, yarısından çoğunun “zaman zaman ölsem daha 
iyi olur” düşüncesinde olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, çocukların ruh 
sağlığının desteklenmesine olan ihtiyaca işaret etmektedir; depresyon, 
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anksiyete, intihar düşüncesinin bu grupta derinlemesine incelenmesinin 
uygun olacağını düşündürmüştür. 

Bu bulgular ışığında suça itilmenin yasaklar konarak ya da ceza vererek 
engellenemeyeceği ortaya çıkmaktadır.

4.2. Türkiye’de Suça İtilen Çocuklarla İlgili Yapılan Araştırma
Verileri Üzerine Bir Çalışma
Ögel (2014) bazı tez çalışmalarından yararlanarak cezaevindeki çocuklara 

ilişkin ortak özellikleri saptamaya çalışmıştır. Yine çocuk infaz kurumlarında 
yürütülen resmi bir çalışmadan yararlanarak Türkiye’de suça itilen ve kanunla 
ihtilafa düşen çocuk ve ergenlerin özelliklerini derlemiştir. Öncelikle tezlerden 
elde edilen bilgilere yer verilecek, daha sonra resmi araştırmanın bilgileri 
aktarılacaktır. Bununla birlikte,  tezlerde elde edilen bulgular ana başlıklar 
olarak birbirini destekler görünse de bazı özelliklere ilişkin bulgularda önemli 
ölçüde farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle aşağıda yalnızca birbirini destekler 
nitelikteki veriler sunulmaktadır;

İncelenen tezlerde ortaya çıkan çocuklara ilişkin ortak özellikler/risk şunlardır: 
Çocukların suça itilme yaşı ağırlıklı olarak 15-17’dir. Çoğunluğu erkektir (%90 ve 
üstü). Eğitim seviyesi düşüktür (%10-13 arası okuma yazma bile bilmemektedir. 
Okuma düzeyi ağırlıklı olarak ilköğretimdedir). Çoğunlukla “suç ortakları” 
bulunmaktadır. Büyük kısmı sigara kullanmıştır (%80 ve üstü). Daha az oranda 
olmak üzere alkol ve daha da az oranda (%15 ve daha düşük) uyuşturucu madde 
kullanımı söz konusudur. Mükerrer suç işlemiş olanlar bulunmaktadır Ancak her 
araştırmada oran değişmektedir, bu nedenle belirli bir yüzde vermek mümkün 
değildir (Ögel, 2014: 40).

Suç işleyen çocukların ailelerinin ekonomik durumlarına bakıldığında 
çoğunun yaşadıkları çevreye göre orta düzeyde olduklarını belirttiği ve 
bunu düşük ekonomik düzeyde olan ailelerin izlediği görülmüştür. Anne ve 
babalarının (özellikle annelerinin) eğitim düzeyi düşüktür, ya okuma yazma 
bilmemektedirler ya da ilköğretim mezunudurlar (Ögel, 2014: 40). Kanunla 
ihtilafa düşen çocukların ailelerinin bir kısmının kırsal kesimden kente göç etmiş 
olduğu görülmüştür (Ancak oran verilememektedir).

Suça itilen ergenlerin ülke genelindeki oranın çok üzerinde dağılmış ailelerden 
geldikleri (ölüm, terk, boşanma vb.) saptanmıştır. Bununla birlikte ağırlıklı 
olarak anne ve babaların (özellikle annelerin) sağ ve öz oldukları görülmektedir. 
Dağılmış ailelerden gelenlerin oranı yaklaşık ¼’tür. Çoğunluğu kalabalık ailelerin 
çocuğudur (çok kardeşli). Tek çocuk olanların oranı %5 ve daha aşağıdır. 
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2011-2012 yılları arasında Ankara, İstanbul ve Antalya cezaevlerinde kalan 
1981 çocuğun verileri aşağıda sunulmuştur. Bu veriler BİSİS pilot uygulaması 
sırasında ARDEF ile elde edilmiştir.18

Suç öyküsü bakımından; 
- Daha önce cezaevine girenler %18.1
- Daha önce davası olmayanlar %60.6
- Daha önce hiç karakola gitmedim diyenler %40

Aile - yaşadığı ortam bakımıdan;
- Üçte birinin yaşadıkları ortam uygunsuzdur
- Yaşadığım yerde suç işleyen kişi çok fazla diyenler %27.7
- Yaşadığı yerin hiç güvenli olmadığını düşünenler %27
- Yaşadığı yerin ekonomik durumunun iyi olduğunu düşünenler %71.5
- Anne ve babayla birlikte yaşamayanlar %30.4’dür.
- Anne babasıyla ilişkilerini çok iyi olarak nitelendirenler %80
- Beş veya daha fazla kardeşi olanlar %42.8
- Arkadaşları arasında suç işleyen, polisle veya kanunlarla başı derde 
  giren olanlar %50
- Arkadaşları arasında yoğun alkol veya uyuşturucu kullananlar %45

Aile ve yakın çevrede suç bakımından;
- Çocukların beşte birinin babası veya kardeşi halen cezaevinde 
   kalıyor...
- Akrabası cezaevinde olanlar %42.5

Alkol-madde kullanımı bakımından;
- Alkol-madde kullanım oranları topluma göre yüksek
- Psikososyal servis değerlendirmesinde alkol sorunu belirgin ve ciddi 
   olarak değerlendirilenler %16.5
- Psikososyal servis değerlendirmesinde madde kullanım sorunu 
   belirgin ve ciddi olarak değerlendirilenler %14

Eğitim bakımından;
- Eğitim geçmişleri çok olumsuz...
- Okul başarısı iyi olan %10.7
- Sınıfta en az bir kez kalanlar %41.7
- En az bir kez disiplin cezası alanlar %26

18 BİSİS; her hükümlü için ayrı bir durum saptamasının yapılıp, yürütülecek iyileştirme 
sürecinin planlandığı ve uygulandığı, hükümlüye özel programın yürütülmesi için gerekli 
iyileştirici ortamın oluşturulduğu, sürekli ölçme ve değerlendirme ile kendini denetleyen 
bir modeldir (BİSİS Uygulama Rehberi, tarihsiz) . Kuruma gelen her çocuk tutuklu ve 
hükümlünün özelliklerini, risklerini ve ihtiyaçlarını saptamak için araştırma-değerlendirme 
formu (ARDEF) doldurulur. ARDEF kısaca bir tutuklu/hükümlü çocuğun cezaevi yaşamına 
başladığı andan itibaren betimlenmesini sağlayan bir değerlendirme aracıdır (Çocuklar İçin 
Adalet Projesi, 2014).
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Ekonomik durum bakımından;
- Ailesinin düzenli geliri olmayanlar %59
- Çalışarak ailesine katkıda bulunmak zorunda olanlar %59.7
- Kendi gelirini kendisi sağlamak zorunda olanlar %67.8

Sonuç
Hapishanede çocukluğa ilişkin durumu iki farklı yaklaşımla değerlendirmek 

mümkündür. İlk yaklaşım cezaevlerini veri alarak yapılabilecek değerlendirmedir. 
Bu durumda, çalışmadaki veriler göz önünde bulundurularak, çocuk cezaevlerine 
ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmelerin bir arada olduğu söylenebilir. 
Uluslararası düzenlemelerin, kurumların, denetimlerin, desteklerin ve işbirliğinin 
etkisiyle ulusal düzenlemelerde, kurumlarda ve işleyişte düzelmeler, gelişmeler 
görülmektedir. CTGM bütçesinin yıllar içindeki arttığı, yeni cezaevlerinin 
yapıldığı, eskilerin tedricen kapatıldığı görülmektedir. Aynı biçimde personel 
sayısında oransal artış olmakta, personelin niteliği ve eğitimi gelişmektedir. 
Bununla birlikte, tüm fiziksel ve işleyişsel düzelmelere rağmen halen dönemsel 
olarak ciddi sorunların yaşandığı görülmektedir. 

Sorun sistemik midir yoksa idari ya da fiziksel sorunun yaşandığı cezaevinde 
midir? Bir bütün olarak değerlendirildiğinde temel sorunun toplumsal, ekonomik 
ve siyasal olduğu, kamu yönetimi sistemindeki aksaklıkların cezaevi idaresindeki 
yansımalarının olduğu söylenebilir. Temel kamu yönetim kitaplarının herhangi 
birinde “kamu yönetimine ilişkin sorunlar” başlığı altında yer alan bilgiler, 
cezaevlerinde yaşanan sorunların türev sorunlar olduğunu göstermektedir.  

Çocuk-cezaevi ilişkisi aslında üç aşamadan oluşmaktadır: Çocuğun cezaevine 
girmesi öncesindeki (önleyici) çalışmaların başarısı/başarısızlığı. Cezaevinde/
eğitimevinde kaldığı süredeki rehabilite edici çalışmalar (aile ve çevresine 
ilişkin yapılması gerekenler çalışmalar dahil). Son olarak tahliyesi sonrasında 
yapılması gereken çalışmalar. Bu üç aşamada görevli kurumlar bulunmaktadır 
ancak kurumlar arasında son yıllardaki işbirliğine dönük çaba ve düzenlemelere 
rağmen, ilişkiler genel olarak kopuk kopuk ve genellikle bazı idarecilerin bireysel 
gayretleri ile sürmektedir. Bu durum kamu yönetimi sisteminde genel olarak var 
olan liyakata dayalı olmayan atama sorunu, işbirliği kültürünün yerleşmemiş 
olması ile sistematik-veriye dayalı analiz eksikliği sorunu ile ilintilidir. Her 
kurum sorumluluk alanı çerçevesinde çocuklarla ilgilenmekte ancak bütünsel 
olarak aralarındaki boşluğu dolduracak mekanizmalar geliştirilememektedir. Bu 
durumda kurumlar birbirini suçlama eğilimine girebilmektedir. 

Son yıllarda AB’ye uyum faaliyetleri kapsamında ve diğer uluslararası 
sözleşme ve denetim-iletişim mekanizmalarının etkisiyle Türkiye’nin ceza infaz 
sisteminde önemli değişiklikler, gelişmeler meydana gelmiştir. Bununla birlikte 
halen yapısal ve işleyişsel açından iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi 
gereklidir. 

İkinci tür bir yaklaşım çocuk cezaevlerinin varlığını sorgulamaktır. Bu 
sorgulama Giddens’ın “cezaevleri rehabilite etmede başarılı değildir” (Giddens, 
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2008: 882) saptamasının Türkiye’deki çocuk cezaevleri özelinde de geçerliliğine 
dayanmaktadır.

Cezaevi çözüm değildir, rehabilite etmemektedir. Cezaevinde kök soruna 
inilmemektedir. Cezaevinin alternatifi üzerinde yeterince konuşulmamaktadır. 
Cezaevlerine ilişkin çok sayıda dış denetleyici mekanizma ve “yaptırım” olmasına 
rağmen halen yetersizdir ve sorunlara ilişkin önleyici değildir. 

Çocuklar için başka modeller üretilmelidir. Cezaevi yönetim ve personelinin 
algı-bakış açısı, eğitimi, deneyimi ve niteliği çocuklarla ilişki bakımından yeterli 
değil. Çocuk adalet sistemi çalışanları için sadece kurumsallaşmış ve günün 
koşullarına uygun bir eğitim değil, hizmete alım aşamasında farklı bir yöntem 
ve nitelik aranmalıdır. Cezaevi içerisinde çocuklara dönük muamele ne derece 
iyi olursa olsun, temel ihtiyaçları ne derece karşılanırsa karşılansın sonuç 
alınamamakta, rehabilite başarılamamaktadır. Sorunlar azalabilmekte ancak 
ortadan kalkmamaktadır. İşlenen suçların bir kısmının kabahat türünden olduğu, 
çoğu suçun mala karşı suçlar niteliğinde olduğu dikkate alındığında cezaevi 
yerine cezaevi öncesi mekanizmalar devreye sokulmalıdır. 

Çeşitli sivil toplum örgütlerden oluşan “Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi”, 
“hiçbir iyileştirme model ve yönteminin var olan sistemi düzeltemeyeceği” 
görüşündedir (Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, 2014: 1). Girişim, “18 yaş 
altı çocuk tutukluluğuna son verilmesini” talep etmekte, çocuk adalet sistemine 
giren çocuğun toplumdan izole edilerek cezalandırılması yerine, “eğitici ve 
onarıcı bir yaklaşım sergilenerek toplum içinde toplumla bütünleşmesinin 
sağlanması” gerektiğini, kapalı kurumların şiddet eğilimi yarattığını (Çocuk 
Cezaevleri Kapatılsın Girişimi, 2014: 2-3) belirtmektedir. 

“Hapishane çözüm mü?” sorusuna verilecek yanıta uygun olarak toplumsal 
kesimleri üç gruba ayırabiliriz: “Kanun ve Düzen”ciler hapishanelerden yanadır, 
en azından reddetmemektedirler; “Habersizler” alternatif çözüm konusunda bilgi 
sahibi değildir ve  “Şefkatçiler-Retçiler” çocuk cezaevlerinin kapatılmasını, 
alternatif çözümlerin üretilmesini talep etmektedir.

İlk grupta yer alanlar muhafazakâr görüşlü politikacılar ve toplum kesimleri, 
mağdur aileleri, konuya “güvenlik” perspektifinden yaklaşanlardır. İkinci grupta 
yer alanlar toplumun üst ve üst-orta gelir düzeyini temsil eden kesimi olup konu 
ile hiçbir biçimde teması olmayanlardan oluşmaktadır. Bu gruptakiler açısından 
konu nadiren medyadaki haberler nedeniyle gözlerine/kulaklarına çarpmaktadır 
ancak konuya ilişkin düşünsel ve bilgi temelli altyapı olmadığından gelip geçici, 
unutulan niteliktedir. Üçüncü grupta yer alanlar insan hakları dernekleri, uzmanlar 
(çocuk psikiyatristi vb.), bazı hukukçular/barolar ile liberal ya da sol görüşlü 
politikacılardan ve toplum kesimlerinden oluşmaktadır. Medya bazen bir gruptan 
bazen diğerinden yana, duruma göre tavır geliştirmektedir. Medya, literatürde 
“ahlâki panik” olarak ifade edilen dönemlerde, çocuklara ilişkin çarpıcı haberler 
yaparak gündemi belirleyebilmektedir. 
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Son yıllarda çocuk cezaevleri sayısal olarak artma eğilimindedir. Aynı zamanda 
maddi-fiziki imkânları, personel sayısı gelişmektedir. Bunun bir anlamı çocuk 
cezaevlerinin sektörleşmesidir. Sektörleşme aynı zamanda merkez ve taşrada 
görev yapan cezaevi ile ilgili personel nüfusunun toplumsal tabanının güçlenmesi 
ve baskı grubu olabilmesi anlamına gelmektedir. Eğilimin sürmesi durumunda 
“hapishane çözüm mü” sorusu unutularak cezaevi çözümü içerisindeki reformlar 
daha sık konuşulacaktır. “Başka bir dünyanın mümkün” olduğu arka planda 
kalacaktır.
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Ağır İnsan Hakları İhlalleri,
Sınır Tanımayan Sığınma Arayışı ve Çocuklar

Volkan Görendağ1

Ülkelerindeki ağır insan hakları ihlalleri, savaş, yoksulluk gibi çeşitli nedenlerle 
milyonlarca insan kendi doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Hayatta 
kalabilmek için başka ülkelere göç etmek zorunda kalan insanlar kalıcı bir çözüm 
bulunana kadar yıllarca birçok sınırı aşmak zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler 
yetkililerine göre 1994 Ruanda soykırımından bu yana en büyük göç dalgası ve 
insani kriz ile karşı karşıyayız.2

Kuşkusuz ki belirsiz hukuki statüler, kötü yaşam koşulları, eğitim-sağlık gibi 
haklardan mahrum kalma gibi nedenlerle bu göç hareketi esnasında ve sonrasında 
çocuklar en olumsuz etkilenen kesim olmaktadır. Sadece Suriye ve Irak’taki 
çatışmalar 7 milyonu aşkın çocuğun hayatını olumsuz etkilemektedir.3

Nisan 2011 tarihinden bu yana Suriye’de devam eden çatışma ortamı nedeni 
ile son yirmi yılın en büyük göç hareketine tanıklık ediyoruz. Suriye nüfusunun 
çok büyük bölümü hem ülke içinde göç etmek zorunda kalmış hem de Suriye’nin 
komşu ülkeleri olan Türkiye, Lübnan, Irak, Ürdün gibi ülkelere sığınmak zorunda 
kalmıştır. 

Türkiye yaklaşık 2 milyon Suriye’den gelen mülteciye ev sahipliği 
yapmaktadır. 

Bu yazıda mültecilere ilişkin genel bilgilere, mültecilere ilişkin uluslararası 
ve ulusal mevzuata, Suriye’den gelen mültecilere ilişkin Türkiye’deki mevzuata, 
Türkiye’deki yaşam koşullarına ve sorunların çözümü ile ilgili Uluslararası Af 
Örgütü’nün aktörlere yönelik tavsiyelerine yer verilecektir.  

1. Mültecilerin Durumu ve Çocuklar
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’nin 14 Ocak 

2015 verilerine göre 3.8 milyon kişi Suriye’den ayrılarak başka ülkelere sığınmak 
zorunda kalmıştır. Bunların 1 milyon 622 bini Türkiye, 1 milyon 160 bini Lübnan, 
622 bini Ürdün, 230 bini Irak, 136 bini de Mısır’a sığınmıştır.4 

Suriye’den farklı ülkelere kaçan 3.8 milyon mültecinin %48.8’ini erkek ve 
oğlan çocukları, %51.2’sini kadın ve kız çocukları oluşturmaktadır (Grafik.1).5  

1  Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü.
2 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10183899/Syria-refugee-

crisis-as-bad-as-Rwanda-genocide-UN-says.html
3  UNICEF, Suriye Krizi Aylık İnsani Durum Raporu, http://www.unicef.org.tr/files/

bilgimerkezi/doc/Suriye%20Krizi%20Ayl%C4%B1k%20%C4%B0nsani%20Durum%20
Raporu%2014%20EK%C4%B0M%20-%2012%20KASIM%202014.pdf

4  UNHCR, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
5  UNHCR, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
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Yine UNHCR verilerine göre 3.8 milyonluk mülteci nüfusun %52.1’lik 
çoğunluğu çocuk mültecilerden, %47.9’luk bölümü de yetişkin mültecilerden 
oluşmaktadır.6

Grafik.1: Suriye’den Farklı Ülkelere Kaçan Mültecilerin Cinseyete ve
Yaşa Göre Dağılımı

Kaynak: UNHCR, 14.01.2015

Suriye’den Türkiye’ye gelen 1 milyon 622 bin mültecinin %53.3’lük 
çoğunluğu çocuklardan oluşmaktadır.7  

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle tarih boyunca sınır aşırı göçlere ev sahipliği 
yapmıştır. Göç edenlerin büyük bölümü Türkiye’yi Avrupa kıtasına geçiş için 
transit ülke olarak kullanmıştır. Fakat hem cumhuriyet dönemi öncesinde hem de 
Cumhuriyet döneminden sonra Türkiye’ye yönelik göç hareketleri de mevcuttur. 

Cumhuriyet öncesi dönemde Türkiye’ye yönelik toplu göç hareketlerine 
örnekler:8

* 1492 yılında on binlerce Yahudi’nin İspanya’dan gemilerle kurtarılarak 
Osmanlı İmparatorluğu topraklarına getirilmesi,

* 1709 yılında İsveç Kralı Şarl’ın beraberindeki yaklaşık 2 bin kişilik grupla 
birlikte Osmanlı İmparatorluğuna sığınması,

* 1848 Macar Özgürlük Savaşını kaybeden Prens Lajos Kossuth ve yaklaşık 
3 bin Macar’ın 1849’da Osmanlı İmparatorluğu’na gelmeleri,

* Farklı istatistiki veriler bulunmakla birlikte, 1856-1864 senesinde ise 
Rus Ordusundan kaçan yaklaşık 1.500.000 Kafkas nüfusunun Osmanlı 
İmparatorluğu topraklarına kabul edilerek, Balkanlar’a ve Anadolu’nun 
çeşitli yerlerine yerleştirilmesi,

* 1917 Bolşevik İhtilali’nin ardından Vrangel’in yaklaşık 135 bin kişiyle 
birlikte Osmanlı İmparatorluğu’ndan koruma talep etmesi,

6  UNHCR, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
7  UNHCR, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 
8  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sayfası, http://goc.gov.tr/icerik/goc-

tarihi_363_380
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Cumhuriyet dönemde Türkiye’ye yönelik toplu göç hareketlerine örnekler:9

* 1922-1938 yılları arasında Yunanistan’dan 384 bin kişinin,
* 1923-1945 yılları arasında Balkanlar’dan 800 bin kişinin,
* 1988 yılında Irak’tan 51.542 kişinin,
* 1989 yılında Bulgaristan’dan 345 bin kişinin,
* 1991 yılında I. Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’tan 467.489 kişinin,
* 1992-1998 yılları arasında Bosna’dan 20 bin kişinin,
* 1999 yılında Kosova’da meydana gelen olaylar sonrasında 17.746 
     kişinin,
* 2001 yılında Makedonya’dan 10.500 kişinin,
* Nisan 2011-Eylül 2013 arasında Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar 
     nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin Türkiye’ye gelişi.

Toplu göç olayları dışında, Türkiye’ye sığınma amacıyla bireysel olarak 
gelenlerin sayıları da her geçen gün artmaktadır. 2014 yılının sonunda İçişleri 
Bakanlığı ve UNHCR Türkiye ofisine kayıt olanların veya kayıt olmayı 
bekleyenlerin sayısı yaklaşık 100 bin kişidir (Grafik.2).

UNHCR’nin Türkiye istatistiklerine göre Türkiye’ye Afganistan, Irak, İran, 
Somali gibi ülkelerden gelen kayıtlı 55.546 mülteci ve sığınmacının (Suriyeliler 
hariçtir) %35’i çocuklardan oluşmaktadır (Çizelge.1).10

Grafik.2: Yıllara Göre UNHCR Türkiye Ofisine Yapılan Koruma 
Başvuru Sayısı

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.

9  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sayfası, http://goc.gov.tr/icerik/goc-
tarihi_363_380.

10  UNHCR Türkiye, http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/tr(14).pdf
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Çizelge.1: Türkiye’de Kayıtlı Mülteci ve Sığınmacıların Dağılımı
(21.12.2014)

 
Kaynak: UNHCR 14.01.2015

2. Mültecilerin Hak ve Yükümlülüklerini Belirleyen Mevzuat
Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statülerine İlişkin Sözleşme, 28 

Temmuz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanmış ve 22 Nisan 1954 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşme’yi 24 Ağustos 1951 tarihinde imzalamış 
ve 29 Ağustos 1961 tarihinde onaylamıştır. Türkiye, 29 Ağustos 1961 tarihinde 
bu konudaki deklarasyonunu açıklarken Sözleşme’nin kapsamını “Avrupa’da 
meydana gelen olaylar nedeniyle” şeklinde anladığını ve kabul ettiğini ifade 
etmiştir. Böylece Türkiye 1951 Sözleşmesini  “coğrafi sınırlama” ile kabul 
etmiştir. Türkiye buradaki Avrupa sözcüğünü daha sonra Avrupa Konseyi üye 
ülkeleri11 olarak tanımlamıştır. 359 sayılı Onay Kanunu 5 Eylül 1961 gün ve 
10898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

1967 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1951 Sözleşmesi’nde 
bazı değişiklikler öngören Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme’ye 
Ek Protokol’ü (1967 Protokolü ya da New York Protokolü) New York’ta kabul 
etmiştir. 

1967 Protokolü’nün Sözleşmeye getirdiği en önemli düzenleme; 
Sözleşme’deki mülteci tanımında yer alan “1 Ocak 1951’ den önce meydana gelen 

11  Almanya, Andorra, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Gürcistan, 
Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, 
Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, 
Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Slovakya, 
Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan (http://www.mfa.gov.tr/avrupa-konseyi_.tr.mfa) 
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olaylar sonucunda” ifadelerinin çıkarılarak zamansal sınırlamanın kaldırılması 
fakat coğrafi sınırlamanın ülkelerin tercihine bırakılmasıdır. Türkiye, Bakanlar 
Kurulu’nun 1 Temmuz 1968 tarihli kararı ile Protokole katılmıştır. Ancak 1951 
Sözleşmesi ile getirdiği coğrafi kısıtlamayı kaldırmamış ve günümüze kadar 
muhafaza etmeye devam etmiştir. 

Türkiye’nin dışında Monako, Madagaskar ve Kongo da Cenevre 
Sözleşmesi’nin coğrafi sınırlamasını sürdürmeyi seçmişlerdir. Ancak Madagaskar 
ve Kongo menşe ülke ayrımına gitmeden mültecilere uluslararası koruma sağlama 
yükümlülüğü getiren 1969 tarihli Afrika Birliği Örgütü Sözleşmesi’ne taraftır.12

Türkiye’nin Sözleşme’ye coğrafi kısıtlama ile taraf olması teorik olarak 
Avrupa Konseyi üye ülkeleri dışından gelip Türkiye’ye sığınanlara mülteci 
statüsü tanımayacağı anlamına gelmektedir. Bunun yerine Sözleşme hükümlerine 
göre mülteci statüsü alabilecek Avrupalı olmayan kişileri “şartlı mülteci” 
olarak tanımlamakta ve üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar bir koruma 
sağlamaktadır.

Sözleşme’nin onayından bugüne yaklaşık kırk kişi mülteci statüsü almış, yüz 
binlerce Avrupalı olmayan kişi Türkiye’ye sığındığında kalıcı bir uluslararası 
koruma olan mülteci statüsünden mahrum bırakılmıştır. Afganistan, Irak, 
İran, Sudan, Somali başta olmak üzere Avrupalı olmayan yaklaşık 100 bin 
kişi Türkiye’de işlemlerinin sonlanmasını, şartlı mülteci statüsünü almayı ve 
Birleşmiş Milletler tarafından mülteci kabul eden bir ülkeye sevk edilmeyi 
beklemektedir. Yaklaşık on yıl süren bekleme sürecinde bu kişler çalışma izni 
olmadan, yardımlarla hayatta kalmaya çalışmaktadırlar.

Nisan 2014 yılında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu’nun 91. maddesi “Geçici Koruma” tanımını yapıyordu. Fakat Kanuna 
göre geçici koruma rejiminin ayrıntıları bir yönetmelikle belirlenecekti. Nihayet 
2014 yılının Ekim ayında Geçici Koruma Yönetmeliği yayımlandı ve Suriye’den 
gelen mültecilerin “geçici koruma” kapsamına alındıkları Yönetmelikte belirtildi. 
Böylece Suriye’den gelen mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin mevzuat yapılmış 
oldu. 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda 
Tanımlanmış Statüler
Mülteci: Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, 

tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden 
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 
konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen 

“

12  Uluslararası Af Örgütü, İki Arada Bir Derede Türkiye’deki Mültecilere Koruma Sağlanmıyor 
Rapor, s. 5, http://www.amnesty.org.tr/uploads/Docs/986_multeciraporu936.pdf.
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veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 
belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.13

Şartlı Mülteci: Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden 
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 
konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar 
sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen 
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 
belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye 
yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.14

Şekil.1: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda 
Tanımlanmış Statüler
 

Şekil.2: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Tanımlanmış  
              Statüler ve Kapsamları
 

13  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_
kanun.pdf.

14  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, ttp://www.goc.gov.tr/files/files/goc_kanun.
pdf.
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İkincil Koruma: Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak 
menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;

a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,

b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz 
kalacak,

c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım 
gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle 
karşılaşacak, 

olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından 
yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma 
statüsü verilir.15

Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri 
dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya kitlesel 
akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve 
uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınmayan yabancılara 
sağlanan korumadır.16

3. Çocuk Haklarına İlişkin Mevzuat
Türkiye, çocukların her türlü istismar ve ihmalini önlemeyi amaçlayan Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’ni 14 Eylül 1990’da imzalamış ve Sözleşme 1995 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları 
Konusundaki İhtiyari Protokol’ü ve Çocukların Satın Alınmaları, Çocuk 
Fuhuşu ve Pornografisi Konusundaki İhtiyari Protokol’ü 8 Eylül 2000 tarihinde 
imzalamıştır.17

Türkiye, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nu 03.07.2005 tarihinde kabul 
etmiş ve kanun Resmi Gazetenin 15.07.2005 tarihli 25876 sayısında yayımlanıp 
yürürlüğe girmiştir.

Bu mevzuat Türkiye’deki mülteci çocuklar da dahil olmak üzere tüm 
çocukların haklarını düzenlemektedir. Ayrıca, 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu’nda da çocukların haklarına ilişkin düzenlemeler 
yapılmıştır. Özellikle, refakatsiz çocuklar “özel ihtiyaç sahipleri” arasında 
sayılmış ve uluslararası koruma amacıyla Türkiye’ye gelen bu yabancı refakatsiz 

15  İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_
kanun.pdf

16  Resmi Gazete, Geçici Koruma Yönetmeliği, http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf.

17 UNHCR, http://www.unhcr.org.tr/?page=16.
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çocuklara ayrıcalıklar tanınmıştır. Geçici Koruma Yönetmeliği’nde de refakatsiz 
çocuklar “özel ihtiyaç sahibi” grubuna dahil edilmiştir.

4. Geçici Koruma Rejimi Kapsamında Olan Suriye’den 
Gelen Mültecilerin Hakları ve Türkiye’deki Yaşam Koşulları
Geçici Koruma Yönetmeliği’nin amacı “geçici koruma” altındakilerin 

yani Suriye’den gelen mültecilerin Türkiye’deki hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektir. Mevzuatın olması Türkiye’deki yaşamlarını kolaylaştırıcı bir 
etkisi olacaktır. Fakat Yönetmelik haklar açısından bazı kısıtlayıcı düzenlemeleri 
de içermektedir. 

Yönetmeliğin “Geçici Korunanlara Sağlanacak Hizmetler” başlıklı 
altıncı bölümü Suriye’den gelen mültecilerin haklarına ilişkin düzenlemeler 
içermektedir. Yönetmeliğe göre kayıt altına alınmış, kimlik ve yabancı kimlik 
numarası alan geçici korunanların sağlık ihtiyaçları Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
sağlık merkezlerinde karşılanacak ve bu sağlık giderleri AFAD tarafından 
karşılanacaktır. 

Geçici korunanların eğitim hizmetlerinden faydalanmaları da aynı bölümde 
düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre kayıt altına alınmış, kimlik ve yabancı kimlik 
numarası alan geçici korunanların okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğrenim 
çağındaki çocukları, devlet okullarında sunulan eğitim hizmetlerinden 
faydalanabileceklerdir. Bunun yanında dil, meslek edinme, beceri ve hobi 
kurslarından da milli eğitim müdürlükleri tarafından verilecek hizmet çerçevesinde 
yararlanmaları mümkün olacaktır.

Yönetmelik’te Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün geçici korunanlara verilecek 
eğitim hizmetleri ile ilgili düzenleme yapması gerektiği vurgulanmıştır.

Sosyal yardım hizmetlerine erişim konusunda da Yönetmelik, geçici 
korunanların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara göre hizmet 
alabilmelerine imkân tanınmıştır. Böylece geçici korunanların il ve ilçelerde 
kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan yardım alabilmelerinin 
önü açılmıştır.

Yönetmelik geçici korunanlardan kayıt altına alınmış, kimlik ve yabancı kimlik 
numarası alanların çalışma izni alabilmek için başvuruda bulunabileceklerini 
belirtmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin verdiği 
bilgiye göre yasal çalışma izni alabilen geçici korunanların sayısı yaklaşık üç bin 
kişidir. Kamp dışı nüfusun büyük bölümü kayıtsız, güvencesiz ve gündelik işlerde 
sömürü koşullarında çalışıp geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Uluslararası Af 
Örgütü’nün raporuna göre güney illerinde görüşülen Suriyeliler, inşaatlarda 
işçilik yaparak, çöpten geri dönüşüm için plastik atıkları toplayarak, lokantalarda 
bulaşık yıkayarak ve diğer vasıfsız işleri yaparak günde 5 TL (2.5 Dolar) ile 30 
TL (15 Dolar) arası bir gelir elde ettiklerini belirtmektedir. Bu tür işler herhangi 
bir güvenceden yoksundur; zira bazen üst üste birkaç gün iş bulabilseler de bazen 
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uzun bir süre herhangi bir gelir elde edemeyebiliyorlar.18 Çocukların da benzer 
koşullarda çalışarak ailelerine destek olduklarına dair birçok örnek mevcuttur. 

Uluslararası Af Örgütü’nün raporunda 10 yaşındaki İbrahim’in hikâyesi 
şu cümlelerle anlatılmış: “Uluslararası Af Örgütü’ne Kilis’te uygun bir iş 
bulamadığını ve hayatta kalabilmek için kendisinin ve uysal bir çocuk olan 
10 yaşındaki oğlu “İbrahim”in çöpten plastik topladıklarını söyledi. Baba ve 
oğul, topladıkları plastikleri, yarım kilosu için 1 TL (50 sent) kazandıkları geri 
dönüşüm deposuna götürüyorlar. İbrahim, her sabah saat 06.00’da uyandığını 
ve işinin akşamüzeri 16.00 civarında bittiğini anlattı. Aile iki yıl önce Türkiye’ye 
geldiklerinden beri çalışıyor. Bazı günler imamdan okuma ve yazma dersi 
almaya vakti kalsa da, ailedeki çocukların hiçbirinin eğitime herhangi bir 
erişimi bulunmuyor. İbrahim bazı günler tek başına, diğer günler ise babasıyla 
birlikte çalışıyor. İbrahim, babası ve bir alışveriş merkezinde arabalara alışveriş 
poşetlerini taşıyarak çalışan 13 yaşındaki erkek kardeşinin hep birlikte elde 
edebildikleri gelir bazen günde 15 TL’yi (7.5 Dolar) buluyor.”

Yönetmelik tüm bu hakların kullanımı sırasında oluşabilecek tercümanlık 
hizmetleri ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanabilmesini de düzenlemiştir. Fakat 
kamu kurumlarında yeterli tercüman bulunmadığı için tercüman hizmetinden 
yararlanan mültecilerin sayısı oldukça azdır.

Suriye’den gelen mültecilerin yukarıda sıralanan haklardan hali hazırda 
yararlandıklarını söylemek zor. Haklardan yararlanabilmeleri kayıt, kimlik ve 
kimlik numarası şartına bağlanmış durumda. Fakat sayıları iki milyona yaklaşan 
Suriye mültecilerinin önemli bir bölümü kayıt altına alınmış değil. Kayıt altına 
alınanların önemli bir kısmına da Bakanlık tarafından henüz kimlik ve kimlik 
numarası verilmiş değil. Özellikle kamp dışında yaşayan Türkiye’deki Suriyeli 
mültecilerin %90’lık bölümüne tekabül eden nüfus birçok haktan mahrum bir 
şekilde hayatını devam ettirmeye çalışıyor. 

Yine kamp dışı nüfusun eğitim imkânlarından faydalanma oranı yaklaşık %5. 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suriye’den gelen çocukların eğitim 
imkânına erişimleri ile ilgili problemlerin bulunduğunu belirtmiştir: “Bu eğitimin 
de istediğimiz ideal ölçülerde sağlanamadığını biliyoruz. Bu çocuklar burada. Bu 
ülkede geleceklerini bulmak durumunda olan çocuklarımız. Bunlara yapacağımız 
en büyük destek iyi bir eğitim almalarını sağlamaktır.’’19 

Yönetmeliğin en önemli eksiklerinden biri hakların sağlanmasına ilişkin 
maddelerin –ebilir, -abilir gibi kesin ifadelerden uzak bir dille hazırlanmış 
olması. Yine kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gibi belirsiz 
ifadelerle mültecilerin haklarının çok rahatça ellerinden alınmasına elverişli bir 
dil kullanılmıştır. 

18  Uluslararası Af Örgütü, Hayatta Kalma Mücadelesi Türkiye’deki Suriye’den Gelen 
Mülteciler Raporu, s. 26, http://amnesty.org.tr/uploads/Docs/hayatta-kalma-mucadelesi-
turkiye’deki-suriye’den-gelen-multeciler720.pdf 

19  https://www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?IcerikID=3342&ID=5.
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Yine Yönetmeliğin en önemli problemi geçici koruma altına alındığı bakanlar 
kurulunca ilan edilenlerin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda 
düzenlenen bireysel uluslararası koruma prosedürlerine başvuramayacaklarına 
ilişkin düzenlemedir. Her ne kadar kitlesel bir göçle karşı karşıya olsak da kanun 
çerçevesinde başvuru yapması gereken, geçici değil “kalıcı” bir korumaya ihtiyacı 
olanlar mutlaka olacaktır. Ayrıca kanunda düzenlenmiş bir hakkın yönetmelikle 
ortadan kaldırılması da hukuk hiyerarşisi açısından başka bir problemdir.   

5. Sorunların Çözümü İçin Uluslararası Af Örgütü’nün
İlgili Aktörlere Tavsiyeleri
Yukarıda sıralanan sorun alanları ve problemlere ilişkin Uluslararası Af 

Örgütü Kasım 2014 tarihinde yayımlamış olduğu raporunda çeşitli tavsiyelerde 
bulunmuştur. Sorunların çözümü için önemli olan bu tavsiyeler daha da 
arttırılabilir. Özellikle mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları il ve ilçelerin yerel 
halkına verilebilecek destekler de kira artışı, emek rekabeti gibi sorunların 
çözümünde büyük rol oynayabilir.   

Uluslararası Topluma Tavsiyeler20

Suriyeli mültecilere yönelik yerleştirme, insani kabul ve diğer kabul 
programlarının sayısı, yıllık yeniden yerleştirme kotalarının üzerine çıkacak bir 
şekilde ve önemli ölçüde artırılmalıdır.

Mültecilerin dosyalarının sunumu ile yerleştirme ülkesine gidişleri arasındaki 
sürenin kısaltılması için yerleştirme ve kabul süreçleri hızlandırılmalıdır.

Aile üyeleri yurt dışında bulunan mültecilerin aile birleşimleri kolaylaştırılmalı 
ve aile üyeleri teriminin tanımı geniş ya da çekirdek aile dışındaki aile üyelerini 
de kapsayacak şekilde yapılmalıdır.

Birleşmiş Milletler Suriye Bölgesel Müdahale Planı’nın tamamına mali destek 
sağlanmalıdır.

Türkiye ve Suriye’ye komşu diğer ülkelere, Suriye’den gelen mülteciler 
ile etkilenen yerel nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, sağlık ve eğitim 
kurumları, konut sağlama ve gıda güvenliği tedbirleri de dâhil olmak üzere ulusal 
hizmet sunum kapasitelerini artırmaları için ciddi destek sağlanmalıdır.

Türkiye Yetkililerine Tavsiyeler21

Suriye’de devam eden çatışmalar ve yaygın insan hakları ihlalleri göz önünde 
bulundurularak, yanlarında geçerli pasaportları bulunup bulunmadığına ya da 

20  Uluslararası Af Örgütü, Hayatta Kalma Mücadelesi Türkiye’deki Suriye’den Gelen 
Mülteciler Raporu, s. 37- 38, http://amnesty.org.tr/uploads/Docs/hayatta-kalma-mucadelesi-
turkiye’deki-suriye’den-gelen-multeciler720.pdf.

21  Uluslararası Af Örgütü, Hayatta Kalma Mücadelesi Türkiye’deki Suriye’den Gelen 
Mülteciler Raporu, s. 38-39, http://amnesty.org.tr/uploads/Docs/hayatta-kalma-mucadelesi-
turkiye’deki-suriye’den-gelen-multeciler720.pdf.
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acil tıbbi ihtiyaçları olup olmadığına bakılmaksızın Suriye’yi terk etmeye çalışan 
tüm sivillerin resmi sınır geçiş noktalarından girişlerine müsaade edilmelidir.

Çatışmadan kaçan Suriye’den gelen mülteciler için yeterli sayıda, uygun bir 
biçimde konuşlandırılmış, güvenli ve düzenli sınır geçiş noktaları tesis edilmeli 
ve açık tutulmalıdır.

Sınır görevlilerine, her türlü güç kullanımında, güç ve ateşli silah kullanıma 
dair uluslararası standartlara, özellikle de zorunluluk ve orantılılık ilkelerine, 
kesin bir surette uyması gerektiğine dair bildirimler açık bir biçimde yapılmalıdır.

Polis ve askeri personelin yanı sıra Suriye sınırındaki bölgelerde görev yapan 
diğer devlet görevlilerine, uluslararası koruma ihtiyacında bulunan herkesi tespit 
edebilmelerini, bu kişilere yardımda bulunmalarını ve Türkiye’ye girişlerine izin 
vermelerini sağlamak amacıyla eğitimler verilmelidir.

Sınırda yaşandığı bildirilen ihlallere ilişkin olarak derhal, kapsamlı, bağımsız 
ve tarafsız soruşturmalar yapılmalıdır. Bu ihlalleri gerçekleştirdikleri ya da emir 
verdikleri tespit edilen devlet görevlilerinin hesap vermeleri ve mağdurlar ile 
ailelerinin etkili hukuk yoluna erişimleri sağlanmalıdır.

Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği, UNHCR, mülteci örgütleri ve 
mültecilerin korunması ve bu nüfusa hizmet sunumunda uzmanlıkları bulunan 
sivil toplumla istişare edilerek eksiksiz biçimde uygulanmalıdır.

Kamu görevlilerinin ve Suriyeli mültecilerin, Geçici Koruma Yönetmeliği 
kapsamındaki hak, hizmet ve yükümlülüklerden tam olarak haberdar olmaları 
sağlanmalıdır.

Suriye’den gelen mültecilere yönelik kayıt usulleri, gerekçesi ve kaydolmanın 
sağladığı yararlar konusunda bilgilendirme kampanyaları düzenlenmelidir.

Kayıt sırasında, Suriyeli mültecilere anlayabilecekleri bir dilde, hak ve 
hizmetlere nasıl erişebileceklerine dair kapsamlı bir bilgi verilmelidir.

Kayıt usullerinin, hassas durumdaki kişilerin tespitini sağladığından emin 
olunmalıdır.

Ailesi olmayan tek başına erkekler de dâhil olmak üzere koruma arayan tüm 
Suriyeli mültecilerin kaydolabilmeleri sağlanmalıdır.

Kayıt olmada bürokratik engellerin olmaması sağlanmalıdır.

Ekim 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği’nin ekonomik ve sosyal 
haklara ilişkin hükümleri derhal ve eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır.

Kayıt dışı olarak çalışan işçilerin içinde bulunduğu yoksulluğun ve bu kişilerin 
sömürülmesinin önlenmesinde önemli bir araç olarak, Suriyeli mültecilerin 



315

Türkiye’de yasal olarak çalışabilme olanaklarını artırmaya yönelik adımlar 
atmalıdır.

Suriyeli mültecilerin, işverenler ve ev sahipleri hakkında şikâyette 
bulunabilecekleri etkili kanallardan haberdar olmaları ve bu kanallara erişimleri 
sağlanmalıdır.

Suriyeli mültecilere yönelik Arapça eğitim veren özel okulların açılması ve 
ruhsatlandırılmasına ilişkin usuller açıklığa kavuşturulmalıdır.

Sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar tespit edilmeli ve bunlarla dikkat 
çekilmelidir.

Sağlık kurum ve kuruluşları ve çalışanlarının tüm Suriyeli mültecilerin sağlık 
hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanma hakkının bulunduğundan haberdar 
olmaları sağlanmalıdır.

Sağlık kurumlarında tercüme hizmetleri hayata geçirilmelidir.

Uluslararası destek talebinde daha aktif, uluslararası yardım almada ve 
uluslararası fon veren kuruluşlarla işbirliğinde daha açık olunmalıdır.

Mülteci nüfusunun temel ihtiyaçlarını -özellikle de barınma, sağlık (tıbbi 
ve psikososyal), gıda güvenliği ve eğitim ihtiyaçlarını- ele almada uzmanlığı 
bulunan sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası sivil toplum örgütlerinin 
ve hükümetlerarası kuruluşların kayıt işlemleri yapabilmeleri ve bu alanda 
çalışabilmeleri kolaylaştırılmalıdır.
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Hukuk Çocuklar İçin Adalet Sağlamaya Yeter mi?

Hasan Erdoğan1

“Çocuklar özgürleştiğinde, özgürleşeceğiz hepimiz..”
Sedat Yağcıoğlu 

“Bütün büyükler bir zamanlar çocuktular.. Pek azı bunu hatırlayabilse de!..” 
der Antoine De Saint /Küçük Prens’in daha önsözünde.. devam eden satırlarda 
da aynen “ büyükler hiçbir şeyi asla kendi başlarına anlayamıyorlar, onlara her 
şeyi açıklayıp durmak, çocuklar için gerçekten çok yorucu!.. “

Biz de bugün burada çocuklar için, daha adil bir dünyaya dair beraber 
“akıl” yürütelim diyorsak, bunu ancak becerebilirsek o her şeyi bilen “büyük 
aklımızı” bir yana bırakıp, aslında hiç “büyümeyen” çocuk yanımızı hatırlayarak 
yapabiliriz!.. Belki de işe çocuklara hiç sormadan, onlar için karar vermekten 
vazgeçerek başlamalıyız!.. 

Yine “Küçük Prens’ten bir alıntı: 

“ilk gezegende bir kral yaşıyordu.. 
- efendimiz siz neye hükmediyorsunuz? 
- Her şeye diye düşünmeye bile gerek duymadan yanıtladı kral.. 
- her şeye mi dedi küçük prens..
- kral el hareketiyle gezegeni, diğer gezegenleri ve yıldızları gösterdi.. 
- hepsine mi.. 
- hepsine..
- yani gökyüzü yıldızlar da mı size itaat ediyor?
- Elbette, dedi kral emirlerime hepsi itaat ederler.. disiplinsizliği asla 

hoş görmem..
tüm cesaretini toplayıp kraldan bir istekte bulundu..

- gün batımını görmek isterim..
- gün batımını göreceksin yalnız koşulların oluşmasını beklemem gerek.. 
- ne zaman oluşacak bu koşullar?
- bu akşam sekize yirmi kala 

küçük prensin gün batımını görme hayali suya düşmüştü.. burada yapılacak 
işim kalmadı dedi krala.. yola düşmeliyim..

- gitme dedi kral.. gitme seni bakan yapayım..
- ne bakanı
- adalet bakanı
- ama yargılanacak kimse yok ki burada..
- ortada yargılanacak kimse yok ki…

1  Av., Ankara Barosusu Çocuk Hakları Merkezi Bşk Yrd., İHD  ve ÖHD Çocuk Hakları 
Aktivisti– Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi üyesi.
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- gezegenimizde küçük bir fare var onu yargılarsın.. zaman zaman onu 
ölüme mahkum edersin, her seferinde af edersin yaşamı senin adaletine 
bağlı olur.. sana bağlı olur..

- ben ölüm cezası vermekten hoşlanmam dedi küçük prens
- artık gitsem iyi olur… şu büyükler kesinlikle ne kadar çok tuhaf 

oluyorlar dedi kendi kendine..”

İşte belki de çocuk için adalet tam da Küçük Prens’in büyük kalbi kadardı… Fare 
de olsa hiçbir canlının kaderini kendi tayin etmek istemiyordu… Biz büyüklerin 
görmediği bilmediği belki de çocukken bildiği ama büyüdükçe unuttuğu çocuk 
ruhundaki adalet ve eşitlik duygusu tam da buydu… Peki biz büyükler çocuklar 
için adalet derken ne kadar gözetiyoruz onları?... Ne kadar dinliyoruz, katılım 
haklarına ne kadar önem ve değer veriyoruz?... Ne kadar ciddiye alıyoruz 
düşüncelerini,  tercihlerine ne değer veriyoruz?... Tercih hakkı tanıyor muyuz?...  
Çocuk adalet sisteminde onları birer araç değil, onlar için adaleti amaç olarak 
öngörüyor muyuz?... Yaşamın tüm alanlarında çocuklarımızın başta yaşam hakkı 
olmak üzere temel haklarının kullanımında, Kürt, Türk, Çingene, sokak çocuğu, 
evsiz, mülteci, yurtsuz gibi ayrımlara tabi tutmaksızın tüm çocukların eşit ve adil 
bir dünyada yaşamaları için ne kadar çaba sarf ediyoruz. 

Hukuk Çocuklar İçin Adalet Sağlamaya Yeter mi? temel sunum başlığımız... 
Mevcut hukuk sistemi, gerek hukukun yaratılma biçimiyle, gerek hukuk ve 
adalet dağıtma biçimiyle yetişkinler için ne kadar adilse çocuklar içinde o kadar 
adildir!... Hatta belki de çocuklar için durum yetişkinlerden daha vahimdir!... 
Her şeyden önce başta da dediğimiz gibi çocukların hukuku belirlenirken ortada 
çocuk yoktur, çocuk iradesi hiç yoktur. Çünkü biz özgürlükçü hukukçular, 
özgürlükçü çocuk hakları savunucuları, çocukların kendilerini ilgilendiren her 
konuda görüşlerinin alınması ve bu görüşlerinin sadece yardımcı destek olacak 
görüşler olarak değil, kendi yaşam alanlarının temel söz sahibi olmaları gerektiği 
inancındayız…

Bunun ise en genel biçimiyle çocukların ifade ve örgütlenme özgürlünün 
sağlanmasından geçeceğine inanıyoruz… Bu doğrultuda çocuğun adalet sistemi 
içindeki etkin ve doğrudan katılımı sağlanmadığı sürece, hatta çocukların 
çocuk adalet sisteminde ve çocuk hukukunda asıl karar verici aktör olacağı, bu 
nedenle aktif ve etkin katılacakları bir hukuk sistemi olmadıkça hukukun adalet 
getirmeyeceği açıktır. 

 
Kısaca çocuğun adalet sistemine “doğrudan katılım hakkı” ve bu doğrultuda 

kendi hukukları hakkında “yetişkinlerden bağımsız olarak” karar verme sürecinde 
katılımlarının sağlanmadığı sürece, çocuk hukukunda adaletin olabilmesi bizce 
mümkün değildir!..

Yukarıda da özetlemeye çalıştığımız üzere çocuklarımız asla istatistikler için 
birer sayısal veri olmadığı gibi egemen hukuk sistem tarafından yeri geldiğinde  
“masum”, “iradesiz” “küçük insan” olarak değerlendirilen, kılınan, yeri geldiğinde 
yaramaz, tembel, suçlu, katil, terörist ilan edilmekte ama çocuk olduğu hep 
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unutulmaktadır. Anayasada yönetim biçimi “demokratik hukuk devleti” olarak 
tanımlanmış olmasına rağmen, demokratik işleyişin olmadığı, hukuk denetiminin 
olmadığı bir ülkede, toplumsal hiyerarşinin en altında kalan ve en fazla ezilen, 
ötekileştirilen, ucuz işgücü olarak emeği sömürülen, ana dilde eşit ve adil bir 
eğitim hakkından yararlanamayan çocuklardır. Tüm toplumsal kesimler için 
adalet sağlamaktan uzak olan böylesine bir hukuk sisteminin çocuklar için adalet 
sağlayabilmesi eşyanın tabiatına aykırı olacaktır. 

Şimdi kimi alt başlıklar halinde 2014 Türkiyesinde Çocuk Haklarının 
tezahürüne bakarak; ne kadar adalet sağlıyor bu demokratik hukuk devleti ve bu 
çocuk adalet sistemi, sağlamasını yapabilelim.

İHD’nin 20 Kasım 2014 Çocuk Hakları Günü Basın Açıklamasından 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 25. Yılında 2014 Türkiyesindeki Çocuk 
Haklarına İlişkin Bazı Tespit ve Başlıklar

“Çocuklar İşkenceye Uğruyor…: 1 Ocak 2014-19 Kasım 2014 tarihleri 
arasında Derneğimize yapılan başvurular ve basından tespiti yapılan vakalara 
göre; 49 çocuk cezaevlerinde, 64 çocuk gözaltı yerlerinde işkenceye uğramıştır.  
Bu tarihler arasında toplumsal olay ve gösterilerden dolayı 360 çocuk gözaltına 
alınmış, 59 çocuk tutuklanmış ve bu olaylarda 42 çocuk yaralanmıştır. Bunlar 
sadece tarafımızca tespit edilebilen vakalardır. 

Türkiye’de İfade ve Düşüncelerini Açıklamak İçin Eylemlere Katılan 
Çocuklar Vurularak Öldürülüyor: Bu engellemeler sıklıkla şiddete 
dönüşmekte, eylemcilerin gaz bombası kapsülü, plastik mermi, sopa olarak tabir 
edilen silahlarla öldürülmesine kadar varmaktadır.  “Çocuk demeden, kadın 
demeden” birçok insan gibi çocuklar da bu eylem ve etkinliklerde öldürülüyor.    

Kendilerine daha ekolojik bir gelecek istedikleri için, parklarının beton 
yığınlarına dönüşmemesi için eylem yaparken öldürülüyorlar. Roboski’de evinin 
geçimini sağlamak için kaçağa giderken,  İstanbul’da ekmek almaya giderken 
öldürülüyorlar. 

Bu olaylar etkin biçimde soruşturulmuyor ve sorumlu kamu görevlilerine 
ya dava açılmıyor veya zaman aşımına uğruyor, açılmış davalar beraatla 
sonuçlanıyor. 

Çocuklar Cinsel İstismara, Tacize ve Tecavüze Uğruyor: 1 Ocak 2014-
19 Kasım 2014 tarihleri arasında Derneğimize yapılan başvurular ve basından 
tespiti yapılan vakalara göre; 129 çocuk ailesi ve dışarıdan kişiler tarafından 
cinsel istismara uğramıştır. 

Çocuk İşçiliği Yasalarla Olağan Hale Getiriliyor:  Okulda olmaları gereken 
zamanda çalışarak erken başlıyorlar hayata. Yaşıtları daha büyürken onlar ev 
geçindiriyor. 
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Çocukların Eşit, Parasız Anadil Eğitim Hakları Engelleniyor: Öğretim 
hayatına başka bir dili öğrenerek başlayan, bu nedenle eğitim başarısı ana dili 
egemen dil olanlara göre hep birkaç yıl geriden gelen çocuklar soruyor: Fırsat 
eşitliği mi? Anadillerini yaşatmak  için yaptıkları okulları yıkılıyor. 

Çocukların İnançları, Düşünceleri, Kültürleri Hiçe Sayılıyor: Tüm eğitim 
yaşamları boyunca tek bir etnik grubun dinini, dilini, başarısını, kültürünü 
öğrenmeye zorlanan kendi ait olduğu kimliği yok sayılan, ancak hain olarak var 
olan çocuklar soruyor: Ben bu topluma nasıl katılacağım?

Savaşın Mağduru Çocuklar: Kendi ülkemizin tarihinden de biliyoruz ki 
Yetişkinlerin çıkardığı savaşlarda en çok etkilenenler çocuklar. Bizim ülkemizin 
de taraf olduğu Suriye savaşında yüz binlerce çocuk yerinden edildi, anne 
babasını kaybetti. Hayatta kalma çabası sürerken eğitim hakkından, sağlıklı 
yaşama hakkından söz edilemiyor bile.”

Taş Atan Çocuklar
Çocuk tutukluğu ve çocuk cezaevi gerçeği, belki de ilk kez Terörle Mücadele 

Kanunu (TMK)’nda 2006 yılında 26-28 Mart Diyarbakır’daki eylemler ve “taş 
atan çocuklar” gerekçe gösterilerek yapılan değişiklikler ile birlikte kamuoyunda 
tartışılmaya başlandı. Dönemin Başbakanı Recep tayip Erdoğan’ın “Kadın da 
olsa, çocuk da olsa güvenlik güçlerimiz gereğini yapacaktır... Çocuklarınıza 
sahip çıkın!...” açıklamasından sonra yoğun bir şekilde “çocuk terör suçlusu” 
tabiri gündeme gelmişti. 

“Taş Dile Geldiğinde” isimli çalışmasında “taş atan çocukları” anlatan 
Sedat Yağcıoğlu bir röportajında: “Anadillerinde bile eğitim alamıyorlarken 
hâlâ, sokaklarda asker ya da polis, devletin militarist yüzüyle büyüyen çocuklar, 
elbette kendilerine yönelik bu topyekün şiddete karşı, haksız biçimde “şiddet 
eylemi” olarak adlandırılan “taş atma” eylemine yöneliyorlar... Şunu unutmamak 
gerekiyor; “taş atma” aslında sembolik eylem, “taş” da sembolik bir araç… 
Sorun yaşam alanlarının her aşamasında savaş, şiddet, yok sayma ve yıkım 
olan çocukların söyleyecekleri söze dönüşmesi o taşın… Çocuklar taş atarak 
aslında hepimizle iletişim kurmaya çalışıyorlar, dertlerini ve çocukluklarını 
anlatmaya çalışıyorlar...”  (20 Kasım 2014- Kaos GL) diyerek aslında bunun 
bir siyasal katılım hakkı olduğunu çocuklarımıza bir başkaca bir katılım olanağı 
tanımadığından bunun en “doğal” sonuç olduğunu, çocuk bilimsel verileriyle 
ortaya koymaktadır. Barışın ancak “o çocukların elindeki taşın dile gelmesiyle” 
geleceğini bilimsel veriler anlatıyor. Biz “büyükler” onların da ifade ve düşünce 
özgürlüğü olduğunu, siyasete aktif ve etkin katılım hakları olduğunu kabul etmek 
zorundayız. 

Çocuk Tutukluluğunun Boyutu ve Vahameti… 
Ama asıl olarak taş atan çocuklar ve “çocuk terör suçluları” konusunda 

kamuoyu duyarlığı 2011 yılında Pozantı cezaevinden yükselen çocuk sesleriyle 
oluştu. Pozantı’da tutuklu çocuklara cinsel istismara varıncaya kadar pek çok 
kötü muamele ve işkence yapılmıştı. Sonrasında sorumlular hakkında dava 
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ve soruşturma açmak yerine fatura  “Pozantı cezaevinin fiziki koşullarına” 
kesilerek, çocuklar apar topar Ankara Sincan F tipi Cezaevine getirimli;, orada 
da yumuşak oda vs. kötü muamele ve işkence iddiaları son bulmamış ve maalesef 
çocuk tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele iddiaları Pozantı ile sınırlı 
kalmamış, Sincan, Şakran, Maltepe, Antalya… sürüp gitmişti.   

Türkiye genelinde yılda ortalama 100.000 çocuk gözaltına alınıyor ve adalet 
mekanizması içine dahil ediliyordu. Yine yılda ortalama 9000-10.000 çocuk 
tutuklanıyordu. Sadece İstanbul’da çocuk mahkemelerinde yılda 6.000 çocuk 
yargılanıyordu. 

Mersin’de İHD’nin yaptığı bir çalışmaya göre 2011-2013 arasında, 12-18 
yaş arası 10.603 çocuk yargılanmıştı. Bunlardan 1.136’sı TMK kapsamında 
yargılanmıştı. Yine Mersin’de sadece 2013 yılında toplam 126 çocuk TMK 
kapsamında tutuklanmış, bu çocuklardan 55’ine bir 578 yıl hapis ve 978 bin 180 
TL para cezası verilmişti! Bununla da yetinilmemiş bu kez çocukların ailelerine 
Mersin Valiliği’nce de 1 milyon 270 bin TL para cezası verilmişti!

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) 2012’deki inceleme sonarısı 
hazırladığı raporda şu tespitlere açıkça yer verilmiştir:

* Cezaevinde çocuklar akranları ve cezaevi personeli tarafından şiddet  
    görüyor.

* İnfaz koruma memurları dayak atmayı ve cezalandırmayı meşru 
    görüyor.

* Çocukların vücut boşluklarında (çıplak) arama yapılıyor.

* Çocukların kaldıkları koşullar insan onuruna uygun değil.

* Yasak olmasına rağmen işçi koğuşları var.

* Çocukların cinsel istismar ve diğer işkencelere uğradıkları yönünde 
    tutarlı ve ciddi iddialar var. Bu nedenle iddialar derhal incelenmeli ve 
    önler alınmalıdır.

En son olarak 1 Ocak 2014 tarihinde Ankara Sincan’daki tutuklu çocuklara 
yönelik işkence iddiaları üzerine, artık son bulması amacıyla şu an itibariyle 
30 sivil toplum örgütünden oluşan Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi 
kurulmuştu… Girişim’in kurulmasına sebep olan ikinci temel etmen dönemin 
Adalet Bakanının beş olan çocuk cezaevleri sayısının yirmiye çıkarılacağı yeni 
on beş çocuk cezaevi daha yapılacağını müjdelemesiydi... 

2014 Türkiye Çocuk Cezaevi Gerçeği ve 
Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi 
Öncelikle belirtmek gerekir ki girişimin kurulmasından bugüne yaklaşık 

bir yıl gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen, girişim içerisinde iki baro, Türk 
Tabibler Birliği, dört sendika,  insan hakları ve çocuk hakları alanında çalışan 
toplam otuz sivil toplum örgütü bir araya gelip çocuk cezaevlerini kapatın, çocuk 
tutukluluğuna son verin demesine rağmen gerek çocuk tutukluğu gerekse çocuk 
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cezaevlerinde yaşananlara ilişkin hiçbir değişiklik olmadı ve devlet tarafından 
hiçbir adım atılmadı. Çocuk tutukluğuna son verilerek, çocuk cezaevlerinin 
kapatılması yönünde alternatif modeller yönünde çalışma yapılması şurada 
dursun, girişimin başından beri çocuk cezaevlerinin sivil denetime tabi tutulması 
ve uzman heyetlerce bağımsız izleme yapılması yönündeki taleplerimiz de 
her defasında Bakanlıkça gerekçesiz olarak ret edildi. Ret edilmeye de devam 
ediliyor.

Aşağıda özetleyeceğimiz yıl içerisindeki çocuk yargılamasında ve çocuk 
cezaevlerinde yaşanan olaylarla, net bir şekilde anlaşılacağı üzere devletin ve 
yargı mekanizmalarının çocuk algısı ve çocuğa bakış açısı maalesef hâlâ aynı ve 
değişmedi…

Son bir yıl içerisinde özel yetkili mahkemeler sonrası kurulan TMK 10. 
maddesiyle görevli mahkemeler kapatılmış olmasına rağmen, bu kez “genel 
mahkemeler” özel mahkemeler gibi hareket ederek onlarca çocuğu terör sucu 
gerekçesiyle tutukladı. Özellikle Kürt illerinde yoğun bir şekilde TMK sebebiyle 
çocuklar “örgüt üyesi olmak iddiasıyla” tutuklanmaya devam etti ve halen devam 
ediyor.. Örneğin daha bir ay kadar önce yaşanan 6-8 Ekim Kobane protestosu 
eylemlerinde ve 1 Kasım 2014 Dünya Kobane Günü’nde sadece Mardin’de 
28 çocuk örgüt üyeliği iddiası ile tutuklandı... Tutuklamalar ve yoğun göz 
altılarla ilgili olarak birçok kurum ve kuruluş sayısal veriler yayımladı burada 
tekrar etme gereği görmüyoruz ama yoğun bir şekilde gözaltı ve tutuklamaya, 
sokakta işkenceye çocuklarımızın maruz kaldığını ve kalmaya devam ettiğini 
söyleyebiliriz.

Daha bir hafta on gün önce Van Cezaevi’nden 8 tutuklu çocuk, iki gün sonra 
Van’da duruşmaları olmasına rağmen sadece Van Cezaevi’nin fiziki koşulları 
gerekçe gösterilerek, zorla ve hiçbir gerekçe yokken Ankara’ya sevk/sürgün 
edildiler. Bu sürgün yetişkinlere ait ring aracıyla 42 saat sürdü.. Çıplak aramaya 
tabi tutuldular, onurları kırıldı, çocuklar kendilerine uygun olmayan araçta 
taşındılar, kuru ekmek ve su verildi, aç kaldılar, uyuyamadılar, üşüdüler, hakarete, 
küfre maruz kaldılar... Özetle, işkence gördüler, görmeye devam ediyorlar…

Girişimimizin başlamasına neden olan ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun 
raporuyla da teyid edilen 1 Ocak 2014 Sincan Cezevi’ndeki çocuklara yönelik 
işkence iddialarından dolayı Cezaevi yetkilileri ve infaz koruma memurları 
hakkında dava açılmayarak takipsizlik kararı verilmesine rağmen, tutuklu çocuklar 
hakkında, yaralama, tehdit, kamu malına zarar vermek memura mukavemet gibi 
suçlardan dava açılmıştır ve çocuklarımız yargılanmaktadır. 

Yine son bir yıl içerisinde ortaya çıkan, ikinci Pozantı vakası olarak adlandırılan 
Adana Ceyhan Cezaevi’nde yaşanan cinsel istismar vakası sebebiyle Meclis’te 
verilen bir gensoruya Adalet Bakanı sadece Cezaevi baş gardiyanina uyarı cezası 
verildiğini,  başkaca bir yetkili veya infaz koruma memuru hakkında halihazırda 
dava açılmadığını bildirdi... Cezasızlık devam ediyor... ve cezalandırılırcasına o 
çocuğumuz tekrar tutuklandı... 
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Sadece bir kitap çaldığı için yargılandı çocuklarımız. Bakanlık yetkilileri en 
resmi ağızdan “okullar kapandığında milli egitim diye bir sorun kalmayacaksa 
cezaevlerini de kapatalım çocuk suçluğu diye bişey kalmayacak” şeklinde 
gayri ciddi yaklaşımlar sergilediler. Sincan Cezaevi’nde bir çocuğumuz aynı 
olay sebebiyle üç kez, beşer günlük hücre cezasına çarptırıldılar. TBMM İnsan 
Hakları Komisyonu raporlarında çocukları “terör suçlusu” ilan ederek cezaevi 
personelini akladı. Cezaevinde avukatsız telekonferans sistemiyle yargılandılar 
ve böylesine adil olmayan yargılamalarla uzun cezalar aldılar... Van’da bir 
çocuğumuz intihara kalkıştı diye iki ay boyunca hücrede tek başına tutuldu.

Özetle çocuk cezaevlerinde, sokaklarda, kapalı kurumlarda, mahkemelerde, 
hatta okullarda, çocuklara yaşatılanlar aynı, şairin dediği gibi “aynı gökyüzü, aynı 
keder, çocukların yaşadığı hep kader!...”  Belki de çocuklarımıza cezaevlerinde 
yaşatılan, Yılmaz Güney’in Duvar filminin kötü tekrarından ibaret…

Her şeye rağmen biz insan hakları ve çocuk hakları savunucuları, er geç çocuk 
cezaevleri utancından kurtulacağımızdan eminiz..  Saygılarımla…
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Tartışma: “Çocuk Suç ve Adalet” Oturumu

Sakine Esen Yılmaz: Evet, değerli arkadaşlar. Şimdi soru kısmına geçiyoruz. 
Elimizde yazılı sorular da var. Yorumlarınızla elbette katılabilirsiniz. Buradan 
başlayalım. Buyurun.

Bir katılımcı: Ben de saygılar sunuyorum. Birsen Hanım’a katkıda 
bulunacağım. Çocuklara istismar yapanların çoğu istismara uğramış insanlardır. 
Siz istismara uğrayan insanları rehabilite edemediğiniz zaman, bu insanlar 
büyüdüklerinde, güç ve iktidar sahibi olduklarında bu sefer çevrelerindeki zayıf 
insanlara istismar uygulamaya başlıyor. Ama bizim ülkemizde maalesef, hocam 
da biraz evvel söyledi, İnsan Hakları Derneği’nin tespit ettiği 129 tane istismar 
suçu var. Emniyetten hastaneye sevk edilen olayların çoğu kayıt altına alınmıyor. 
Ben fazla uzatmak istemiyorum. Sayın savcı konuşurken aklıma Uğur Kaymaz 
geldi. Biz istismardan bahsediyoruz ama istismarın en büyüğünü sistemin kendisi 
uyguluyor. Mardin’de öldürülen Uğur Kaymaz’ı hatırladım. Bu savaş ortamında 
yaşamları ellerinden alınan çocukları düşündüğüm zaman istismar bana hafif 
gelmeye başladı. Oysa ki bizim dönüp, hocama da söyledim, bahsettiğimiz hukuk 
sistemi idam hukuku sistemi. Neden bu çocuklar karşılarına geldiğinde en üst 
perdeden ceza veriyorlar, ben bunu öğrenmek istiyorum.

Bir katılımcı: Ben çok teşekkür ediyorum. Sayın savcımıza ve avukat 
dostumuza bir şey sormak istiyorum, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Platformuyla 
ilgili. Yargıçları ve savcıları platforma katmak teşebbüsü oldu mu ya da nasıl bir 
sonuç oldu? Çok teşekkür ederim.

Hasan Erdoğan: Çok kısa bir cevap vereyim. Bu konuda İstanbul 
Barosu’nun bir girişimi oldu. İstanbul’da bir sempozyum oldu. Bu sempozyuma 
Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü başkan yardımcıları 
da katıldı. Orada şöyle bir yaklaşımla karşılaştık hocam. Bakanlık yetkilisinin 
söylediği şey şu: “İyi diyorsunuz da… Okulları kapatalım milli eğitim sorunu 
kalmasın, cezaevlerini kapatalım çocuk suçluluğu bitsin.” Yaklaşım aynen bu. 
O yüzden savcı beye teşekkür ettim. Daha başka örnekleri de var ama. Fakat 
şu da sevindirici olan, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan memurlar sendikası 
bizim girişimimiz içinde. Savcı, hâkim ve Adalet Bakanlığı katından maalesef 
bize olumlu bir destek yok.

Bir katılımcı: Ben küçük bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Hasan Bey daha 
iyi bilir tabii, şunu söylemek mümkün mü acaba? Toplumsal eylemlere katılan 
Kürt çocukları için adalet başka işliyor. Çünkü siz de daha iyi biliyorsunuz 
Ceza Kanunu’na göre çocuk suçluluğu farklı değerlendiriliyor. Mesela 12 
yaşın altındaki çocukların ceza ehliyeti yok. 12-15 yaş aralığında tedbir kararı 
alıyorlar. Sadece 15-18’e gelince üçte biri oranında ceza indirimine tabiler ve 
çocuk mahkemelerinde yargılanıyorlar. Kürt çocuklarına otuz sene ceza verildi 
ve ağır ceza mahkemelerinde yargılandı. Böyle de ciddi bir hak ihlali ve ikircikli 
bir tutum söz konusu 
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Bir katılımcı: Haddim olmayarak belki ama sayın hocamın paylaştığı 
fotoğraflar İstanbul-Ankara-İzmir’deki çocuk cezaevlerinden alınan görüntüler. 
Türkiye’deki “suça sürüklenen çocuklar” Ankara- İstanbul-İzmir arasında 
olmuyor. Platformunuzun ismi çocuk cezaevleri kapatılsın değil çocuklara 
cezaevleri kapatılsın olsa daha doğru olmaz mı? Yani çocuk cezaevi görüntüleri 
belki de çok güzeldi ama hani Anadolu’daki başka illerde çok daha kötü şartlarda 
kalmak zorunda kalan çocuklar var. Onun da altını çizeyim istedim.

Didem Güven: İsmim Didem Güven. İnönü Üniversitesi Özel Eğitim 
Bölümü’nde öğretim görevlisiyim. Şu dönem en çok cinsel istismar ve pedofili 
kavramlarını tartışıyoruz. Ama şunu tıpçı arkadaşlarla ya da biz grup olarak 
kabul etmiyoruz. Özellikle hukukçu kimliklerin görüşünü almak istiyorum. 
Pedofili dememiz giderek normalleşti. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Pedofili diyerek 
normalleştiriyoruz ve tedavi edilebilir bir süreç olarak görüyoruz. Biz buna ciddi 
manada tepki veriyoruz aslında. Sürecin içinde ve öğretmenlik süreci içinde 
tanıklık ettiğimiz için canımız yanıyor. Süreçten bahsedildiği zaman sanırım 
gerçekten öğrencilerimizin de bilgi eksikliği var. Çok az insan bunu konuşuyor 
ve bilimsel platformlarda tartışıyor. 

Bir diğer konu, yanlış anlamayın Savcı Bey çok üstünüze gidildi ama, 
neticesinde siz devleti temsil ediyorsunuz; pardon devleti değil de adaleti… 
Sizin kurumunuz çok daha küçük bir kurum, şöyle ki çalışan sayısı daha az Milli 
Eğitim’e nazaran. Kurum içinde cinsel istismar, taciz, tecavüz için Bakanlık ve 
Baro içinde yapılan bir çalışma var mı? Ben bu kadar cezasız kalmamasını, cezasız 
kaldıkça çocuklara ödülmüş gibi çocuklara “play station” oynama hakkını, kötü 
bir benzetme olmuş olabilir ama, ödülmüş gibi algılayıp her geçen gün rakam 
artıyor. Yani saklanma oranı da artıyor. Bunun acısını çekiyoruz. İnsan gelecekten 
ürkmeye başlıyor. Bunun için neler yapıyorsunuz? Pedofili kavramını ayrıca ben 
kesinlikle kabul etmiyorum.

Bir katılımcı: Birsen Hanım’a sormak istiyorum. Çocuk istismarı 
hapishanede oluşturulur, toplum içinde oluşturulur, her tarafta karşılaşacağımız 
bir sorun. Bunun psikolojik alt boyutları da var. Ailedeki koşulların da olumsuz 
olması sonucu, süreç içerisindeki birçok durum,  özellikle sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük ailelerde cinsel istismarın daha fazla olduğuna dair bilgiler var. 
Çocuğun suçluluğunda da aynı durum söz konusu. Eğitim seviyesi düştükçe suç 
oranı artıyor gibi literatür bilgileri de mevcut. Sabahki toplantılarda da söyledik. 
Bu kapitalist sistemde ekonomik paylaşım var. İnsanların eğitimden ve sağlık 
hizmetlerinden faydalanmaya sahip olması ekonomik gücüne göre şekilleniyor. 
Oturduğumuz mahalle, sosyalleşme oranımız, çevremizdeki insanlar bu tür 
paylaşımlarımızı etkiliyor ve bu olay toplumun her kesiminde görülüyor; alt, orta, 
üst gelir grubuna mensup olanlarda olsun, cinsel istismarla karşılaşılıyor. Etnik 
gruplar içinde de farklılık yok. İster Kürt ister Türk ister Çerkez olsun toplumun 
her kesiminde her çağda görülebilen bir durum. Soracağım soru şu. Nüfusumuz 
arttı. Hemen hemen Almanya ile benzer özelliklerimiz var. Toplumda meydana 
gelen suç veya toplumsal olaylardaki artışı nüfus artışıyla bağdaştırmak ne kadar 
sağlıklı, özellikle iktidarı temsil edenlerce söylenmesi? Bunun bilimsel açıklık 
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getirebileceğiniz mantıklı bir yönü var mı? Sizden bununla ilgili bir değerlendirme 
istiyorum. Yani nüfus artışı bu durumu artırıyor mu? Bunda payı nedir?  

Bir katılımcı: Aslında soru sormayacağım. Bütün katılımcılara ilimizde 
bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben gerçekten bir dinleyici olarak 
çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Sayın savcının konuşmalarından çok 
etkilendim. Bu anlamda kendisine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz burada 
parasız eğitim isteyen çocukların ne kadar çok cezalarla yattığını biliyoruz. Ama 
o dönemin Başbakanı, parasız eğitim veriyoruz diyerek harçları kaldırdı. Adalet 
elbette birgün bunların hesabını soracaktır. Ben şöyle demek istiyorum. Bu ülkeyi 
%1’lik bir dilim yönetiyor. Ama bizler üreten insanlarız. İnanıyorum ki yöneten 
biz olacağız.

Bir katılımcı: Teşekkür ediyorum savcı beye. Kapitalist sistemi bu yönüyle 
görmemiştik. Kapitalist sistemin suç ve adalet kavramını çok iyi işlediniz. Günlük 
yaşantınızda işinizi yaparken bu çelişkiyi yaşıyor musunuz? Ayrıca cezaevine 
düşen çocukların bir kere düştükten sonra tutuklu ya da hükümlü olarak tekrar 
cezaevine düşme olasılığı ne kadar yüksek? Böyle bir oran var mı? Orada 
“ıslah” ediliyorlar mı? Erkek çocukları gözlemleme şansınız olmuş sadece; kız 
çocuklardan bahseder misiniz? Teşekkürler.

Birsen Civelek: Sorunuzu ben tekrar bir soru ile sorayım. Nüfus artışı derken 
neyi kastettiniz? 

Bir katılımcı: Kademeli olarak her gün nüfus artıyor. 76 milyonduk 77 milyon 
olduk, önümüzdeki sene de 78; Türkiye’nin nüfusu yükseliyor ve olan suç oranı 
da artıyor. Nüfus yükseliyor, yükseldikçe yoksulluk artıyor. Bu nüfus nasıl bir 
nüfus artışı da alttan gelenlerde suçu arttırıyor? Bunu oluşturan faktörler neler? 
Yeni doğan bir çocuk suçu nasıl arttırır? 76 milyon içinde o sosyal yaşamın içine 
geçecek, yine 12 yaşından sonra çocuk sosyal yaşam içinde yer ediniyor. Alttan 
gelenler suç oranını nasıl arttırıyor, ben onu anlamıyorum. Anlatan kişiler de 
bunları anlattıklarında, mantıklı ifade ettiklerinde de bana çok anlamsız geliyor. 
Mantığının ne olduğunu hiç anlamıyorum. Bunu bana açıklarsanız sevinirim.

Birsen Civelek: Ben de gerçekten anlamıyorum… 

İbrahim Arap: İsterseniz ben cevap vereyim. Az önce ben sunum yaparken 
kaçırmış olabilirsiniz. Çocuk suçlu oranı artıyor, dedim. Artıyor derken mutlak 
değer vermedim. Yüz bin çocuktaki çocuk suçlu sayısını verdim. Yani 847’den 
1847’ye çıkmış, dedim on beş yıl içinde. Çocuk sayısını, dolayısıyla artışı 
100.000 çocuk başına hesapladığımız için; nüfus arttı, çocuk sayısı arttı diye 
değil, anlatabiliyor muyum? Ama mutlak değer olarak artmış; ben onu mutlak 
değer olarak değil 100.000 çocuk olarak verdim. 

Hasan Erdoğan: Şimdi bizim bu girişimi başlatan sebeplerden birisi 2013 
Kasım ayında sanıyorum dönemin Adalet Bakanı, çocuk cezaevlerinin sayısını 
yirmiye çıkardığını müjdeledi. Beş iken yirmiye çıktığını belirtti. Dedik ki 
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savcının bildiği bir şey var;  bütün çocuklar çıkıp yankesicilik mi yapacak, adam 
mı öldürecekler, nedir bu? Bu bir devlet politikası mı? Cezaevlerinin sayısı 
nüfus sayısı ile ilgili değil, devlet politikası ile ilgilidir. Toplumsal olaylar ya da 
yoksulluk yükseldiği zamanlarda çocuk ya da yetişkin tutuklularda da aynı şey 
var. Hocamızın paylaştığı tabloya bakın. Ekonomik kriz dönemlerinde de o sayı 
artar. Yani 2001’de de artış nedeni budur. 2012’de gizli bir kriz var. Teşekkürler. 

İbrahim Arap: Bir ekleme yapayım. Cezaevlerinde şu anda verilen resmi 
rakamla 159.000 tutuklu ve hükümlü var. Şu anda kapasite yine resmi rakamlara 
göre, resmi olarak 155.000’dir. Sekiz kişilik koğuşlarda on iki kişi kalarak 159.000 
rakamına ulaşılıyor. Cezaevleri ağzına kadar dolu. Dediğimiz gibi nüfusla ilgili 
bir durum yok. 

Bir katılımcı: Kısa bir süre önce cezaevinde okuma yazma kursları verdim. 
O dönemde, ranzaları bilirsiniz iki katlı olur, kapasite o kadar yetmez hale gelmiş 
ki ranzalara üçüncü kat yapmışlar. Çocuklar duvara çok az mesafede yatıyorlardı.  

Kurtuluş Tayanç Çalışır: Kavramsal olarak pedofili yerine cinsel istismar 
daha doğru olur dediniz. 

Bir katılımcı: Hayır. Şimdi psikiyatri kitaplarında pedofili bir hastalık aslında. 
Yani evrensel tanımlardan bahsediyorum. Bu aslında sadece Türkiye’nin sıkıntısı 
değil.  

Kurtuluş Tayanç Çalışır:  Yani meşrulaştırılmış olunuyor mu diyorsunuz? 
Ama dediğiniz gibi tanımlama bazen meşrulaştırmanın kapısını da aralıyor. 
Sonuçta biz pedofillere diğerlerinden farklı davranmıyoruz. Sonuçta onlar da 
aynı cezayı alıyor. 

Bir katılımcı: Sorum aslında daha genel. Psikiyatriyi ilgilendiren bir süreç. 
Diyor ki tanı kitapçıkları, bu durum iyileştirilebilir. Keskin bir örnek ama şizofren 
bir hasta da aynı kitapta yer alıyor, öğrenme güçlüğü tanımlanan birey de yer 
alıyor. Aynı zamanda pedofil birey de orada. 

Bir katılımcı: Mesela pedofil olan kişi suçu işlediğinin farkında olup ben 
rahatsızım, tedavi görüyorum, deyip suçu gün yüzüne çıktığında cezasında bir 
azalma olur mu?

Kurtuluş Tayanç Çalışır: Bugüne kadar ben görmedim, duymadım. Meslek 
hayatımın %70’i ağır ceza mahkemelerinde geçti ama bazı hastalıklar vardır, onlar 
cezasızlık nedeni değildir. Pedofilinin cezasızlık nedeni olmadığına eminim. Bu 
meşrulaştırılamaz. Yani ben pedofilim demek cezasızlığa neden olmuyor.

Bir katılımcı: Yani her iki hukukçuya da sormak istiyorum: Neden ağır 
yaptırımlar yok bu ülkede?

Kurtuluş Tayanç Çalışır: Haziranda yeni değişiklik oldu. Örneğin, cinsel 
istismarın en ağırı olan organ sokmak suretiyle cinsel istismar on altı yıldan 
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başlıyor; cezası arttı. Eskiden daha azdı ve eskiden başka eksik ve ruhsal duruma 
ilişkin rapor gibi çocuğu ikinci kez mağdur etme durumu vardı. Onlar kalktı, 
ceza arttı neredeyse üçte bir oranında arttı. Bazen bazı durumlarda iki katına 
çıktı. Kasten insan öldürmenin cezası yirmi dört senedir. Somut bir örnek olsun 
olmasın ama daha genelleştireyim; geçenlerde üç dört çocuğa organ sokmak 
suretiyle istismarda bulunan kişinin toplam alacağı ceza en fazla otuz, otuz beş 
seneydi. Ben de katılıyorum size. Yeni yasa olsaydı bu suçlu şahsın cezası 50-55 
sene olacaktı. Türk Ceza Kanunu’nda 6545 sayılı yasayla yapılan Haziran’daki 
değişiklikle arttı. On altı yıldan başlıyor. 

“Çelişki yaşıyor musunuz?” dediniz. Çelişkiyi elbette yaşıyorum. Çelişkilerden 
sıyrılmak için daha çok çalışmak lazım. İdealist durmak herkesin dikkatini çekiyor. 
Basın haber yapıyor zaten sizi. Bunlardan korkmamanız için algınızın açık 
olması lazım meslekte. Hiç açık vermemeniz lazım. Sırtınızı duvara yaslayıp o 
şekilde hareket etmeniz lazım. Sürekli müfettiş tehdidi her zaman var. Müfettişler 
bunun için var zaten. Bir örnek vereyim. Ceyhan Adliyesi’nde çalışıyordum. 14-
16 yaşında bir çocuk geldi. Bu çocuğun on beş, yirmi hırsızlık dosyası vardı, 
tutuklama yasağı da vardı. 15 yaşından küçük çocuklara eğer üst sınırı en az beş 
yıl hapis değilse hırsızlık da o zaman tutuklanmaya sevk edilmeyecek boyuttadır. 
Ben bu çocuğun dosyasını araştırdım, yeni gittiğim dönemlerde. Yaklaşık yirmi 
dosyası vardı; hiçbirinden de daha ceza almamıştı. Ben çocukla konuşmaya 
başladım. Ailesinden, özellikle abisinden şiddet görüyor, dışarıda yatıyordu. 
Dışarıda yatınca da suç işliyordu. “Eğitim kurumuna yerleşmek ister misin?” 
dedim; “Çok isterim.” dedi. Ben yaklaşık üç sayfalık bir araştırma yaptım, 
yedi saat çalıştım. Çocuk hakları, Pekin Kuralları, çocuk sözleşmeleri üzerine 
çalıştım; mahkeme talebimi reddetti. Ben de çocuğu serbest bıraktım. Öğleden 
sonra çocuğu adliyede tekrar gördüm. Yan taraftaki savcı arkadaş mesleğe de 
yeni başlamış ama genel eğilim budur, çocuğun gerçek yaşı bu mu diye devlet 
hastanesine şevketmiş, yaşı 15’ten büyük mü diye sordurmuş. Doktor bey de 
savcı sorunca yaşı 16 görünüyor demiş. O bir raporla tutuklamaya sevk edildiği 
için yani yaşı 15’ten büyük dendiği için aldığı raporlar onu onaylamış. Hâkim 
arkadaşlar daha bilinçli olduğu için çocuğu tutuklamamış. Yani uygulamada hem 
müfettişler nezdinde hem de iç dünyamızda çeşitli çelişkiler yaşıyoruz. 

Islah olur mu çocuk? Islah olmaz. Oturumdaki konuşmamda da bahsettim mi 
bilmiyorum, kapitalizmde çocuklar ıslah edilme derdinde değildir. Biz önümüze 
gelen durumlarda yasaları uygulamak durumundayız. Yorum yapabileceğimiz 
noktada vicdani katkılar yapıyoruz. Onun dışında yasayı uygulamak için o 
çocuk çok büyük ceza almışsa da zaten otomatikman cezaevine giriyor. Böyle 
bir durumda cezaevi ve sonrasında gerekli koruyucu tedbirler olmadığı gibi,  
olabilelerin de hepsi kâğıt üstünde, dostlar alışverişte görürsün mantığında olduğu 
için hiçbir faydası olmayan… Çocuk daha sonra suç makinasına dönüşüyor. 
Önüme bir sene sonra geldiğinde o çocuğun kırk beş suç dosyası olmuştu. 

İbrahim Arap: Bana iki yazılı soru gelmiş. Yazılı sorulardan birini 
okuyayım bağlantılı olarak vereceğim bir cevap var. “Koğuş tipi cezaevindense 
F tipi cezaevlerini tercih etmeniz çocuğa yönelik tecavüz olaylarından mı? 
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Eğer böyleyse Pozantı Cezaevi’nde görevlilerin çocuklara tecavüzünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” Buna cevap verirken bir diğer soruya da cevap vereyim. 
Bir kere Pozantı Cezaevi’nde personelin çocuklara tecavüzü ile ilgili bir bilgim 
yok. Böyle bir olay da yok. Ama şimdi bu cezaevi personelleri, çok sık medyaya 
abartılı olarak yansıyor. Bizi töhmet altında bırakıyorlar falan diye, tuhaf bir 
baskı olarak da dönüyor. Şimdi böyle bir personelin çocuklara tecavüzü de yok. 
Personelin ihmali başkadır, personelin göz yumması çok daha başkadır. Pozantı 
dahil olmak üzere hiç kimse ceza almadı. Ağır cezalık iki davadan birinden beraat 
kararı çıktı, diğerinden de beraat beklendiğini biliyoruz. Disiplin cezası olmak 
üzere kınama cezası almışlar. F tipi meselesine dönüyorum. Benim incelediğim 
cezaevi ile Pozantı Cezaevini karşılaştırıyorum. Bir kere personel sayısı 88, 
benim inceleme yaptığım cezaevinde personel sayısı 228. Pozantı koşullarını 
okuyorum; koğuşlarda otuz kişi kalıyor, sıcak su haftada bir veriliyor, sıcak 
su verildiğinde soğuk su verilmiyor. Çocuklar sıcak suyu soğutarak yıkanıyor. 
Sigara dumanı da koğuşlarda hastalıklara neden oluyor. 

Cezaevleri kapatılmaz. Bir ABD’de, iki Türkiye’de cezaevleri bir sektördür, 
giderek sektörleşiyorlar. Sayın Hasan Bey dedi, sayıları yirmi olacak, elli olacak, yüz 
yirmi olacak; burada istihdam yapısı... Buradan bürokrasi besleniyor. Dolayısıyla 
cezaevleri kapanmaz, arttırılır. Sayın Erbakan’ın tutumuyla “pansuman tedbir” 
öneriyorum. Diyorum ki işte Pozantı koşulları bu yüzden böyleyken F tiplerini 
arttırmak gerekir. Tek kişilik koğuşlarda sadece uyuyorlar. Onun dışında koğuş 
sistemi devam ediyor; gerçi adı değiştirilmiş, ünite olmuş. Ama tek kişilik koğuş 
sadece yatmak için kullanılıyor. Yatmak için saat on ikide gidiyorum odaya, 
kapımı kilitliyorum, kimse girmiyor odama; bunun neresi kötü. Onun dışında 
eğer üniteler on kişilik ise bütün faaliyetler ortak alanda yapılıyor. Onun dışında 
havalandırmaya tek çıkmanın anlamı yok. Dediler ki burada bir çete lideri var, 
adı V.. Hapishaneyi gezdirmeye başladılar. V.’ye kütüphanede rastladım; demire 
yaslanmış, bahçedeki çocuklarla konuşuyor. “Bu kim dedi?” “Hoca” dediler. 
“Hocam,” dedi “ben burada çok sıkılıyorum, biz burada dört kişiyiz, sayımız 
arttırılmalı hocam,” dedi. “Hocam okula gittiğinizde benim adımı söyler misiniz 
öğrencilerinize?” dedi. Ben de o yüzden her gittiğim yerde onu hep anarım. Bir 
araya getiriyor musunuz onları, dedim yetkililere. Getiriyoruz, dediler. Sadece 
sinema saatlerinde getiriyorlarmış, kapalı alanda koğuşlar bir araya geliyormuş. 
V. gibi birinin yanına siz yeni bir tutukluyu verirseniz o çocuğu taciz edebilir; 
illa cinselliği kastetmiyorum. Ayakkabısını boyatabilir, Pozantı’da da yaşanmış 
böyle şeyler. Evet, çok soru var. Fotoğraflarla ilgili açıklama yapmam gerekiyor; 
hiçbiri benim değil. İçeri fotoğraf makinesi sokamazsınız, özel bir izinle basın 
girebilir. Ben sadece derleme yaptım. 

Hasan Erdoğan: Şimdi arkadaşlar F tipi ne yetişkinler için ne de çocuklar 
için insan onuruna yakışır bir yerdir. Çocuklar üçer kişilik odalarda kalıyorlar. 
Gündüz farklı olarak sabah saat sekizden akşam dokuza kadar beraberler. Odanın 
tam ortasında infaz koruma memuru duruyor. Cam bir bölme içerisinde. Herkesi 
izliyor. Sincan’daki olay da tam bu sebepten ortaya çıktı. Sabah sayım yapılıyor ve 
çocuklar tek sıra halinde duvar dibinde sıraya dizilmek isteniyor. Çocuklar bunu 
istemiyor; ara formül olarak sandalyeye oturtuluyorlar. Bir çocuk hasta yatağında 
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yatıyor ve infaz koruma memurları o çocuğu yatağından düşürüyorlar ve bunun 
üstüne kavga çıkıyor. Beş gardiyan yerine kırk gardiyan saldırıyor; gardiyanlar 
yerine o çocuklar yargılanıyor şimdi; kırk gardiyana saldırmakla, hakaretle vs. 
Ve  F tipi cezaevlerinde hücre cezası var. Sincan’daki çocuklardan birine art arda 
üç kere beş günlük hücre cezası veriliyor ve bu cezalar disiplin mahkemelerince 
veriliyor. 18 yaş altı çocuklar için avukat bulundurma zorunluluğu varken 
disiplin soruşturmalarında bu yok. Cezaevi idaresi diyor ki sana beş günlük ceza 
verildi çocuk da hâkime itiraz ediyor, infaz hâkimliğine gidip onaylanıp geliyor. 
Sincan’da 1 Ocak 2014’de bir çocuk ilk beş gün memura mukavemetten, ikinci 
beş gün kamu malına zarardan, üçüncü beş gün de memura hakaretten dolayı 
hücrede kalıyor. Nasıl böyle bir şey olabilir?

Ortak yerlere çıkmalarının bir diğer koşulu hiç disiplin cezası almamalarıdır. 
Yani, top oynamak için futbol sahalarına çoğu kez gidemiyorlar. Her halükârda 
gardiyanlar şunu yaptın, bunu yaptın diye disiplin cezası veriyor. Burada görülen 
fotoğrafların çoğu tiyatrodur. Pozantı mevzusuna hiç girmeyeyim, çok büyük 
utançtır. Utancın kaynağı fiziksel koşullar değildir. Devlet Pozantı’nın sebebi 
fiziki koşullardır, deyip otuz kişi kalıyorlardı istismar oldu, diye açıklama getirdi. 
Ama ben sadece şunu söyleyeyim; Roboski ne kadar tesadüfse Pozantı’da öyledir. 
Eş zamanlıdır ve korku cumhuriyetinin sonucudur. Orada infaz koruma memurları 
istismar yapan değildir. Diğer tutuklu çocuklardır. Ama adam yaralama ile ilgili  
yargılanan çocuklar,  otuz tane adli çocuk içine konulurken “temiz çocuk getirdik 
size, ilgilenin” demişlerdir. Bunlar Meclis Araştırma Komisyonu raporlarında var. 
Ama o yetkililer hakkında dava açılmadı. İşte Ceyhan’da bir başgardiyan açığa 
alındı, Sincan’da ve Şakran’da da bu olaylar yaşandı ama kimse açığa alınmadı. 
Bugüne kadar istismar için hiç ceza verilmedi. Bu gözdağıdır: Çocuklarınıza 
sahip çıkın, çocuklarınız cezaevinde tecavüze uğrar. Çocuklar bu olay olduktan 
sonra evlerinden hiç dışarı çıkmıyor. Biz onlarla Mersin’de görüştük. Niye? 
Kamuoyunda şöyle bir algı oluştu: Çocuk cezaevine giren her çocuk tecavüze 
uğrar. Biz bu kelimeden imtina ediyoruz; istismar diyoruz. Tüm çocuklar zan 
altında kalıyor çünkü. Pozantı’daki infaz koruma memurları nasıl rahatsızlarsa, 
biz tecavüz etmedik sadece çalışıyorduk, diyorlarsa da Pozantı’da kalan üç yüz 
çocuk evden dışarı çıkamıyor. Herkes “Buna bakın tecavüz ettiler.” diyecek algısı 
yaratıldı. O yüzden diyorum tesadüf değil. O yüzden büyük bir utançtır. 

Kız tutuklulara gelince sayıları çok az. 18 yaş altı sadece on, on beş çocuk 
civarıymış yılda. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Genelde tutuklanarak gitmiyor. 
Mahkeme mahkûm sayıları azdır, diyor. Tabii ki başka sorunlar da var. 
Annelerinin yanında kalan başka çocuklar var. Küçük yaşta ya babaları terk etmiş 
ve eğitimlerinden olan birçok çocuk var. 

Kurtuluş Tayanç Çalışır: İsmini yazmamış bir arkadaş: “Bu kadar masum 
olan çocuk nasıl suç makinası oluyor?” demiş. Notlarımda da yer almıştı ama 
atladım galiba bilmiyorum. Biliyorsunuz kapitalist sistemlerde sınıflar vardır; 
sınıflı toplum içinde çocuğun içinde bulunduğu sosyal durum ve kültürel çevre 
önemlidir. Bu çevre, içinde yer aldıkları sınıfta çocuğun toplumsallığını enfekte 
eder. Kapitalizm buna göz yumar. Sonrasında bunu sadece hukuk dünyasının 
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sorunu olarak görmesi demek sosyal, ekonomik, psikolojik sorun olduğunu göz 
ardı ettiği anlamına gelir. Bu da kapitalizmle ilgilidir. Amaç çocuğu kurtarmak 
olsaydı çocuğa maliyet unsuru olarak bakmazdı. Bu nedenle çocuk suçluluğu, 
masum da olsa devam eder. Yoksulluğu azaltmadan zenginliği arttıran ve işleme 
bakımından artış gösteren bir toplumsal sistemin çürümüş bir şeyleri olması 
gerekir. Çürümüş şeyleri de çocuk suçluluğudur…

Sorular var yine, cevap vereyim ben. “Özellikle 2009’dan bu yana taş atan 
çocuklar adı altında cezaevine konulan çocukları nasıl değerlendiriyorsunuz?” 
demiş bir arkadaş; soru güzel. Felsefe soruyu sever. Ben de felsefeyi severim. 
Taş atmak, özgürlüğü kısıtlanan bireyin dışa vurumudur... Şöyle ki özgürlükten 
yoksun kılma cebrinin son çare olması, diye bir ilke vardır. Çocuk hakkında 
aslında ceza hukukunun tamamını içeren bir ilkedir bu. İlkenin kuralları Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle, onu onaylayan 
ülkemiz 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası’nın 20. maddesi uyarınca tutuklama 
öngörmez. Buna göre üst sınırı beş yıldan az olmayan suçlarda tutuklama 
olmaz. Örneğin basit hırsızlık suçunda çocuklar tutuklanmaz. Fakat şimdi 
taş atan çocuk terör örgütü üyesi maddesine girmişse ve bunun da cezası beş 
yıldan fazla olduğundan, hani kaba taslak Çocuk Koruma Kanunu’na göre 
tutuklama mümkün olabilir. Tutuklamanın mümkün olması demek, özgürlükten 
yoksun kılma tedbirinin son çare olması gerektiği ilkesini ihlal etmek değildir. 
Kanaatime göre çocuk haklarına dayalı sözleşmelere ve Pekin Kuralları’na 
göre, hatta madde söyleyeyim “Bir çocuğun tutuklanarak alıkonması veya hapsi 
yasa gereği olur. En son başvurulacak önlem olarak düşünülüp uygun olacak en 
makul sürede tutulmalıdır.” Yani diyor ki en son başvurulan çare olmalı. Eğer 
tutuklanmışsa bu en kısa sürede olmalıdır. Sizin verdiğiniz örnekte 2009 yılından 
bu yana beş yıla yaklaşmış ya da geçmiş de olabilir; beş yılı geçmiş olanlar yasa 
gereği zaten cinayet işlemiş olsa dahi tahliye olur. Zirve Yayınevi dolayısıyla 
beş kişi sırf bu nedenlerden dolayı tahliye oldu. Asli failler tahliye oldular, 
beş yıl geçtiği için.  Sizin örneğinizde beş yılı geçmişse zaten otomatik olarak 
yasa gereği tahliye olmaları gerekiyor. Aynı zamanda Pekin Kuralları’na göre 
yargılamanın tutuklu yapılmasına en son çare olarak başvurulmalı ve mümkün 
olduğunca kısa tutulmalıdır. Çocuk hukukuyla ilgili genel bir ilke vardır. Bu 
da ülkenin tamamınca göz ardı edilir. Çocuğun en yüksek yararı gözetilir ilkesi 
gereğince, özgürlüğünden yoksun kılma ilkesi göz ardı edildiğinde bence 12-18 
yaşları arasındaki çocukların tutuklanması çok büyük istisnalarla olmalıdır. Onun 
dışında olmaması lazım. 

Sakine Esen Yılmaz: Teşekkürler bütün konuşmacılara ve siz katılımcılara.
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Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca’nın Konuşması

Teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Herkese 
günaydın diyorum. Sempozyumumuz dün başladı. Ben ancak bugün katılabildim. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği bir kurultay vardı. Oraya katılmam 
gerekiyordu. Bu nedenle buradaki tüm katılımcılardan özür diliyorum. Böylesine 
yoğun işleri bu durumda paylaşmak gerekiyor. Genel dağılım içerisinde farklı 
yerlerde olmamız gerekiyor. 

Dün ve bugün yapmaya çalıştığımız Sempozyumumuz, eğitim hayatıyla 
ilgili çok önemli bir çalışma. Eğitim Sen’in yürüttüğü bu mücadele en geniş 
kapsamlı çalışmalardan biri. Çocuk yaşamıyla ilgili, çocuk yaşamının içinde 
karşılaşabileceği, karşılaştığı sorunlarla ilgili bir sempozyumu uluslararası 
ölçekte ve boyutta Malatya Şubemizin emeğiyle gerçekleştiriyor olmak Eğitim 
Sen adına bizler için çok onur verici bir çalışma, onur verici bir süreç. Eğitim 
Sen, tabii hayatın her alanında örgütlendiği gibi eğitim ve eğitim emekçilerinin 
haklarıyla ilgili çalışmalara yoğunlaşan bir sendika ama eğitimin tüm parçalarında, 
yükseköğretime kadar bir bütünlük içerisinde sorunlara duyarlı olmaya çalışan ve 
sorunlar çerçevesinde faaliyet yürütmeye çalışan bir sendika. 

Buradaki tüm dostlarımız bilir, özellikle çocuklarla ilgili yaptığımız tüm 
çalışmaların yetersiz kaldığını. Zaman zaman ve bu tür tartışmalara bizler de 
şahit oluyoruz. Bazen şöyle bir algı oluşuyor: Birçok çalışma oluşuyor. Belki 
eksik yapıyoruz. Daha da büyütmemiz, geliştirmemiz gerekir. Bugün burada 
yaptığımız gibi sempozyum ve benzeri çalışmaları arttırmamız gerekir. Çocuk ve 
eğitim hayatıyla ilgili yaptığımız çalışmaları görünür kılmamız gerekir. Bununla 
ilgili zaman zaman eleştiri alıyoruz. Bu çalışma bir biçimiyle bütün Türkiye’yle 
paylaşıldıktan sonra bütün ülkeye örnek olacak başlıklarıyla da değerli bir çalışma 
ortaya çıkacak. Bir biçimiyle de Eğitim Sen’e bir yerden yüklenmeye çalışılan 
algıların -bilinçli olarak da yapanlar var gerçi- değişmesi için de çok önemli bir 
adım ve iş olacak bu çalışma.

Değerli dostlar, dün hocalarımız birçok başlığı paylaştı bugün de paylaşacaklar. 
Dünkü tartışmalardan sonra ben de bugün Şube Başkanımızla ve merkez 
yöneticilerimizle, hocalarımızla konuştum. Çocukların karşılaşacağı neredeyse 
tüm durumların tespiti ve aktarılmasından sonra, bugün alternatif politika ortaya 
konmasındaki bakışlar netleşecektir. Bu çalışmaları Eğitim Sen olarak kitaba 
dönüştürmeyi planlıyoruz. Buradaki çalışmaları, tüm Türkiye’ye, özellikle bilim 
ve eğitim çevrelerine vererek, özellikle valiler özelinde eğitim kurumlarının 
tamamına, velilere, halka ulaştırarak bütün kanallarla bu çalışmanın bütün 
sonuçlarını tüm ülkeye dağıtmak için bu konu üzerinde biz üzerimize düşeni 
yapıyoruz. Ama toplumun bütün kesimleri bu sürecin içinde olmalıdır. Bundan 
sonraki süreçte özellikle çocuklarımızla ilgili çalışmalarımızı devam ettirmemiz 
gerekiyor. Özellikle uyuşturucu konusu önemli bir konu. Uyuşturucu bağımlılığı 
önemli bir konu. Muhtemelen bundan sonraki süreçte bu tür başlıklarla da, hedef 
alacağımız farklı çalışmalarla da belli konuları ya da tek tek konuları işleyen 
çalışmalar olacaktır. 
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Bu çalışmalar evirilerek gelişirken faaliyetlerimizi sürdürme çabası içinde 
olacağız. Yani Eğitim Sen olarak, bir taraftan ekonomik ve demokratik alanda 
mücadelemizi sürdürürken bir taraftan da eğitim alanıyla ilgili üstümüze düşen 
sorumluluğu yerine getirmenin ve bu sorumlulukla bu çalışmaları sürdürmenin 
farkında ve bilincinde olacağız. Bunu yapmak gerekiyor, yapacağız ve bunu 
büyüteceğiz. Türkiye’nin buna ihtiyacı var; çocuklarımızın da buna ihtiyacı var. 
Zaten başlığımız var. Kapitalizmin özellikle çocuklarımıza giydirmeye çalıştığı 
elbisenin farkındayız. Sonuca baktığımızda bu tablo net olarak ortaya çıkıyor; 
sorumluları da. Bu noktada hükümetten başlayıp Milli Eğitim Bakanı’na kadar 
bütün sorumluları sorumluluklarını, işlevlerini yerine getirmeye çağırmamız 
ve buna davet edecek çalışmalarla onları sorgulamamız gerekir. Bir biçimi 
ile çocuklara sahip çıkma noktasında herkesi üstüne düşeni yapmaya davet 
ve çağrı çıkaran bir rolde, bir misyonda olmak gerekiyor. Eğitim Sen bunu 
yapacak ve başaracak. Bu gücü bugüne kadar sağladı, kullandı, bundan sonraki 
dönemde de eğitimin öncülüğünü yapacak. Eğitimdeki bütün sorunların çözümü 
noktasında öncülük yapma gücüne sahip. İşte hocalarımızla da bu gücümüz 
var, eğitimcilerimizle de bu gücümüz var, emekçilerimizle de bu gücümüz var. 
Yeter ki bu alanda doğru planlamalar yapalım, doğru çalışmaları hedefleyelim, 
bu noktada programlar oluşturulalım. Biz Eğitim Sen olarak bunları başarma 
gücündeyiz.

Bugün burada bu çalışmaya emek koyan bilim çevrelerine, tüm hocalarımıza, 
yönetici arkadaşlarımıza, bu Sempozyuma katılan halktan ya da eğitim 
camiasından tüm arkadaşlara, basından tüm arkadaşlara çok çok teşekkür 
ediyorum. Bu çalışma tabi salonlarda yapılıyor. Buralarda evirilmeye, 
paylaşılmaya çalışılıyor. El birliğiyle, hep birlikte salonların dışına taşırma, 
bütün ülkeye yayma sorumluluğu hepimizin. Burada sizler sadece izleyici ve 
gözlemci değil aynı zamanda bu sorumluluğun ortakları durumundasınız. Bu 
sorunu el birliği ile başarıya götürmek getiriyor. Bugün bu sorunu paylaşan tüm 
değerli dostlara ve katılımcılara, emek verenlere bir kere daha teşekkür ediyorum 
ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse’nin Konuşması 

Değerli konuklar, sevgili mücadele arkadaşlarım, herkese günaydın ve 
merhaba. Aslında tam da yaşamakta olduğumuz şu noktada Kapitalizm ve 
Paternalizm Kıskacında Çocuk Sempozyumu, bambaşka bir anlam ve önem 
taşıyor. Çünkü şu anda yaşadığımız dünyada kapitalizm bizi ilk varoluş koşullarına 
yani 19. yüzyıl koşullarına doğru hızla ittirmekte. Burada vantuzlarını uzatacağı, 
sömüreceği ne kadar emek varsa onları sömürmeye ve eşmeye devam ediyor. 
Çocuk da bu başlıklardan biri. Çünkü gelecek kuşakları temsil etme bağlamında 
çocukların önemi çok büyük. Ben onun için Eğitim Sen Genel Merkezi’ne, özelde 
de bu Sempozyum’da emek harcayan, çabasını ortaya koyan Eğitim Sen Malatya 
Şubemize teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir konuyu gündemleştirip, böyle 
bir çalışma yaptıkları için. Şu anki AKP iktidarının uyguladığı eğitim sistemi 
ve diğer çabaları, genç kuşakları taze işgücü olarak yoğurmaktadır. Geleceğe 
yönelik işgücü olarak, biatçı, suskun bir işgücü yaratarak hızlı adımlar atmaktadır. 
Fakat bugün alternatif politikaları tartışacağımız için ben bu konuya daha fazla 
girmeyeceğim. Hepinizi KESK adına selamlıyorum, teşekkürler.  



ALTINCI OTURUM:
ÇOCUKLUK VE ÇOCUKLARA İLİŞKİN SORUNLAR 

KONUSUNDA ALTERNATİF ARAYIŞI
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Çocukluk ve Çocuklara İlişkin Sorunlar Konusunda 
Alternatif Arayışı

Oturum Başkanı: Fikret Başkaya*

Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Sempozyumun bu oturumuna, 
“Çocukluk ve Çocuklara İlişkin Sorunlar Konusunda Alternatif Arayışı” başlıklı 
oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Sanıyorum konuşmacı arkadaşlar yirmişer 
dakikalık sunumlar yapacak ve arkasından salona söz vereceğiz. Umarım verimli 
bir tartışma olur. Konuşmacılarımıza söz vermeden önce kısaca birkaç bir şey 
söylemek istiyorum. Aralarda yeri geldikçe küçük müdahaleler yapacağım.

 
Bir uygarlığın, bir sosyal formasyonun başarısı, çocuklara, yaşlılara ve sakatlara 

nasıl muamele ettiğine göre belirlenir. İkincisi de bir sosyal formasyonun veya 
medeniyetin başarısı düne göre bugün neye sahip olduğu ile ilgili değil, bugün 
karşı karşıya olduğu sorunları çözebilme yeteneği ile ölçülür. Dolayısıyla işte 
eskiden şu kadar kara yolumuz vardı, şu kadar okulumuz vardı diye yaklaşmak 
doğru değildir. Yani bugünkü sorunları çözme yeteneğiniz nedir? Mesele onula 
ilgilidir. Şimdi biliyorsunuz şu anda geçerli olan paradigma, ikisi de az çok eş 
zamanlı olan 18. yüzyıl sonunda ortaya çıkan iki devrimin sonucunda ortaya çıkan 
bir paradigmadır. Bunların birincisi İngiliz Sanayi Devrimi’dir. Biliyorsunuz ki 
bu devrime kesin bir tarih vermek mümkün değildir fakat kabaca James Watt’ın 
buhar makinasının telif hakkını aldığı yani mülkiyetine el koyduğu tarih olan 
1784 yılını Sanayi Devrimi’nin başlangıcı olarak almanın bir mahsuru yoktur. 
Bu Sanayi Devrimi kapitalizmin daha sonra nasıl bir rotada ilerleyeceğine teknik 
tema oluşturdu. Yani bu şu demektir. O zamana kadar geçerli olan üretim, 
tüketim, yaşam tarzlarının yok edilmesinin hızlı bir başlangıcı. İkincisi de ondan 
beş yıl sonra gerçekleşen Büyük Fransız Devrimi ya da Politik Devrim, Fransız 
Politik Devrimi’nden sonra politikanın nasıl yapılacağını belirledi. İşte bu ikisinin 
gerçekleşmesiyle bir paradigma oluştu ve bu da bugüne kadar geldi. Şimdi tabii 
bu paradigma bugün iflas etmiş durumdadır. Kapitalist dünya sistemi, onun 
neoliberal versiyonu her geçen gün sanılandan daha çok problem yaratmaktadır. 
Yaptığından daha çok yıkmaktadır. Dolayısıyla bir sürdürülemezlik tablosu 
ortaya çıkmış bulunuyor. Şimdi tabii işte meselelerin böyle bir zemin üzerinde 
bulunduğunu bilmek çok önemlidir. 

İkincisi de parçayı anlamak için bütünü anlamak gerekir. Hem parçayı 
bütünden ayrı tutarak almak aslen mümkün değildir. Şimdi meseleye, bugün 
burada tartışacağımız meseleye bakıldığında işte çocukların, işçilerin, köylülerin 
vs. durumu ortada. İşte çocuklar çalışmak zorunda, çocuklar köleleştiriliyor, 
alınıp satılıyor. Kız çocukları genç yaşta evlendiriliyor. Şimdi bu sistemin bu 
dünyanın çocuklarına, gençlerine öğretebileceği hiçbir şey yok. Zaten neoliberal 
küreselleşme çağında gençler, rejimler tarafından bir risk, bir engel olarak 

*  Doç.Dr., Özgür Üniversite Başkanı.
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görülüyor. Tehlike olarak sayılıyor, yaşlılara yük olarak bakılıyor. Keşke 
üzerimizden atabileceğimiz bir yük olsalar gibi bakılıyor. 

En son söyleyeceğimi en başta söylersem, kapitalizm dahilinde hiçbir sorunu 
çözemezsiniz, artık her şey bitmiştir. Buna imkân yok. Yarın daha kötü olacak 
bugünden. Yarından sonra, yarından daha kötü olacak bu kesin; kimse kendini 
aldatmasın. O zaman mesele şudur: Ya vakitlice bu burjuva uygarlığı yok 
edilecek ya da insanlık geleceğinin olma ihtimali yok. Kapitalist dünya sistemi 
sosyal kötülükler üretiyor. Ne üretiyor? İşsizlik, yoksulluk, baskı, faşizm üretiyor. 
Sadece bu değil ekolojik yıkım üretiyor. Yani doğanın kendi kendini yenileme 
koşullarını ortadan kaldırıyor. Şu andan itibaren insan toplumunun kendini 
yeniden üretmesiyle doğanın kendini yeniden üretmesi arasında kopukluk var. 
Yani bu ikisi arasındaki metabolizmada bir kopukluk olmuş oluyor. Bu son 
derecede tehlikeli bir iş. Bu şu demek. Yani vakitlice duruma müdahale edilmezse, 
vakitlice bu barbarlık aşılmazsa geriye kurtulan fazla bir şey kalmayabilir. 

Şimdi bakın mesela size birkaç bir şey söyleyeceğim. Dünyada her altı 
saniyede bir, her dakikada on, her saatte altı yüz ve her gün 14 milyon kişi ve 5 
milyon çocuk açlıktan ölüyor. Dünyada onlara yetecek kadar yiyecek olmadığı 
için mi? Bu kadar açlık oluyor, o kadar kötü besleniyorlar? Neden? Çünkü 
seksen beş kişinin serveti 3.5 milyar insanın gelirine eşit ve şimdi siz bunu hangi 
zeminde tartışıyorsunuz? Seksen beş multimilyarderin serveti 3.5 milyar insanın 
gelirine eşit. Bundan bahsediyoruz. O zaman eğri oturup doğru konuşacaksınız. 
Neden bahsedildiğini bileceksiniz, eveleyip gevelemeyeceksiniz. Şeyleri adı ile 
çağıracaksınız, radikal olacaksınız. Radikal olmak demek sorunları kökleri ile ele 
almak demektir. Bunun başkaca bir yolu yoktur. İşte Türkiye’de yoksulluk, suça 
itilen çocuklar… Mesela sokak çocukları diyorlar. Bu insanlığın, toplumun ayıbı 
değil midir? Sokak köpekleri ve sokak çocukları. O çocuklar niçin sokaklarda, 
kimlerin çocukları sokaklara düşüyor?  Bunu nasıl açıklayacaksınız? Tabi bu 
sorunlar devam edecek.

Şimdi ben sözü değerli Kuvvet Lordoğlu’na vereceğim. Kendisi Kocaeli 
Üniversitesi İİBF öğretim üyesi. Kendimi bildim bileli çalışma ekonomisi 
çalışan hocamız işçi sınıfı ile de iç içedir. Yani sokaklara yabancılaşmamış 
bir hocamızdır. Ortalama üniversite hocası, ortalama akademisyen sokağa 
yabancılaşmıştır; fildişi kulelerde yaşarlar ve burunlarından kıl aldırmazlar. Zaten 
akademide, üniversitelerde bu konular, üzerine katkı vermek için yüceltilmesi 
gereken şeyler bunlar değildir. Oralardan ancak öyle hocalar çıkar ama bir bütün 
olarak geleceğin yarasıdır. Şimdi sözü sayın hocama veriyorum. 
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Batı Karadeniz Bölgesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliğinde 
Çalışan Çocuklar Üzerine Bir Değerlendirme1

Kuvvet Lordoğlu2

Giriş 
Bu araştırma Batı Karadeniz Bölgesi’nde fındık hasadında çalışmak 

üzere genel olarak ağustos ve eylül aylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nden gelen mevsimlik işçi göçünün temel bileşenlerinden biri olan gezici 
tarım işçilerinin çocukları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Çocuk işçiliği sorunu ile mevsimlik gezici tarım işçilerinin (MGTİ) 
sorunlarının kesişme alanı üzerindeki bu çalışmada temel olarak mevsimlik 
gezici tarım işçilerinin beraberinde ve onlarla birlikte göç etmek zorunda 
olan çocuklara yönelik bazı bulgular değerlendirilmektedir. Bu bulgular, 
mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışan çocukların iki temel alandaki sorunları 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlardan biri, çocukların çalışma hayatına erken 
katılmalarından doğan, fiziksel ve ruhsal olarak gelişimleri üzerinde olumsuz 
etki yaratan unsurlardır. Bu unsurların arasında en başat olanı eğitimin yarıda 
kesilmesidir. Bu eksiklik çocuğun ileri yaşlarda sahip olacağı formasyonu da 
olumsuz etkilemekte ve buna bağlı olarak çalışma yaşamında vasıf düzeyinin 
düşük olmasıyla sonuçlanmaktadır. Özellikle çalışan kız çocuklarının bu 
durumdan etkilenmeleri erkek çocuklara göre daha fazladır. İş piyasalarına 
vasıf düzeyi düşük olarak katılan bu gençlerin istihdam olanakları da bir hayli 
gerilemektedir. 

Öte yandan mevsimlik gezici tarım işçisi çocukların karşılaştığı diğer bir temel 
sorun alanı da onların işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgilidir. Özellikle yaptıkları 
işlere bağlı olarak çocuklar, ağır yük kaldırma, boş tarım ilaçları kutularıyla 
temas etme, böcek, yılan akrep sokmaları, uzun iş saatleri, yetersiz beslenme ve 
yetersiz uyku alma gibi birçok farklı etkene bağlı olarak sağlık koşullarından 
olumsuz olarak etkilenmektedir. 

Bunların dışında çocukların MGTİ olan ailelerinin yanında barındıkları yerler 
çoğunlukla geçici olarak kurulan naylon veya branda çadırlardır. Bu çadırlarda 
gereken temiz su kaynaklarına ulaşmada ve temiz suyun kullanımında ciddi 
sorunlar bulunmaktadır. 

1. Araştırmanın Yöntemi 
Batı Karadeniz Bölgesi’nde yapılan bu araştırma Sakarya, Düzce ve Zonguldak 

1  Bu çalışma farklı bir çerçevede Çalışma ve Toplum dergisinin 2014, 2/41 sayısında 
yayımlanmıştır. 

2  Prof.Dr., Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 
öğretim üyesi.
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olmak üzere üç ilde yürütülmüştür. Bu üç il içinde ise fındık üretiminin yoğun 
olarak yapıldığı ve MGTİ’lerinin de yer aldığı altı ilçe seçilmiştir; Ereğli, Alaplı, 
Akçakoca, Kocaali, Karasu, Düzce Merkez.

Alan araştırmasında bahçe sahipleri/işverenler, hanehalkı reisleri (işçiler), 
tarım aracıları (elçiler, dayıbaşları), mevsimlik gezici tarım işçileri (MGTİ), 
çocuklar ve meslek örgütleri ile konunun tarafı kamu kurumları temsilcilerinden 
veri toplanmıştır. İlk üç gruba anket uygulanırken, meslek örgütleri ve kamu 
kuruluşlarıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çocuklardan ise 
çalıştıkları ortamlarda bulunmak suretiyle katılımcı gözlem tekniğiyle veri 
toplanmıştır. Bu çalışmada sadece çocuklara ait hanehalkı bilgileri ile katılımcı 
gözlem sonuçları ele alınmıştır.

Alan araştırmasının yöntemi, özellikle çocuklar açısından katılımcı 
gözleme ve ankete dayalıdır. Örneklem olarak ele alınan üç gruba çeşitli sorular 
yöneltilmiştir. Yalnızca nicel bir araştırma hedeflenmemiş aksine nitel araştırma 
yönteminden daha fazla yararlanılmıştır. Özellikle mevsimlik gezici tarım 
işçilerinin ve çocuklarının alan ve alan dışındaki durumlarını saptamak için çok 
sayıda değişkeni ele almak gerekir. Bu nedenle nitel verilerin daha yararlı olacağı 
düşünülmüştür. 

Bu araştırma bulguları iki ana koldan incelenmiştir. Bunlardan ilki hanelerde 
yapılan anketlerden çocuklara ait bilgilerin dökümüdür. Burada 170 
hanede 871 hanehalkı üyesi mevcuttur ve bunların 451’i 18 yaşın altındadır. 
Bu çocukların yaş, cinsiyet, medeni durum gibi demografik özellikleri, öğrenim 
durumu, hanedeki konumu ve MGTİ olarak çalışıp çalışmadığı incelenmiştir. 
İkinci olarak ise, fındık hasadında fiilen çalışan 102 çocuk çalışma ortamında 
gözlenmiş ve onların çalışma koşulları değerlendirilmiştir. Bu aşamada veri 
toplarken sadece gözlem yapıldığı ve çocuklara soru sorulmadığı için, hanehalkı 
bilgileriyle bu verilerin eşleştirilmesi mümkün olmamıştır. Veriler SPSS paket 
programına girilerek, veri analizleri yapılmıştır. 

2. Araştırmanın Kısıtları 
Araştırmanın üç ilde fındık hasadı mevsimi içinde gerçekleştirilmesi 

planlanmasına rağmen 2013 fındık hasadı sezonunda havaların sıcak gitmesi 
ve fındığın erken olgunlaşması nedeniyle araştırma beklenenden erken 
tamamlanmıştır. Bu nedenle araştırma kapsamına giren hedef gruba ulaşmada 
kimi zaman eksiklikler olmuştur. Araştırmanın bir diğer kısıtı ise gözlem 
kapsamına alınan çocukların yaş bilgisinin “tahmini yaş grubu” olarak 
kaydedilmesi nedeniyle çocukların yaşlarının tam olarak bilinememesidir. 
Bu durum, çocukların boy ve ağırlıkları ölçüldüğü halde, yaşa göre boy ve yaşa 
göre ağırlık gibi temel beslenme durumunu değerlendiren ölçütleri hesaplamayı 
olanaksız hale getirmiştir.  

3. Araştırma Bulguları 
Araştırmanın bulguları iki başlık halinde sunulmuştur. İlk başlık altında hane 

halkından elde edilen bilgilerin ışığında çocukların durumu değerlendirilecektir. 
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İkinci başlık altında ise fındık bahçelerinde yapılan katılımlı gözlem sonuçları 
verilecektir. 

Bu bölümde MGTİ ve çocuklarının durumları değerlendirilmektedir. 
MGTİ’ye ilişkin son dönemlerde yapılan bir dizi çalışma bulunmaktadır. Ancak 
MGTİ ile birlikte hareket eden, onlarla birlikte çalışma alanına giren çocuklara 
ait alan araştırması sayısı bir hayli azdır. Özellikle fındık hasadına ilişkin çok 
daha az çalışma mevcuttur. 

4. Mevsimlik Tarım İşçisi Hanelerdeki Çocukların Özellikleri
Araştırmaya konu olan toplam 170 hanede toplam 871 kişi mevcut olup 

ortalama hane büyüklüğü 5.1 (ortanca 5) kişidir. Hanelerin büyüklüğü ortalama 
beş kişi olmasına rağmen 2-6 kişi arasındaki hane büyüklüğü toplam hanelerin 
%67’sini oluşturmaktadır. Hanelerin geldikleri bölgenin çoğunlukla Güneydoğu 
Anadolu illeri olduğu göz önünde bulundurulursa, hanelerin beklenenden daha 
küçük olduğu görülmektedir. TÜİK’in 2012 yılında yayımladığı İstatistiklerle 
Aile adlı raporunda söz konusu illerin Türkiye’nin en yüksek ortalama hane 
büyüklüğüne sahip illeri olduğu, bu illerdeki ortalamanın 6-8 arasında değiştiği 
bildirilmektedir. Araştırmamızdaki hanelerin önemli bir kısmının (%20) 1-2 
kişiden oluşması dikkat çekicidir ve ortalama hane büyüklüğünün beklenenden 
az olmasında payı olduğu düşünülmektedir (Çizelge.1).

Buna karşılık çocuk sayısı beklenen sayının üzerindedir. Araştırma kapsamına 
alınan hanelerin %52’si 18 yaş altındaki çocuklardan oluşmaktadır. Oysa 
hanelerin köken aldığı illere bakıldığında bu rakamın %40’lar civarında olduğu, 
en yüksek çocuk oranına sahip olan Şırnak’ta bile çocukların %49’u oluşturduğu 
görülmektedir. Araştırmamızda hane başına düşen çocuk sayısı ise 2.7 olarak 
beklenenin altındadır. 

Hanehalkına yönelik saptanan bu bulgularda, çalışma grubumuzun 
yarısının fazlasını çocukların oluşturduğu, çok kalabalık olmayan haneler 
olduğunu tespit edebiliriz. 

18 yaş altında hanelerde yaşayan çocuk sayısı ortalama değerinin 2.7 olması 
gelinen bölge ile birlikte düşünüldüğünde bir hayli düşüktür. Bu durum bize ele 
aldığımız grup içindeki ailelerin çocukları ile daha düşük bir oranda göç 
etme eğilimi taşıdığını göstermektedir. 

Hanedeki çocukların yaş dağılımı bize 10 yaş altı çocukların aile ile göç 
etmediğini göstermektedir. Bu MGTİ ailenin yanında sadece çalışabilecek yaştaki 
çocukları getirdiğini göstermesi açısından dikkat çekmektedir. Çocukların 15-
17 yaş arasında olanları, yaklaşık yarısıdır. Bu durum genç işçiliğin bu bölgede 
yaygın olarak kullanıldığının bir göstergesi olmaktadır. (Çizelge.2). Çocukların 
yaklaşık yarısından fazlası kız, diğerleri erkektir. Hanedeki çocukların sadece 
yüzde biri evli olduğunu açıklamıştır. 
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Çizelge.1: Hanelerdeki Kişi Sayısı
 

Çizelge.2: Hanedeki Çocukların Yaş Özellikleri 

Yaş grupları Sayı Yüzde

Yaş

0-5 yaş
6 -10 yaş
11-14 yaş
15-17 yaş
Toplam 

53
55

136
207
451

11.8
12.2
30.2
45.9
100

Hanehalkı bilgilerine göre çocukların eğitim durumu önemli oranda ilköğretim 
düzeyinde toplanmaktadır (Çizelge.3). Özellikle çocukların yaş durumu ile 
bağlantılı düşünüldüğünde bu durum tutarlı bir olguyu açıklamaktadır. En 
son bitirilen okul açısından bakıldığında çocukların %64’ü ilköğretim 
mezunudur. Yaşları ile karşılaştırdığımızda bu çocukların %42’sinin 
6-14 yaş grubunda olduğu dikkat edilirse, çocukların önemli bir kısmının 
ilköğretim sonrası okula devam etmediği anlaşılmaktadır. MGTİ çocukların 
eğitimi önemli bir sorun oluşturduğu için bu çocukların mayıs ila kasım 
aylarındaki gezici tarım işçiliği nedeni ile okula devam edemedikleri, ilköğretim 
sonrası lise veya dengi bir okula devam edemedikleri anlaşılmaktadır. Bizim 
çalışmamızda halen okula devam eden 298 çocuk (%66.1) bu yaşam koşulları 
nedeniyle eğitimden kopma tehlikesi altındadır. Nitekim çocukların %11.5’i ya 
hiç okula gitmemiş ya da okulu bırakmıştır. 
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Çizelge 3: Hanedeki Çocukların Eğitim Durumu 

Sayı Yüzde

En son bitirdiği 
okul

Okul öncesi 
İlkokulu bitirmemiş
İlkokul
Ortaokul
Lise
Diğer
Toplam 

54
99
158
135
4
1
451

12.0
22.0
35.0
29.9
0.9
0.2

Öğrenim durumu

Okul öncesi 
Okula gidiyor
Okuldan mezun olmuş
Okula hiç gitmemiş (okur-yazar olabilir)
Okulu terk etmiş
Diğer 
Toplam 

54
298
46
14
38
1
451

12.0
66.1
10.2
3.1
8.4
0.2

Çocukların yaklaşık yarısı hane reisinin çocuğu iken %3’ünün tek başına 
hane reisi olması ilginç bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır (Çizelge.4). Bu 
noktada kendini hane reisi olarak beyan eden çocukların (6-17 yaş grubu) iki 
kişilik aileler içinde olması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca hanedeki çocukların 
çok büyük oranda fındık hasat işinde çalıştıkları ve bu amaçla aileleri ile birlikte 
geldikleri anlaşılmaktadır.

 
Çizelge.4: Hane İçindeki Çocukların Hane Reisine Yakınlığı 

Sayı Yüzde

Hanedeki konumu 
(hane reisine yakınlığı)

Hane reisi
Hane reisinin çocuğu
Gelini/damadı
Torunu
Kardeşi 
Diğer 
Toplam 

14
251
2
16
82
86
451 

3.1
55.7
0.4
3.5
18.2
20.0
100

Hanehalkı verilerine göre çocukların 329’u yani %72.9’u fındık hasadı işinde 
çalışmaktadır. Çizelge.5’de fındık hasadı işinde çalışan ve çalışmayan çocukların 
çeşitli özellikleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda fındık hasadında 
çalışan çocukların (%61) 15-17 yaş grubunda olduğu saptanmıştır. 6-14 yaş 
grubundaki çocukların çalışması %38 oranında görülmektedir. 0-5 yaş grubu 
çocukların hiçbirinin çalışmaya katılmadığı açıklanmıştır.  Buna karşın 6-10 yaş 
arası çocuklarda %12.7 oranında çalışma söz konusudur. Aşağıdaki çizelgeden 
de görülebildiği gibi yaşın ilerlemesi ile çalışma hayatına katılma da artmaktadır. 
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Çizelge.5: MGTİ Olarak Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Çeşitli
          Özellikleri

Çalışan Çalışmayan Toplam

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı

Yaş grubu

0-5 yaş
6 -10 yaş
11-14 yaş
15-17 yaş

-
7

120
202

-
12.7
88.2
97.6

53
48
16
5

100.0
87.3
11.8
2.4

53
55
136
207

Cinsiyet
Erkek çocuk
Kız çocuk

147
182

71.4
74.3

59
63

28.6
25.7

206
245

Medeni 
durumu

Evli 
Evli değil 5

324
100.0
72.6

-
122

-
27.4

5
446

Öğrenim 
durumu

Okula gidiyor
Okuldan mezun†
Okula hiç gitmemiş
Okulu terk etmiş

234
45
13
36

78.5
97.8
92.9
94.7

64
1
1
2

21.5
2.2
7.1
5.3

298
46
14
38

Toplam 329 72.9 122 27.1 451

Çocuklarda her iki cinsiyette de çalışma sıklığı benzer görülmektedir, kız 
çocuklarında çok az daha yüksek olmasının araştırmanın özellikleri ile ilgili 
olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca pamuk tarımında çalışan çocukların arasında da 
kız çocukların erkeklere oranla daha fazla oluşu,3 genel olarak kız çocuklarının 
çalışkan, becerikli, sabırlı ve itaatkâr olmalarından dolayı tarım sektörü için de 
tercih edilmeleriyle açıklanabilir. Ancak Türkiye açısından tarım sektöründe kız 
çocukların oransal bir azalmaları görülmektedir.  

Öğrenim durumu da çocuğun çalışmaya katılımı üzerine etki sahibidir. Halen 
okula devam eden çocukların çalışma sıklığı diğerlerinden daha düşük olarak 
%78.5 düzeyinde saptanmıştır. 

5. Fındık Hasadına Katılan Çocuklara İlişkin Bulgular 
Hanelerde yapılan araştırma dışında MGTİ çocuklarının katılımlı gözlenmesi 

sonucu bazı farklı bulgulara ulaşılmıştır. Bu çocukların gözlem yapıldığı iller: 
Zonguldak (%19.63), Sakarya (%29.4) ve Düzce (%51.0) olmuştur. 

Çocukların geldikleri iller ailelerinin de memleketini açıklamaktadır. 
Araştırmaya katılanların yoğun olarak Güneydoğu Anadolu bölgesi kaynaklı 
olduğu aşağıdaki Çizelge.6’dan da anlaşılmaktadır. 

3  Mevsimlik gezici tarım işçiliğine, özellikle çocuk işçilere ilişkin bir araştırma sonuçları için 
bkz. Gülçubuk, 2012: 81-91.
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5.1. MGTİ Ailelerle Birlikte Gelen Çocukların Çalışma Koşulları
Gözlem yapılan 102 çocuğun çalışma saatleri tümünde benzerdir. Sabah 

07:00 ile akşam 19:00 arasında yani on iki saat çalışılmakta, sadece öğlen bir 
saat 30 dakika yemek molası verilmektedir. Bu hali ile çalışma süresi, ele alınan 
çocuklar için 10 saat 30 dakika olarak bulunmuştur. Birkaç istisna dışında çalışma 
temposunda yaygın bir benzerlik görülmektedir. MGTİ ailelerin yanlarındaki 
çocukların bu toplama sezonunda kaç gündür fındık hasadında çalıştıklarını 
aşağıdaki Çizelge.7’de görmekteyiz. 

Çizelge.6: MGTİ Çocukların Geldikleri İller
Sayı Yüzde

Diyarbakır 42 41.2
Şırnak 32 31.4
Adana 16 15.7
Batman 6 5.9
Şanlıurfa 6 5.9
Toplam 102 100

Çizelge.7: Çocukların Kaç Gündür Fındık Hasadı İşinde Çalıştıkları

Sayı Yüzde

1 gün 12 11.8

3 gün 6 5.9

4 gün 20 19.6

8 gün 21 20.6

9 gün 15 14.7

10 gün ve üzeri 28 27.5

Toplam 102 100.0

Fındık hasadında çalışan çocukların en geniş grubunun ortalama olarak 
sekiz günden beri aynı alanda çalıştıkları anlaşılmaktadır. On gün ve fazla 
çalışan çocuklar, toplam çocukların %27’sini oluşturmaktadır. Daha uzun süreli 
çalışmaya rastlanmamasının 2013 fındık hasadı mevsiminin erken tamamlanması 
ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. 

5.2. Yapılan işler
Gözlenen çocukların neredeyse tamamı (%98.0) fındık hasat işinde 

çalışmaktadır. Ancak bu çalışma işini yaparken, aynı zamanda bu çocuklardan 
25’i (%24.5) fındık hasadının yanı sıra boş kova/çuval taşımakta, 16’sı da 
(%15.7) doldurulan fındık kovalarını taşımaktadır. Bir çocuğun fındık hasadına 
yardım, bir çocuğun da su taşıma vb. diğer işleri yaptığı gözlendi. Çocukların 
çalıştığı arazinin eğimli olması onların çalışırken yaptıkları fiziki hareketlere 
yansımaktadır. Çocukların çalışırken yaptıkları hareketler gözlendiği zaman 
%23.5’nin sürekli üst dallara uzanma hareketi yaptıkları, %88.2’sinin ise eğilerek 
çalıştıkları saptanmıştır. 
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Çocukların çalışma sırasında kişisel koruyucu kullanmadıkları, hiçbirinin 
eldiven ve şapkasının olmadığı; hepsinin uzun pantolon giydikleri ve bir çocuğun 
da ayakkabısız olarak çalıştığı gözlenmiştir. 

MGTİ ailelerin beraberinde gelen ve gözlenen çocuklarla ilişkili olarak 
eklenebilecek diğer bir unsur da bu çocukların sadece fındık hasadında 
çalışmadıkları ailelerin kaldıkları mekânlarda iş yükünü önemli ölçüde 
paylaştıkları anlaşılmaktadır. Çocukların %30’luk bir oranı hem bahçede 
hem de evde çalışmaktadır (Çizelge.8). Yapılan işler genel olarak ev içinde 
düzenli olarak yapılması zorunlu olan işler olmaktadır. Bu grupta kalan çocukların 
sadece fındık hasadında çalışan çocuklara oranla daha ağır bir yük altında olduğu 
anlaşılmaktadır. Günlük olarak on buçuk saatlik çalışmanın üzerine bu işlere 
zaman ayırmaları dinlenme ve uyku için ayrılan zamanın kısalması anlamına 
gelmektedir. Bunun yanında harcanan fiziksel eforun da çocukların fiziksel 
tükenmişliğine katkısı olacağı tahmin edilebilir. 

Çizelge.8: Çocuklar Tarafından Yapılan Hanehalkı Bakımı ve 
          Ev İşlerinin Dağılımı

Sayı %

Su taşıma 28 27.5

Yatak toplama 22 21.6

Çamaşır yıkama 19 18.6

Çevre/ çadır temizliği 19 18.6

Bulaşık yıkama 15 14.7

Sofra hazırlama 13 12.7

Yemek yapma 11 10.8

Çocuk bakımı 10 9.8

5.3. Çocukların Yaşam ve Hijyen Koşulları
MGTİ’lerin barınma alanlarına bakıldığında yaklaşık olarak 1/3’lük bölümün 

çadırda kaldığı diğerlerinin ise evlerde barındığı saptanmıştır. Gerek barınmanın 
sağlandığı evler gerekse çadırların sağlık açısından pek çok olumsuz koşulu 
barındırdığı bir gerçektir. Dolayısıyla yaşam alanlarının “ev” olması, her zaman 
sağlıklı koşullar anlamına gelmemektedir. Bunun ötesinde çadırlardaki yaşamın 
pek çok eksiklik ve yoksunlukla bir arada olduğu görülmektedir Bu koşullar, içme 
ve kullanma suyunun mevcudiyeti, tuvaletlerin sağlıklı olup olmaması, yaşam 
alanlarında üretilen katı atıkların (çöplerin) nasıl bertaraf edildiği, gıdaların 
hangi koşullarda hazırlandığı ve saklandığı gibi özelliklere bağlıdır. Araştırma 
bulgularına göre çocukların sadece 35’i (%34.3) temiz içme suyuna erişebilir 
durumdaydı. Öte yandan gerek çadır gerekse evlerin yaklaşık yarısının 
(%46.1) ıssız bir yerde olması, güvenlik sorununu da akıllara getirmektedir. 
Yaşam alanlarda sıcak su imkanı olan bir yer saptanmamıştır. Çocukların 
17’sinin  (%16.7) uyuduğu zemin topraktır.
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Bunun dışında sadece 6 çocuğun (%5.9) sağlık merkezine erişebilirliği 
mevcuttu ve fındık hasadında çalışan hiçbir çocuğun fındık bahçesinde acil sağlık 
kiti/eğitilmiş sağlık personeline ulaşma imkânı bulunmamaktadır. 

Çocukların konakladıkları yerlerin çadır veya ev olması dışında önemli 
sorunlardan biri de aynı alanı çok fazla kişi ile paylaşıyor olmalarından 
kaynaklanmaktadır. Çocukların kaldıkları mekânlarda ortalama yaşayan 
kişi sayısı 15 olmaktadır. Ayrıca çocukların yarısından fazlası 16 ve üzeri 
sayıdaki kişi ile beraber kalınmaktadır. Bu durum hanelerin ortalama 
büyüklüğü ile birlikte değerlendirildiğinde çelişkili gözükmesine rağmen, 
kalınan mekânı birkaç hanenin birlikte paylaşması nedeni ile ortalama 
yaşayan kişi sayısı artmaktadır. 

6. Tartışma
MGTİ çocukları aileleri ile birlikte tarım işçiliği yapmaktadır. Ele aldığımız 

gruptaki çocuklar belirli bir bölgeye gelen, gözlenen ve incelenen 102 çocuk ve 
hanelerdeki 451 çocuktan oluşmaktadır. 

Çocuk işçiliği her koşulda kabul edilemez bir durumdur. Bu bildiride 
ele alınan çocuk işçiliğinde, çocuğun bugününe olumsuz etkilerin yanında 
geleceğe yönelik olumsuzlukların da olması önemli bir noktadır.

Genel olarak mevsimlik gezici tarım işçiliğinin çalışma koşullarının oldukça 
kötü olduğu, bunun üzerine göçün getirdiği pek çok sorun, kötü yaşam koşulları 
gibi olumsuzlukların üstüne eklendiği bilinmektedir (Koruk 2010; Sütoluk ve 
ark. 2004). Bu anlamda yaşanan sürecin pek çok boyutu birbiri içine geçmiş 
olarak karşımızda durmaktadır. Çalışma amacıyla her yıl çıkılan yolculuk, tüm 
aile üyelerinin birlikte yola düşmesi, yerleşik yaşamdaki olanakların ortadan 
kalkması, yabancı bir yere geçici olarak yerleşmek anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla mevsimlik gezici tarım işçiliğini ele alan bir çalışmanın, işçilerin 
yaşamının bütününü göz önünde bulundurması beklenmelidir.

MGTİ’lerinin çocuklarının durumuna bakıldığında ise bu olumsuz yaşam ve 
çalışma koşullarına zoraki katılımlarının onlara getirdiği dezavantajların yanında 
ileriye dönük olarak iyi bir gelecek için bir anlamda “insani yatırım” olan 
eğitim olanaklarından yoksun kaldıkları dikkat çekmektedir. Dolayısıyla 
yaşanan sürecin olumsuzluğunu sadece bugüne ait bir sorun olarak tartışmak 
yetersizdir. Bu manzaranın bütünü, MGTİ bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
gelmenin, bu kısır döngüden çıkmanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne 
sermektedir. Dolayısıyla bu çocukları bekleyen gelecek en iyi ihtimalle 
“mevsimlik gezici tarım işçisi” olmaktadır. 

Sağlık açısından konuya yaklaştığımızda ise hem çocukların işçilik 
yapmasının hem de sağlığı tehdit eden pek çok unsur barındıran koşullarda 
yaşamanın çocukların sağlığını etkilediğini görürüz. Yılın yarısından fazlasında 
çadır ya da kulübelerde barınma, temiz suya ulaşmadaki zorluklar, sağlıksız 
tuvaletler vb. sağlıksız yaşam koşulları sonucunda çocuklarda ishalli hastalıkların 
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ve barsak paraziti görülme sıklığının artması beklenmelidir. MGTİ’lerinin 5 
yaşından küçük çocuklarında barsak paraziti görülme sıklığı %55 olarak 
bildirilmektedir (Koruk ve ark. 2010). Bu çalışmada çocukların sadece üçte 
birinin temiz içme suyuna ulaştığı düşünüldüğünde, geriye kalan üçte ikisinin 
suyla bulaşan mikrobiyolojik etkenlerin tehdidi altında olduğunu tespit 
edebiliriz. Ayrıca gıdaların hazırlanması sırasında temiz olmayan su kullanılması 
sonucu, gıda hijyeni ile ilgili sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Yaşam alanlarında 
çocukları tehdit eden diğer bir durum, böcek, akrep vb. sokmalarıdır (Sütoluk ve 
ark. 2004). Şimşek ve Koruk (2009), gezici mevsimlik tarım işçilerinde en sık 
karşılaşılan sorunlar olarak, akrep sokmasını (%17) ve böcek sokmasını (%65) 
bildirmektedir. Araştırmamızda yaşam alanlarında sıcak su olmaması, banyo, 
çamaşır yıkama gibi kişisel hijyen ile ilgili birtakım ihtiyaçların giderilemediği 
anlamına gelmektedir. Bu durum, kişisel hijyen açısından risk grubu olan 
çocuklarda temasla bulaşan deri enfeksiyonları, bitlenme vb. bazı hastalıkların 
yayılmasına olanak tanımaktadır. 

Çocuk işçiliğinin çocuk bedeni üzerine etkilerinden biri, henüz büyümesi 
devam eden çocuk bedeninin çalışma sırasında karşılaştığı fiziksel zorlanma ve 
yüklenmedir. Bu fiziksel yüklenme ile çocuğun harcadığı günlük enerji artmaktadır. 
Eğer artan enerji gereksinimi çocuğun beslenmesinin yeniden düzenlenmesiyle 
yerine konamıyorsa, halen büyümekte olan çocuğun büyüme ve gelişmesinin 
yavaşladığı, dolayısıyla yaşıtlarının gerisinde kaldığı gözlenmektedir. Bu durum 
çocuklarda yaşa göre boy ve yaşa göre ağırlık ölçütleri ile ortaya konmaktadır. 
Çalışmalar çalışan çocukların hem boy hem de ağırlık olarak yaşıtlarının 
gerisinde kaldığını göstermektedir (Duyar 2004; Etiler ve ark. 2011). MGTİ 
çocukların beslenme durumlarının bozulmasında tek etken “çalışma” 
değildir. Yoksulluk, yaşam koşullarının kötü olması kısacası içinde bulundukları 
sosyoekonomik durum da çocukların yeterli gıda alamaması, yetersiz ve dengesiz 
beslenmesiyle ilişkilidir. MGTİ’lerinin en yoğun olduğu şehir olma özelliği 
taşıyan Şanlıurfa’da yapılan bir çalışma, MGTİ olan ve olmayan ailelerin 
0-5 yaş arası çocuklarını karşılaştırmış ve bunun sonucunda beslenme 
durumunu ölçütleri olan bodurluk (yaşa göre boyun kısa olması) sıklığının 
MGTİ’lerin çocuklarında 2.8 kat, düşük kiloluk (yaşa göre ağırlığın düşük 
olması) sıklığının ise 2.5 kat daha fazla olduğunu saptamıştır (Şimşek ve 
Koruk 2011).

Çalışmanın çocuk bedeni üzerinde gözlenen diğer bir etkisi de vücudun 
orantısının bozulmasıdır. Normal bir yetişkinden daha uzun günlük çalışma süresi 
olan bu çocuklarda (günde on buçuk saat), farklı gelişimlere yol açabilmektedir. 
Bu noktada çocukların çalışma sürelerinin uzaması, boy ve diğer uzunluk 
ölçülerinde geri kalma eğilimini ortaya koyarken enine gelişim ve kas 
miktarında artma eğilimi yaratmaktadır (Duyar 2004). 

1994 yılından bu yana düzenli olarak hazırlanan çocuk işgücü verileri bize 
istihdam edilen çocuk sayısında genel bir azalmayı göstermektedir. Ancak 
son 2012 veri seti çocuk işgücü verilerinde bir önceki döneme oranla özellikle 
kırsal alanda bir artışa işaret etmektedir. Bu artışın tarım sektörü içinde ortalama 



347

%22’lik bir oran göstermesi dikkat çekicidir. Özellikle son altı yıldaki tarım 
istihdamının payında çok ciddi bir artış gözlenmemesine rağmen tarımda çalışan 
çocukların sayısında artış bulunmaktadır. Bu durum mevsimlik gezici tarım 
işinde çalışan çocukların daha fazla sayıda iş piyasasına gönüllü veya gönülsüz 
olarak katıldıklarını göstermektedir.

MGTİ aileleriyle birlikte göç eden çocukların büyük bölümü ele aldığımız 
iş grubu içinde çalışmaktadırlar. Bu çocukların en ciddi sorunu eğitim eksikliği 
ve yeterli sağlık hizmetinden yararlanamamalarıdır. Bu çocukların son altı yıllık 
dönem içinde sayısal olarak arttığına ilişkin veriler bize çocukların gelecekte 
karşılaşacakları sorunların daha fazla olacağının habercisidir. Bu nedenle MTİ 
ile birlikte göç eden çocukların yarıda kalan eğitimlerinin tamamlanması ve 
bu konuda ailelerin desteklenmesi gereklidir. Fındık hasadı çocukların okul 
ortamındaki eğitimlerini dönemsel olarak aksatmasa bile, aile farklı ürünlerde 
ve yörelerde benzer şekilde çalışmaya devam ettiği için çocukların örgün eğitimi 
eksik kalmaktadır. Bu çocukların gelecekte sahip oldukları tek potansiyelin 
emekleri olmaktan çıkartmak için ailelerin çalışma koşullarının yeniden 
düzenlenmesi ve maddi koşullarının iyileştirilmesi gereklidir.

Mevsimlik gezici tarım işçiliği yaparak geçimini sağlayan aileler, bulundukları 
illerin en yoksul kesimini oluşturmaktadır. Şanlıurfa’da MGTİ %80’nin Yeşil 
Kartlı olduğu, sağlık hizmetini bu şekilde karşıladığı bildirilmektedir (Şimşek ve 
Koruk 2009). Sağlık sisteminde meydana gelen değişim sonucunda, mevsimlik 
tarım işçileri için kurulan kampların (ya da geçici yerleşim alanlarının) sağlık 
hizmetleri, ilçedeki toplum sağlığı merkezinin görev alanına girmiştir.

Mevsimlik tarım işçilerinin durumunun iyileştirilmesi amacıyla çeşitli 
projelerin (STK’lar, kamu kuruluşları vb.), yaşam koşullarını iyileştirmeye 
yönelik çabaların olduğu bilinmektedir. Örneğin, çadır yerine konteynır konması, 
yolların çamur olmasını engellemek için mucur dökülmesi, elektrik, içme 
suyu, seyyar tuvalet vb. insanca yaşam koşullarının karşılandığı durumlar söz 
konusudur. Bu çabaların bu kişilerin yaşam koşulları açısından yararlı olduğu 
ancak organize olmayan ve yetersiz destekler olduğu savunulmaktadır (Tanır 
2012). Gerçekten de günümüzde yaşanan, sorunun çözümü için kökten bir 
yaklaşım yerine, sadece palyatif çözümleri öneren ve kısmen gerçekleştiren bir 
boyutun ötesine geçmelidir. 

Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne “proje temelli 
yaklaşım”lar geliştirmek, sorunun temelini ortadan kaldırmadan geçici 
çözümler önermenin yanında zaman ve kaynakların kötü kullanımıyla 
sonuçlanmaktadır (Tanır 2012). 

Sonuç
MGTİ ve çocuklarına yönelik bu araştırmanın kısıtlı sonuçları bize tarımsal 

alanda çocuk işçiliğinin artmakta olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’de tarımın 
işgücü içindeki payının azalma eğilimi göstermesine karşılık çocuk işgünün 
tarımdaki artışı dikkat çekicidir. Bu özellik sadece Türkiye için değil, çocuk emeği 
kullanan diğer ülkeler için de geçerli olmaktadır (http://www.productsofslavery.
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org/). Buna göre yirmi beş farklı ülkede çok çeşitli ürün imalatında çocuk emeği 
yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Bizim araştırmamız sadece Batı Karadeniz Bölgesi’nde fındık tarımı yapılan üç 
il ve altı ilçeyi kapsamaktadır. Bu kadar küçük ölçek içinde bile çocukların sağlık 
ve güvenlik açısından oldukça tehlikeli işlerde yüksek bir oranda çalıştıklarını 
göstermektedir. 

MGTİ’nin çalışma ilişkilerinin ortaya koyduğu sorunların çok önemli bir 
oranı onlarla beraber olan aileleri ve çocukları için de geçerlidir. Özellikle 
çalışma yaşamına çok erken yaşlarda atılan 6-17 yaş grubundaki çocuk/genç 
işçilerin ailelerinden devraldıkları mirasın benzer biçimde gelecek kuşaklara 
aktarılması ve benzer yapılarda sürmesi sorunu ağırlaştıran unsurlardan 
biri olarak gözükmektedir. 

Tarımda gezici olarak çalışan genç ve çocuk işçilerin en temel sorun 
alanlarından birinin eğitimlerinin yarıda kesilmesi olduğunu biliyoruz. Bu sorunun 
çözümü noktasında alınan önlemlerin yetersiz ve geçici kaldığı görülmektedir. 
Bu nedenle zorunlu eğitim uygulamasındaki denetimsizliğin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Ailenin eğitim alan çocuklarının (ilk etapta 6-14 yaş 
grubunda)  mevsimlik tarım işçiliğine katılmaması için yoğun göç veren 
illerde pilot bir uygulama başlatılabilir. Bu uygulama içinde çocukların 
eğitimleri, barınmaları ve iaşeleri için gereken önlemleri MEB’nın alması, 
yoksul olan ailelerinin yaşam koşullarına da olumlu katkı sağlayabilecek 
bir önlem olabilir. Mevsimlik işçiliğin yapıldığı yörelerde tamamlayıcı eğitimin 
sağlanmasının çocukların işgücü olarak kullanımını engellemediği  gibi, bu 
konuda sürekliliğin de sağlanması güçtür.

MGTİ ailelerin çocuklarının karşılaştığı temel sorunlardan biri de onların 
sağlık sorunu ile yakından ilişkilidir. Yapılan farklı alan çalışmalarında bu 
çocukların sağlıklı bir ortam içinde olmadıkları gibi temel sağlık hizmetlerine 
erişimden uzak oldukları gözlenmektedir. Yeşil Kart uygulamasından veya 
GSS’ndan yararlanma söz konusu olmasına rağmen, çalıştıkları yörelerde 
bu hizmetlere çoğunlukla başvurulmamaktadır. Bu nedenle yoğun olarak 
göç alan yörelerde ve belirli mevsimlerde gezici sağlık ekiplerinin bu 
hizmete erişimi sağlaması özellikle çocuk sağlığı açısından zorunluluk 
göstermektedir. 

MGTİ’nin çalışma yaşamlarında ortaya çıkan çok çeşitli sorunlar bulunmaktadır. 
Ancak onların çocukları bu sorunları çok daha ağır olarak yaşamaktadırlar. Bu 
süreç içinde ilk etapta çocukların iş piyasalarına katılmalarını engelleyecek 
çözümlerin, toplumsal yapıların zorlaması ve yoksulluk nedeni ile güçtür. 
Bu nedenle duruma müdahale edecek yasal düzenlemelerin başta eğitim ve 
sağlık alanında olmak üzere yapılması gerekli olmaktadır. Çocukların kent 
içinde korunmasına yönelik sosyal politikalardan daha geniş bir biçimde 
tarımsal alanda uygulanmasına ve sıkı denetimine ihtiyaç olduğu gerçeği ile 
çocukların geleceğine yönelik tahayyüllerimiz mutlaka ilişkilidir. 
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İnsani Gelişim İçin Sol Alternatif: 
Neoliberal ve Muhafazakâr Eğitim Karşısında 

Özgürleştirici Eğitim

Nejla Kurul1

Oldukları yerde donup kalmış koşulları, 
kendi şarkıları eşliğinde dans etmeye zorlamalıyız.

         Karl Marx

Giriş
1980’li yıllarda, önce Margaret Thatcher “kapitalizmden başka alternatif 

yok” diyor ve ardından Fukuyama tarihin sonunu ilan ediyordu. İnsanlığın 
yaşayabileceği yegâne sistem kapitalizmdi ve ne yapıp edeceksek bunu kapitalist 
ulusal çitler içinde yapacaktık. Verili durumu tersinden okuyan Badiou’ya göre 
(2011a: 10) komünizm düşüncesinin yegâne somut biçimi olan sosyalizmler, 
1990’larda başarısızlığa uğrayınca sosyalist ülkeler, eşitsizlikçi kapitalist 
dogmalara geri döndüler. Bu başarısızlık, insanları tek seçenek olarak kapitalist 
üretim düzeni ve parlamenter sistem ile baş başa bıraktı; istesek de istemesek de 
razı olmak zorundaydık. İşte bu nedenledir ki, bankalara el koymak yerine onları 
kurtarmalıyız; zenginlere milyarlar verip yoksullara hiç vermemeli; yabancı 
işçilere karşı milliyetçilik bayrağını mümkün mertebe yükseltmeli; sözün kısası 
güçlülerin ayakta kalmasını garantilemek için sefaletin her türlüsünü yerinden 
yönetmeliyiz.

Yüz binlerce insanın savaşlar nedeniyle öldüğü, göç etmek ve hatta kış 
mevsimini geçirmek için organlarını, hatta bedenlerini zenginlere satmak 
zorunda kaldığı ve zengin Avrupa’nın pek çok ülkesinde milyonlarca insanın 
ötekileştirilerek bir kenara itildiği bir toplum, ‘iyi toplum’ olarak anılamazdı. 
İyi toplum, insanın gizilgücünün tam olarak gelişimine olanak veren ve insanın 
özneleşmesinin önündeki engelleri ortadan kaldıran bir toplumsa, küçük bir 
azınlık dışında, milyarlarca insan için kapitalizm bu özellikleri taşımamamaktadır. 
Küresel ekonomik durgunluk giderek kalıcı bir hal almaktadır, buna bağlı olarak 
işsizlik çok yüksek oranlara doğru tırmanmaktadır. ‘İyi eğitim’ ve ‘iyi sağlık’ 
olanakları da, çok uzun zamandır bir avuç azınlığın hizmetindedir. Gelir ve servet 
ise, epeydir yoksullar aleyhine hızla bozulmaktadır. Yirmi Birinci Yüzyılda 
Kapital adlı kitabın yazarı Piketty’ye göre, (2014: 279-280) gelir hiyerarşisinin 
en üst onda birlik kesimi, en eşitlikçi toplumlarda 1970-1980 dönemi İskandinav 

1  Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Blimleri Fakültesi, Eğitimin Yönetimi ve Politikası 
Bölümü öğretim üyesi ve Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Başkanı.
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ülkeleri- milli gelirin %25’ini alırken, aynı dönem Almanya ve Fransa’da bu 
oran %30’du. Almanya ve Fransa’da bugün bu pay, %35’tir. Ancien Regime 
ve Bella Epoque dönemi Fransası ve İngilteresi ya da 2010’lu yılların ABD’si 
gibi, en eşitsiz sistemlerde ise bu pay, %50’ye kadar çıkarılabilir, (bu payın da  
%20’si en üst %1’lik kesime gitmektedir). Dolayısıyla en eşitsiz toplumlarda 
nüfusun %10’u gelirin yaklaşık yarısına el koyarken, nüfusun %90’ı gelirin kalan 
%50’sini paylaşmak zorunda kalmaktadır.

Piketty’nin araştırmasının bulguları, ultra zenginlerin kendi yaptırdığı 
araştırmalarla da desteklenmektedir. Küresel Servet Raporu (2014), kapitalistler 
ve ulusal ve çokuluslu şirketler ile bunların güdümünden çıkmayan ulus 
devletlerin, servet hiyerarşisi içinde kendi konumlarını görmek için hazırladıkları 
ve her yıl yayımlanan bir rapordur. Birbiri ile rekabet içine sokulan çocuklar ve 
gençler, eğitimleri sırasında nasıl belli sınavlara göre sıralanıyorlarsa, bu raporda 
da, kıtalar, bölgeler, ülkeler, şirketler ve servet zenginleri de kendilerinin servet 
sıralamasında bulundukları düzeyi bilmek istemekteler. Bu bilgiler de bir biçimde 
yeniden sanayi, ticari ve finansal piyasalara dönmektedir. Küresel servet piramidi, 
her geçen yıl yoksullar aleyhine olan gelişmeyi gözler önüne sermektedir. 

Küresel Servet Raporu’nun (2014) verileri,  eşitsizliğin ve kapitalizmin temel 
çelişkisinin ne denli derinleştiğini ortaya koymaktadır. Temel çelişkisi, tüm 
insanlar tarafından yaratılan toplumsal zenginliğin (mallar, hizmetler, sosyal 
güvenceler, kültürel değerler) herkese adil bir biçimde dağıtılmaması, tam 
tersine, üretim araçlarına sahip olanların büyük oranda kâr elde etmesi ve kârı 
da kârlarını artırmak için tekrar kullanması ise bugün bu Raporla bu gerçeklik 
bir kez daha ortaya konmuştur. Rapor’a göre toplam dünya nüfusunun %0.7’sine 
karşılık gelen 35 milyon insan, dünya servetinin %44’üne el koyarken, dünya 
nüfusunun %70’ine yaklaşan 3 milyar 282 milyon insan dünya servetinin sadece 
%2.9’una sahiptir. 

Öte yandan dünyada işçi sınıfının nicel durumuna ilişkin ILO raporları 
bulunmaktadır. Bu raporlar işçi sınıfının yaklaşık sayısını verirken, prekaryanın 
sayısının da az olmadığını belirtilmektedir. Aşağı yukarı on yıl öncesi için 
yaptığı kaba bir hesapla, Samir Amin, ileri kapitalist ülkelerde emekçilerin 
%40’ının, Üçüncü Dünya’da ise %80’inin prekaryaya tekabül ettiğini tahmin 
ediyordu. Karşı karşıya olduğumuz durumun, geçinebilmek için gerekli gelirden 
yoksun olmanın (yoksulluğun) ötesinde, modernleştirilmiş yoksulluk, yani 
toplumsal hayatın bütün boyutlarına ait imkânlardan yoksunlaştırma süreci 
olarak kavranması gerekiyor. Amin’in prekaryayı kapitalizmin dönemsel rejim 
tercihlerinin (Keynesyen model veya neo liberalizmin) sonucu olarak görmek 
yerine sistemik, modern bir emekçi yoksullaşma/yoksunlaşma biçimi olarak 
tanımlaması, kendisinin de belirttiği üzere sol düşünceyi kemiren liberal virüsün 
teşhisine imkân sağlıyor. Ayrıca, Amin, işçi sınıfının modern yoksullar kesimi 
prekaryanın kurtuluşunun, vatandaşlık ücreti veya temel gelir gibi uygulamalar 
ile kapitalizmin içinde değil, dışında aranmasını da öneriyor (Tonak, 2014). 
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) son raporu (Aralık 2014) 
kapitalizmin nasıl bir eşitsizlikler ve adaletsizlikler düzeni olduğunun resmi 
itirafı niteliğindedir. Rapor’a göre, işçi sınıfının reel ücret artışları 2008 krizinden 
bu yana giderek yavaşlamıştır. Bunun sonucunda emek gelirlerinin milli gelir 
içindeki payı hızla azalırken gelir bölüşümü adaletsizliği de görülmemiş ölçüde 
artmıştır. Özellikle 2013’ten bu yana bu yavaşlama belirginleşmiş, artış oranları 
kriz önceki seviyeleri hâlâ yakalayamamıştır. Öyle ki 2007 yılında küresel çapta 
%3.1 olan reel ücret artışları 2013’te %1.1’de kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde bu 
artışlar ise binde 1-2’yi aşmadığı gibi, 2011 yılında olduğu gibi reel ücretler 
binde yarım azalma göstermiştir. 

Reel ücretlerin gerilemesine karşın emek gücü verimliliği bu dönemde artmaya 
devam etmiştir. Öyle ki 1999 yılı baz alındığında, gelişmiş ekonomilerde 100 
olan emek gücü verimliliği endeksi 2013 yılında 116 olurken, yine 1999’da 100 
olan azgelişmiş ülkeler reel ücret endeksi sadece 106’ya çıkabilmiştir. Buradan 
çıkartılacak ilk sonuç nispi artı değer sömürüsü biçimindeki sömürünün küresel 
çapta arttığı ve krizin bunu daha da hızlandırdığıdır (ILO, 2014).

Rapor’un ikinci önemli bulgusu yine metropol kapitalist ekonomilerde, 
1990’lardan bu yana ücret gelirlerinin milli gelir içindeki payının yaklaşık 13 
puan gerileyerek %66’dan %53’e gerilemiş olmasıdır. Bu oran Yunanistan’da 
%47 olmuştur. Çin’de ise bu oran %55’ten %47’ye gerilemiştir. Türkiye’de 
ücret gelirlerinin milli gelir içindeki payı ise 1999’da %50’lerde iken günümüzde 
%30’lara kadar gerilemiştir. TÜİK’in istihdam verilerine göre, Türkiye’de 
Ağustos 2014’te toplam olarak istihdam edilen 26.5 milyon kişinin 17.4 
milyonunun (%66.5’i) ücretli ve yevmiyeli çalışan işçiler olduğu görülmektedir. 
Bu veri dikkate alınırsa Türkiye’de milli gelirin ne denli adaletsiz bölüşüldüğü 
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ve bunu yaratan emeğin bundan sadece üçte bir oranında pay alabildiği ve bu 
durumun özellikle de son on beş yıldır hızla daha da kötüleştiği görülmektedir 
(ILO, 2014). Kapitalizmin kaçınılmaz biçimde başarılı olduğu yegâne şey 
eşitsizlikleri ve adaletsizliği yeniden üretmektir. Bunu öncelikle, adına birinci 
bölüşüm denilen ve artı değer üretimi ve buna el koyma biçimindeki normal 
işleyişi ile sağlamaktadır. İlave olarak, ikinci bölüşüm biçiminde, devlet 
aracılığıyla uygulanan sosyo ekonomik politikalar ve emek gücü politikaları ile 
eşitsizlikler daha da derinleştirilerek yeniden üretilmektedir. Yani vergi sistemi, 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal altyapı denilen konut, ulaştırma, kamusal 
alanlar gibi alanlar sermayenin ihtiyaçlarına ve kâr çıkarımı taleplerine göre 
belirlenmektedir. Böylece normal işleyişi içinde kapitalizmin temel özelliği 
tüm yönlerden eşitsizliği kalıcı bir biçimde genişletmek ve kontrolsüz bir hale 
geldiğinde bu eşitsizliği daha da derinleştirmek ve genişletmek olarak ortaya 
çıkmaktadır (Durmuş, 2015).

Eşitsizliklerin derinleşmesi ve yaygınlaşması demek, rekabetin ve yarışmanın 
derinleşmesi ve yaygınlaşması demektir; bu da gerek emperyalist ülkelerin 
kendi aralarındaki savaşları, gerek geri bıraktırılmış kapitalist ülkelerle gelişmiş 
kapitalist ülkeler, gerek azgelişmiş bölgeler ve ülkeler arasında savaş demektir. 
Herkesin herkese karşı savaşı kapitalizm içinde hep yanmaya hazır bir kor gibi 
hazır tutulan bir olgudur.

İki Şehrin Öyküsü: Kapitalizm ve Komünizm 
Karl Marx ve Friedrich Engels’in düşüncelerinin bütünü aslında bize iki 

şehrin hikâyesini anlatmaktadırlar. Birinci şehirde özgürlüklerin barındığı 
düşünülür; ama durum hiç de öyle değildir; her şeyin bir bedeli vardır; bu 
bedel çoğunlukla bunlara muhtaç kişilerin ödeyebileceğinden çok fazladır. Bu 
şehrin sakinlerinin pek çoğu için “özgürlük” bir türlü erişemedikleri nesnelere 
erişebilmek için birbirleriyle rekabet edebilme serbestîsine sahip olmaktır. 
Birinci şehrin hükümdarları, yani kapitalistler, üretim, bölüşüm ve mübadele 
araçlarının mülkiyetine ve denetimine sahip olanlardır. Bunlar şehri temel olarak 
kâr maksimizasyonu ilkesine dayanarak yönetirler. Öyküsü anlatılan ikinci 
şehrin sakinleri ise, insan olmaktan gelen potansiyelini barış ve kardeşlik içinde 
geliştirme özgürlüğünün tadını çıkarırlar. Bu insanların özgürlüğü, kapitalizmde 
olduğu gibi, sahip olamayacakları şeyleri arzu etme özgürlüğü değil, gerçekten 
istedikleri şeyi yapma ve istedikleri gibi olma özgürlüğüdür. Bu şehri haritada 
bulamazsınız, çünkü bugüne kadar hep birinci şehrin gölgesi altında kalmıştır 
(Ollman, 2011: 13-14). 

Bu iki şehirdeki yaşama ilişkin esastan sorular, yaşanan öyküler arasındaki 
farkı çok açık biçimde ortaya koymaktadırlar. Bu sorular, gerçek bir şehir 
kurgusundan hareket eden Harvey’den (2012: 210) esinlenerek aşağıdaki gibi 
formüle edilebilir:

1) Doğa ile İlişki: Bu iki şehirde doğayla nasıl bir ilişki kurulacaktır?

2) Teknoloji ile İlişki: Bu iki şehirde ne tür teknolojiler niçin hayata 
    geçirilecektir?
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3) Üretim Tarzları: Bu şehirlerde ne tür üretim ve yeniden üretim sistemleri 
kullanılacaktır?

4) Toplumsal İlişkiler: Bu iki şehirde, ne tür toplumsal ilişkiler hayal
    edilecektir?

5) Gündelik Yaşam: Bu şehirlerde gündelik hayat nasıl olacaktır ve bizler ne 
tür gündelik hayatlar istiyoruz?

6) Dünya Hakkındaki Zihinsel Tasarımlar: Bu şehirlerde simgesel ve başka 
türlü zihinsel kavrayışlardan hangileri ağır basacaktır?

Yukarıdaki soruların her birinde, insanlığın eşitlik ve özgürlük taleplerinin 
doğaya saygıyı dikkate alacak bir şekilde gündelik hayata içerildiğini unutmamak 
gerekir. Gündelik hayat dediğimiz şey, diğer etkenlerle diyalektik ilişkiler içinde 
bir ömrü kapsayan düşünce ve eylemlerimizi kapsamaktadır. Lefebvre’nin 
belirttiği gibi (2010: 35), “gündelik hayat mütevazı ve sağlamdır, doğal 
görünendir, kısımları ve parçaları belli bir zaman kullanımı içinde, kuşkuya 
meydan vermeyecek biçimde birbirine bağlanan şeydir. Gündelik hayat tarih 
taşımaz. Görünüşte gösterişsizdir; kişiyi meşgul eder ve uğraştırır”. Her iki şehrin 
tasarımladığı gündelik hayatlar birbirinden oldukça farklıdır.

Birinci şehre,“kapitalizm” adı verilmiştir. Birinci şehirdeki kapitalist üretim 
tarzı, insanlığı ve yerküreyi kendisiyle birlikte yok oluşa sürüklemeye devam 
etmektedir. Kapitalizm emek gücüne ve canlı emeğe nasıl davranıyorsa doğaya 
da öyle yani ‘kötü’ davranmaktadır. 

Kapitalist üretim tarzının doğayla kurduğu ilişki, kapitalist bir miyopluk içerir 
ve “benden sonra tufan” tarzında yok etme üzerine kuruludur. Kapitalizm doğayı, 
kendini yeniden üretme ve yenileme kapasitesinden daha büyük bir güçle tahrip 
etmeye götürmektedir. Kapitalist üretim tarzının bugünkü işleyişi, yeryüzünde 
canlı yaşamın sürekliliğini ve varlığını tehdit etmektedir. Yükselen ekolojik 
mücadeleler, insanı doğanın bir parçası olarak görme ve oburluğa son vermeye 
ilişkin farkındalık ve duyarlığın geliştiğini ortaya koymaktadır.

Bu şehirde teknoloji ile kurulan ilişki, kârlılığı artıracak, gözetim ve güvenlik 
ile savaş teknolojilerini geliştirmek üzerinedir. Bilim ve teknoloji faaliyetlerinin 
büyük bir kısmı, küresel rekabet, iç güvenlik ve dış güvenlik sistemlerini kurmaya 
ve korumaya yöneliktir (Kurul, 2011). Üretim dışında, teknolojinin insanların 
ihtiyaçlarını manipüle eden ve insanın toplumsal doğasını etkileyen bir nitelik 
kazandığını da anımsamak gerekmektedir. Teknoloji, sınırlı düzeyde sağlık, 
eğitim ve gündelik yaşam içinde özgürleşmek amacıyla kullanılmakla birlikte, 
genel olarak yeni ve geniş pazarlarda kârlı satışlar ve güvenlik teknolojisini 
üretmeye hizmet etmektedir.

Kapitalist şehirde üretim tarzı, sermaye ile emek arasındaki çelişki zemininde, 
sermayenin kârlılığı için üretim anlayışına yöneliktir. Ne var ki kâr için üretim 
ile toplumsal ihtiyaçlar için üretim arasındaki çelişki gittikçe şiddetlenmektedir. 
Sermaye, kâr oranlarının düşmesi eğilimiyle başa çıkma kaygısı içinde, geçmişte 
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alışverişin konusu olmayan bütün alanları piyasanın istilasına uğratmaktadır. 
Bunun sonucunda kamu hizmetlerini ticarileştirmekte, çok değil sadece elli yıl 
önce parayla alınıp satılması düşünülmeyecek her şeyi, eğitimi, sağlığı, iletişimi, 
ulaşımı, sosyal güvenliği, metalaştırmaktadır.

Bu şehirdeki toplumsal ilişkiler, her zaman başarılı olamasa da adeta Max 
Stirner’in tarifi üzerinden yaşatılmak istenir: “Birbirimize hiçbir borcumuz yok. 
Her ne kadar ben de senin tarafından yenilip kullanılsam da, benim için sen de 
sadece yenecek bir nesneden başka bir şey değilsin. Aramızda tek bir tür ilişki 
var; o da karşılıklı kullanılabilirliğimiz, karşılıklı yararlık ve kullanım.” Birbirine 
en yakın insanların birlikte vakit geçirebilecekleri ve özgür zamanları olan hafta 
sonlarında gidebilecekleri tek yeri, alış veriş merkezleri (AVM) olarak gösteren 
bir toplumsal ilişki biçimi egemen hale gelmektedir. Ollman’a göre (2006: 13) bu 
şehirde her şeyin bir bedeli vardır ve bedel çoğunlukla bunlara muhtaç kimselerin 
ödeyebileceğinden çok daha fazladır. Bu şehrin sakinleri için “özgürlük” bir türlü 
erişemedikleri nesnelere ulaşabilmek için birbiriyle rekabet etme serbestisine 
sahip olmaktır.

Kapitalist gündelik yaşamlar, şanslı olanlar için meta üretme (ücretli kölelik) 
ya da şanslı olmayanlar için meta üretememe (işsizlik) ve meta alışverişi 
üzerine kuruludur. İnsanların gündelik yaşamları, her gün bir mal ya da hizmeti, 
belli bir fiyata nakit ya da kredi kartı ile taksitli ya da fiyatın tümünü ödemek, 
metalara ulaşmayı hayal etmek, fiyat indirimlerini beklemek ve mülk edinmek 
üzere alışveriş esasına göre tasarlanmıştır. Aynı şehrin iki ayrı yakasında oturan 
insanların en zenginleri, bu alışverişten aslan payını alırken; şehrin öbür yakasında 
en yoksullar daha çok meta üretmek; çalışmak ve ürettiği metaları satın almak 
hayaliyle ömrünü tüketmektedir. Yoksullar için gündelik yaşam içindeki en 
anlamlı pratik belki de dinsel ritüellerdir. Marx, 1843’te dinin gündelik yaşamla 
ilişkisini aşağıdaki gibi betimlemiştir (Callinicos, 2011: 137):

Dini sıkıntı, aynı zamanda gerçek sıkıntının ifadesidir; ayrıca gerçek 
sıkıntıya karşı bir protestodur. Din bastırılmış yaratığın iç çekişidir, 
kalpsiz bir dünyanın kalbi ve aynı zamanda ruhsuz koşulların ruhudur. 
Din halkların afyonudu.

Bu nedenle Türkiye’de son dönem islami kapitalizmin, camiler ile AVM’leri 
yan yana getirmeye dönük zihinsel tasarımları ve kentsel düzenlemeleri, toplumsal 
alanın bir değeri ve anlamı olması gereken dinin piyasalara eklemlenmesi 
biçiminde olmaktadır.

Kapitalist şehirde gündelik hayat, bürokratik ve teknik, sonsuz sayıda boş 
ve anlamsız faaliyetle doldurulmuştur. Şehirdeki enerji kullanımı (elektrik), su 
kullanımı, haberleşme ve iletişim (uydu, telefon, internet) olanakları, ısınma 
(yakıt) gibi faaliyetler öylesine bireyselleştirilmiştir ki günün anlamlı ve önemli 
bir kısmı bu faaliyetlerin izlenmesi ile geçirilir. Kişiler, birbiriyle rekabet eden 
telefon şirketleri, internet hizmetleri, uydu hizmetleri, bankacılık hizmetleri 
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ile cebelleşmek durumunda kalır. Hayat yalınlaşmak yerine, giderek gerçek 
ihtiyaçlardan kopuk bir karmaşaya doğru sürüklenmektedir.

Bu şehirdeki simgesel ve başka türlü zihinsel kavrayışlardan en ağır basanı, 
uzayıp giden gökdelenler, güvenlikli siteler,  finans merkezleri AVM’ler, 
milliyetçi anıtlar, camiler ve kiliselerdir. Böylece günümüzde, neoliberalizmin 
ve muhazakârlığın simge ve zihinsel kavrayışları bu şehri teslim almıştır adeta. 
Bu şehir, emekçiler lehine kullanım değeri üretmek için değil, değişim değeri 
üretmek üzere kurgulandığından, kâr, faiz ve rant alanı olarak düzenlenmiştir.

*****

İkinci şehrin adı, “komünizm”dir. Ne var ki bu sistem, 1914-1918 savaşıyla, 
17 Ekim Devrimi’ni de kapsayan savaşla başlamış, SSCB’nin çöküşü ve Soğuk 
Savaş’ın sonuyla ortadan kalkmıştır. Bu, birleşik, küçük bir yüzyıldır (yetmiş beş 
yıl) (Badiou, 2011: 8). Sovyet yüzyılı. 1980’lerde, SSCB’de açıklık politikasına 
geçilmiş; Glastnost ilan edilmiştir ve bu politikanın gerçek örgütlenme 
özgürlüğüne karşılık gelmemesi nedeniyle, sosyalist demokrasi doğrultusunda 
işleyecek güçlerin ortaya çıkması mümkün olmamıştır. Türkiye tarihinde de 
sıkça gözlenen ileri düşünce ve eylemlere, demokratik geleneklere sahip olmayan 
ve hak mücadelelerini sınıf tabanından gelen zorlamalarla yürütmemiş ülkelerde 
demokrasi güçleri kolayca ortaya çıkamamaktaydı (Sayın, 2008: 79). Kapitalizmin 
500 yıllık ve sanayi kapitalizminin 200 yıllık tarihine göre, oldukça kısa bir 
süre yaşamış bu toplumsal deneyimin, insanlığın bir ufku olarak tartışılmasına 
ve dünyada devrim olanaklarına ilişkin praksisler devam etmektedir. Ne var ki 
bu şehrin nerede olduğunu ve oraya nasıl ulaşılacağı pek az insan tarafından 
bilinmekle birlikte öğrenildiğinde, karşısındakini tahakküm altına almak ve 
sömürmek istemeyen herkese kabul edilebilir eşitlikçi ve özgürlükçü bir kent 
olarak görünmektedir. 

Bu şehir, gerçek özgürlüklerin cömertçe sunulduğu bir yerdir. Bu şehrin 
sakinleri, insan olmaktan gelen potansiyelini barış ve kardeşlik içinde geliştirme 
özgürlüğünün tadını çıkarırlar. Bu insanların özgürlüğü kapitalizmde olduğu gibi 
sahip olamayacakları şeyleri arzu etme özgürlüğü değil, gerçekten istediklerini 
yapmak ve istedikleri gibi olma özgürlüğüdür.

Bu şehrin vaadi şudur (SYKP Programı: 2013):

Kapitalist sömürünün ve bütün tahakküm biçimlerinin, bütün 
eşitsizliklerin, bütün hiyerarşik ve dışlayıcı toplumsal ilişkilerin tasfiye 
edildiği; işbölümünün aşıldığı, dayanışma ve ortaklaşmanın insanın 
varoluşunun içselleştirilmiş bir özelliği haline geldiği bir komünist 
toplumdur. Kır/kent ve kafa/kol emeği çelişkisinin çözüldüğü, cinsler 
arasındaki egemenlik/bağımlılık ilişkilerinin son bulduğu, bütün 
toplumsal ilişkilerin yanı sıra insan-doğa ilişkilerinin de sürdürülebilir 
bir ortaklaşa evrim ve ekolojik döngülerle uyumlu bir üretim ve 
tüketim perspektifi ile dönüştürüldüğü; burjuva özel mülkiyetin ortadan 
kaldırıldığı; “herkese emeğine göre” normunun geçerli olduğu bir 
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evreyi takiben bayrağında “herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı 
kadar” şiarı yazılı olan bir toplumdur. 

İkinci şehirde, doğa ile ilişkiler, uygarlığın doğa ile barışarak ilerlemesi zemini 
üzerine kuruludur. İnsanın doğanın bilincine sahip olması, doğanın kendisi 
üzerine düşünme etkinliğini artırması, doğadan taleplerini ekolojik dengeyi 
gözeterek ‘ihtiyacı kadar tüketim’ düzeyine çekmesi, bu şehirde canlı yaşamın 
sürekliliği ve varlığını sürdürmesi için temel koşullardır. 

Teknoloji ile toplumsal ihtiyaçlar temelinde bir ilişki kurmak esastır. Teknoloji, 
gerçek insani ihtiyaçlar ve doğanın sürdürülebilirliği dikkate alınarak geliştirilir. 
Bilim ve teknoloji faaliyetleri, insanların çalışma süresinin kısaltılması, zor ve kirli 
işlerin makinelere devri, dünyanın her yerine düşük maliyetli ve doğayla barışık 
toplu ulaşım ve ısınma hizmeti, kolektif sağlık hizmeti, bilgi edinme ve öğrenme 
ihtiyaçları, kolektif yeme-içme hizmetleri, kolektif bakım, temizlik, enerji, temiz 
suya erişim, iletişim vb. faaliyetlerinin etkinleştirilmesi amacına dönük olarak 
hazırlanır. Tüm bu süreçlere, sadece belli sürelerle üretimi eşgüdümleyen kişiler 
değil, işyeri, kent ve mahalle meclisleri ortaklaşa karar verirler. Bu şehirde kararlar 
kolektif faaliyetlerden ötürü yavaş alınmakla birlikte, insanlar buna aldırmazlar; 
çünkü aşırı hız, rekabetçi baskı, yarışma gibi insanın duygu dünyasını bozan, 
karakterini aşındıran, onu hasta eden ilişkilenme biçimleri ortadan kaldırılmıştır.

Komünist şehirde, üretim toplumsal olarak gerçekleştirildiği için, üretim 
araçları da toplumsallaştırılır. Üretim kararları, kâr için değil temel toplumsal 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak alınır ve planlanır. Planlama sürecine, 
tüm değerleri yerel düzeyde yaratan emekçilerin demokratik katılımı esastır.

Bu şehirde insanlar sadece evlerini güzelleştirmeye çalışmazlar. İnsanlar, öteki 
şehirde olduğu gibi, sıkıcı ve tüketen çalışma koşulları, çirkin sokaklar, kirlenmiş 
ve çok gürültülü kentten bir an evvel kendi gelirlerine göre güzelleştirdikleri 
evlerine kaçmak istemezler. İnsanlar vakitlerinin önemli bir kısmını, açık 
havada, doğal koşullarla, müzeler ve sergilerde, kütüphanelerde, sinemalarda, 
konserlerde, bilim ve sanat söyleşilerinde geçirebileceği kent mekânlarındadır. 
Havanın çok soğuk ya da çok sıcak olduğu zamanlar için herkese açık mekânlar 
oluşturulmuştur. Bu şehir, çok çeşitli, kültürel çoğulculuğa uygun insan emeği 
zihinsel tasarımlarla, müzeler, kültür merkezleri, açık alanlar, konserler, 
kafeler, heykeller ve diğer kent mobilyaları ile doludur. İnsanlar, çok soğuk ve 
sıcak havalarda ev dışında vakit geçirebilecekleri ucuz mekân aramak zorunda 
kalmazlar.

Kapitalist dünyada var olan sömürücü, tahakkümcü ve eşitsizlikçi gerçekliğin, 
olumsuz kurulumunu tersine çevirecek cümleler, Komünist geleceğin bu 
şehirdeki, toplumsal ilişkiler gündelik hayatına şöyle tahvil edilerek yazılabilir 
(Kurul, 2015): 

Ben doğduğum andan itibaren, bir tür olarak evrimimiz sürecinde olduğu 
gibi, varoluş kavgası veren ve kendi olma ve kendi olamama kaygısını yaşayan 
hem umutsuz hem de umut dolu bir varlığım. İçinde yaşadığım toplumda bilim, 
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sanat, kültür, doğa ve toplumsal üretim gibi alanlarda yeteneklerimin çok yönlü 
geliştirilmesinin olanağı benim için ve herkes için var. “Tek başına ne olacağım” 
ve “birlikte ne olacağımız” konusundaki arayışlarımız kâh bu komünde kâh şu 
komünde sürüyor. Bunu bireyselliğimin sınırları içinde yaparken kolektivitenin 
içinde kendimi sürekli olarak sınıyor ve yeni deneyimlerle yeniden kendime 
dönüyorum. Bireyselliğimi yaşarken toplumsallaşıyor; toplumsallaşırken 
bireyselleşiyorum. İnsan, doğa ve topluma ilişkin çelişkilerim bireysel düzlemde 
sürüyor. Çelişkilerim olsa da yaşam seçeneklerimin çokluğunu bilmek beni 
rahatlatıyor.

İnsanca yaşam koşullarında çalışıyorum, çalışma süresinin kısaltılması 
konusundaki çalışmaları güvenle izliyor ve bu sürece ve sendikal çalışmalara etkin 
biçimde katılıyorum. Gerçekte çok işlevliyim: bir yandan işçiyim, memurum, bir 
yandan entektektüelim, sanatçıyım, politikacıyım. İşlevlerimden birinin beni artık 
geliştirmediğini düşündüğümde, başka işlere geçiş imkânım var. Fiziksel olarak 
yorucu işler de yapsam, entelektüel ve sanatsal faaliyetler beni rahatlatıyor; 
müzik ve dans, yapmaktan en çok hoşlandığım yaşam uğraşılarım. 

Bireyselliğimi ve toplumsallığımı yaratıcı/coşkulu ortam içinde ikili olarak 
deneyimleyebiliyorum. İçinde yaşadığım toplulukta yeteneklerim değerlendiriliyor. 
Ürettiğim değerin bir kısmını topluma ve doğaya geri veriyorum, insanlığın ve 
diğer canlıların ortak yaşam alanlarının güçlendirilmesi için. 

Eski toplumlarda insanlar birbirleriyle acımasızca savaştırılıyorlarmış 
mülkiyet için! Bizler üretim araçlarına sahip değiliz, ama gerçekte her şey benim 
ve hepimizin! Bana ait olan şeyler, duygularım, düşüncelerim, zevklerim! Gerçekte 
paylaşılmadığında, duygularım ve düşüncelerim bile bir anlam taşımıyorlar, öyle 
değil mi?

Gerek ortak yaşam ve gerekse gündelik yaşam tercihlerim konusunda çok 
çeşitli örgütlenmeler içinde kendimi ifade edebiliyorum. Pek çok inanç, etnisite 
ve cinsel kimliğin kültürel çalışmalarına katılabiliyor; insanlığın bu tür uğrakları 
hakkında bilgilenebiliyorum. Bu tür farklı kültürleri yaşayan/yaşatan çeşitli 
komünler var. Bu komünler herkese açık olmak durumunda. Kişi istemediğinde, 
yaşadığı komünden ayrılıp başka bir komüne dâhil olabilir. Böylece bizler, 
yaşatılan bu tür farklı kültürel yaşam tarzlarını deneyimleyebiliyoruz. Eşdeğerliliği 
tartışılmaksızın kabul edilen farklı kültürlerin dillerini öğrenme konusunda çaba 
harcıyorum; öğrenilecek ve yaşanacak ne çok şey var, şaşırıyorum. 

Kadınlar, erkekler ve farklı cinsel yönelimler, fark gözetmeksizin 
kendini gerçekleştirme olanağına sahipler. Çocuk ve ev sorumlulukları 
toplumsallaştırıldığı için hayat, kadınlar, erkekler ve LGBTİ’ler için daha kolay! 
Anne, baba ve çocuk için ortak mekânlar/komünlerde yaşamak kadar, farklı 
olanlara yönelmek de mümkün.

İnsan doğanın bir parçası olduğu için doğaya her müdahale ateşli tartışmalar 
yaratıyor içimizde; bu konuda çok ciddi örgütlenmeler ve platformlar var. Ben bu 
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tartışmalara katılıyor; doğa karşısında atılacak her adımda “doğanın temsilcisi” 
olarak oy kullanıyorum ve bu duyarlığı geliştirmeye çalışıyorum. 

Sadece ben değil, evdeki ve sokaktaki köpekler, kuşlar doğadaki canlılar da 
aç değiller! Hepimizin barınacağı yerler var. Bu yerlerin abartmadan, daha 
konforlu olması için tartışıyor ve ne kadar çalışmamız gerektiğini planlıyoruz. 
Evler uyumak ve özel anlarımız için, dışarıdaki hayat ise çok canlı, renkli ve 
umutlu!

Uzak diyarlar çekiyor beni! Eski toplumlarda insanların çok büyük bir 
çoğunluğu etnik ve dinsel çitlerin içinde tutulur; ülkeler arası geçişler çok zor 
olurmuş! Bizler ise istediğimiz bir coğrafyada/komünde yaşamanın ve çalışmanın 
olanaklarına sahibiz. 

Toplumumuzda siyaset bitmiş değil; dar antagonizmalar doğuran toplumsal 
bölünmeler devam ediyor; üzerimizde iktisadi ve siyasal olanın baskısını 
hissetmeden, toplumsalın sınırlarını yeniden kurmak için hegemonya mücadelesini 
sürdürüyoruz; yani komünist toplumda demokratik siyaset devam ediyor.

İki Eğitim ve İki Okul Tarzının Hikâyesi
Birinci şehir, ikinci şehrin özgürlüğün mekânı olduğunu kimsenin 

öğrenmemesini sağlamaya çalışır. Bu nedenle ikinci şehrin gerçek özgürlükler 
şehri olduğunu bilen az sayıda insan, birinci şehrin insan ve doğa karşısındaki 
suçlarını ve ikinci şehrin özgürlük imkânlarını ancak mikrofonlarla duyurmaya 
çalışırlar. Gerçekte, komünizm gerçekleşmemiş bir gizilgüç olarak kapitalizm 
içinde bir evrime uğrar. Komünizmin fideliği, kapitalist yaşam koşullarının 
sürdürülemezliğidir. 

Kapitalist yaşam alanlarında, eğitim ve sağlık gibi kolektif hizmetlerin 
sürdürüldüğü görece ayrıcalıklı alanlar vardır. Hizmetlerin ortaklaşa üretildiği 
bu alanlar, insanların metalarla ilişkilerinin kısmen sınırlandırıldığı ve en 
insani ve toplumsal hallerin yaşandığı mekânlardır; doğayı, kendini ve ötekini 
öğrenmek, sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak, bunun için bilmek ve eylemek. 
Ancak içinde yaşanılan üretim tarzı ve toplumsal ilişkiler bu alanları da etkileri 
altına almaktadır. Örneğin sistem eğitimi ve sağlığı ticarileştirir ve meta düzenine 
eklemlendirebilir.

Ne var ki çok farklı insanların en insani ihtiyaçları için bir araya geldiği, 
bu alanlarda, eğitim, diyalektiğin zıtların iç içe geçmişliği ilkesinde olduğu 
gibi ikili bir karaktere sahiptir. Eğitim yoluyla insanlar, köleleşebileceği gibi, 
özgürleşebilirler de. İçinde yaşadığımız dünyayı, buranın nasıl bir yer olduğu, 
bizim kim olduğumuz ve dünyayı nasıl incelediğimiz konusuna odaklanırsak, 
örneğin kapitalizm için risk olarak görülen çocuklar ve gençler, bu sorunsallar 
karşısında daraltılmış bilgilerle karşılaşabilecekleri gibi geniş ufuklarla da karşı 
karşıya kalabilirler. Eğitim alanı diyalektiğin üzerine düşünüldüğü bir alandır. 
Diyalektik dünya, üzerine düşünürken sınırların nasıl çizileceği ve birimlerin 
nasıl oluşturulacağı (soyutlama) meselesini gündemine alır.



360

Eğitimle ve öğrenme ile ilgili kavramlar, süreçler ve ilişkiler de bu iki şehrin 
öyküsüne göre değişir. Sınıflarımızda ve okullarımızda eğitimciler olarak 
düşünsel ve eylemsel çaba gerektiren eğitsel etkinliğimiz, bir yandan eskimiş 
alışkanlıklarımızla sınırlanır; verili düzenin kısıtları ile gölgelenir ve bir yandan 
da sıkıcı kapitalist okullardaki yani işyerimizdeki emek gücümüz üzerine 
düşünmekten sıkılır ve kaçarız. Oysa okullardaki süreçler ve ilişki tarzları, süratle 
değişirler, etkileşirler, tarihsel ve sistemsel bağlantılar, bir parça durumundaki 
okulun gündelik yaşamına hızla nüfuz ederler. Eğitim alanı, nicelik/nitelik, 
başkalaşım ve çelişkilerle gelişen bir “oluş” sürecidir. Bu alanda, insanın 
başkalaşması, sistemdeki etkileşimin organik bir hareketidir. Bu sistemdeki bir 
parçaya ait niteliklerin (görünümlerin işlevlerin) diğer parçalara da aktarılmasıyla 
ve böylelikle de bu diğer parçaların, niteliklerini aldığı o parçanın biçimleri olarak 
görülebilecek bir konuma erişmesiyle ortaya çıkar.

Eğitimciler olarak sıkça kullandığımız, insan, toplum, eğitim, okul, öğretmen 
ve öğrenci gibi kavramlar, iki şehrin hikâyesinde olduğu gibi anlamlandırılmak 
ve bu bağlama yerleştirilmek durumundadır. Eşitsiz birinci şehirde eğitimde 
fırsat eşitliği, sadece insanlara ‘fırsat’ sunarken, amacın gerçekleşmesini güvence 
altına almaz. Eşitlikçi ikinci şehirde ise, bırakınız firsatlarla karşılaşmayı, insanlar 
eğitim yoluyla birbirine denk ya da eşit sonuçlara ulaşılabilirler. 

Eğitimciler olarak, bütün emek gücümüz bizden küçük ve genç insanların 
gelişmesi ve öğrenmeleri amacına yönelmişken, “insan”a dair kavrayışımız 
hep bir muğlâklık içerir. Pek çoğumuza göre, okullarda/fakültelerde, ‘çalışkan 
ve başarılı’ ‘iyi’ öğrencilerimiz vardır; bu çocukların aileleri de çocuklarının 
gelişimi ile ilgilidir. Bir de ‘tembel ve başarısız’ ve ‘kötü’ olanlar vardır ki, onlarla 
ebeveynleri bile ilgilenmez. Bu iki çocuk grubunun özü sabit midir? Değişme 
imkânları var mıdır? Varsa ne yapılmalıdır? Bu sorulara ilişkin cevaplarımız açık 
ve net değildir.

Bu sorular insana dair bakış açımızın berraklaşmasını gerektirir. Genel olarak 
insan doğasına ilişkin iki büyük gelenek bulunmaktadır. Bu geleneklerden 
birincisi, insan doğasını “sabit bir öz” ve “evrensel bir insan varoluşu” ile bir 
başka deyişle tarihin bir parçası olmayıp, doğa yasaları arasında tanımlanan insan 
özellikleri ile betimleyen gelenektir. İkinci gelenek ise, “değişen bir öz”den, 
farklı zaman ve mekânlarda veya farklı koşulların etkisi altında farklılaşan bir 
insan doğasından söz eder. Burada söz konusu olan tarihsel olarak değişen ve 
sosyo-kültürel açıdan “özgül bir insan kavrayışı”dır (Geras, 2011: 23). İnsan 
doğasına dair bu iki geleneğin, insanın karmaşıklığını gören yeni ve kapsayıcı 
tanımlamaları ortaya çıkmıştır. 

İnsanın evrimine ilişkin bilimsel araştırmalarda insanın biyolojik/fiziksel 
özelliklerinin uzun bir zaman içinde değiştiği ve “insanlık tarihinin onun dik 
yürüyüşünün ve alet üretmesinin tarihi olduğu” anlaşılmaktadır. Paleontoloji ve 
antropoloji çalışmalarından insanın doğanın “zor”una karşı hayatta kalmak için 
verdiği uğraşta zihinsel niteliklerinin geliştiğini, alet üreterek doğa ile dolayımlı 
bir ilişkiye geçtiği görülmektedir. Zor’a karşı hayatta kalmada grupla hareket 
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etme ya da sürü halinde yaşamanın, sorumluluk alarak toplumsallaşmanın, 
kültür yaratmanın ve nihayetinde devlet gibi büyük yapıları ortaya çıkarmanın 
tarihselliği zemininde insanın evrim sürecinde başarılı bir biçimde türünü 
sürdürebildiği gözlenmektedir. Dolayısıyla evriminin herhangi bir sürecinde 
insanın “özü”, doğa, toplum ve birey olarak üç momentte dinamik ilişkiler içinde 
oluşmuştur. İnsanın, biyolojik/zoolojik bakımdan beşer-altı ile tarihsel/kültürel-
beşer altı zemininde yol alırken, emek ile çalışma ile iş ile özneleşerek insan 
türüne ve tekil olarak kendi yaşamına ve toplumsal yaşama anlam/değer katan bir 
varlık/potansiyel olduğu anlaşılmaktadır (Kurul, 2013).

******

Birinci şehre göre insanın doğası nasıl tarif edilmektedir? Kapitalizmin felsefi 
temelini oluşturan liberalizmde insanın “özü”, bencil bir güç isteği, saldırganlık, 
kıskançlık, rekabetçi, atıl olma, zorunda olmadıkça çalışmaktan kaçınma/
tembellik, çıkarcılık, zevk arayan acıdan kaçan varlıklar olma, çevresiyle 
ilişkisinde edilgen ve tüketici oluşu gibi nitelemelerle betimlenmektedir. İnsana 
dair bu olumsuz yargılar; emekçi sınıflar, kadınlar, siyahlar ve LGBTi’ler söz 
konusu olduğunda oryantalizmin etkisi ile, büyük toplumları da içerecek biçimde 
daha da kötüleşmektedir. İnsan doğasına ilişkin bu kötümser kavrayış, insanların 
devletin zor ve ideolojik aygıtları ile denetlenmesinin gerektiği yolunda bir akıl 
yürütme ile sonuçlandırılmaktadır. Böylece, bu yönde bir kavrayış, egemen 
toplumsal grupların çıkarlarını meşrulaştırmakta ve ussallaştırmaktadır. Öte 
yandan liberalizm, insanın “özü”nü, tarih dışı, doğal ve zorunlu oluş hali olarak 
değerlendirmektedir. Böylece, insanın “doğası”, bir fikir, soyutlama ve evrensel 
bir nitelik olarak algılanmaktadır (Kurul, 2013).  Birinci şehrin hikâyesine göre, 
insan doğası, Margaret Thatcher’in dillendirdiği ‘toplum yoktur; birey vardır!’ 
şiarındaki gibi bir bireycilikle damgalanmıştır. Statükonun ideolojisi haline 
gelmiş liberalizmde, insan, kapitalist makinenin ihtiyaçları doğrultusunda, kendi 
ihtiyaçları da manupüle edilen, belli bir düzen içinde yüzen-gezen, birbirlerini 
etkilemeyen, birbirlerine kapalı monadlara dönüşmüştür. 

******

İkinci şehrin öyküsünde insan doğası kavrayışı, liberalizmin tahayyülünden 
oldukça farklıdır. Marksist geleneğe göre, insanın ihtiyaçları, güçleri ve 
kapasiteleri, sabit ve evrensel değildir. İnsan toplumsal ve tarihsel olarak evrim 
geçirir. Bu şehirde birey, toplum, doğa iç içedir; birlikte vardır. İnsan, Ollman’a 
göre (2012: 133-135), “doğal insan”, “türsel insan” ve “toplumsal insan” 
yönleriyle karşımıza çıkar.

Doğal insanla,  yani doğanın yaşayan parçaları olarak insanla en fazla 
ilişkilendirilen güçler; emek, yemek-içmek ve cinselliktir. İnsanın doğal 
güçlerinin iki belirgin özelliğe sahip olduğu söylenir. İlki, bu güçleri insanda 
“eğilimler ve yetenekler-dürtüler” olarak vardır. İkincisi ise, kendi doyumlarını 
insan bedeni dışındaki nesnelerde ararlar (Ollman, 2012,138-139). 
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Ollman’a göre (2012: 146-147, 161), türsel insan, diğer canlılardan 
ayrıştırılabilir; zira bu haliyle sadece kendine özgü nitelikleri ile anılır. İnsan 
kendisi için bir varlıktır. Marx burada, “insanın kendinin bilincinde olmasına, 
kendi amaçlarının peşinden koşan aktif bir birey olarak kendinin farkında oluşuna 
gönderme yapıyor. Bu insanın bilme aracılığıyla kendi varlığını doğrulamasıdır”. 
İnsan kendisini kendi “varlığında” iki şekilde gösterir ve doğrular: Birincisi, 
görerek, duyarak, koklayarak, dokunarak ve hatta tadarak. Marx için daha 
önemli olan ikincisi ise şudur: İnsan kendisini türsel bir varlık olarak, belli bir 
çeşit, nitelik ve hızdaki eylemleri aracılığıyla gösterir ki bu eylemleri sadece 
İnsan gösterebilir (algı, yönelim, sahiplenme). Algı, insanın doğa ile doğrudan 
temasıdır; yönelim, bu teması nasıl anladığıdır; sahiplenme ise doğayı nasıl 
kullandığıdır. Sahiplenme, genelde insanlardan daha etkin bir rol talep eder. 
Marx için etkinlik, işte bu etkin roldür; insan bedeniyle olduğu kadar aklıyla da 
doğayla etkileşime geçer. Yaşamın bütün alanlarında insanı oluşturan şey, onun 
etkinliğidir diğer bir deyişle emeğidir.

İnsanın güçleri ve bu güçlerin gerçekleşmesi için nelerin gerekli olduğu görüşü, 
Marx’ı toplumsal insanla buluşturur. İnsan etkinliğinin, (çalışmanın, yaratıcılığın) 
diğer insanlarla ve diğer insanlar için yapılması gerektiği görüşü ile Marx insanın 
toplumsal doğası ile buluşur. Marx “toplumsal” derken “her ne koşul altında, 
hangi tarzda ve hangi amaç için olursa olsun, çok sayıda bireyin işbirliği”ni anlatır 
(Marx, Engels, 2004; akt: Ollman, 2012: 176-177). Toplum, “bireylerin birbirine 
dayandıkları (…) ilişkilerin toplamı” olarak tanımlanır. İnsanın toplumsal 
özelliğinin en açıkça ortaya çıktığı alan üretimdir (Grundnisse’dan akt. Ollman, 
2012: 176-177). Komünizm, insanın “türsel güçlerini kendi dışına taşıdığı” bir 
dönem olarak ortaya çıkar.

Görüldüğü gibi, kapitalizmin inşa sürecine kaynaklık eden liberalizm, insan 
doğasını, edilgen, bireysel ve tüketici varlıklar olarak betimlemektedir. Oysa 
Marx’a göre insanlar, etken (aktif), toplumsal ve üretken varlıklardır. Üretken 
etkinliklerde bulunarak hem doğayı hem de toplumsal ilişkilerini ve kendi 
doğalarını da dönüşüme uğratırlar. İnsanlar, kendi toplumsal üretkenliklerinin 
hem öznesi hem de nesnesidirler ve insanlık tarihi, insanın bu özyaratım sürecinin 
öyküsüdür. “Dünya tarihi denilen şeyin bütünü, insan emeği yoluyla insanın 
yaratılmasından başka bir şey değildir” (Marx’dan akt. Sayers: 22).

*******

İki şehrin hikâyesi, eğitimcilerin üretken faaliyetini ve bu etkinlik içindeki 
amacını da büyük ölçüde etkiler. Öğretim müfredatı, öğrencilerimiz, diğer 
meslektaşlarımız ve kendimiz ile ilgili anlam dünyamız ve eylemlerimiz, 
farkında olalım ya da olmayalım bu iki şehrin hikâyesinden birine uyar. Okul 
alanlarına ilişkin olarak aşağıdaki soruları sorup ögretme/öğrenme deneyimimizi 
sınayabiliriz:

1) Doğa ile İlişki: Bu iki şehrin okulunda ve sanal ve yüz yüze öğrenme 
alanlarında doğayla nasıl bir ilişki kurulacaktır?
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2) Teknoloji ile İlişki: Bu şehrin okulunda ve sanal ve yüz yüze öğrenme 
alanlarında ne tür teknolojiler niçin hayata geçirilecektir?

3) Üretim Tarzları: Bu şehrin okulunda ne tür üretim ve yeniden üretim 
sistemleri kullanılacaktır?

4) Toplumsal İlişkiler: Bu iki şehrin okulunda ve öğrenme alanlarında, ne tür 
toplumsal ilişkiler hayal edilecektir?

5) Gündelik Yaşam: Bu şehrin okulunda ve öğrenme alanlarında gündelik 
hayat nasıl olacaktır ve bizler ne tür gündelik hayatlar istiyoruz?

6) Dünya Hakkındaki Zihinsel Tasarımlar: Bu şehrin okulunda ve öğrenme 
alanlarında simgesel ve başka türlü zihinsel kavrayışlardan hangileri ağır 
basacaktır?

Birinci şehrin öğrenme mekânları olan okullar, “insanı merkeze alan” bir 
yaklaşımla doğayı araçsallaştırır. İnsan, doğanın bir parçası olarak görülmez ve 
çocuklar ve gençler, doğanın hâkimi olarak ve onun üzerinde her türlü tasarrufta 
bulunmayı hak olarak görecek biçimde yetiştirilirler. Ormanlar insan ihtiyaçları 
için yok edilebilirler, hava ve su umursamazca kirletilebilir, çünkü bu yönlü 
etkinlikler insan için gereklidir. İnsanlar arası savaşta yok edilen çeşitli canlı 
türleri, ormanlar, meralar ve ovalar dert edinilmez. Nasılsa her şey insan içindir. 
Okulların bahçelerinde hayvanlara, bitkilere, çiçeklere ihtiyaç duyulmaz, ders 
kitaplarında doğa ögelerine araçsallaştırıldığı ölçüde yer verilir. Tavuklar ders 
kitaplarına, et ve yumurta olarak, inekler et ve süt olarak, köpekler “koruma işlevi” 
ile girer. Ders kitaplarında kedi imgesi var mıdır bilinmez! Öyle ya kedilerin ne 
etinden ne de sütünden yararlanılır? Belki sadece hoş bir nostalji olarak girerler 
sayfalar arasına. Bu tür canlıların insan için bir işlevi yoksa “yok sayılırlar”.

Birinci şehrin insanlarına göre, teknoloji, “yaşamı ne kadar anlamsız kılarsa 
kılsın, hayatı kolaylaştırır ve bu yüzden şart”tır. Teknoloji, hem üretim aracı hem 
de hızla üretilen metalar olarak kapitalist şehrin her yerindedir. Okullarda teknoloji 
kullanımı öylesine abartılmaya başlamıştır ki, teknolojik ürünlerin fiyatları, onları 
üreten ve kullanan insanlar arasındaki ilişkilerin yerine geçirilmeye başlanmıştır. 
Bu da teknoloji fetişizmi olarak değerlendirilebilir. Okullar, teknolojik donanım 
konusunda birbiriyle yarışırken, okullardaki en insani ilişki ve süreçler adeta 
buharlaşmaktadır. Kuşkusuz teknolojiler kendi zıddını da içinde taşımaktadır. 
Eğitim dünyası daraltıldıkça teknolojik imkânlar yaşamın ufkunu genişletecek 
gizilgücü de içerinde taşımaktadır. Bu nedenle sosyal medya muhalif amaçlar 
için de kullanılabilir.

Birinci şehrin okullarındaki üretim tarzı, her ne kadar özgün kolektif bir 
toplumsal alan olmasına karşın, genel üretim tarzı tarafından koşullanmaktadır. 
Bir hak olarak eğitim hizmeti, piyasa koşullarında üretilmek ve pazarlanmak üzere 
hazırlanmaktadır. Okullardaki teknoloji ve fiziksel olanaklar, satılmak istenen 
eğitim metasının ambalaj paketi/hediye paketi işlevi görmektedir. Ortak yaşam 
ve kültür alanı olması beklenen okullar, piyasanın arz ve talep; üretim ve tüketime 
göre nitelik üreten mekânlar olarak yeniden tasarlanmaktadır. Öğretmenler, 
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esnek üretim ve güvencesiz çalıştırılmak üzere ve mesleki özerkliğini yitirmiş, 
merkezden denetlenen çalışanlara dönüştürülmek istenmektedir. Okulun 
içerisindeki işletmeci bakış, bu mekânlardaki üretici güçleri boğmakta ve tüm 
yaratıcılığı ortadan kaldırmaktadır.

Kapitalist toplumda, şeyler/nesneler düzeni ile varolan egemenlik ilişkilerini 
yeniden üretmeye hizmet eden eğitim, insana dair düşüncelerin (edilgen, 
tüketici, bireyci, çıkarcı, rekabetçi, liberal ve muhafazakâr, erkek egemenliğini 
benimsemiş) somut bilgi, beceri ve tutumlara (hem nicel hem de nitelik olarak) 
dönüştürülmesinin süreci olarak tanımlanabilir. Eğitim sürecinde kadınlar ve 
erkekler, kendisi dışından/öncesinden verilmiş davranış kalıplarını ve nitelikleri 
kabullenecek bir nesne olarak ele alınmaktadır. Eğitimin meta düzenine ve verili 
egemenlik ilişkilerine bağımlılığı, insanın nesne yönünü (dıştan belirlenmişliğini) 
yeniden üretir. Bu süreç, kadını ve erkeği, nesneler üzerindeki tekeller ile insanlar 
üzerindeki tekellere rıza göstermeye götürmektedir. Diğer bir deyişle eğitim, 
toplumsal olan’ın değil, siyasal ve iktisadi olanın komutlarına göre belirlenmiş 
olmaktadır.

Birinci şehrin hikâyesine göre, okullar ve eğitimciler, çocukları ve gençleri 
“başkalarının isteklerine” göre biçimlendirmelidir. Bu görüş, kendisini kapitalist, 
paternalist ve patriarkal bir temele dayandırır. Paternalizm, çocuk ve gencin 
refahını gerekçe göstererek onun iradesini ve özgürlüklerini sınırlamak amacıyla 
devletin ve ebeveynlerin çocuklar üzerindeki iktidarını ve bu dolayımda baskısını 
ifade eder. Tarihsel olarak kapitalizmden daha eskiye dayanan paternalizm, 
bugün Türkiye’de neoliberal ve neomuhafazakâr birikim stratejisi altında 
emekçi kitlelere ne yapmaları gerektiğini dayatan, belirleyen bir sermaye aracına 
dönüşmüştür. 

Çok yaygın biçimiyle eğitim, çocuklara istendik davranışlar kazandıran bir 
süreç” olarak ifade edilir. Hangi toplumsal sistem ve toplumsal ilişkiler içinde 
yaşıyorsanız, buradaki yaygın davranışlar ‘istenenler’ olarak kazandırılacaktır 
çocuğa ve gence. Peki, çocuklara ve gençlere kazandırılmak istenen 
davranışları kim belirleyecektir? Burada ilk akla gelen yapı, devlettir; niteliği 
de belirtildiğinde, kapitalist, dinsel ve etnisite devletidir. Devlet, tarihsel bir 
varlık olarak hükümetlere göre kısmen değişen’ “makbul yurttaşlar” ve “makbul 
tüketiciler yetiştirmek ister. Devletler yurttaşlardan siyasal otoritenin aldığı her 
karara tereddüt etmeden itaat etmelerini bekler. İkincisi, ise çocuğun ve gencin 
okuldan sonra gönderileceği emek gücü piyasaları, bilinen biçimiyle işgücü 
piyasalarının istekleridir, hatta daha geniş olarak genişletilmiş meta düzeninin 
makbul düzenlilikleridir. İşçileri sömürenlere “nasıl işçiler istersiniz ey 
piyasalar!” denilir. Üçüncüsü, kızlar, erkekler ve cinsel yönelimler için istendik 
davranışlar, erkek egemen düzen tarafından belirlenir. Kızlara ve erkeklere, 
ayrı toplumsal roller verilir. Kızlar, küçük yaşlardan itibaren erkeklere bağımlı 
varlıklar olarak yetiştirilirler. Çocukları ve gençleri “başkalarının isteklerine” 
göre yetiştirme fikri, bir başka dördüncü özneyi, kısmen yitik bir özneyi ortaya 
çıkarır: İstendik davranışlar, anne ve babayı da gören bir yerden kurgulanmalıdır. 
Bu kurguya, “anne ve babaya saygı” ritüeli içinde doğup büyüyen, genellikle 



365

yararcı, cinsiyetçi, ırkçı ve homofobik yaşlıların çocuk ve gençler üzerindeki 
geontokratik tahakkümü olarak karşımıza çıkar.

Birinci şehrin hikâyesine göre, okullardaki toplumsal ilişkiler büyük ölçüde 
rekabet ve yarışma temelinde kurulmuştur. Fırsatçı, seçkinci ve yarışmacı bir 
okul yapısı vardır. Herkese sözde eğitim görme fırsatı verilir; (1) ancak eğitim bir 
hak olarak görülmediği için, fırsatlar çocukların ve gençlerin sosyal sınıfları ve 
mülkiyet düzeni içindeki konumlarına göre belirlenir. Kapitalist eğitim seçkinci 
ve seçicidir; (2) öğrenci ilgileri ve yeteneklerinin birbirinden farklı olduğu 
varsayımına dayanır. Dolayısıyla eğitim, en yetenekli ve en ilgilileri seçmek ve 
elemek üzerine kurgulanmıştır.  İngiltere’de makine kırıcı hareket olarak başlayan 
Chartist Hareket’in liderlerinden birinin sözleri bu bakımdan oldukça manidardır: 
“Mülkümüz olmadığı için temsil edilmediğimizi söylüyorlar, bense temsil 
edilmediğimiz için mülkümüzün olmadığını söylüyorum” (Bowles ve Gintis, 
1996: 39). Şehrin birinci hikâyesinde eleyici eğitim için şöyle dönüştürülebilir: 
“Yeteneğimiz ve ilgimiz olmadığı için eğitime devam edemediğimizi 
söylüyorsunuz; oysa bizler mülkümüz olmadığı için ilgi ve yeteneklerimizi 
geliştiremiyoruz”. (3) Rekabetçi ve yarışmacı eğitim her eğitim aşaması arasına 
merkezi sınavlar yerleştirerek çocukları ve gençleri birbiriyle rekabet içine çeker. 
Rekabet modern toplumda tam da Engels’in (2013: 104) belirttiği gibidir:

Rekabet, modern sivil toplumda egemen olan herkesin herkesle 
savaşının en tam ifadesidir. Bu savaş, yaşam savaşı, varolma savaşı, 
her şey için savaş, gereksinim durumunda ölüm-kalım savaşı, yalnızca 
toplumun farklı sınıfları arasında verilmekle kalmaz, bu sınıfların tek 
tek üyeleri arasında da verilir. Herkes bir başkasının önünde engeldir 
ve herkes kendi önündeki engeli bir kenara itmenin ve onun yerine 
geçmenin yolunu aramaktadır. Nasıl burjuvazinin üyeleri kendi 
aralarında rekabet halindeyseler, işçiler de kendi aralarında sürekli 
rekabet halindedirler.

Birinci şehrin okullarındaki gündelik yaşam, kapitalist çelişkilerin ve 
işbölümünün temel niteliklerine uygundur. Kapitalizmin temel çelişkisine 
neden olan emek ve sermaye arasındaki büyük bölünme, tüm kolektif hizmet 
alanlarında olduğu gibi okulların da bir birinden farklılaşmasına yol açar. Bir 
yanda emekçi sınıfların alt katmanlarının çocuklarının devam ettiği meslek ve 
teknik liseleri ve imam hatip liseleri, diğer yanda emekçi sınıfların orta ve üst 
katmanlarının çocuklarının devam ettiği Anadolu Liseleri ve sermaye sahibi 
sınıfın çocuklarının devam ettiği yerli ya da yabancı özel okullar ve üniversiteler. 
Çocuklar, toplumsal sınıflarına göre, bu okulların kazandırdığı niteliklerle emek 
pazarına dahil olmaktadır ya da işsizliği deneyimlemektedir. 

Okullar, büyük ölçüde üretim yerlerine benzetilmektedir. Çocuklar ve 
gençler okulda bulundukları saatler içinde kendilerinin iradesine başvurulmadan 
hazırlanmış eğitim programına maruz kalmaktadır. Çoğu kez toplumsal 
eşitsizlikleri yeniden üreten ırkçı, cinsiyetçi, homofobik eğitim programları, ders 
kitapları ve öğretmen ve yönetici davranışları ile karşılaşılmaktadırlar. Gündelik 



366

yaşam, öğrencinin özneleşmesini engelleyecek biçimde kurgulanmıştır. Evdeki 
yaşam anne ve babanın paternalist tahayyülü, okul ise devlet ve piyasanın 
paternatist müdahaleleri ile yüklüdür. Riskli görülen çocukluk ve gençlik, 
yetişkinlerin, ebeveynlerin, piyasaların ve devletin bitirilip tüketilmesi gereken bir 
yaşam evresi imişcesine muameleye tabi tutulmuştur. Emeğin orta katmanlarından 
gelen çocuklar için sabah okul; öğleden sonra ya da akşam kurs ve etüd; sonra eve 
dönüş, evde ise test çözme. Dersler, kapitalist işbölümüne uygun olacak biçimde 
içeriklerine göre bölünmüştür. Dersler “hayata hazırlanma” gerçekliğine 
karşılık geldiği düşünülen parçalara bölünmüştür. Öğrenciden diyalektik 
olmayan bir tarzla, küçük bir parçayla başlayıp, onun diğer parçalarla ilişkisine 
bakmak suretiyle, daha genel olan bütünü inşa etmesi beklenmektedir. Okuldaki 
ders içeriği, yaşamı anlamlı kılacak kullanım değerinden çok, iyi işler ve yüksek 
gelire götüren (geleceğin metalarına erişme olanağı) merkezi sınavlarda çıkan 
soru türlerine yani eğitimin değişim değerine odaklanmış durumdadır. Okulda 
yaşanılan, büyük ölçüde eğitim içeriğine, öğretmenlere ve ders materyaline 
yabancılaşma halidir. Öğrencilere en yakın okul bileşeni, kendileriyle benzer 
yazgıyı paylaşan okul arkadaşlarıdır. 

Kapitalist toplumsal ve iktisadi alanın pek çok sürecinde olduğu gibi, eğitim 
alanında da yabancılaşma, insanın dünya ile ilişkisi sırasında ortaya çıkmaktadır. 
Eğer öğretmen ya da öğrenciler, eğitim sürecinde dünyaya bu yönelme ve etkileme 
aşamasında kendisini yaratıcı bir güç olarak göremiyorsa, eğer dünya (doğası, 
diğer insanlar ve kendisi ile) ona hep yabancı kalıyorsa, bu insan yabancılaşmıştır. 
Kısacası yabancılaşma, Marx’ın sıklıkla ifade ettiği, kişinin dünyayı ve kendisini, 
edilgen ve alıcı bir biçimde kabul etmesi demektir. Bu da, öğretmen ve öğrencilerin 
nesneler ile diğer bir deyişle, özne ile nesnenin birlikte oluşu gerçeğinin fark 
edilememesi, yani dünyanın bir bütünsellik olarak algılanamaması demektir. 
Birinci şehrin genel özelliği olan yabancılaşmış toplumsal yaşam ve üretim, onun 
okullarına ve eğitim süreçlerine de yansımaktadır.

Birinci şehrin okulları, milliyetçi ve dinsel zihinsel tasarımlar üretip dünyadaki 
yedi milyarı aşan insanın çeşitliliğini, diğer bir deyisle ırkını, rengini, cinsiyetini, 
dinsel inançlarını görmezden gelerek ulus devletin hâkim unsurlarının etnik, 
dinsel kimliğini ve erkek cinsiyetini sürekli vurgulamaktadır. Okul, ortak yaşam 
alanı olarak değil, egemen zihinsel tasarımların yaşam alanı haline getirilmeye 
çalışılmaktadır. Kapitalizmin devrimci dönemlerinin liberal okulları yerini, 
statükonun yeniden üretilmesine bırakmıştır. Okullardaki ritüeller ve imgeler 
büyük ölçüde burjuva ideolojisini yansıtır.

********

Marx ısrarla, komünizmin kapitalizmin içinde, diğer bir deyişle ikinci şehrin 
birinci şehir içinde  “gizlenmiş” bir şekilde yattığını ifade etmektedir. Başka bir 
yerde de Marx “eskinin eleştirisi ile yenidünyayı bulmak istiyoruz” ifadesini 
kullanmaktadır (Ollman, 2011: 195). Yenidünya eskinin içinde henüz harekete 
geçirilmemiş büyük bir potansiyel olarak var olur. Diyalektik düşüncede bu 
potansiyel merkezi bir konuma sahiptir. Benzer biçimde kapitalist işbölümüne 
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dayanan, ırkçı ve cinsiyetçi bir eğitim, içinde, “yeni eğitim” potansiyelini 
taşımaktadır. Bu nedenle eleştirel eğitim yoluyla getirilen eleştiriler ve bu süreci 
tersine çeviren tüm olumlu önermeler, komünist toplumun eğitim süreçlerinde 
olmasını beklediğimiz eğilimlerdir. 

İkinci şehirde diyalektik bir eğitim önce bütünle, sistemle ve bütünden ne 
anlaşılıyorsa onunla başlar. Öğrencilerin dış dünya ile ilişkisini, insan, doğa ve 
topluma dair ilişkiyi bütünsel olarak kuracak biçimde bilgi kategorileri, öğrenciler 
ve öğretmenlerle birlikte oluşturulur. Kapitalist işbölümüne göre, eğitimde 
parçalanmış bilgi yerini bütünün görülebildiği anlamlı parça/bütün kategorilerine 
bırakır. Öğrenciler, parçayı, onun bütün içinde nasıl bir yer tuttuğunu, nasıl 
işlediğini anlar ve sonunda buradan da başlangıç noktası olan bütüne ilişkin daha 
net tarihsel bir kavrayışa yönelir. Bütünden parçaya, sistemden içeriye ilerleyen 
bir eğitim anlayışı, öncelikle dört tür ilişkinin izini sürer ve açığa çıkmasını sağlar: 
Ollman’ın (2011) ifade ettiği gibi özdeşlik/farklılık, zıtların iç içe geçmişliği, 
nitelik/nicelik ve çelişki.

Eğitimsel gerçekliğe yönelik anlayışta, şeyleri ikame eden ilişkiler, benzer 
biçimde inşa edilmiş başka ilişkilerle karşılaştırıldığında, hem özdeş özelliklere 
hem de farklı gözüken özelliklere aynı anda sahip olacak kadar gelişkinlerdir. 
Eğitim, öğrencilerin ilgi, yetenek ve yönelim farklılıklarını ortaya çıkarırken, aynı 
zamanda onların birbirlerine özdeş pek çok yönlerinin ortaya çıkarılmasına da 
katkıda bulunur. Komünal eğitimde özdeşlikler kadar farklılıkların görünürlüğü 
de açıkça yaşanacaktır; bu süreç eşdeğerlikler zinciri kurmak ve tahakküm ve 
eşitsizlik yaratmadan ortak kültür oluşturmayı özendirmede değerli olacaktır.

  
Zıtların iç içeliği, bir şeyin nasıl ortaya çıktığının ve işlediğinin büyük ölçüde 

onu çevreleyen koşulların açığa çıkardığı düşüncesine dayanmaktadır. Eğer 
okullarda öğrenciler ve öğretmenler tahakküm altına alınıyorlarsa, bunun nedeni 
eğitim sisteminin kapitalist devlet ve piyasaların hâkimiyeti altında olmasıdır. 
Kapitalist olarak koşullanmış biri için okullar, işçilerin artı değer üretimi ve kârı 
yükseltmek (sömürü) için hazırlandığı yerlerken, işçi olarak koşullanmış biri için 
okullar, üretim sürecindeki konumunu/hareketini, metalara erişme potansiyelini 
belirleyecek yerlerdir. Karşıtların iç içe geçmişliği nosyonu, bir şeyin kendisinin 
– bir olayın, bir örgütün, bir kişinin, bir öğrencinin, bir sürecin- öyle sadece belli 
bir zamanda ve yerde, bu yere ve zamana bağlı bir dizi koşullar altında gözüktüğü 
hali olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Bu şeylere başka bir noktadan 
başka bir perspektiften veya başka insanlar tarafından bakıldığında karşımıza 
bunlara ilişkin sadece farklı değil, belki de taban tabana zıt sonuçlar ve etkiler 
çıkabilir. İyi bir okula devam eden ve iyi bir işe giren bir mezun kapitalizmin 
ideal bir sistem olduğunu düşünürken, işsiz kaldıklarında bunu sorgulamaya 
yönelebilirler. Komünist öğrenme alanlarında öğrenciler, eğitimi anlamlı ve 
üretken faaliyetlerin yeri, ilgi ve yönelimlerin karşılandığı, özgürleşim mekânları 
olarak değerlendirirler. Üretim, bölüşüm ve dağıtım süreçlerindeki hiyerarşik ve 
bürokratik yapılar yerlerini demokratik ve özyönetimci yapılara bıraktığı için 
okullar rekabet ve yarışma alanları değil, dayanışma, işbirliği ve kişinin kendi 
potansiyelini özgürce açığa çıkarabileceği alanlardır. 
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Nicelik/nitelik adını verdiğimiz ilişki ise aynı süreç içerisinde, zamansal olarak 
ayrışmış iki uğrak arasındaki ilişkidir. Her süreç önceki ve sonraki uğraklarını, 
yani sürecin hazırlandığı, geliştiği (gerilediği) ve sürecin sonuçlar verdiği 
uğrakları kendi içinde barındırır. Her süreç önce niceliksel değişim yaratacak 
biçimde ilerler. Daha sonra belirli bir noktada sürecin görünümüne ve işleyişine 
nüfuz eden niteliksel bir değişim ortaya çıkar. Örneğin, pek çok insanın bir araya 
gelip çalışması, yeni bir üretken gücün ortaya çıkmasına neden olur ki bu güç 
grubu oluşturan bireylerin tek başına sahip olduğu gücün toplamından yalnızca 
fazla değil aynı zamanda ondan nitelikçe de farklıdır. Ikinci şehrin okullarında, 
öğrenciler, eğitim sürecine katıldığı ölçüde paylaşılan öğeler, hem nicel olarak 
hem de nitel olarak fazlalaşmaktadır.ıEdgar Morin, “Yitik Paradigma İnsan 
Doğası” adlı kitabında milyonlarca yılı kapsayan insanın evrimi sürecinin henüz 
tamamlanmadığını, insana dair bilginin henüz çok az olduğunu, dolayısıyla insani 
gizilgücün henüz açığa çıkmamış olduğunu ileri sürer. Ayrımsız tüm insanların 
bilgi, sanat ve doğa ile buluştuğu bir toplum çok daha yaratıcı olacaktır.

Diyalektik eğitimde, çelişki ilişkisi, aynı süreçleri paylaşan, aynı ilişkideki 
farklı öğelerin, yani aynı zamanda birbirine bağımlı öğelerin birbirine karşıt 
gelişimidir. Bahsedilen öğeler arasındaki farklılıklar, belirli koşullara dayanır 
ve bu koşullar sürekli değişmektedir. Bu bakımdan farklılıklar da sürekli 
değişmektedir ve her bir farklılığın diğerlerinin görünümünün ve işleyişinin bir 
parçası olma rolünü oynadığı düşünüldüğünde birindeki değişim diğerlerinin 
tümünü etkiler. Kapitalizmin üretimi artırmadaki olağanüstü başarısı ile işçilerin 
bu ürünleri alma gücünün giderek azalması birbiriyle çelişki içindedir. Merkezi 
sınavlarda ögrenci başarısının yükselmesi ile öğrencilerin ve öğretmenlerin 
kendine ve dış dünyaya yabancılaşmaları birbiriyle çelişki içindedir.

Komünist toplumun eğitime dair her alanında, insan-insan ve insan-doğa 
arasındaki çelişkiler bütünüyle ortadan kalkmayacaktır. Temel çelişkilerin 
kalkmış olması nedeniyle, eşitlik ve özgürlük potansiyeli daha yüksek olan bu 
toplumda, farklı kültürler, yaşam tarzları, doğa ile ilişkiler, ekolojik yaşamın 
gereklerine dair farklı anlayışlardan kaynanlanan yan çelişkiler sürecektir farklı 
komünlerde. Çünkü toplumdaki her şey birbiriyle ilişkilidir ve bu ilişkilerin 
oluşturduğu bütün, yine bir şekilde ve belirli bir hızla değişecektir. Doğanın 
ve insanın sömürülmediği bu toplumdaki değişim “yaşamak ve yaşamı anlamlı 
kılmak” temelinde okullar ve tüm öğrenme alanlarını etkileyecektir.

İkinci şehrin hikâyesine göre, eğitimcilerin birincil amacı, çocukların 
ve gençlerin dünyayı ve kendilerini özgürce ve tüm yönleriyle anlamaları, 
yorumlamaları ve mümkünse eşitlik ve özgürlük ufku ile dönüştürmeye 
hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımı benimsemiş eğitimci de değişen 
nesnel koşullar nedeniyle kendini öğrenmeye ve dönüştürmeye vakfetmiş 
olmalıdır. Bu tarz bir eğitim etkinliği, öğretmen ve öğrencinin, özneler olarak 
hayatı birlikte anlamlandırmaya ve dönüştürmeye çalıştığı diyalogcu etkinliğe 
dönüşmektedir. Öğreten ve öğrenen arasındaki ilişki demokratikleşmiş; aradaki 
hiyerarşi sarsılmıştır. Eğitici ve öğrenen arasındaki bu ilişkide, her iki öznenin de 
varoluşunun derinleşmesi, insanlaşma, yeteneklerin çok yönlü gelişmesi amacı 
vardır.
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İnsan, toplum ve doğa fikrini ilerleten bir toplumsal sistemin okulları ya da 
öğrenme mekânları, sadece okul olarak dört duvarla sınırlandırılamaz. Tüm yaşam 
alanları, öğrenme alanları olarak inşa edilebilir. İnsanın dünya ile ilişkisinin insanı 
geliştirici bir niteliğe sahip olması, onun kendini, dünyaya ve diğer insanlara 
yönelme ve etkileme aşamasında kendisini yaratıcı bir güç olarak görebilmesi 
ile ilişkilidir. Reel sosyalizmin çöküşünün nedeni olan etkenlerden birisi, bunun 
yapılamamış olmasıdır. Bu nedenle insanlığın yeni arayışında yabancılaşma 
duygusunun aşılması çok önemli olacaktır. Bu nedenle yeni öğrenme alanları, 
kişinin dünyayı ve kendisini etkin ve verici bir biçimde kabul etmesini sağlamak 
üzere inşa edilmelidir. Bu da özne ile nesnenin birlikte oluşu gerçeğinin fark 
edilmesini, yani dünyanın bir bütünsellik olarak algılanmasını gerektirir. 

İkinci şehrin insanı, doğa ile ilişkiler karşısında ‘dediğim dedik ve başına 
buyruk bir efendi‘ değildir. Doğa milyarlarca yıl alan kimyasal ve biyolojik 
evrimle oluşmuş karmaşık bir üretim örüntüsüdür, bu olgu her türden toplumsal 
üretim sisteminin verili önkoşuludur. Bu nedenle insanlık “Benden sonra tufan!”  
diyemez. Okullar ve tüm öğrenme alanlarının temel görevlerinden biri, insanı 
uzağı görmek ve doğanın bilincini fark ettirmek olmalıdır. Bu şehirdeki uygarlık 
doğa ile barışarak ilerlemelidir. Okullar, toplumsal tarihimizi doğanın tarihinin bir 
bileşeni olarak gören daha derin bir tarih bilincini insanlığa anlatmak zorundadır. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, ortak topraklardaki dağlar, ormanlar, dereler, 
ovalar ve ortak denizlerdeki yunuslar, balinalar ve balıklarla, öğrenci ve 
öğretmenlerin ilişkisi, bir barış ilişkisidir. Doğa karşısında kapitalizmin suçları ile 
yüzleşen çocuklar ve gençler, bunların bir kez daha yaşanmamasını sağlayacak 
bir pedagojik bir yaklaşımla bilinç kazanırlar.  

Toplumda ve bir toplumsal kurum olarak okullarda, ilişki, iletişim ve bağlantı 
şebekelerinin çeşitlenip güçlenmesine, zaman ve mekân algısının bir kez daha 
köklü biçimde dönüşmesine, enformasyonun dolaşımının mekâna bağımlılıktan 
büyük ölçüde kurtulmuş olmasına bakarak, herkesin birbiriyle çok yönlü temas 
ve etkileşim içinde olduğu, birbirinin derdiyle dertlendiği ve sevincini paylaştığı 
yeni toplumsal ilişkilerin imkânları teknoloji yoluyla geliştirilir.

Hayatın anlamlı hale getirilmesi ve kolaylaştırılması için okullar, insan ve 
doğanın ihtiyaçlarını dikkate alan bir yerden teknoloji ile ilişki kurarlar. Teknoloji, 
Büyük Diktatör filminde belirtildiği gibi “…Uçaklar, trenler ve otobüsler, kâr 
amacıyla değil, doğaya zarar vermeden, birbirine ihtiyaç duyan ve birbirini seven 
insanları buluşturan makineler olarak üretilir ve herkesin kullanımına sunulur. 
Okul ve diğer eğitim alanlarındaki teknoloji, öğretmenin özerkliğini elinden 
almaz, teknoloji aracılığıyla onun ve öğrencilerinin yaratıcılığını güçlendirecek 
makineler olarak kullanılır. Teknoloji fetiş değil, ihtiyaca karşılık üretilen ve 
dağıtılan ürün olarak değerli görülür. Sanal ve yüzyüze öğrenme ortamlarında 
teknoloji, ilgi ve yeteneklerini çok yönlü olarak geliştirmek isteyen tüm insanlara 
ayrımsız sunulur. 

Üretim araçlarının ortak mülkiyeti koşulları altında, okullar, öğretmenler, 
öğrenciler ve ebeveynlerin ortak üretim ve bölüşüm kararlarıyla yönetilir. 
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Okullar, tüm komünlerden çocuklar ve gençlere açık olarak eğitim faaliyetini 
sürdürürler. Her çocuğun ve gencin, hatta öğretmenlerin özgürleşme alanı olarak 
okullarda binlerce yıldır var olan erkek egemen, ırkçı, homofobik ve zekâ ırkçısı 
yaklaşımlara son vermek için çaba gösterilir. Okullar insanların özneleşmesini 
engelleyen her tür etkenden uzak tutulur.

 
İkinci şehrin okullarında ve tüm öğrenme alanlarında toplumsal ilişkiler, 

işbirliği, dayanışma, paylaşma, eleştiri ve özeleştiri gibi insanı duyarlılaştıran 
ilişki biçimlerinin yaşandığı mekânlardır. İnsanlar arasında büyük bölünmelerin 
olmadığı ikinci şehrin okullarında, bireyler ve kültürler arasındaki toplumsal 
ilişkiler, öğrenciler ve öğretmenlerin çok yönlü gelişim amaçlarına hizmet 
edecek nitelikte karşılık beklemeksizin yardımlaşma ve dayanışma ilişkileri 
olarak yaşanılır. Herkesin sanatçı, politikacı, işçi, memur ve çiftçi olabildiği ve 
istediği konu üzerinde derinleşebildiği toplumsal koşulların oluşturulması ikinci 
şehrin eğitiminde oldukça önemlidir. Kapitalist okullardaki gibi, bir şeyi iyi bilen 
ancak başka her şey karşısında bilgisiz insanlar yetiştirmek yerine, kendini çok 
farklı alanlarda sınayan çok yönlü yetişmiş, ancak yaşamın her evresinde değişen 
toplumsal koşullarla birlikte ilgi ve yönelimleri farklılaşan insanlara yenilenme 
imkânları sunan bir öğrenme sistemi kurmak gerekmektedir. Böylece insanlar 
hayatları boyunca mutfaktan çıkamayan; hayatları boyunca santral memuru, 
hayatları boyunca maden işçisi; hayatları boyunca matematik öğreten, hayatları 
boyunca hasta muayene eden tek boyutlu insanlar olmayacaklardır. Insanlar, 
değişimin diyalektiğinin farkındadır ve bundan korkmazlar. 

Okullar ve tüm toplumsal alanlar, insanların kendilerini oldukları haliyle 
özgürce ifade etmelerinin önündeki bütün engellerin ortadan kaldırılmasını 
kayıtsız şartsız desteklemek ama bununla yetinmeyip “hep birlikte ne olunacağı” 
ve “ne olmak istendiği” sorununu da gündemlerine almalarını sağlamak 
üzere işlevlendirilmiştir. Kapalı ve kendine yoğunlaşan değil, yeni sentezlere, 
karılmalara, melezleşmelere, kesişmelere ve zenginleşmelere cevaz veren, 
hep kendisinin ötesine geçen açık uçlu bir insanlaşma inşasına yönelmelerini 
özendirmek…

Okullardaki gündelik yaşam, ortak güncel konuların incelenmesi ve bilim ve 
sanatta öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine yönelik odaklanmayla ilgili uğraşılarla 
doludur. Olay ve olgular, geçmiş, bugün ve gelecek olarak üç zaman açısından 
da değerlendirilir. Geçmiş bugünü doğuran önkoşulları, ön gereklilikleri açığa 
çıkarttığı için, tarihsel bakış, güncel olay ve olguların aydınlatılması için 
gereklidir. Aynı zamanda bugüne ait olay ve olgular da geleceğin önkoşulları 
olarak görülmek suretiyle bugün, geleceği aydınlatmak için kullanılır. Eğitimin 
amaçları, kendini gerçekleştirme, üretkenliği geliştirme, ilişki, işbirligi ve 
ortaklaşma becerilerini geliştirme, araştırma ve öğrenme niteliklerini geliştirme, 
sağlıklı yaşama niteliklerini geliştirme üzerine kuruludur. Dersler, parçalanmadan 
bütünle ilişki kurulabilecek ana temalara ayrılabilir.

Okulun dünya hakkındaki zihinsel tasarımları onun ortak yaşam alanı olması 
nedeniyle kozmopolit olmasını gerektirir. Okullar, hem eş değerliliği ‘amasız 
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ve fakatsız’ kabullenilmiş farklılıkların hem de ortak ürünlerin sergilendiği bir 
mekândir. Kimsenin öteki olmadığı okullarda, bir farklılığın çoğunluğa karşılık 
gelmesi durumunda, bu durum onun hegemonik olmasını gerektirmez. Okul 
duvar ve mekânlarındaki sembol ve simgelerin varlığı okul bileşenlerince sıklıkla 
tartışılır, bu tür antagonizmaların aşılması için okulda ne tür zihinsel tasarımların 
kullanılacağına birlikte karar verilir.

Sonuç olarak kapitalizmden komünist hipoteze doğru yol alırken ve geçmişten 
bugüne ve bugünden geleceğe köprü kurarken “eleştiri” ve “umut”un alanı olarak 
eğitim kuşkusuz ¨özgürleştirici olmak durumundadır. Özgürleştirici eğitimin iki 
ayağı bulunur: Bunlardan ilki, öğrencilerin içinde yaşadıkları dünyanın, gerçekte 
herşey değişirken “değişmez’olduğu düşüncesine karşı çıkmasını ve okuldakiler 
de dahil olmak üzere “sömürücü, tahakkümcü, baskıcı” inanç, norm, değerler 
ve pratikleri sorgulamasını sağlayan “eleştirel bilinç”in geliştirilmesidir. Diğeri 
ise insanın çok yönlü olarak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi yoluyla 
“yaratıcı” ve “özgürleştirici” toplumsal eylemin özendirilmesi ve insanın 
özneleşmesinin ve özgürleşmesinin önünde yükselen sınıfsal, ırkçı, cinsiyetçi ve 
homofobik duvarların aşılmasıdır.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çocuk Politikaları1

              

         Zafer Ganioğlu2

Herkese merhaba. Ben genelde teşekkür faslını zamandan kazanmak için atlama 
tarafını tercih ederim ama bugünkü organizasyon baştan sona kadar mükemmeldi. 
Davet eden, organizasyona katkı sağlayan herkese, tüm katılımcılara, izleyicilere 
teşekkür ediyorum. Hocamın da söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi eski 
Bilgi Yönetim ve Kültür Platformu, şimdiki adıyla Araştırma Bilim ve Yönetim 
Platformu Koordinatörüyüm. Eğitim Sen’den gelen bu nazik davetle birlikte 
CHP’nin çocuk politikaları üzerine burada görüşlerimizin aktarılması talep edildi. 
Biz 2011 seçimleri öncesinde, kamuoyunda aile sigortasıyla başlayan bir dizi rapor 
yayımladık. Bunlar projeler olarak da adlandırıldı. Bunların beşincisi, 23 Nisan 
2011 tarihinde yayımlanan raporumuz, “Çocuklar Geleceğe Umutla Bakacak” 
başlığıyla kamuoyuyla paylaşılan bir rapor. Bu bizim ulusal çocuk politikamızın 
derlenip toparlandığı referans bir metin.  Elbette ki 2011’de yayımlanmasından 
dolayı yenilenme ihtiyacı duyuyor. Ben içerisindeki rakamları ve politikaları, 
elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Soru cevap bölümünde de 
gördüğünüz sorunları ve rakam düzeltmelerini her zaman bekleriz. Teşekkür 
ederek başlayayım sunumuma.

Sunumumda üç ana başlık var. Birincisi, “Bir siyasi parti için çocuk odaklı 
politika neden gereklidir?” İkincisi, “Türkiye’de çocukların genel durumu nedir?” 
Üçüncüsü ise partimizin “Ulusal Çocuk Politikası”. Aslında dünden bugüne kadar 
bu konu farklı şekillerde ele alındı. O yüzden, Türkiye’de çocukların durumunu 
tüm şekilleriyle ele almayacağım. Geri kalan kısımları da sorularla birlikte… 
Çünkü yarım saat ya da 45 dakika diye biliyordum süreyi ama 25 dakikaymış 
sürem. Son olarak da CHP’nin ulusal çocuk politikasından bahsedeceğim.

Bir siyasi partinin çocuk odaklı politika geliştirmesinin üç tane gerekçesi var. 
Daha doğrusu iki tane gerekçesi var. İlki, devletin anayasal yükümlülüğü, yani 
devlet çocuğa karşı bir sorumluluğa sahip anayasal olarak. İkincisi, TBMM’de 
de onaylanarak kabul edilen uluslararası antlaşmalar çerçevesinde yükümlülükler 
var. Bunlara ek olarak, CHP sosyal demokrat bir parti olarak sosyal demokrat 
yaklaşımlarla politika gerçekleştirmeye inanıyor. Buna kısaca bakarsak çok 
detaylı anlatmaya da gerek yok aslında. Anayasanın 41. maddesi diyor ki, 
yani aslında içeriği şu: Anayasa, çocukların korunması, himayesi ve bakımına 
dair devlete bir sorumluluk yüklüyor. Ancak bu madde çocukların vatandaşlık 
hakkına yönelik hiçbir madde içermiyor. Fiziksel, bilişsel, sosyal ve kültürel, 
duyuşsal gelişimlerine dair herhangi bir vurgu içermiyor. 2010’de yapılan bir 
değişiklikle bu maddeye “çocuğun yüksek yararı” ifadesi eklendi. Bu, çocuğun 
üstün yararı olarak da adlandırılıyor. Ama bu ifade de muğlak. Yani herhangi 

1  Bu bildirinin yazılı metni Sempozyum Düzenleme Kurulu’na iletilmediğinden konuşma 
kayıtlarından çözümleme yapılmıştır.

2  Dr., CHP, Araştırma Bilim ve Yönetim Platformu Koordinatörü. 
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bir şekilde bu ifadeye dayanarak bir talepte bulunmak, bir sosyal politika 
geliştirilmesini beklemek ne yazık ki mümkün değildir. 61. madde korunmaya 
muhtaç çocuklardan bahsediyor. Bu, farklı farklı oturumlarda uzun uzadıya 
tartışıldı. Detayına girmek istemiyorum. 50. madde hocamın da bahsettiği 
çalışan çocuklarla ilgili. Çalışma yaşını ve cinsiyeti tanımlıyor. Daha doğrusu 
belirli yaş grubu ve cinsiyetin, daha doğrusu özel olarak kadınların belirli işlerde 
çalıştırılamayacağını söylüyor. Buradaki ifade de kendilerine uygun olmayan ya 
da yaşlarına uygun olmayan herhangi “bir iş” diyor, yani bu işi tanımlayacak 
bir ifade yok Anayasa’da. Kanunlar ve uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş bir 
durum. 

Genç işçi fenomeniyle karşı karşıyayız. 15-18 yaş arasında çalışan işçilere ya 
da daha doğrusu çocuklara genç işçi deniliyor. 14 yaş grubunda istisnai bir durum 
var. 14 yaşındaki çocukların hafif işlerde çalışabileceği söyleniyor. Bu kavram 
da belirsiz. Hafif iş, derken ne kast ediliyor? Bu çerçevede bakarsak anayasada 
çocuklar, korumacı, hak temelli olmayan, sosyal politikaları zorunlu kılmayan, 
ancak temel nitelikte kalan ifadelerle ele alınıyor. Yani bir siyasi parti, ulusal 
çocuk politikası geliştirmeye anayasayla yükümlü ama bu politikayı geliştirmek 
için de hiçbir çerçeve çizmiyor. 

Uluslararası sözleşmelere baktığımızda, elimizde BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi var. Türkiye bu Sözleşme’yi en erken imzalayan ülkelerden biri. Bu 
Sözleşme’yle birlikte bir de Türk Çocuk Hakları Bildirisi yayımlandı. Burada 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ruhuna aykırı olarak, devletin sorumluluğu 
özel sektör ve yerel birimlere devredilmiş durumda. Oysaki BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, çocuklar konusunda kamunun sorumluluğunu esas alan bir sözleşme. 
Sosyal güvenlik, sağlık, beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları gibi hakları 
içermiyor bu Bildiri. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, yaşanan hak 
ihlallerini takip etmek adına, TBMM’de Çocuk Haklarını İzleme Komisyonu var. 
Komisyon aslında tüm uluslararası ve ulusal kuruluşların çocuk hakları ihlallerine 
karşı izleme yapıyor. Fakat bu sadece izleme düzeyinde kalıyor. Ama buna dair 
bir siyasi irade ve ortaya çıkan sorunları düzeltme gibi bir şey yok ortada. 

Bizim CHP olarak kendimize özgü durumumuz, “Neden bir çocuk politikamız 
olmalı?” sorusuna cevabımız şu: Sosyal demokrasinin dört temel ilkesi de bizi 
bir çocuk politikası yapmaya zorluyor. İlk temel ilkemiz özgürlük. Ekonomik 
gelişmişlik açısından, iktidar partisinin de ısrarla vurguladığı üzere, dünyanın en 
büyük yirmi ekonomisinden biri ama insani gelişmişlik açısından yerlerdeyiz. 
Ekonomik gelişmişliği insani gelişmişliğe çevirmek ve kalkınma temelli bir 
özgürleşme yaratabilmek için çocuk odaklı politikalar yapmak zorundasınız. 
İkincisi, eşitlik. Türkiye’de eşitsizlikler giderek derinleşiyor. Hem gelir dağılımında 
hem de sosyal politikalara erişimde yaşanan bir sorun bu. Eşitsizlikle mücadele 
etmek için de bir çocuk politikasına sahip olmamız gerekiyor. Çünkü eşitsizlikler, 
nesiller arasında aktarılan bir şey. Eğer çocuk politikanız yoksa…  Belki totolojik 
bir ifade olarak gelecek ama yoksul kişiler, yoksul ailelerden gelen kişilerdir. 
Yani bu ne demek: Türkiye’de özellikle bir çocuk politikası olmadığı için yoksul 
ailelerin çocukları, dikine bir mobilite, yani sınıfsal bir gelişim sağlayamıyor. 
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Yani gelir durumunu ilerletemiyor. Bu da bir yoksulluk döngüsü yaratıyor. 
Yoksulluğun, bütün araştırmalar gösteriyor ki, en temel belirleyeni doğum yeri 
ve annenin eğitim durumu. Yani yoksulluk, kişinin kendi elinde olan kaideler 
sonucu ortaya çıkmış bir şey değil. Dolayısıyla bu eşitsizliği durdurabilmek için 
çocukken müdahil olup sosyal politikaları uygulamanız gerekiyor. Sosyal adalet, 
bizim üçüncü temel ilkemiz. Sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlaması açısından 
da çocuklar en temel odak noktası. Dayanışmayı açıklamama gerek yok herhalde. 
Türkiye’de çocukların durumuna baktığımız zaman, hızla söylüyorum; çocuk 
nüfusu, çocuklara ayrılan kaynaklar, çocuk yoksulluğu, eğitim, sağlık, engelli 
çocukların durumu, üzerinde duracağım konular. Son maddenin, önemine paralel 
olmamakla birlikte, en sonda olmasının sebebi şu: Çocuk işçiliği, çocuk istismarı, 
adalet; bu üç konu iki gündür oturumlarda fazlasıyla irdelendiği için de tekrar 
etmeyeceğim. 

Türkiye’ye baktığımız zaman yasal olarak 0-18 yaş arası herkes çocuktur ve 
18 yaş altı nüfus %32.8 civarında. Yani her üç kişiden biri aslında çocuk. Nüfusun 
üçte birinin çocuk olduğu bir toplumda bir çocuk politikasının olması herhalde 
zaruridir. Buna karşılık çocuklara ayrılan kaynaklar, kişi başına düşen kamu 
kaynaklarının %6.5’i; 0-6 yaş arası çocuklara ayrılıyor. 44 yaş üzerine ayrılan 
oran %17. Yani 2.5 katına yakın. GSYH’nın ise %0.5’i çocuklara harcanıyor. 
Bu oran OECD’nin belirlediği erken çocukluk gelişimi ölçütlerinin oldukça 
altında. Zaten OECD ülkeleri arasında çocukların durumu açısından felaket 
bir yerdeyiz. Çocuk yoksulluğuna baktığımızda, Türkiye’de tüm yaş grupları 
arasında yoksulluk oranının en yüksek olduğu kesim 6-13 yaş grubu.  TÜİK 
2012 rakamıdır bu.  Bu tablo aslında bundan daha kötü. Çünkü rakamlar, dünkü 
oturumlarda üzerinde çok duruldu, farklı tanımlamalarla da saptanıyor. Tüm yaş 
grupları arasında yoksulluk oranının %22.3 olduğunu düşündüğünüzde, çocuk 
yoksulluğunun ne kadar büyük olduğunu aslında görüyorsunuz. 5 yaş altındaki 
çocukların yoksulluk sayısı da 2.5 milyona yaklaşmış durumda.  Korkunç bir 
yoksul çocuk sayısı var ortada. Bu kadar yoksul çocuk varken -hocam sosyal 
yardımlardan bahsetti- sosyal yardımlardan çocuklar ne kadara faydalanıyor? 
Tüm ailelerin %20.7’si bir şekilde yardım alırken, 0-17 yaş arası çocukları 
olan ailelerin %13’ü yardım alıyor. Yani çocuk yoksulluğu, ülkenin genelinde 
olan yoksulluktan daha yüksek. Ama yardımlardan çocuklu aileler daha az 
faydalanıyor. Ki bunu şu çerçevede de düşünmek lazım; çocuklara yönelik pek 
çok yardım kalemi olmasına rağmen… Sağlıkla eğitime geçmeden önce, şuna 
değinmek istiyorum. Sağlıkla eğitimdeki temel bazı kriterleri birleştiren, çocuk 
gelişimi endeksli bir rapor yayımlanıyor. 2012 raporu son rapor. 5 yaş altı çocuk 
ölümü, ilkokula başlama yaşına ulaşma oranı referans alınıyor. Türkiye, şu an 
47. sırada. Bu alanda gelişme var. Bu gelişme, aslında sekiz yıllık kesintisiz 
eğitimin etkisiyle de okullaşma oranındaki artıştan kaynaklı. Fakat AKP iktidarı 
döneminde, daha önce yaşanan hızlı artış giderek yavaşlamaya başlamıştır. Hâlâ 
Katar, Bahreyn, Ekvator, Peru gibi ülkelerin gerisindeyiz. Çocuk eğitimi açısından 
birkaç tabloda….. (Ses kayıtlarındaki teknik bir sorun nedeniyle konuşmanın bu 
kısmı verilememiştir. Özür dileriz.)

Bu, erkek öğrencilerin okula devam edememesiyle ilgili bir şey, farklı 
sebeplerden dolayı. Ve eğitim kademesi yükseldikçe de cinsiyet oranları değişiyor, 
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eğitime erişim oranlarında yaşanan düşüş gibi. Eşitsizliklere baktığımız zaman, 
zaten az önce de bahsettim, cinsiyet farklılığına göre net okullaşma oranında da 
görülüyor. Okul bitirme durumunda da benzer bir durum var. 

Bölgeler arasındaki uçurumlar korkunç ama bundan yalnız şunu anlamayın; 
yani yalnızca Güneydoğu, Doğu Anadolu’da durum felaket. Durum bundan ibaret 
değil, İstanbul’da da durum felaket. Yani aşağıdaki rakamlarda da göreceksiniz; 
ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, Türkiye ortalaması 19, 
Güneydoğu ortalaması 25, İstanbul’da da 24. Büyük kentlerde de altyapıyla ve 
insan kaynağıyla ilgili çok büyük sorunlar var. Dolayısıyla kendi içinde önemli 
farklılıklar var. Bu farklılıkları daha da derinleştiren bir etmen var. 

Meşhur katılım payları meselesi. En son durum ne bilmiyorum. Çünkü artık 
ben takip edemez hale geldim. Kalktı, kalkacak vesaire… Bize eğitim alanındaki 
izlenimler gösteriyor ki okulun talep ettiği ücreti çocuğu için ödeyemeyen veliler, 
okullarda temizlik yapar hale geldi. Bu da ne yaratıyor? Gelir düzeyi daha yüksek 
mahallelerde bulunan okulların bütün altyapı koşulları iyileşirken, gelir durumu 
düşük mahallelerde bulunan okullarda ise felaket bir tabloyla karşı karşıya 
kalıyoruz. 

Eğitimde nitelik çok detaylı konuşuldu yine. PISA 2012 sonuçları yine 
gösteriyor ki OECD ülkeleri arasında sondan ikinci veya üçüncü durumdayız, 
farklı kategorilere göre. Genel ortalamada 45. sırada, matematikte 44, okuma 
anlama becerilerinde 42, fen bilgisinde 43. sıradayız. 

Çocuk sağlığı açısından belirli iyileşmeler olmakla birlikte durum kötü. Yoksul 
annelerin üçte ikisi, ki bu azımsanacak bir rakam değil, hamilelik sırasında asgari 
doğum öncesi sağlık hizmeti alamıyor. Sağlık kuruluşlarında doğum artmış 
durumda ama yine bölgeler arasında ciddi eşitsizlikler var. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde mesela, yaklaşık beşte bir oranında kadın sağlık kuruluşlarında 
doğum yapamıyor. Yoksul çocuklarının %90’ından fazlası yeterli iyot içeren besin 
alamıyor. Bu yalnız 2008 rakamı. Güncel rakam bulunamadığı için taşıyamadım. 
Aşılama oranları yükseldi hatta %100’e yaklaştı ama burada yanıltıcı bir şey var. 
Aile hekimliği, performans temelli aile hekimliğinden sonra pek çok aile hekimi, 
kendisine bağlı olan çocukları aşılıymış gibi bilgisayar sisteminde gösterip 
aldıkları ücretleri yükseltme eğilimine gidiyorlar, aşılanmadıkları halde. İşte 
buna “tıklanarak aşılanma” diyor konunun uzmanları. Aşılanmayan çocuklar, 
böylelikle aşılanmış gibi görülüyorlar. 

Dikkat edilmesi gereken bir konu da 2004 nüfus ve sağlık araştırmasına 
göre (daha iyi bir veri bulamadım) 5 yaş altı her sekiz çocuktan biri beslenmeye 
bağlı kronik büyüme geriliği yaşıyor. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastaneleri’nin sayısı ve personel sayısı 2006’ya göre azaldı. 2011 TÜİK 
verilerine göre engelli çocuklara baktığımız zaman, 3-18 yaş arasında 422.000 
engelli çocuk sayısı var. Bu çocuklara yönelik sosyal politikalar oldukça sınırlı. 
Özel eğitim kurumları yetersiz. Okullarda engelli çocuklara ayrılmış kontenjan da 
oldukça sınırlı. 20.000 engelli çocuk, eğitime devam etmek istediği ve buna dair 
koşulları uygun olduğu halde, okullardaki sorunlardan ötürü eğitimlerine devam 
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edemiyor. Türkiye’de 8.5 milyon engellinin yalnızca %26’sının okuma yazma 
biliyor olması durumun vahametini ortaya koyuyor. Engelli çocuklar açısından 
sosyal politika geliştiremezsek bu felaket tablosu devam ediyor olacak. 

Ulusal çocuk politikasına nihayet gelebildik. Biz bütün bu karamsar tabloyu 
yıkabilmek, değiştirebilmek için bir ulusal çocuk politikası olması gerektiğine 
inanıyoruz. Refah toplumu için çocuklukta refah politikası geliştirmeye 
çalıştık. Temel hedefler arasında daha iyi bir toplum yaratma, insani gelişimi 
sağlama, eşitsizlik ve ayrımcılıkla mücadele, çocukların yaşam hakkını, yeterli 
beslenmesini, sağlıklı eğitim hizmetlerine erişimi, duyusal, bilişsel ve sosyal 
becerilerini güvence altına almak yer alıyor. Neden ulusal çocuk politikası? 
Bir kere bütünlüklü bir yaklaşıma ihtiyaç var. Öncelikle, Türkiye’deki 
çocuk politikaları, sadece dezavantajlı çocukları hedef alıyor. Oysaki çocuk 
politikalarının sürdürülebilir olması ve ana hedeflerine ulaşabilmesi için bütün 
çocuk gruplarını hedef alması lazım. Önleyici olmak da bunun önemli bir parçası. 
Yani sorun ortaya çıkmadan çözmek gerekiyor. Çünkü sorun ortaya çıktıktan 
sonra ve hele ki yaş ilerledikten sonra çözüm çok daha zor oluyor. Çocuklara 
yönelik farklı birçok sosyal politika uygulaması var. Bunlar bağımsız olarak 
uygulandığı zaman doğru etkiyi yaratamıyorsunuz. Bunları koordine etmek bir 
araya getirmek gerekiyor. 

Bir de tabii kararlılık, devamlılık ve sürdürülebilirlik politikasında esas olan 
şey, çocuğun hayatının bir evresine girip bir sorunu o dönem için çözmeniz 
hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü genelde çocukların yaşadığı sorunlar tekrar eden, 
süreklilik arz eden sorunlar. Siz de çözümü aynı şekilde süreklilik arz eden bir 
biçimde çözmek zorundasınız. Bu bağlamda, bu yaklaşımla belirli bir uygulama, 
politika önerme şeyimiz var. Bütün başlıkların tek tek üzerinden geçeceğim. 
Hızla sayayım: Çocuk bütçesi, çocuk merkezleri, çocuk yoksulluğuyla mücadele, 
her çocuğa ücretsiz nitelikli eğitim, sağlık hizmetleri, çocuklara oyun hakkı, 
çocuk dostu kentler, nitelikli yuvalar, çocuk ve adalet konusu. Son konuya 
girmeyeceğim; dün fazlasıyla işlendiğini biliyoruz. 

Çocuk bütçesinden kastımız şu. Şimdi devlet bütçesinde çocuklara ayrılan 
paylar, pek çok farklı kaleme dağılmış durumda. Bu da çocuklara ayrılan 
kaynakların ne kadar minimal olduğunu, ne kadar asgari düzeyde olduğunu 
görünmez kılıyor. Bu konuda değişiklik yaparak çocuklara sağlanan bütçeyi 
tek bir bütçe altında toplamak istiyoruz. Bu bize şeffaflık ve denetlenebilirlik 
sağlayacak. Öncelikli bütçe alanlarımızı belirlememizi ve bu konuda doğru 
yatırımlar yapabilmemizi de getirecek. 

Az önce de bahsettim. Farklı sosyal politik alanlar içerisinde olan sosyal 
hizmetleri bir araya getireceğimiz çocuk merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Burada 
öncelik, dezavantajlı bölgelerde ve dezavantajlı kent kesimlerinde olacak. Artık 
hızlı geçmek durumdayım, sorularla açarım. Burada rehberlik hizmetleri, doğu 
bölgelerini destekleme, psikolojik desteklemeler, sağlık ve bakım hizmetleri, 
oyun ve kültür hizmetleri ve gündüz bakım evlerini içerecek yerler bunlar. 
Burada tabii temel sıkıntılardan biri, çocuklara yönelik temel sorunlardan biri, 
erişilebilirlik. Yani pek çok ebeveyn, çocuklarıyla ilgili sorunları çözebilecek 
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sosyal politika ve hizmetlerden haberdar olmadıkları için erişemiyorlar. Bununla 
da ilgili kapsamlı bir çalışma şeyimiz var. 

Çocuk yoksulluğuyla mücadelede ana aracımız, aile sigortası. Kamuoyunda 
detaylarına da belirli bir ölçüde erişmişsinizdir. Burada iki çocuğa destek olmak, 
temel referans. Çocuk sayısından bağımsız olarak eğitim desteği. Bu şartlı ve 
nakit destekleri içeriyor. Burada mevcut pek çok destek var aslında. Bu destekler 
yeterli değil. İkincisi, aileler çocuklarının ellerinden tutmak için alacakları 
desteğin gelecekte de devam edeceğini bilmek istiyorlar. Yani bugün 50 lira, 
100 lira aldığınızda, çocuk okulda kalamıyor. Onun için de aile sigortası bunu 
güvence altına alacak. Doğum desteğimiz var; iki çocuk desteği. Yine bu aralar, 
seçim dönemi nedeniyle biraz espri ile “doğan çocuğa yarım altın takıyoruz” gibi 
yoksul ailelere sağlanacak diğer bir şey. Erken çocukluk ihtiyaçları, yine çocuk 
merkezlerince karşılanacak. Bunların başında, harcanacak en önemli masraf 
kalemlerinden biri de çocuk bezi. 

Eğitim alanında her çocuğa ücretsiz eğitim, zaruri bir durum; bundan 
vazgeçmemiz mümkün değil. 4+4+4 rezaletinden de derhal kurtulacağız. 1+8+4 
diye adlandırdığımız eğitim modeli… Zorunlu ilk ücretsiz eğitim ve kesintisiz 
sekiz yıl temel eğitim, kendi içerisinde uzmanlaşan zorunlu orta öğretim olan 
eğitim modeline geçmeyi hedefliyoruz. Eğitim tam gün olacak. Tam gün olmayan 
eğitim, eğitim değil bize göre. Ama bunun da olabilmesi için tüm çocuklara, yani 
yalnızca yoksullara değil, tüm çocuklara ücretsiz sıcak öğle yemeği vereceğiz. 
Bununla da ilgili politika notumuz var ayrıca. 

Bir de tabii, eğitimin niteliğinin geliştirilmesi meselesi var. Bu başlı başlına 
bir başlık. Uzun uzadıya anlatmam bu süre içerisinde mümkün olmayabilir. 
Temel niteliklerini düzenleyerek ulaşabileceğimiz bir hedef. 

Sağlık kısmı da dün çok konuşuldu. Burada üç dört tane temel sorun alanı 
var. Bunlardan bir tanesi, sağlık hizmeti veren kurumların sayısı yeterli değil. 
Bunun ötesinde sürekli sistem değişiyor. Ebeveynler, çocukların alabileceği 
sağlık hizmetlerinden haberdar değil. Size soru cevap bölümünde bir iki 
örnek oluşturmaya çalışırım. “Çocuğumu hastaneye götürürsem ne olacak?” 
diyen ebeveynler var. Bilgilendirme, temel şeylerden biri. Bir de tabii, erişimi 
engelleyen sosyal ve kültürel etmenler var. Şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. 
“Çevremdeki insanlar, ebeyle doğum yap, ne olacak.” dedi, “Evde doğur. Herkes 
öyle yapıyor.” dedi gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Bu algıları yıkacak mekanizmalar 
da geliştirmek gerekiyor. Kurumsal işbirliği, sivil toplum ya da demokratik 
toplum örgütlerinin işbirliği ile. STK’lar ve kamunun en yüksek düzeyde 
işbirliği yapması gerekiyor. Yani sivil toplum, paylaşımcı ve uygulayıcı olmalı. 
Ama kamunun sorumluluğunu sivil topluma aktaracak biçimde değil. Mevcut 
iktidarın yapmaya çalıştığı bu. Yani belirli kaynakları sağlasın sağlamasın, kendi 
sorumluluğunu sivil topluma devrediyor. Bu doğru değil. Sürdürülebilir olmayan 
projeci yaklaşımlardan vazgeçmek lazım. Projeler yapılıp bittikten sonra… Daha 
pek çok konu var ama soru cevapla devam edeyim. Kusuruma bakmayın; bana 
bildirilen süreyi esas alarak hazırlanmıştım. Çok teşekkürler herkese.  
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Sol Perspektiften Çocukluk ve Çocuklarla İlgili Politikalar1

                       
Serdar Değirmencioğlu2

Herkese günaydın. Benden önce Nejla’nın konuşması ve onun başta 
söyledikleri benim açımdan belki de en önemli zorluk olacak. Nejla kadar 
güzel açamayacağım herhalde ama öncelikle herkese iyi ki buradasınız demek 
istiyorum. Eğitim Sen benim sendikam. Biraz önce Fikret Bey’in değindiği üzere 
ben geçen yıl Ekim ayında çalıştığım üniversiteden ayrıldım; patronların isteği 
nedeniyle. Bir sosyalist avukatın istemi üzerine, dava açabileceğime beni ikna 
etmesi doğrultusunda dava açtım ve geri döndüm. Bu avukatın hemen yanında 
bir diğer avukat benim davamı üstlendi. O da Eğitim Sen’in İstanbul’daki 
avukatlarındandı. İlkay Bahçetepe. Gerek İlkay’a gerekse de Ceren’e, diğer 
avukatıma çok teşekkür ediyorum. Ama sendikamın desteğini ben atıldıktan 
hemen sonra hissedebilmiş olmak çok güzeldi. 

Bu sabah söylemek istediklerim aslında tamamlayıcı olacak diye umuyorum. 
Genellikle bu tür konuşmalarda söylenmeyenleri söylemeyi amaçladım ama 
haksızlık etmeyeyim, ortak şeyler olursa ona özellikle dikkat etmek istiyorum. 
Bu toplantı öncelikle benim açımdan çok önemli. Çünkü bu toplantıda olacak 
bitecekler aslında Türkiye’de çocukların yararı açısından büyük önem taşıyor. 
Açıkçası solda, genel olarak söylersek ve daha da belirgin olarak söylersek 
sosyalistler arasında ciddi bir boşluk olduğuna inanıyorum. Epeydir de bunu 
söylüyorum. Bu boşluğun çok önemli olduğunu düşündüğüm için de bu konuyla 
uğraşmaya, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Birkaç bir şeye dikkatinizi 
çekmek isteyeceğim. Öncelikli olarak başlamakta, söylemekte yarar gördüğüm 
şey şu: Bu toplantıyı düzenlemiş olmak bile Eğitim Sen açısından çok önemli 
bir gösterge. Bu kadar başka kuruluş veya parti varken neden bunu Eğitim Sen 
düşündü ve yapabildi diye belki de düşünmek gerek.  Aynı soruyu birkaç yıl 
önce Eğitim Sen’de yaptığımız bir toplantıda da sordum. Neden acaba bu kitabı 
bir başkası değil de Eğitim Sen yayımladı? Neden ana dilde eğitim üzerine ısrarı 
yalnızca Eğitim Sen yayınlarında görebiliyoruz, başka yerlerdeki yayınlarda 
kolay kolay göremiyoruz.  Bunu da düşünmekte fayda var. 

Burada söylemek istediğim şeyler şunlar öncelikle. Bizim çocuklarla ilgili 
düşünmeye başladığımızda hemencecik görebileceğimiz şeylerden birisi de şu: 
Eğer soldan bakarsanız çocuklar için isteyeceğiniz şey özgürlük, adalet, eşitlik, 
barış gibi şeyler. Ama muhafazakâr bir dünyada, muhafazakâr bir pencereden 
bakanların ne istediklerine bakarsanız, onların çoğu zaman değerler gibi şeylerin 
üzerinde durduklarını, çocukların da o değerlere sahip olması gerektiğini, bazı 
kalıplara uyması gerektiğini söylersiniz. Bugün aslında on yılı aşan bir iktidarı 

1  Bu bildirinin yazılı metni Sempozyum Düzenleme Kurulu’na iletilmediğinden konuşma 
kayıtlarından çözümleme yapılmıştır.

2  Prof. Dr., Doğuş Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğretim üyesi.
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sürdüren AKP, tam da bunu yapmakta. Yani çocukların ve gençlerin ne olmaları 
gerektiğini bilen, onların ne olması gerektiğini söyleyen, bir antrenmana gittiğinde 
senin kolundaki dövmeyi bir daha görmeyeyim demeye kalkabilecek, bütün 
kadınlara öğretmenlik yapmaya soyunabilecek, kendini “cumhur padişahı” ilan 
etmiş birinin yönetimiyle aslında karşı karşıyayız. Bütün bunları düşündüğünüzde 
aslında çok ciddi bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Çocuklara bakış aslında 
çok ayırt edici bir bakış. Yani kimin nereden baktığı incelendiğinde kimin ne 
kadar  muhafazakâr olduğu ve nasıl bir dünya istediğini görmek kolaylaşıyor. 

Bütün bunları söyledikten sonra solda çocuklara ilişkin hâlâ bazı önyargıların 
olduğunu söylemek istiyorum. Bunun ardından da elimden geldiğince açmaya 
çalışacağım.  Önyargılı bakıştan kastım da şudur: Şöyle, çocuklara birçok insan, 
bilim insanları da dahil olmak üzere, uzun süre zayıf ve masum olarak bakmışlardır. 
Onun için benim çocuk gelişimiyle ilgili derslerimde, insan gelişimine ilişkin 
derslerimde ben çocukların zayıf ve masum olmadıklarını söylerim. Tam tersine 
bizim aslında çocuklara çok güçlü, çok da donanımlı olarak bakmamızda yarar 
var. Yani dünyaya gelen bir bebeği, aslında herhangi bir anlamda, sen ne kadar 
eksiksin diye değerlendirmekten çok, en azından dengeli bir değerlendirme 
yapacak olursak güçlü yanları olabilecek birisi olarak görmemiz gerekir. Aslında 
müthiş bir donamımla gelen ve bugün saldırı altında olan evrimin de çok 
önemli bir ürünü olan bir organizmayla da karşı karşıyayız. Ve bu organizma 
isteriz ki harikulade bir dünyada harikulade bir yaşam sürebilsin. Biraz önce 
Nejla’nın oldukça heyecanlı bir şekilde anlatmaya çalıştığı bir yaşamda bir 
araya gelebilsin. Böyle söylenmeye başlandığında çok önemli birkaç noktaya da 
değinmek gerekiyor. Bunlardan birisi, eğer biraz daha ötesine geçersek, zayıf 
sıfatını farklı gereksinimleri olan bireyler olarak görebiliriz. Ama bunun da 
ötesine geçmek gerek. Bizim, çocuklara baktığımızda onların farklı özeliklerinin 
olmasının ötesinde, bizlerden, herhangi yetişkinlerden, hatta biraz önce de Fikret 
Bey’in değindiği üzere kendini çok önemli sayan herhangi bir bilim insanının 
da ötesinde çok daha fazla şeyi bilebilecek birisi olarak görmek önemli. Yani 
benden daha iyi olarak görebilmek gerekli. Tam da bu nedenle biraz daha açarsak 
herhangi bir nedenden dolayı saygı gösteremeyen bir insanın, bir çocuğa daha 
farklı, onun benden daha iyi yanları var, ona saygı göstermek zorundayım diye 
hareket etmesi önemli. Diğer nokta, bu bizim açımızdan gerçekten büyük önem 
taşıyor. Sosyalizm dendiği zaman benim aklıma gelen ilk şeylerden birisi bu. 

Çocukların tekil değil çoğul olduğunu söylemek gerekiyor. Onu pratikteyken 
söylemlerimde yapmaya çalışıyorum. “Çocuk” diye ne derslerimde ne de 
kitaplarımda bahsetmemeye çalışıyorum. Çünkü birilerinin istediği kalıplara 
uydurulan çocuklardan zaten tek bir çocuk yapılmak isteniyor. Türkiye tek dil, 
tek din gibi şeylerden de çok çekti aslında. Bizim kabul etmemiz gereken, birlikte 
var olabilecekleri, birlikte var olduklarında onların farklı farklı bireyler oldukları. 
Bu nedenle de bizim farklılıkları olan çocuklardan söz etmemiz gerekiyor. Bu 
özellikle farklı gruplardan söz etmeye başladığımızda daha da önem taşıyor. 
Bunun ötesinde bir nokta daha önemli. O da çoğu zaman çocukların politikadan 
anlamadığı varsayılıyor. Tam tersine aslında çocuklar politikadan anlar ama 
çocukların politikadan anlamaması için muhafazakâr, sağ, gerici, ne demek 
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isterseniz, güçler büyük çaba gösterirler. Örneğin günümüzde herhangi bir 
çocuğun kendi çıkarını unutabilmesi, kendi çıkarından değil bir kutsal varlığın 
emirlerinden söz edebilmesi için müthiş bir çaba sarf ediliyor. Yani aslında 
çocukların beş yaşında bilmiş olduklarını on bir yaşında onların kafalarından 
çıkarabilmek için büyük bir güç sarf edilmekte. 

Bu bağlamda, benim çalışmalarımda çok yararlı gördüğüm, bu toplantı 
açısından da büyük önem taşıdığını düşündüğüm Çocuk Hakları Sözleşmesi 
bizim işimize yarayabilir. Bu Sözleşme, bizim her şeyimizi belirlesin anlamında 
söylemiyorum. Yalnızca çok iyi bir yol haritası çizdiği için altını çizmek istiyorum. 
Bu öncelikle Türkiye’de çok önemli bir mesele olduğu için, ayırımcılığın hiçbir 
şekilde kabul edilemeyeceğini söyleyen bir Sözleşme. Ama bizler açısından daha 
önemli olan şu; çocuğun yararının yukarıda ve üstte tutulması. Yani yapılacak 
olan etkinlik her neyse ister evde, ister okulda, ister kamusal alanda herhangi 
bir yerde, bu etkinliğin ölçüsünün çocuğun yararı olup olmadığı. Bunu bugünkü 
pratikte değerlendirecek olursak birinin çocukları zorla bir yere sürmesi ister bir 
tören olur, -benim çocukluğumda Ziya Ülhak’ın ziyareti için yollara sürerlerdi, 
Evren ve Ziya Ülhak’ın geçişlerinde bayrak sallarlardı- ister oraya sürsünler, ister 
camiye sürsünler çocukların bir yere sürülmesi eğer çocukların yararına değilse 
onu reddetmek hakkını doğuruyor. 

Diğer öncelikler… maddeler üzerinde de durabilirim ama benden önceki 
konuşmacılar oldukça iyi bir şekilde şekillendirdiler. Bunun için de özellikle 
katılım hakkı üzerine daha sonra konuşmaya başlayacağım. Benim burada 
söylemek istediklerimin büyük bir bölümü aslında çocuğun güçlenmesiyle ilgili. 
Bu varsayım, bazen politik çalışmaların merkezinde yer alan bir varsayım. Örneğin 
CHP’nin görüşlerini ya da politikalarını anlatan konuşmacının varsayımlarından 
biri olduğunu sezdiğim bir varsayım. Çocuğun aslında 18 yaşından önce çok 
da var olmadığı, ona bir şeyler götürülmesi gerektiği ama onun söz hakkının 
ne kadar olduğu üzerine çok da düşünülmediği. Yani çocukların çok erken 
yaşlarda politik olduklarını varsayarsak onların güçlendirilmesi, onların kendi 
haklarına sahip çıkabilmesi, bizim herhangi bir konuda yapacağımız eylemlerin, 
herhangi bir konuda yapacağımız çalışmaların çok daha güçlü bir çalışma 
olması anlamına geliyor. Bu da tam olarak kadın mücadelesindeki ilkelerden 
birine denk düşmekte. Yani kadın haklarını kadınlar olmadan savunmak 
mümkün değilse, çocukların haklarını çocuklar olmadan savunmak da mümkün 
olamaz. Bu anlamda çocukların onurlu ve saygın bireyler olduğu söyleniyorsa, 
onları sürekli olarak savunacak savunucular olmaktansa, çocukların bunları 
kendilerinin yapabilmesini sağlamak çok daha mantıklı. Kendi haklarına sahip 
çıkan bireylerden, mücadeleci bireylerden söz etmek mümkün. Onun için bizim 
bu bireylerin nasıl güçlendirilebileceği üzerine çok düşünmemiz gerekir. 

Tam da bu noktada ayırımcılık üzerine konuşmak gerekiyor. Dün yaptığım 
sunumda ayırımcılıkla ilgili elimden geldiğince bir şeyler söylemeye çalıştım. 
Türkiye’de ayırımcılık şahlanmış durumda. Ben 66’lıyım. Yaşam sürem kısıtlı. 
Görebildiğim kadarıyla ayırımcılığın en güçlü olduğu dönemlerin birinde 
yaşıyoruz. Her yerden, her çeşit ayırımcılık fışkırıyor. Aynı zamanda ayırımcılığı 
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takip eden bazı oluşumlar da var. Örneğin engellilikle ilişkili raporlar çıkmakta. 
Bu sabah benden önceki sunumlarda da gördünüz; sınıfsal ayrımlaşma nasıl 
sağlanmakta ve bunun nedenleri gibi… Ama daha da geriye gitmeye başlarsak 
Türkiye’deki en ciddi ayırımcılıklardan birisi olan milliyetçiliğin ve Türkçülüğün 
güçlü olarak hâlâ sürdüğünü söylemek mümkün. Eğer tutup da Meşrutiyet 
dönemine gidip bakacak olursak, Türkiye’de Meşrutiyet döneminde okullarda 
Rumca ve Ermenice dersler olduğunu görmek mümkün. Birçoğumuzun 
bilmediği şeyler. Çünkü bize okullarda şu öğretilmişti: Cumhuriyet tanımı gereği 
Osmanlının yaptığının tam tersini ve en iyisini yapar. O yüzden böyle olmadığını 
görmek mümkün. Çünkü var olan kapitalist gidişat benim izlemekten kaçınmaya 
çalıştığım o korkunç filmlerdeki canavarlara benziyor. Önüne çıkan her şeyi 
yok eden, yalnızca Tom Cruise’un durdurabileceği canavarlar gibi kapitalizm. 
O yüzden ayırımcılık, olan biten müthiş bir şekilde çocukların yaşamlarını 
kemirmekte. Eğer bununla ilgili nelere gereksinim duyuyorsak, Cumhuriyet 
tarihinde ayırımcılığın çok güçlü olduğunun, özellikle de Türkiye’nin etnik açıdan 
homojenleştirilmesi üzerinde durmak lazım. Bu da barışla ilgili bir mesele.  O 
yüzden Türkiye’ye mübadeleyle gelen çocuklar hâlâ çok az bilinmekte. Ana dili 
Rumca olan çocukların ne çektiğini bilmek zorundayız ki ana dili Kürtçe olan bir 
çocuğun okulda zerre kadar Kürtçe görmezse bunun ne anlama geldiğini daha iyi 
anlayabilelim. 

Devam edecek olursak, bu çok acımasızca bir döngü. Bir çocuğa ana dili veya 
cinsiyeti nedeniyle ayırımcılık yapılması ve özellikle canının yakılması herhangi 
bir insanın kabul edebileceği bir şey değil. Bu, sistematik olarak uzun süredir 
yaşanılan bir şey. Hâlâ da görülüyor. Tam da bu nedenle bizim düşünmeye 
başladığımız şeyler, hafiften ağıra giden, çok rahatsız edici, tümüyle insanlık dışı 
bir uygulama. Bunlar haklar söylemi üzerinden düşünüldüğünde kesinlikle var 
olamayacak uygulamalar.  

Peki, Türkiye’de giderek daha fazla konuşmak zorunda olduğumuzu 
hissettiğimiz, bir türlü bitmeyen çatışma ortamı, konuşmamız gereken barış 
meselesi. Barış meselesini bazı muktedirlerin şu veya bu şekilde önümüze koyup 
“buyurun konuşabilirsiniz” şeklinde konuşmak değil de çok daha kapsamlı 
konuşmak zorundayız. Tam da bu nedenle eğer Cumhuriyet tarihine ilişkin bir 
nedenden söz edeceksek, barış sürecinden söz edeceksek, çok ciddi engellerin var 
olduğunu kabul etmek gerekiyor. Sosyalistlere çok da önemli bir görev düştüğünü 
düşünmekteyim. Türkiye’nin 1915 ile yüzleşmesi gerekiyor. İsterse bekleyebilir 
insanlar, gelecek yıl Nisan 2015’te ortalık nasıl kaynayacak bunu görmek üzere… 
Bunun yapılmaması gerekiyor. Hrant Dink öldürüldüğünden beri aslında çok da 
açıkça konuşulmakta 1915’te ne olduğu, ne bittiği. Ama bununla da yüzleşilmesi 
gerek ki biz bugün süren politikaların ne anlama geldiğini iyi anlayabilelim. 1923 
mübadele… Çok barışçıl efendim, iki devlet oturuyorlar milyonlarca insanın bir 
ülkeden başka bir ülkeye taşınmasına karar veriyorlar. Korkunç bir şey. Fikret 
Bey’e sorabiliriz çok daha deneyimli, çok daha okumuş. Bu konularda çok az 
yayın olduğunu söylemek gerekiyor. Mübadele çocuklara ne yaptı? Türkiye’de 
hâlâ üzerine konuşulmuş değil. Mübadeleyi halen yeterince anlamayanların 
boşaltılan köylerdeki çocuklara ne olduğunu pek de umursamamalarını gayet 
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bekleyebiliriz. Dersim’de olanlar artık konuşulmaya başlandı. 1955 6-7 Eylül 
olayları, 1966-67’de Rumların İstanbul’dan sürülmeleri, 71’de olanlar, 77’de 
Taksim’de olanlar ve yansımaları, Maraş’ta, Çorum’da ve Malatya’da kitlesel 
olarak mezhep üzerinden kırılmaların yaşanması gibi bir dizi şey var. 

Bunların üzerinden devam edecek olursak, günümüzde sık sık var olan, 
özellikle de yurt dışında da geçerli bir izlenim, iktidarın bu sorunların üzerine 
gidilebileceği izlenimi var. Oysa yakından incelerseniz bugünkü iktidarın 
militarizmle herhangi bir şekilde küs olduğunu söylemek mümkün değil. Tam 
tersine AKP militarizmin rengini değiştirmek istemekte, yani yeşil militarizm 
derdinde. Tam da bu nedenle, eğer incelerseniz, 2003’ten bugüne kadar yaklaşık 
7 milyon insanın Çanakkale’ye götürüldüğünü, tam bir Çanakkale seferberliği 
ilan edildiğini göreceksiniz. Bu yalnızca az önce de Fikret Bey’in söz ettiği benim 
Haziran ayında derlemiş olduğum kitapta yer alıyor. 7 milyon insan… Bu nüfusun 
yaklaşık %10’u. Ama bu götürülenler elbette doğudan götürülenler değil, daha 
da batıdan götürülen insanlar. O yüzden, düşünürseniz batıdaki linç ortamının 
bununla yakından bir ilişkisi olduğunun söylemenin çok da uç bir şey olmadığını 
söylemek mümkün. Batıdaki nüfusun %25’ine denk gelebilecek yüksek bir 
sayıda insanın Çanakkale’ye götürüldüğünü görebiliyoruz. Peki, Çanakkale’ye 
götürülmeleri yetiyor mu? Hayır, bu da yetmiyor. Bir de Sarıkamış var. Sarıkamış 
için, özellikle son beş yıldır, müthiş törenler düzenleniyor. Sarıkamış şehitleri 
için daha önce görülmemiş hatimler, mevlidi şerifler düzenleniyor. Bu daha önce 
söz edilen militarizmden ayrı, özel bir militarizm, günümüz militarizmi. Yani 
şehit olmanın çocuklar için erişebilecek en üst unvanlardan biri olduğunu bizzat 
işleyen bir yönetimden söz ediyoruz. 

Peki, bu noktada gelelim çocukların ne yapabileceklerine. Eğer çocukların 
katılım hakkı olduğunu kabul edersek, eğer çocukların kendilerini ilgilendiren 
her meselede söz sahibi olmaları gerektiğini kabul edersek, o zaman Türkiye’de 
çocukların sorunlarına ilişkin çözüm üretme ve doğru yerde durma olasılığımız 
artacaktır. Çocukların elbette hangi yaşlarda olduklarına göre katılımı düzenlemek 
gerekebilir. Yani her yaştaki çocuktan aynı olarak katılımlarını bekleyemeyiz. 
Bilerek ve üstüne basarak söylemek gerekir ki en zayıf ve aciz olduğu düşünülen 
bir bebeğin, aslında kendisine verilen bakımın baş yönlendiricisi olduğunu 
söyleyebiliriz. Anne ve baba bebekten gelen sinyal üzerine bakımı verir. Anne 
ve baba, kendi istekleri doğrultusunda değil, bebekten gelen sinyaller üzerinden 
doğru bakımı sağlayabilir. Bunun tek yolu da budur. Bu halde bakılmaya 
başlandığında daha doğum esnasında ve ertesinde bir katılım süreci görmek 
mümkün. Ama katılım sürecinin önünü… Özellikle iki yaştan başlayarak 
çocuklar hayır demeye başlıyorlar. O yüzden düşünürseniz eğer, sol ve sosyalizm 
neyle ilişkilidir diye. Benim kafamda “hayır” demek var. Çünkü ben yaşamım 
boyunca benim gördüğüm yanlışlara “hayır” demenin bununla ilgili olduğunu 
düşünüyorum. Bir de bunları atlayacağım çünkü okunması uzun sürüyor. Kitapta 
çocuklarla ilgili mesajları okuduğunuzda, biraz önce bizim söylediklerimizin, 
çocukla ilgili ya da çocukların ağzından nasıl söylendiğini görmek mümkün. 
Peki, bunun yansımaları nasıl olabilir? Bunun yansımaları özellikle yerel düzeyde 
olmalı. Biraz önce vurgulandı benden önce; çocuklara sunulacak her neyse 
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onun erişilebilir ve yakında olması gerekir. Tam da bu nedenle çocukların yerel 
yönetimde yer sahibi olmaları gerekir. O yüzden çocuğa en yakın yerler nereler 
diye başlarsak… Evinde, mahallesinde, kendi yaşadığı bölgesinde ve özellikle de 
okulunda söz sahibi olmasına ısrarla çalışılması gerekiyor. Bu anlamda, bundan 
sonra nasıl yapılabileceğini düşünürsek, belediyenin bir çocuk bütçesi olması ve 
bu bütçenin çocukların katılımıyla nasıl harcanacağının belirlenmesi gerekir.

Peki, Kadıköy’de yaptığım bir araştırma vardı, zaman kaybetmeden ona 
dönelim. İpuçlarına gelelim. İpuçları neler olabilir? Biraz önce Nejla benden 
çok çok daha iyi söyledi, çocuğun bir dünyanın parçası olduğu üzerinde ısrarla 
durulmasını. Şu an Türkiye’de var olan ekolojik yıkım, birçok insanın hiç de 
umurunda olmayan bir şey. Eğer HES’ler çocukların bulunduğu ekolojiyi yok 
ederlerse, bunun ne anlama geldiğinin üzerine gitmek gerekiyor. Bunu ısrarla 
yine vurgulayayım; dereler, çocuklar ne anlama geliyor? Türkiye’de benim 
bildiğim kadarıyla bunun üzerine yazan kimse yok. Kendi deneyimlerini de yazan 
o kadar az ki çocukların buralardan ne kadar büyük bir pay aldıklarını söylemeye 
kalktıklarında, bunları bulmak çok büyük bir sorun. 

İkincisi, bilim. Bizim şu an karşı karşıya kaldığımız çocuklarla ilgili sürdürülen 
karşılaştırmalar, çok kararlı, çok ısrarlı ve çok açık. Ki sürekli oyunlardan ve 
aldatmacalardan oluşuyor. Onun için bilim insanlarının çok kararlı, aynı noktada 
sürekli olarak bunları takip edip belgelemesi gerektiğine inanıyorum. En azından 
belgelemeyi yapalım ki kolektif olarak karşı çıkmayı kolaylaştıralım. Bunu 
aşmak elbette ki bundan sonra beklenebilecek şeyler. Bu noktada benden önce de 
vurgulandı; sivil kuruluşları çalıştırmak gerekiyor. Türkiye’de giderek daha fazla 
çocuklarla ilişkili çalışma yapabilecek sivil kuruluş ortaya çıktı. Sivil kuruluşlar, 
demokratik kitle örgütleri sıfatını hak etmemekte ama ellerinde bulunan erk 
oldukça fazla. En yaygın örneklerinden birisi de Türkiye Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı (TEGV). Çocuk özgürlüğü yönünden TEGV hiçbir şekilde ses çıkarmaz. 
Çünkü onun oluşturduğu sistem içerisinde, var olan sisteme uygun bir döngü 
söz konusudur. Uzmanlar karar verirler ve uzmanların karar verdikleri şey, 
eğitim. Bizim okullardan sonra burada verdiğimiz oldukça da basit bir şeydir ve 
biz binlerce, milyonlarca çocuğa eğitim veriyoruz, bir şeyler söyleyerek. Bunun 
arkasında çok güçlü bir neoliberal bir yaklaşım var. Bunu Toplum Gönüllüleri 
Vakfı’nda da görmek mümkün. Çocuk Vakfı’nda da görmek mümkün. Ölümler 
geldiği zaman ses çıkarmayan bir sivil kuruluşun, ben bir sivil kuruluş olarak 
ciddiye alınacağını düşünmüyorum. 

Devam edeyim çocuk hakları bizim için bir şema olduğu gibi bir kalkan da 
olabilir. Çünkü hukuki bağlayıcılığı var. Kadın mücadelesiyle çocuklarla ilgili 
yapılan mücadelenin birlikte düşünülmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. 
Çocukların kurtuluşu, kadınların kurtuluşu anlamına geliyor. Şu anlamda; 
çocuklarla birlikte kadınlara da yönelik bir saldırı söz konusu. Kadınlara, 
yalnızca kendi evinde çocuklarına bakan birisi olarak bakmak süreci olarak 
nitelendirilebilir.  
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Peki, bu noktada solda çocuklarla ilişkili olan engellerden birisi, çocuğun 
eğitimle sınırlı olduğu varsayılan bir dünyasının olması. Bu müthiş bir yanlış. 
Eğitimin de aslında var olabilecek gücünü arttıran bir yaklaşım. Eğer eğitimi 
iktidar kötü manada kullanmak istiyorsa, çocuklar yalnızca okullarda bir şey 
yapabilir diye düşünülüyorsa, bu aslında çocukları tümüyle iktidara teslim etmek 
anlamına gelir. Bunu değiştirmenin yolu, biraz önce de sözünü ettiğim gibi 
çocuklarla yakın olmak. Ama bunu günlük temas olarak düşünüyorum. Ben kendi 
adıma yıllar önce karar verdim. Benim çocuklarla çok temasım olmak zorunda 
diye. Bunu öğretmenler, biz zaten her gün sınıftayız diye düşünmüş olabilirler 
ama özellikle Fikret Bey başta da gönderme yaptı, çocuklarla ilgili çalışmalar 
yapan bir akademisyen de hiç de kendi görevi gibi görmüyor. Bizim herhangi 
birimizin çocuklarla çalışması, aynı zamanda çok önemli, bir çeşit sınıflaşmayı 
kırmanın yolu. Bu da aslında bir nevi kast sistemi. Günümüzde birçok toplum yaş 
üzerinden kastlaşmış bir toplum. Günümüzde, çocuklarla herhangi bir beklenti 
olmadan çalışan hiçbir kimse bulamazsınız. Çünkü bu bir meslektaş sınıflamasında 
yer almıyor. Çocukları bir yere göndermek gerekecekse, birçok anne ve baba 
açısından, ben onu yalnızca Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na gönderebilirim gibi bir 
çözüm oluyor. Oysa solda daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan biriyseniz, 
belki çocuklarla çalışmak çok daha doğru bir konu. Yıllardır bunu belgelemek 
üzere kitaplar okuyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşündüğüm için. Son 
olarak bunu yaptığımızda belki de net bir şeyler kazanacağız. 

Sabah kooperatiflere ilişkin çalışmalar yapan bir arkadaşla sohbet ettik, 
Kuvvet Bey de oradaydı. Türkiye’de çocuklar ve gençler için kooperatif ve 
kolektif süreçler, onların çok uzağında olan süreçler. Kolektif sürecin ne olduğunu 
çocukların anlayabilmesi için okulda da bu sürecin yeterince işlenmediğini kabul 
etmek zorundayız. Bunun dışarıda daha iyi gerçekleştirilmesi için adım atılması 
gerekiyor. Sanıyorum kolektif süreçleri de sendikal çalışmalar yapan ve solda olan 
kimseler haricinde bilen kimse yok. Kapsamlı çocuk politikası olması gerektiği 
vurgulandı. Çocukların istediğini göstermek için bir çocuk meclisi toplanıyor. 
Çocuk meclisinde o kararların alınmasını sağlıyor. Daha sonra bu kararlar, en üst 
düzey katılımla toplumun görüşüne sunuluyor. Bakın çocuklarımız ne istiyor? 
Kız çocuklarımız kapanmak istiyor. Nereden biliyoruz, çünkü Bağcılar’daki 
çocuk meclisi bunu söylüyor. Ben bu meclisin söylediklerinin zerre kadar değer 
taşımadığını düşünüyorum. Çünkü bu meclis, herhangi bir demokratik sürecin 
oluşumu olarak düzenlenmemiş, tam tersine birileri tarafından düzenlenmiş. O 
yüzden, siz de benim gibi karnınızı ağrıtacak bir biçimde ne olduğunu okursanız, 
bunu anlamak çok daha kolay olabilir. Sabrınız için teşekkür ediyorum.
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Tartışma: “Çocukluk ve Çocuklara İlişkin Sorunlar Konusunda 
Alternatif Arayışı” Oturumu

Fikret Başkaya: Teşekkür ediyorum. Şimdi yirmi dakika soru alacağız ama 
soruların kısa olması hepimiz için faydalı. 

Bir katılımcı: Ben de saygılar sunuyorum hocam. Konuşmanızın başında, 
burjuva uygarlığındaki paradigmanın yıkıldığından bahsettiniz. Kürt siyasal 
hareketinin yeni bir paradigması var. Ekonomik, demokratik, cinsiyetçi, 
özgürlükçü paradigma yönündeki düşünceler nelerdir?

İkincisi Zafer Hocama soru soracağım. CHP’nin çocuk politikaları hakkında 
bilgi verdi. Bir başlık sundu. Başlıkta Türk Çocuk Hakları Bildirisi diyor. 
Çocuklar hakları bildirisi demek bence yeterli. Niye Türk kavramını kullandınız? 
İkincisi, niye insanların çocuk yapma sayısına karışıyorsunuz? “İki çocuğa kadar 
aile desteği vereceğiz” dediniz. Sizin AKP’nin “üç çocuk yapın” politikasından 
ne farkınız kaldı? Ana dilde eğitime hiç değinmediniz, eğitimin niteliği hakkında 
konuşmadınız, müfredatın şu anki, sabahtan beri bahsettiğimiz o faşist içeriği 
hakkında da hiç konuşmadınız. Aslında bunların konuşulması lazım. Eğitimin 
içeriği, ciddi anlamda problemli. İnançlarla ilgili, bu müfredatın ciddi sıkıntıları 
var. Bunların dile getirilmesi gerekli diye düşünüyorum. 

Fikret Başkaya: Birer birer gidelim isterseniz. Kürt hareketinin ütopyayı 
sorun etmesi son derece önemli. Fakat tabii toplumların realize olması problemli. 
Her şey, hepsi kadar o da sorunlu olmaya devam ediyor ama ben şahsen 
ekolojinin, sosyal eşitliğin ve demokrasinin önemsenmesi bakımından Kürt 
hareketinin o söylemini de son derece faydalı ve olumlu buluyorum. Bununla 
ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi söz sırası Zafer Ganioğlu’nda.

Zafer Ganioğlu: Çocuk hakları ile ilgili mesele de benim veya partinin 
koyduğu bir şey değil. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
yayımlandıktan sonra Türkiye’de böyle bir bildirge ilan edilmiş. Ben de bu metni 
eleştirel bir referansla gündeme getirdim sadece. Olan metne benim eklediğim 
bir şey değil. Çocuk Hakları Sözleşmesi olmasına da bir itirazım yok. İsterseniz 
ifadeyi kaldırabilirsiniz. “İki çocuk” meselesine gelince, şimdi şöyle bir temel 
sorun var. Yani bizim kimsenin ne kadar çocuk yapacağı ile ilgili bir derdimiz 
yok ama çocuk sayısını teşvik edici politikaları da doğru bulmuyoruz. Çünkü 
mevcut altyapı ve insan kaynakları sorunlarının olduğu, eğitim ve sağlıkta bu 
tür problemlerin yaşandığı bir ortamda çocuk sayısını teşvik etmeye yönelik bir 
politika geliştirmek, çocuk sorunlarını arttırmak demek. Yani kim ne kadar çocuk 
yapmak istiyorsa yapabilir ama iktidar çocuk sayısını teşvik edici yaklaşımda 
bulunmamalıdır.

Ana dilde eğitim konusuna gelince, partinin görüşü ortada. Buradaki hemen 
hemen herkes ve ben de bu görüşü paylaşmıyorum. Ama bu noktada, tamamen 
parti adına ve siyasi olarak politika açıklayacak pozisyonda değilim. Ama 
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uzmanlar burada, bu çerçevede, ayrımcılık bağlamında, görüş almak isterseniz 
kendileri görüşlerini beyan edeceklerdir. 

Bir katılımcı: Teşekkürler sunumlar için. Zafer Hocama sorum olacak, 
arkadaşla benzer bir sorum olacak ama siz eşitsizliğin, temel eğitimin, okul öncesi 
eğitimin kaldırılmasıyla, özellikle 4+4+4 sistemiyle birlikte okul öncesi eğitimin 
fiilen ortadan kalkmasıyla başladığını belirttiniz. Halbuki biliyoruz ki okul 
öncesi eğitim özellikle bölge illerinde, Kürt illerinde asimilasyonun en önemli 
araçlarından biriydi. Sorum benzer olacak ama bu ana dilde eğitim konusunda 
nasıl bir politika izlenecek? Bilginiz varsa, paylaşırsanız seviniriz. 

Bir de Kudret Hocama sorum olacak. Siz sunumunuzda ev işçiliği kavramından 
bahsettiniz. Şimdi şöyle bir arada kalma durumu da olabiliyor. Çocuğa sorumluluk 
yükleme, işte basit düzeyde görev verme, ona da aile bireyi olduğunu hissettirme 
dengesiyle ev işçiliği dengesi nasıl sağlanacak? Nasıl bir sınırı var bunun, merak 
ediyorum. Teşekkürler

Zafer Ganioğlu: Şimdi okul öncesi ile eşitsizlik başladı, demedim ama belki 
ifade ederken yanlış bir ifade kullandım. Okul öncesi eğitimin kaldırılması, 
eğitimde eşitsizliği derinleştiren kavram meselesidir o. Asimilasyon konusunda 
muhakkak haklılık payı vardır. Karmaşık bir olgu… tartışılması gereken bir 
şey, tek başına altından kalkacağım bir olgu değil. Ana dilde eğitim de birkaç 
boyutuyla tartışılması gereken bir mesele. Yani şimdi çözüm sürecinin bir 
parçası olması bağlamıyla söylemiyorum aslında. Çocuğun üstün yararı esas 
alındığında, ilkesel düzeyde de tartışıldığında, ana dilde eğitim çocuğun yararına 
olan aşamada sıkıntı yaratır mı? Yani birçok boyutta tartışmak lazım. Belki ara 
çözümler bulmak gerekiyor. Seçimi takip eden bu yıl içinde, bu konu ile ilgili 
tartışmalar yapılacağına dair bilgim var. Seçimden önce burada bizden bir şey 
bekliyorsanız, reel politika da ne yazık ki bu noktada bize izin vermiyor.

Bir katılımcı: Ben bir şey ekleyebilir miyim? Sizin de sunumda vermiş 
olduğunuz bilgilere ekleme yapmak istiyorum. Okul öncesi eğitim çok önemli 
bir eğitim. Zannedersem 7 milyon çocuğu ilgilendiren bir süreç. Hani en önemli 
kısım, ana dilden bahsediyoruz. Çok güzel ama bu hizmeti evrensel olarak 
düşünürsek, Anadolu’da yaşayan insanların, halkların hepsini düşünürsek, buna 
sadece Türk, Kürt olarak bakmamamız gerekiyor. Bu toplum üzerinde yaşayan 
her çocuğun temel hakkıdır anaokulu ve kreş eğitimi almak. Ancak olayları bu 
şekilde değerlendirirsek, dediğimiz bu eğitimin içeriğini nasıl şekillendirebiliriz? 
Soru şöyle olursa daha güzel olur. Yani burada sadece Kürt çocukların yaşamış 
oldukları sorunlar olarak değerlendirmesek daha güzel olur. Çünkü az çok Serdar 
Hocam da söyledi; 1915’de çocukların yaşadıklarını, 1923’de ya da 1960’larda, 
1970’lerde diğer insanların yaşadıklarını anlayamazsak, biz sistemin bize vermiş 
olduğu ayırımcılık üzerinden giderek olayı farklı bir noktada değerlendiririz. 
Anadolu’da Aleviler de Kürtler de Rumlar da sıkıntı yaşıyor. İstanbul’daki insan 
da yaşıyor sıkıntıyı, Doğu’daki insan da yaşıyor. Bence olayı biz ne etnik yapı ne 
de inançsal, mezhepsel değerlendirelim olayı. Biz nasıl sömürülüyoruz, Anadolu 
insanı olarak iliğimize kadar işlemiş bu sülüğü nasıl atabiliriz? Bence konuyu bu 
noktadan değerlendirirsek, olaylara bakış açımız daha güzel olur. Teşekkürler. 
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Kudret Lordoğlu: Şimdi bana sorulan soru ile ilgili olarak, çok hızlı 
geçmiş olabilirim. Ev işlerinde çalışan çocuk sayısı ekonomik işlerde çalışan 
çocuk sayısından çok fazla; 6.5 milyon civarında son rakamlara göre. Bu şunu 
gösteriyor: Birincisi ev işleri dediğimiz şeyler çok basit şeyler, çok kolay, aileye 
yardım türündeki işler de olabilir; kardeşine bakmak gibi birtakım şeyler de 
olabilir. Fakat bu sadece bununla sınırlı kalmıyor. Ortada iki ila yedi saat arasında 
çalışan çocuk, evde çalışan çocuk oranında büyük bir artış var. Bu 2006’da %75 
iken şimdi %80’e çıktı. Bu bize şunu gösteriyor: Evde çalışan çocuk sayısında 
büyük bir artış var ama ücret karşılığı da yok. Ev işinde çalışıyorlar. Dolayısıyla 
çocuklar evde çalışırken okula da devam ediyorlar. Bu çocukların büyük kısmı 
hem okula devam ediyor hem de ev işi yapıyor; yükün ağırlığını da hissettirmek 
açısından söyleyeyim. Yoksa işin aslı, var olmasından ziyade evdeki işlerin bir 
kısmının okul hayatını ve bunun devamını da engellemiş olduğu. Nitekim okul 
ve çalışma hayatından uzakta kalanların sayısında da bir azalma var. Dolayısıyla 
bu bize, evde çalışmanın daha hafif olsa da çocuğu okuldan uzaklaştırıcı etkisi 
olduğunu söylüyor. 

Didem Güven: Aslında ilave edeceğim çok şey var gibi görünüyor. Kısmen bir 
özel eğitimci bakış açımla doğrulamak istiyorum ve size bilgi vermek istiyorum, 
dinleyicilere. İstihdamla başladınız… Evet özel eğitim artık veriliyor, yetersizlik 
kapsamında. Şöyle bir adaletsizlik burada da var; böbrek yetmezliği olan biri ile 
zihin engelli bir çocuk da bu sınava tabi tutuluyor. Ya da özel sektörde yaptığım 
araştırmalardan yola çıkarak size bilgi vermek istiyorum. Yanlış bilgi olmasın. 
Özel sektörde patronlar sahte tanıyla engelli istihdamı yapıyorlar. İkincisi, 
istismar. Dünden beri yoğunlukta tartışıyoruz. Cinsel istismar, çocuğa taciz, 
çocuğa tecavüz… Yine engelli çocuklar en ön sırada geliyor. Mülteci olarak 
gelen çocuklar hakkında da konuştuk. Gene bunların içinde zihin engelli çocuklar 
var ve çok zor durumdalar. Bir araştırma yaptık, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 
bir dilekçe yazdık. Bir yıl geçti halen cevap bekliyoruz. 

Yine annelerinin, hep çocuk çocuk dedik de mağdur olan çocukların 
annelerinin profilleri de var. Ailelere aile yardımı yapılıyor. Bundan başka, aileye 
yardım maalesef belli orandaki özür durumunda yani %70-%50 gibi rakamlar 
sürekli oluşuyor. Oysa sosyal devlet bütün çocuklarımıza, bütün ailelerimize 
yardım etmeli. Belki bunu Eskişehir’de yaşadığım için çok net konuşuyorum. 
Çocuklar engelli kartı alıyor. Bunda da özür oranı aranıyor veya anne eşlik ediyor 
otobüste. Şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. “Senin niye otobüs biletin yok?” diyoruz. 
Oysa eşlik eden kişi de ücretsiz olarak binmeli; çocuk yalnız ve bağımsız hareket 
edemediği için. 

Yine tanılarda çok sıkıntı var. Yani otizmli bir çocuğa başka bir tanı, Asperger 
Sendromlu bir çocuğa öğrenme güçlüğü tanısı konuluyor. Bu da maalesef 
öğretmenin yanlış müdahalesine neden oluyor. Özellikle tanıya göre hareket 
etmezseniz, gidiyor İnsan Hakları Mahkemesi’ne. Ne oluyor? Öğretmen suçlu 
ama sen tanı veriyorsun. Gerek tıbbi gerek eğitsel tanı… Yanlış tanı da yanlış 
müdahale gerektiriyor. Şu anda öğretmenlerimiz, İnsan Hakları Mahkemesi’nde 
yaptıkları ders programı kapsamında yargılanıyorlar. Bir diğer yanlış bu. Az 
önce siz bahsettiniz Zafer Hocam; özellikle hamilelik sırasında beslenememe… 
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Sonuç zihin engelli ve özel gereksinimli bireyler… Yine benim için en can yakıcı 
durumlardan biri de seçim döneminde çocukların kullanılması. Biz aile yardımı 
yaptık, biz bu çocukların ailelerine araba verdik. Yani bunlar, engelli çocuk 
ailelerine yaptıkları yardımlar süreci. Yani dünya yenileniyor. AB dayatmaları… 
Biz eğitim fakültelerinde tüm bölümlere özel eğitim dersleri veriyoruz. Yani 
her şekilde özel eğitim derslerimiz devam ediyor. Yani bu bir uyum süreci iken, 
AB dayatması iken bunu geçiyorum, salt bunu seçim propagandası yaparsan 
benim canım yanar ve oy da toplarsan bir yandan… Dünden beri tartışılıyor. Ben 
derslerimde de söylüyorum, maalesef engelli sayısı yuvarlak rakamlar, o da net 
değil. Aşağı yukarı, şöyle böyle… Yani bunlar son söyleyeceğim. 

Mustafa Durmuş: Teşekkürler kıymetli sunuşlar için. Küçük bir açıklama, 
arkasından da iki sorum olacak Zafer Bey’e ve Serdar Hocama izinleri olursa. 
Sosyal yardımlar konuşuldu ve çok da istismara açık bir durum, çok da tartışmalı 
bir durum; yani %1.5, GSYH’nın o düzeyine erişmiş durumda. Yüksek olmaması 
ile ilgili sanırım bir tespit vardı ama ben şunu söyleyeyim; AKP döneminde 
%0.5’ten %1.5’a geldiğini unutmayalım. İki katına çıkmış. Sosyal yardımların, 
yoksullara yardımların giderek artması iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bence 
yoksulluk bağlamında bu ülkenin yoksulluğunun, yoksullaştığının temel 
göstergesidir. Dolaysıyla da burada bunun okunması açısından büyük fayda 
olduğunun düşünüyorum. Yoksulluk yardımlarının artışının çok da iyi bir gösterge 
olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yoksulluk yardımları, emekçilerin kollarına 
takılmış kelepçelerdir. Biraz evvel arkadaşımız söyledi, politik sonuçları vardır. 
Aynı zamanda yoksulluğu yeniden üretmeye neden olan mekanizmalardır. 

Kendi içlerinde yoksulluk yardımlarının şöyle bir sorunlu tarafı vardır. Bunların 
sadece %2’si bütçe içinde kayıtlı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu 
üzerinden yapılıyor. 973 adet vakıf var. Bunların mütevelli heyetleri, her bir yerde 
bir araya geliyorlar. Kaymakamların başkanlığı altında ve AKP İl Başkanları ya 
da İlçe Başkanları mutlaka yer alıyor ve böyle dağıtılıyor. Dağıtılırken aslında 
bir kayırmacılık söz konusu. Aynı zamanda bölgeler olarak baktığımızda, Kürt 
illerinde bu yardımın çok daha az dağıtıldığını ve çok daha isabetsiz dağıtıldığını 
görebiliyoruz. Üçüncüsü, yapılan uluslararası araştırmalar şunu gösteriyor; tek 
başına nakit transferleri, nakit aktarması, ayda yirmi ile otuz lira asla bir işe 
yaramıyor. Bunun tümüyle kamusal hizmetlerle desteklenmesi lazım. Yani siz 
ücretsiz kamusal eğitim, ücretsiz sağlık, ücretsiz altyapı sunmadığınız sürece o 
yapılan aktarmalar aslında işe yaramıyor. 

Tüm bu açıklamalardan sonra Zafer Bey’e bir soru soracağım. Aslında en 
çok eleştiriler Zafer Bey’e geldi, çünkü bugün CHP’nin arafta bir yerde duruyor 
gibi bir pozisyonu var. Onu yapmazsam, bunu yapmazsam… Hemen hemen 
her konuda bu böyle. Kürt sorununda böyle, emek sorununda böyle, demokrasi 
sorununda böyle. Dolayısıyla soruların en çok Zafer Hocam’a gelmesi çok normal. 
Kendisi inanmıyor olabilir, kendisinin fikri olmayabilir. Ben merak ediyorum 
doğrusu. O da şu; bir çocuk bütçesinde, sanıyorum ki Serdar Hocam bahsetti… 
CHP hâlâ ve yıllarca mali disiplini savundu, mali kuramı savundu. Dolayısıyla 
kemer sıkma pozisyonunu savunan bir parti konumunda. Yani baktığımız zaman, 
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iktidarına çok fazla söylem olarak aldığı yok. Yani bütçe açığı bu kadar daralsın, 
niye şuradan şuraya çekmediniz bütçe açıklarını diye bir formdayken nasıl böyle 
bir pozisyona ulaşacak? Askeri harcamalar, iç ve dış güvenlik harcamaları, 
sermayeye verilen teşvikler inanılmaz artmışken, bunları karşımıza almaksızın, 
ciddi bir radikal müdahale ve dönüştürme mekanizması olarak düşünmeksizin 
böyle bir aktarımı nasıl yapacak? Doğrusu ben bu konuda sıkıntılı olunabileceğini 
düşünüyorum. Bunun paralelinde özel bir diğer şey, özelleştirmeyi savunan bir 
parti CHP. Yandaşa vermeyin yeter, diyor. Özelleştirme zaten yoksulluğun 
temel nedenlerinden bir tanesi. İşsizliğin, çocuk yoksulluğunun temellerinden 
bir tanesi. Bence bu çok arafta kalma durumu, sizleri de herhalde zor duruma 
sokuyor. Cevap vermek zorunda değilsiniz ama hani dostane olarak paylaşmak 
istedim. 

Son bir soru da Serdar Hocam’a; dedi ki çocuk kooperatifleri ve çocuk 
kolektifleri düşünülmesi gerekli şeylerden bir tanesi. Bu son zamanlarda uzunca 
tartışılıyor. Hemen her tarafta uzunca tartışılıyor. Bana kalırsa Kürt Hareketi de 
bunu tartışıyor. Türkiye tarafından da bazı sol gruplar bunu tartışıyor. Buradan 
şu soru ile ilerlemek lazım: Üretim tarzı olarak kapitalizmi aşmak için mi 
bu? Yani kapitalizmi karşısına alan üretim tarzı olarak, mülkiyet tarzı olarak 
bir şey mi? Ki öyle değil. Bunun modelleri de bunu gösteriyor. Bu olmadığı 
sürece deneyimlerinin çok kıymetli olmasına rağmen bu tür kooperatifler veya 
bu kolektifler acaba ne kadar sürdürülebilir olur? Ya da tersinden söylersek, 
kapitalizmin ömrünü uzatmak noktasında bir katkı sağlar mı, sağlamaz mı? 
Düşüncenizi almak istiyorum. Teşekkürler.

Zafer Ganioğlu: Değerli sorular için teşekkürler, elimden geldiğince yanıt 
vermeye çalışacağım. Mali disiplinle ilgili Genel Başkan Yardımcımız, AKP’nin 
aslında orta vadeli planından hareketle sanki vizyonel bir adım atıyormuşçasına 
açıkladığı ekonomik vizyonda temel referans aldığı mali disiplinin demokratik 
yönetim için doğru yönelim olmadığını beyan ettim. Yani bunu bir referans 
noktası olarak sunmak… Evet, Faik Bey’in, bütçe içinde mali disiplin, illa 
mevcut bütçe yapısını koruyun demek değil… “Yeni mali sigortaya nereden 
kaynak bulacaksınız?” diye sorulduğunda, ki genelde muhalefete böyle şeyler 
sorulmaz dünyada ama bizde nedense iktidara “Bu parayı nereye harcıyorsunuz?” 
diye sormayanlar, “Sen bunun parasını nereden bulacaksın?” diye soruyor bize. 
Gerekirse savunma harcamalarından aktarırız, diye cevap verdik. Dolayısıyla aynı 
şey çocuk bütçesi için de geçerli. Az önce belirttim. Nüfusun 1/3’ine karşılık gelen 
bir kesiminden bahsediyoruz. Bu hani %0.5’lik bir seviyeden %5’e çekmekle 
mümkün. Yeter ki elinizde olan kaynakları doğru kullanın. Yani bu ülke hiçbir 
şekilde almadığı doğalgaza 3.5 milyar dolar ödeyebiliyor. İşte birilerinin elinde 
bir yerlere sıfırlanan paralar, milyar dolarları aşıyor. Kent rantı yürümüş durumda 
ve bu, hiçbir şekilde kentte yaşayan insanlara da dönmüyor işin ilginç yanı.

Özelleştirmeyi destekleyen bir parti diyorsunuz ama zaten desteklesek ne 
olur, desteklemesek ne olur? Özelleştirecek pek bir şey kaldı mı bilmiyorum. 
Maliye Bakanı, açıklamasında satacak bir şey kalmadı, demişti ama varsa sakın 
söylemeyin, haberleri olursa satarlar. Yani hocam, haklı olduğunuz çok yer var 
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ama şöyle bir durum var: Ortada korkunç bir iktidar var. Bizim ortaya koyduğumuz 
şey var en azından. Bu tabloyu aşağı yukarı pozitif bir yere çekebilecek bir 
vizyonumuz var. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yani 
haksız olduğumuz yeri de lütfen söyleyin düzeltelim. Buna da itirazımız yok. 
Faik Bey ile de konuşuruz; gerekirse şey yapar… mali hizmet noktasındaki 
tutumunu değiştirir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Serdar Değirmencioğlu: Olabildiğince hızlı yanıt vermeye çalışayım. 
Kooperatif vb. çalışmalar noktasında, ben minimalist düşünmekten yanayım. Sizin 
söylediğiniz tartışmalardan bağımsız bir tartışma açmak istemiştim. Çocukların 
herhangi bir yerde kolektif çalışma yapması, üzerine bir ad koymadan da kolektif 
çalışma yapması, başlı başına şu an müthiş değerli bir şey. Yani böylesine geriye 
çekilmiş, böylesine bireyselleştirilmiş, acizleştirilmiş bir toplum içinde bu aslında 
başlı başına önemli. Diğer yandan, çocuklarla bire bir çalışan biriyseniz, şunu da 
görmek mümkün. Bence özgür örgütlenmenin ölçülerinden birisi, atılan önemli 
adımlar başka adımları getirir ama adım atacak insanları da seçmek gerekir. 
O yüzden, her bir şeyi en son adıma dek getirmeleri üzerine konuşmak yerine 
önemli adımları atarak kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışmaları önemli. 
Yani şu soruyu sormak önemli: Neden Migros’a giren elma, başka küçük bir 
markete giren elmadan daha kof bir elmadır? Neden bu acaba müthiş bir yakıt 
israfına neden olmaktadır? Neden acaba parasız takas yolunu düşünmeyelim? 
Neden benim yediğim içtiğim şeye yetmişinci yılına giren Ülker karar veriyor? 
Ülker’in pazarlama politikaları nasıl politikalardır? Bunları birilerinin düşünmeye 
başlaması, yani benim eleştirel düşünme olarak nitelendireceğim ve belki 
ulaşılmasını isteyeceğimiz yerlere ulaşma manası taşımaktadır. Ama eğer sizin 
söylediğiniz anlamda söyleyecek olsaydım, sosyal demokraside sizin istediğiniz 
şeyler ayak bağı sayılmaktadır ve birçok insan sosyal demokraside, bu tür 
toplantılarda konuşulmamasını diler. Deminden beri biz CHP ile çıkıp soruları 
alıyoruz, anlatabiliyor muyum? Ama konuşmak gerekiyor. Teşekkür ederim.

Kudret Lordoğlu: Ben çok kısa olarak bir şey söylemek istiyorum. Bir 
ekleme daha doğrusu. Benim önerilerim arasında şu vardı: Mutlaka şartlı nakit 
sisteminin yerleşmesi değil sadece, şartlı nakit sistemi ya da başka şeyler, bunlar 
araştırabilir ama asıl olması gereken, her insanın insan olmasından dolayı asgari 
bir yaşam gelirine sahip olması gerekir ve bunların da sosyal yardımlar dahil 
olmak üzere hak temeli ile verilmesi gerekir. Yoksa AKP’li belediye başkanı ya 
da bir başka partinin temsilcisinin dağıttığı yardımlar olduğu zaman, o yardım 
hak temelli olmaktan çıkıyor. Sadece dini referansla ya da sadece partiye oy 
vermekle ilgili bir sonuç veriyor. Kömür dağıtımlarını biliyorsunuz… Yani 
bunlar sosyal yardım dağıtmalarını ne kadar artırmış olsa bile milli gelirin %1’i 
üzerinden ama dediğim hak temeli üzerinden, sosyal yardım mekanizmasının 
yerleşmesi ve konuşlandırılması gerekir. Aksi takdirde biz sadece yandaşa, 
partiye destek sağlamış oluruz. Bugün bu durum onu gösteriyor. Evet, benim 
söylemek istediklerim buydu.

Ayhan Ural: Ben sayın başkana da bir soru sormak istiyorum. Sanırım 
üniversiteyi olumsuzlayan bir ifade kullandı açılışta. Şimdi bunu biraz tartışmak 
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gerekiyor doğrusu. Çünkü üniversiteleri Türkiye üniversitesi bağlamında 
düşünmediğinizi, genel anlamda kurumsal olarak eleştirdiğinizi düşünüyorum, 
ifadenizi öyle anladım. Ancak Necla Hocam üniversiteler üzerinden bir senaryo 
önerdi. Dersteki küçük bir eylemi söyledi. Aslında bu senaryoları akademide 
tartışma ya da düşünme ortamını bulamadığımız zaman kim yapacak, nerede 
yapacak? Sizin bu eleştirinizin, olumsuzlamanızın arkasında bir alternatif ya da 
seçenek var mı? Doğrusu umudu, özgürlüğü, eylemi üreteceğimiz, bu manada bir 
alan ya da kurum söz konusu mu? Akademiye yönelik bu eleştiriyi, Necla Hocam 
da hem akademik hem de politik anlamdaki eylemliliği açısından değerlendirir 
diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Fikret Başkaya: Şimdi üniversiteler, bütün eğitim sistemleri, bugünkü bu 
mevcut sömürü ve yağma, talan düzenini meşrulaştırmak, sürekliliğini sağlamak 
için kurgulanmıştır. Bu hiyerarşi içinde üniversite onun istisnası değil, bilakis 
üniversite gerici bir kurum. Türkiye’nin en gerici kurumlarından biridir. Türkiye 
abartılmış bir versiyonu, en uç versiyonu ama dünyada da üniversiteler akademi 
değildir. Mesela işkence ile öldürme konusunda, Amerikan üniversitelerinin 
kırk yedi tanesinde özel çalışmalar yapılmıştır bir zamanlar. Şimdi siz Amerikan 
üniversitelerinin dünyanın gerçeğiyle bir ilgisi olduğunu düşünür müsünüz? 
Herkesin ağzında Harvard var. Harvard’da ben bir etüt için, bir çalışma için bir 
araştırma yaptım. 163 tane tıp profesörünün maaşını yedi tane şirket ödüyor. 
Şimdi o profesörler, o şirketten para kazanacak, ondan sonra ilaç verecek… 
Yani bugünkü üniversiteler gericilik yuvalarıdır. Bunlar yeniden yapılandırılırsa, 
o zaman işte biraz daha önü açılabilir. Fakat istisna olarak kalıyor bunlar. 
Ben üniversitede hocalık yapmış biri olarak biliyorum. Ne zaman işin esasına 
dokunduğun zaman kendini hapiste buluyorsun. Dolayısıyla sadece Türkiye 
üniversiteleri değil, bunlar tamamen zaten baştan itibaren resmi ideolojinin 
ürettiği kurumlar. Şu anda resmi ideoloji ve dinle de harmanlandı. Din soslu 
bir biçim alıyor. Dolayısıyla bunları açıkça teşhir etmek lazım. Çünkü bunun 
alternatifi mümkün. Yani akademik olarak, siz soru sorabiliyorsanız cevap vardır. 
Dolayısıyla söyleyeceklerim bu. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı?

Necla Kurul: Ben kendi kişisel deneyimlerim üzerinden, hem de üniversiteler 
konusunda biraz yazmış, çizmiş birisi olarak, genel olarak Fikret Hocamın 
üniversiteler, mevcut sistemin yeniden üretilmesini sağlayan çok temel ideolojik 
aygıtlardır görüşünden yola çıkıyorum. Ben buradan bakıyorum. Yani Ayhan 
Hoca gibi hocaların olabilmesi, paternalizm ve oto sansürlenmiş düzen karşısında 
ezilenlerin yanında konumlanmış, orda işçi sınıfının organik aydınları ya da işçi 
sınıfının bireyi olabilmesi… Böyle bireyler az sayıdadır. Genel olarak makine, 
mekanizma, üniversite mekanizması ne yazık ki bu şekilde işler. Ama üniversite 
alanı yapısal olarak böyledir, bir şey yapılmaz denemez. Üniversite alanı, aynı 
zamanda toplumsallığın olduğu her yerde olduğu gibi politik alandır. Sadece 
güçsüzüz. Oradaki politikayı yükselttiğimizde üniversite alanı, meta düzenin 
bir alanı olmaktan çıkıp özgürleşme alanı haline, hem öğretim üyeleri için hem 
de idari personel için hem de öğrenciler için özgürleşme alanı haline gelebilir. 
Yani mücadele yeridir aynı zamanda. Dolayısıyla yapısal olarak üniversiteler 
böyle, okullar böyledir söylemi bizi kısıtlıyor. O alanda çalışma yapmalıyız. O 
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alanın içinden demokratik üniversite, eşitlikçi üniversite çalışmalarını sürdürmek 
zorundayız. Bu mücadeleyi yürütürsek, üniversite Ayhan Hoca’nın hayalindeki 
üniversiteye biraz daha yaklaşabilir. Bu açıdan bakmak lazım. Beni yetiştiren, 
kendi kişisel deneyimlerim, arkadaşlarım, sendikadır, sokaktır, mücadelenin 
kendisidir. Ben gerçeği burada daha çok gördüm. Uzaktan masa başında 
yapılan bir şey değil. O yüzden pozitivist yöntemler de, metafizik yöntemler de 
üniversitelerde gerçekten çok hâkimler. Biz diyalektiği yeniden, tarihsel maddeci 
düşünceyi yeniden üniversitelere koymalıyız. O yüzden şu cümle gerçekten çok 
hoşuma gider; “Diyalektik, gerçekliğin olumsuz kurgulamıdır.” Üniversiteler 
bugün suskun. Bugün yağmaya, hırsızlığa, bütün bunlara bir tek üniversite sesini 
çıkarmamıştır, hiçbiri “politika yapmamıştır”. Bu yüzden hepsi sessiz.

Fikret Başkaya: Ben Serdar Değirmencioğlu’na söz vermeden evvel bir 
şey söyleyeceğim. Şimdi ben “Paradigmanın İflası” adlı kitaptan ceza aldım ve 
ceza kesinleşince asistanlarımdan birkaçı, bir iki cümlelik bir metin yazmışlar. 
Protesto ediyoruz, hocamızı destekliyoruz diye ve o kâğıdı gezdiriyorlarmış 
fakültede. Bir dekan yardımcısına vermişler. Demiş ki: “Ben bunu imzalamam.” 
Asistan sormuş: “Niye imzalamıyorsun?” Demiş ki: “Devlet ceza verdiğine göre 
bir bildiği vardır.” Şimdi bakın, bu laf Türkiye üniversitesinin %92’sinin, iddia 
ediyorum belki %98’inin kanaatidir. Devlet, diyor bir sebebi var ki cezalandırmış. 
Hocam buyurun.

Serdar Demircioğlu: Ben biraz Necla Hanım’ın söylediklerine katılmak 
istiyorum bir açıdan. Siz de çok iyi biliyorsunuz, 12 Eylül rejiminin ürettiği ilk 
kurum YÖK’tür. YÖK’ün üretilmesinin çok özel bir nedeni vardır. Başına geçen 
kişi, Türkiye’nin en iyi üniversitesinin kurucusudur ve korkunç bir insandır. 
Yani 12 Eylül’ün somutlaşmış bir yüzüdür. Bu rastlantısal değildir. Türkiye’de 
üniversitelerin toplumda oynamış olduğu rolün yok edilmesi amacıyla düzenlemiş, 
özellikle de sosyalizmin yok edilmesi için çok güçlü bir şekilde düşünülmüş bir 
şeydir. Bu nedenle, eğer biz reddedecek olursak, sanırım Necla’nın sürdürmemiz 
gerektiğini söylediği mücadeleyi toptan bırakmak zorunda kalırız. Benim 
sürdürdüğüm mücadele de böyle. Ben her gün bir patronun üniversitesine gitmek 
zorundayım, her gün kendi çabam bir mücadele. Elbette ki bu mücadelenin çok 
kısıtlı, eksik vs. olduğunu düşünebilirim. Daha yeni olarak eğitim için bunu da 
söylememiz gerekmiyor mu? Hangi rejim kendisini devirecek olan eğitimin 
gerçekleşmesini ister. Tam da bu nedenle siz ilköğretimden ortaöğretime, sonra 
yükseköğretime bakarsanız, kaçınılmaz olarak bu ortamlar, bu kurumlar birer 
mücadele kurumları olur. Bu nedenle, bu toplantıyı düzenleyen Eğitim Sen, 
Türkiye’deki bu mücadele geleneğinin başat temsilcilerinden biridir. Yani eğer 
birisi TÖB-DER ne oldu diye incelerse, Kayseri’de TÖS’lü öğretmenlere nasıl 
linç girişimi yapıldığını anlamaya çalışırsak, o zaman çok yakından anlarız. 

Doğası gereği bir iktidar, kendisini devirecek kurumların var olmasına izin 
vermez. O yüzden zaten, bizim burada bunu varsayarak, buna karşı mücadele 
etmemiz gerekiyor. Yoksa öteki türlüsü, çok ütopik bir şey olur. Ya beni yok 
edecek olan ilköğretim okullarını ben açtım. Haydi buyurun beni yok etsinler 
veya liseler kaldırılsınlar, yok edilsinler… Böyle bir şeyler yapmak isterler mi? 
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Neden Özal üç tane Milli Eğitim Bakanı seçti. Bu Milli Eğitim Bakanları, ona en 
yakın ve müthiş gerici insanlardı. Bunların hiçbiri rastlantısal değil. Onun için, 
böyle baktığımız zaman, sistematik bir mesele olduğunu kabul etmek zorundayız. 
Bu toplantıda o insanların ileride mücadele etme ve toplanma, bu araçlarla 
birlikte ama yalnızca bu araçlara da bağlı kalmadan dönüştürme gücüne sahip 
olduğunu görmek durumundayız belki. Çektiğimiz sıkıntıları yansıtan birisi de 
değilim. Tam tersi bu sıkıntılardan bir bölümü benim payıma da düştü. Teşekkür 
ediyorum.

Fikret Başkaya: Yani şimdi, bilimsel bilginin o kurumda çok kısmi bir 
özerkliği vardı. Şimdi siz sınıftan içeriye girip kapıyı kapattığınızda, sizin ilerici 
işlevinizi kimse engelleyemez. Fakat bu kapıdan girenin de olması lazım. Yani 
yolu oradan kesiyor. Dolayısıyla gide gide o yolu işlemez hale getiriyor. Hocam 
buyur, kusura bakma. 

Yücel Demirer: Aslında söz almayı düşünmüyordum ama Sendika genel 
başkanları, KESK’in, Eğitim Sen’in çok değerli üyeleri burada. Söylemesi 
bile zor. Yanlış bir kelime kullanırsam uzmanlar beni uyarsın. Bir gerekçede, 
bir araştırmada karşıma çıktı. Çocuk fahişeliğine bulaşmak noktasında Türkiye 
ünü olan bir ülke. Çocuk fahişeliği, çocuk istismarını hep konuştuk. Çocuk 
fahişeliğine, her neyse, nasıl diyebileceğimi bilmiyorum, bulaşmak noktasında 
dünya üzerinde bilinen, bu konuda kötü ünü olan bir ülke olduğunu akademik 
bir kaynaktan okumuştum, bu bir. İkincisi ben Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim 
üyesiyim. Dün Malatyalı ve birkaç yıl önce mezun ettiğim bir öğrencimden 
beni çok yaralayan bir mesajı, buraya gelebilen bir öğrenci ile aldım. “Hocam 
kente geldiğinizi duydum. Kapıya bir kamera falan konulmuştur. Ben kamuda iş 
arıyorum, gelemedim.” diye gelebilen bir arkadaşı ile mesaj yolladı. Attila İlhan 
şey diyor: “Ayrılık sevdaya dahil.” Acılarımız da hayata dahil… Dün benim için 
berbat bir gündü; çok üzüldüm. Yani bir yandan eziliyor çocukcağız. Biz böyle 
bir Türkiye’de yaşıyoruz. Böyle bir Türkiye’de CHP ile bu kadar çok meşgul 
olmayalım. Bu bir siyasi saptama değil. Sayın Ganioğlu, son derece hoş bir 
konuşma yaptı. Lütfen kendi üzerine de alınmasın. Aramızda CHP’li onlar varsa 
onlardan şahsi boyutta özür dilerim. Biz yine gelin yönümüzü Necla Hocamızın 
ifade ettiği gibi ütopyalarımıza doğru döndürelim. Serdar Hoca’nın yemek 
yeme öğüdünden çok etkilenerek, on, on beş madde bir şey saydı, gelin bunları 
konuşalım. Bu bir iç boşaltma cümlesi değildir. Bu Eğitim Sen mücadelemizde 
de… Ben size bir şey söyleyeceğim. Ben haddini bilmeye çalışan bir insanım. 
Ben akademisyenim, siyasetçi değilim. Siyasetçi olmak ayrı bir sorumluluk ve 
hazırlık gerektirir. Ama CHP’nin Tanrı yardımcısı olsun. Ama biz lütfen kendi 
işimize bakalım; hem sendikal mücadelede hem çocuk hakları mücadelesinde. 
Şurada konuşulacak çok kıymetli konularla uğraşalım. Ganioğlu, lütfen bunun 
sizle hiçbir ilişkisi yok. Ben burada bambaşka, farlı bir şey söylüyorum. Bunu 
söylemeden edemedim. Teşekkürler söz hakkı için

Bir katılımcı: İki tane kritik şey konuşmak istiyorum. Bunlardan birincisi 
Nejla Hoca’nın daha önce sözünü ettiği ütopya ile ilgili. Uğrakların olması çok 
iyi ama şey var… Çocuk işçiliği dün de konuşuldu, sürekli gündemimizde zaten. 
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Belki Kudret Hoca bir şeyler söyleyebilir. Bu uğraklar neler olabilir? Şartlı 
transfer tartışmalı ama işte okulla bağının kesilmemesi, o da tartışmalı... ILO’nun 
da hedefleri var ama işe yaramadığını biliyoruz. Buna ilişkin, bu uğraklarla ilgili 
esinlenmelere ihtiyacımız var. Hatta Fikret Hoca da bir şeyler söylemek ister. 

İkincisi de Serdar Hocama. Dün de konuşuldu. Hani çocukların tıpkı kadınlar 
gibi kendi hareketlerinin yaratıcısı, kurucusu olmasıyla ilgili… Şu anda mümkün 
mü ve bunun olanakları nelerdir? Biraz bunu şey yapmak istedim. İkincisi 
kafamızda çok tartıştığımız şeyler var çocuk işçiliği ile ilgili olarak. Buna ilişkin 
bir ütopya ile ilgili olarak, ütopyamız ne? Yani çocuk işçiliği sona erdirilmeli 
mi? Çünkü ben biliyorum dünyanın birtakım yerlerinde özgürlük hayal eden, 
eşitlik isteyen insanlar, bir yandan da çocukların çalışma haklarını konuşuyorlar. 
İşte Bolivya örneğinde, kendi yasaları ile çocukların çalışma yaşı, on yaşına 
kadar düştü. Bunun çok ayrıntısı var. Bu çok ezber oluyor ama hani buradaki 
tahayyülü nasıl yapacağız? Hani çocuk işçiliği meselesine nereden bakalım? O 
zaman bir çocuk emeği sömürüsünden ayrı bir şey oluşturacağız. Hakikaten biraz 
esinlenmeye ihtiyacım var. Herkesin merak ettiği gibi… Çok teşekkürler.

Fikret Başkaya: O zaman soruların hepsini alalım. Herkes demokratik olarak 
karar vermeli. Geciktirmeyelim diyorsanız hepsini alalım, sonra da topluca cevap 
verelim.

Bir katılımcı: Mikrofona gerek yok. Sesim duyuluyor zaten. Değerli sunuşlar 
için teşekkürler. Serdar Bey’in en son konuşmasında belirttiği kısımda, çocuk 
kavramını kullanmıyoruz, çocuklar kavramını kullanıyoruz; çoğulcu olsun diye. 
Tek tiplikten şikâyetçi oldu. Onun üzerinden aslında şimdi genel merkezimizin 
genel başkanı da, Zafer Bey de benzer şeyler sunduğu için soruya ortak cevap 
verebilirler diye düşünüyorum. Şimdi biz yıllardır tek tip zihniyetine karşı 
mücadele veriyoruz. AKP’nin 4+4+4 eğitim sistemine karşı… Gerçi bugün Zafer 
Bey’in sunumunda vardı; CHP’nin eğitim politikasıymış. Bizim sendikamızın 
da geçen 4+4+4 eylemlerinde önümüze koyduğu bir alternatifte, 8+4. Aslında 
zorunlu eğitimin burada olup olmayacağını tartışmamız gerekirken, biz bir 
şeyin alternatifi olarak başka bir alternatif ortaya koyuyoruz. Burada Fikret 
Hocamın söyleminden gideceğim. Yani biz üniversite olarak, eğitim kurumu 
olarak, mevcut sistemin devamını sağlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Yani 
bugüne kadar 1923’ten 2000’e kadar baktığımızda eğitimde temel paradigmamız 
var. Nedir? Laik, bilimsel, akademik ama yanında anadilde eğitimin de olması. 
Bu bakımından yeniden baktığımızda, bugün AKP’nin 2000’den sonra gelen 
politikaları, bu on iki yıllık iktidarın, bunun içeriğinde muhtemel bir eğitim 
modelini oluşturması olarak çok da farklı bir anlama gelmiyor. Bugüne kadar 
Türkiye’yi yönetenler kendi siyasal perspektifini, kendi modelini oluşturmuştur. 
Bugün yönetenler de kendilerine göre oluştururlar. O zaman, bizim aslında burada 
tartışmamız gereken, eğitimde alternatif model tartışıyoruz ki konu başlığımız da 
zaten bu.

Zorunlu eğitim konusunu da tartışmamız gerekir. Bir de eğitimin 
özerkleştirilmesini tartışmamız gerekir. Ama eğitimin özerkleştirilmesiyle 



396

ilgili çok tartışmamız gerekir. Yani bugün Kürdistan’daki eğitim politikasıyla 
Karadeniz’deki eğitim politikalarının aynı olmasını beklemek sakıncalı. Az 
önce Dersim’den hocamız eğitimle alakalı konuştuğunda, bir hocamız ekleme 
yaparken şunu söyledi: Sadece Kürtler için istiyorsunuz. Hayır, sadece Kürtler için 
istemiyoruz. Ege’deki bir eğitim politikası, Akdeniz’deki bir eğitim politikasının 
fırsat eşitliğini yaratacaksa, bizim öncelikli olarak yarar koşullarını esas alarak bir 
eğitim modeli oluşturmamız gerekiyor. Bence bugün bunun üzerinde durulması 
gerekiyordu. Konu başlığına ya da sunumlara eklenecek olan…  Hani Nejla Hocam 
ütopyalardan bahsetti. Gerçekten de benim ütopyam, eğitimin özerkleşmesi 
gerekiyor. Nasıl ki üniversitelerin özerkleşmesinden bahsediyorsak, ilköğretim, 
ortaokul ve lisenin özerkleştirilerek bir model olması gerekiyor. Biraz önce diğer 
sunumda da vardı; 1909 yılında Fransızcanın yanında Rumca ve Ermenice seçen 
bir öğrenci, bugün eğer Lazistan’da yaşıyorsa Lazca’yı, Kürdistan’da yaşıyorsa 
Kürtçe’yi seçebilmeli diye düşünüyorum. Bu anlamda eğer sormak doğru olursa, 
hem Kamuran Başkanımız hem de Zafer Bey, bizim alternatif modelimizde niye 
başka bir zorunlu eğitim dayatması yapıldığını belirtirlerse sevinirim. 

Kamuran Karaca: Tabi ben kendi adıma söyleyeyim. O sizin kendi 
yorumunuz, kendi kişisel düşünceiz açısından değerlendirilebilir ama bu konuya 
pek bir girmem. Teşekkürler. 

Adalet Bayramoğlu Alada: Konuşmacılara çok teşekkür ediyorum ama 
özellikle Necla Hocama çok heyecanla sunduğu konuşmasıyla, uzun zamandır 
kaybetmiş olduğumuz, içimizdeki heyecanı tekrar alevlendirdiği için teşekkür 
ediyorum. Ama Yücel Hocamın dikkat çektiği noktada ben de bir şey söylemek 
istiyorum. Yani bizim açımızdan güzel; Fikret Hocam dedi ki kapıyı açıp içine 
girdikten sonra, dershane kapısını kapattığımızda orası bizim, dedi. Hiç böyle 
olduğunun düşünmüyorum. Yani paternalizm kıskacını koyduğumuzda artık 
karşımızdaki öğrenci başka bir öğrenci. Artık kapıyı kapatıp istediğimiz kadar 
bütün düzene karşı, sosyalist ideallere karşı böyle bir yerden durduğumuz 
noktada… Ben her gün derse girip çıktığımda yaşıyorum. Son derece küçülmüş, 
işe yaramaz, fosilleşmiş birine bakan gözler altında çıkıyorum derslere. Yerel 
yönetim dersini veriyorum. Klasik müfredatta olması gereken, bugünkü yerel 
yönetimin müfredatını anlatıyorum. Gerçekliğini anlatırken de diyorum ki 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi neden Hakkari’ye karakol yapıyor? Niye Hakkari 
ile birlikte altı, yedi şehre karakol yapıyorlar arkadaşlar, bunu konuşalım, dedim. 
Hocam bu konu içinde bir şey mi? Ama dersin konusu belediye ve belediyeler. 
Neden karakol yapıyor, bunu sorgulayalım. Ya da Validebağ’da kıyamet kopuyor; 
insanlar sabahlıyor, çadırlarda yatıyorlar. Hadi buradaki rant üstünden ortaya çıkan 
kavgayı anlamaya çalışalım, Üsküdar Belediyesi’nde. Toplum, demokratikleşme 
yönetişim, katılım… İşte bütün bunları yerel yönetimlerde öğrenmiyor muyuz? 
Hadi tartışalım. İstediğimiz kadar onların diline inmeye çalışalım artık gitmeyen 
bir şeyler var. Artık toplum ve gençlik değişti. Ütopyaları bırakın, dersin odağında 
bahsettiğiniz bir şeyi dinlemeyen bir gençlik var. Sizi ciddiye almayan bir kitle 
var. Konu sadece kendime dönük de değil; olabilir ki yeterli nitelik göstermiyor 
da olabilirim. Yeterli anlatım özellikleri göstermiyor da olabilirim ya da öğretim 
üyesi olarak kişisel zaaflarım dinletmiyor olabilir ama artık karşıdaki öğrenci 



397

bunu dinlemiyor. Çok acil, diyor ki, kamu sınavlarında çıkan soruları bana 
ver. Cevaplarını anlat, onların üstünde dur. Dolayısıyla ütopya bir yana, hani 
kamu anlatırken, oradan bakışı ortaya koyduğumuz yerde bile algılarımızın son 
derecede daraldığını görüyorum. Farkında olmamız gerekir. Böyle bir hissiyat 
içinde her gün bu işi yapıyoruz ve yanı sıra da halihazırda gökten gelen kâğıtla 
hocam “konuşma”, diyor. Konuşursan en az kınama cezası gelir, diyor. Görevden 
alınan son YÖK başkanı, kendi imzaladığı kâğıtta öğretim üyelerine kamuoyunu 
yanıltıcı konuşmamalarını söylüyor. Bunun da altını imzalıyor. Görevden alındığı 
gün de diyor ki akademi suskun, akademi konuşmuyor. Dolayısıyla bu kâğıt, 
bir yandan yukarıdan geliyor ama aşağıdan da böyle bir öğrenci gerçekliği var. 
Hani arada kalan kıskaç içinde Eğitim Sen’e çok fazla bir şey biçiyormuşuz gibi 
geliyor. Eğitim Sen’e ve Eğitim Senli hocalara.

Serdar Hocam, şeye çok katılıyorum, özellikle alternatif bir çocuk politikası 
için yerelden olaya bakmaya. Aynı son dönemde, yerel yönetimde cinsiyetçi 
bütçe, katılımcı bütçe üzerinden kadına dönük yavaş yavaş hayata geçirilmeye 
başlanan bu politikanın yerellerde çocuk üzerinden, belediye bütçelerine çocuk 
bütçesi ve buna katılımcı bütçe noktasında… Yani hep CHP’nin programına 
yönelik taşlamada bulunuyoruz ama hani orada mesela neden eğitim tüm gün 
oluyor? Hiç bu programın hazırlanmasında çocuklara danışılmadı mı? Çocuklara 
bir katılım alanı tanınmadı mı? Niye tam gün? Hangi müfredatla tam gün? Bunu 
hangi öğrenciye sorarsanız reddedeceği bir şeydir. Yerellerde çocuklara katılımcı 
bütçe yönetimi hayata geçirmenin, en azından şu düzlemde, şu hukuki çerçevede 
gerçekten alternatif bir politika olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. 

Sevgi Usta: Benim Kuvvet Bey’e sormak istediğim bir şey var. Kendi açısından 
olduğu için. “Çalışan çocuklar” olarak isimlendirdiniz, bu da ayırma bir tanım 
oluyor. Var olan sistemde iki türlü çocuk ayrımı yapılıyor. Birincisi yetişkinlik 
rolüne zorlanan çocuklar; erken yaşta çalışmaya bırakılan çocuklar, genel 
gelişme, bedensel ve zihinsel olarak tehdit altında olan çocuklar bunlar. Bir de bir 
diğer çocukluk var Türkiye’de, okullu çocuklar. Bu da üzerinde pek düşünmeye 
çalışmadığımız çocuklar. Bu çocuklar, evde hiçbir iş yaptırılmayan ve hep çocuk 
kalacak olan çocuklar. Anne baba tarafından hiçbir sorumluluk verilmiyor. 
Anne ve babalar, sadece öğrenimlerini tamamlasınlar, kendilerinden daha iyi bir 
mesleğe sahip olsunlar diye…  Sen sadece okula git, ben her şeyi yaparım, sen 
elini bir şeye sürme, diyen anne babalar çoğunluğu var. Çocuk, hakları algısını 
sadece haklardan bahsedildiği için okullarda, sadece bunun sorumluluk kısmını 
yok sayan bir şeyi görüyor. Dolayısıyla da anne babanın velayet hakkının yasal 
sorumluluğu, kendi bildiğini, bütün birikimlerini çocuklara aktarması, çocukların 
evin içinde birlikte yaşam koşullarını öğrenmesi, sorumluluklar alması, bireysel 
olarak da tek başına kaldığında yemek yapması, temizliğe kadar gelmesi… Bu 
açıdan velayet, bakılması gereken bir sorumluluk hali. 

Şimdi, çocukların çoğu okuldan nefret ediyor, okula gitmek istemiyor. Mesela 
çocuklarla ilgili 4+4+4’ün son 4’ü çok iyi bir alternatif olabilir. Gerçekten 
artık okullardaki eğitimden nefret etmiş çocuklar neredeyse. Okulu yok etmek 
isteyebilirler. Şimdi bu çocuklarla ilgili şöyle bir çalışmayla, şöyle bir şey var. Beş, 
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altı sene önce bir gazete haberi vardı. Hangi ülkeden olduğunu hatırlamıyorum. 
Ünlü pizzacılar ve hamburgerciler çocukların çalışabileceği bir yer açmıştı ve o 
kadar çok çocuk çalışmak istemiş ki çok şaşırmışlar bu kadar çok çocuğun, çok 
küçük yaşta bunu istemesine. 5-6 yaşındaki çocuklar bile burada çalışıyorlar, bir 
para almıyorlar çalışmak için. Türkiye’de de İstanbul’da böyle bir yer açıldı ve 
üstüne para veriyorsunuz. İki-dört saat için 8 lira ödüyorsunuz. Bütün çocuklar, 
özellikle ekonomik durumu iyi olan çocuklar, buraya gidiyorlar hafta sonu. Çok 
da memnunlar böyle çalışmaktan. Şimdi o zaman çalışmak nedir? Bu anlamda 
biz çocukluktan itibaren hep bir meslek sahibi olsun diye bekliyoruz ve böyle bir 
süreç var ve herkesin istediği iyi bir mesleğim olsun, para kazanayım... Ve çalışma 
nedir, bizler için ne ifade ediyor çocukların çalışması? Hiç mi çalışmadı bunlar? 
Okul dediğinizde, sadece kapalı bir alana çocuklar gitsin, gerçeğe aykırı bilgilerle 
doldurulsun ve hayatın içine atılsın. Bu mu anlaşılıyor? Ne anlamamız gerekiyor? 
İkincisi de, uluslararası bütün çocuk hakları sözleşmelerinde ihlal edilen hak, 
ekonomik haklardır. Çünkü çocuk çalıştığı durumda eve para kazandırdığı zaman, 
aile yapısı değişmek zorunda. İstanbul’da yapılan bir çalışmada şu görülmüş: 
Çalışan çocuklar eve ekmek götürüyorlar, eve ekmek götürdüklerinde konumları, 
statüleri değişiyor. Evin içinde daha güçlü bir pozisyon elde ediyorlar. Şimdi bu 
çalışmak üzerine madem alternatif politikalardan bahsediyoruz, o zaman çalışma 
dediğimiz şey nedir, üzerinde ne düşünüyorsunuz?

Fikret Başkaya: Şimdi bu sorular çok fazla ve vaktimiz çoktan geçti. Şöyle 
bir yöntem izleyelim isterseniz. Şu ana kadar sorulan sorulara cevap verilsin. 
Soruları olanlar buradaki kime soracaklarsa, sorularını daha sonra sorsunlar. 
Çünkü hem hepimiz çok yorulduk, onun için soruları burada bırakıyorum. 

Bir katılımcı: Tek bir cümle söyleyeceğim Zafer Bey’e teşekkür ediyorum. 
Benim aslında iki sorum var ama ben bunu özellikle öğrenmek istiyorum. Zafer 
Bey’e sormak istiyorum. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden bahsederken bir 
de Türkiye’de çıkartılan çocuk hakları ile ilgili sözleşmeden bahsetti. Burada 
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi üzerinde çekinceler 
koyduğu maddeler var. Bu bildirgenin tamamının Türkiye’deki yasalarda geçmesi 
yönünde bir tartışma olup olmadığını öğrenmek istiyorum sadece.

Fikret Başkaya: Evet soruları kesiyorum. Benle ilgili bir soru vardı. Kısaca 
söyleyeyim. Şimdi çalışan çocuklar meselesinin çözümü şöyle olabilir. Nasıl bu 
dünyada kölelik yasaklanmışsa yoksulluk da yasaklanır. Yoksulluk yasaklanırsa 
başka yasaklara gerek kalmayacak hale gelebilir. Fakat mesela şimdi kölelik 
yasaklandı, kölelik tam ortadan kalkmadı ama epey de mesafe kaydedildi. Hayırlı 
olur diye düşünüyorum. Söyleyeceğim o kadar. Şimdi o sorular kime geldiyse 
lütfen cevaplasın. 

Kuvvet Lordoğlu: Ben çok kısa olarak söyleyeyim. Çocuk işçiliği konusunda 
soruldu. Baştan sunu söyleyeyim ki çocuk işçiliği konusunda, ben çocukların 
6-17 yaş grubundaki çocukların hiçbir şekilde çalışmaması gerektiğinin makul 
bir cevap olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunun da çok geniş bir arka planı 
var. Yoksulluğun kalkması vs. şeyler var. Ama okulla bağının devam etmesinin 
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çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada, okul dediğimiz zaman, okuldaki 
eğitimin ve mevcut niteliğinin de yüksek bir eğitim olması lazım. Ezbere dayalı 
test sistemi ile mevcut sistemin aynen devam ettirilmesi eğitim değildir aslında. 
Yani siz çocuğa bir şeyler anlatıyorsunuz, çocuk da size ne kadar iyi tekrarlarsa 
başarılı oluyor. Böyle bir şey eğitim olamaz zaten. Yani dolayısıyla da eğitimin 
niteliği ile ilgili de düşünmemiz ve bunun üzerinde tartışmamız gerekiyor. Yani 
çoktan seçmeli sınav vs. Burada sözü de uzatmak istemiyorum ama özet olarak, 
çalışmanın mümkün olduğunca, hatta yetişkinlerde bile kaldırılması gerekiyor. 
Madem ütopyalarımız varsa, bu ütopyalarımızı da gerçekleştirmeliyiz. Mümkün 
olduğunca az çalışmalıyız. Kendimize çok zaman ayırmalıyız. Yoksa çalışma, 
hayatın amacı haline dönüştüğü zaman, başka hiçbir şey yapamaz hale geliyoruz 
ve kapitalizmin esiriyiz. Sözlerim bu kadar. 

Zafer Ganioğlu: Şimdi son sorudan başlayayım. Yani Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Bildirgesi’ni Türkiye imzalayıp TBMM’de de onayladıktan 
sonra, işte Türkiye’de hazırlanan bu bildirgenin geçerliliği kalmadı. Yani bunu, 
süreci anlatmak için söyledim. Çünkü uluslararası sözleşmeler, iç hukukun 
üstündedir. Yani dolayısıyla burada bir çekince yok. Burada yapılan bir şey de 
yok. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde Türkiye’nin şart koyduğu maddelerin 
bir kısmının kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verdiğimizi biliyorum ama 
çıkışta sizin iletişim bilgilerinizi alıp detayları siz vereyim. Öte taraftan diğer 
sorulara gelince, 1+8+4 modeli ile ilgili soruduğunuz soru... Neden böyle bir 
model olduğuna dair eğitim raporumuzda gerekçeleri ile anlatıyor. Arkasından 
gelen altı, yedi tane politika raporumuz var. CHP web sitesinde de var. Bu 
eğitimin büyük bir meselesi, zorunlu eğitim illa tek tipleştirme değildir. Bütün 
raporlarda, aslında paydaşlar ve hedef kesimle ilgili onların görüşlerini almak için 
pek çok toplantı yaptık. Ama tabii Serdar Hocamın deneyimlerine sahip değiliz. 
Çocuklarla yaptığımız toplantılarda çok fazla şey yaptığımızı düşünmüyorum. 
Yani üretebildiğimizi düşünmüyorum. O yüzden de şöyle bir noktaya vardık. 
ODTÜ Sosyal Politikalar Bölümü’nde çalışan birkaç hocadan destek aldık. 
Onlar, özellikle ayrımcılığa maruz kalan yoksul çocuklarla ve farklı toplum 
kesimlerinden ailelerin çocuklarından aldıkları araçlarla, görüşmelerle bize 
kaynak taşıdılar. Onları referans alarak politika oluşturulmasında bir şey yaptık. 
Bu görüşlerden faydalandık. Ama aksine gelen eleştiri, tam gün eğitimi çocuğa 
sorsanız istemeyecektir biçimindeydi. Fakat tam gün eğitim şu demek değil. 
Çocuk sabahtan akşama kadar ders görmüyor tabii ki. Eğitim raporunda, tam 
gün eğitimden kastımız, açık bir şekilde bulunuyor. Size de ulaşmasını sağlarım. 
Başka soru yok herhalde. Teşekkür ederim.

Nejla Kurul: Değerli arkadaşlarım, gerçekten tartışacak çok şey var. 
Çoğu kişi de sorusunu soramadı ama süre kısıtlı. Aralarda biz yine konuşmayı 
sürdürürüz. Ben birkaç şeye değinmek istiyorum. Ana dilde eğitim meselesinde, 
Eğitim Sen’de artık genel olarak, yani zaman zaman belli tartışmalar sürüyor 
olsa da -bu nasıl olacak, nasıl yapılacak biçiminde- bunun bir hak olduğunu 
söylüyoruz. Nedenini şuradan koyuyoruz: Kültürel bir varlıktır; korunmalıdır. 
Milyonlarca insan bu dili konuşuyorsa, ülkemizde ya da bölgede bu dilin 
konuşulması en temel insan haklarından birisidir. İkincisi de, eğitim bilimciler 
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olarak, pedagojik değer üzerinden, başka bir dil öğrenmenin çocuğun duygu 
dünyasında yarattığı baskıların, tek tipleştirme karşısında karakterindeki 
dönüşümün, onu ne kadar zorladığının pedagojik yönleriyle ilgilidir. Bu yüzden, 
çok dilli eğitim güzeldir arkadaşlar. Hayatın çeşitliliğidir. Mehmet Uzun’u kendi 
dilden okumaktır. İngilizce’yi bile, Shakspeare’i kendi dilinden okumaktır. 
Çünkü İngilizce’yi öğrenemiyoruz, çünkü ülkemizde araçsal olarak kaldığı için 
dili burada öğrenemiyoruz. Kimse doğru dürüst, eğer yurtdışında yaşamamışsa, 
dil eğitiminde başarılı olamıyor. Bu bakımdan çok dilli eğitim meselesi üzerinde 
durmalıyız. Ama bunu şöyle ele almalıyız. Şimdi ben bir tez de yaptırıyorum. 
Ana dili Kürtçe ve Arapça olan öğretmenlerin, kendi yaşadıkları deneyimlerini 
ve kendi çocuklarının eğitimi hakkında ne düşündüklerini ve bundan sonra ne 
yapabileceklerini irdeleyen. Çünkü bundan sonra şöyle bir şey var. Sisteme de 
eklemlenmiş Kürtlerin bir kısmı, çocuğunun geleceği için Türkçe ve İngilizce’yi 
iyi bilsin diyor. Ama ben çocuğumun illa dili bilmesini istiyorum. Çocuğunun 
üzerinde patriarkal bir baskı… Bir şeyde de çocuk hakkını engellemiş olur bu 
bağlamda. 

Bir süre önce, bir kongrede arkadaşımız şunu dedi: “Çocuğumuz üç yaşına 
kadar ben Kürdüm, dedi ve Kürtçe konuştu. Çocuk okula gitmeye başladığında 
benle Kürtçe konuşmayı kesti.” Yani dışarıdaki alanda olup bitenler de etkiliyor. 
Bundan sonraki bir çıkış noktası nasıl olabilir? Bunları hep birlikte tartışmalıyız. 
Tartışmalıyız rahatça. Birbirimize güvenerek tartışmalıyız. Açarak dünyamızı 
tartışmalıyız. Net olmalıyız bu konuda. Türkiye’nin demokratikleşmesine çok 
katkı sağlayacak bir şey bu. O yüzden de özerkliği şuradan kuruyorum ben 
mesela; bir arkadaşımız Fikret Hoca’ya sordu ama radikal demokrasi deneyimi, 
Kürt hareketinin ortaya koyduğu ufuk, komünist ufka yakın ara ufuklardan 
birisidir. Çok ileri bir radikal demokratik tedbirler ortaya koymaktadır. Bu 
açıdan önemlidir ama benim için önemi şudur: Batıda kaybedilen ruhu diriltmeyi, 
kendi gücünü sınamayı, kendi yaratıcılığını zorlamayı, kendi alanında bir şeyler 
üretmeyi tartışarak bunu başlatabilmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, bu bakımdan çok önemlidir bu deneyimler. Bunların, Gezi 
Hareketi sonrasında, bizim, bu iki oluşumun, yan yana gelip kendi akıllarını ve 
yaratıcılıklarını sınayabileceği yeni ortamların yaratılması gerekliliği vardır. Bizim 
hayatımıza yön veren bir soru vardır: “İnsan hakkı, toplumsal yaşamı adlandırabilir 
ve dönüştürebilir mi?” Biz buna evet diyenlerdeniz. O yüzden, sınıflarımızda ne 
kadar zorlansak da, oradaki yalnızlığımızı aşmanın yolu daha büyük kitlelerle 
de buluşmak. Üniversiteler bizi zorladığında sokaktayızdır. Sokak zorladığında 
başka bir alandayızdır. Ama iç dünyamızı öldürmek istemiyoruz. Canlı, dinamik, 
yaratıcı insanlarız ve potansiyelimizi yıkmak, her gün eritmek isteyen iktidar 
karşısında gücümüzü açığa çıkaracak ortamları, alanları yaratmalıyız. Çocuk 
işçiliğinin ara olanakları ne olabilir derken, bu çocuklar çalıştırılamaz. Bu bir 
yasa maddesidir aynı zamanda. Ama çalışma kavramını çalışmak da önemlidir. 
Neden derseniz eğer, biz şunu demeye çalışıyoruz: Çocuk, yaşamak için emek 
gücünü satmak zorunda kalmasın. Çalışmak hayatın kendisidir. Orta sınıfların 
yaptığı çocuğun “aman evde hiçbir şeye dokunma, çalışma” diyen bir yaklaşım 
değildir. Hayatta her şey bir tür çalışma faaliyetidir. Yanımda uyuyan bebeği 
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uyandırmamak için gelen öksürüğü bastırmak için elimi ağzıma götürüp o sesin 
desibelini düşürmek; bu bile emek süreci ve çalışmaktır aslında. Çalışmaya bu 
açıdan da baktığımızda biz, emek gücünü satmak zorunda kalmamasıdır çocuğun. 
Bunun için de asgari ücret meselelerini yakında tartışacağız. 

Yine asgari ücrete karşı yaşanabilir bir ücret savunusu. Nedir asgari ücret? 
890 TL’ye hayatını nasıl sürdürür çocuklu bir aile. Bu meselelerde, yaşanılabilir 
ücret için mücadele etmenin, asgari ücreti “Makul bir seviyeye” çekmenin 
ara uğraklardan biri olduğunu düşünebiliriz. Sonra, çocukları okula gelmeye 
zorluyorsak, zorunlu eğitim dediğimiz bir eğitim varsa, o okulda kahvaltı hak 
olmalıdır. Aç çocuk kalmamalı. Öğlen yemeği ve ücretsiz toplu taşıma da. İkinci 
bölüşüm ilişkilerini, işçi sınıfının tersine çeviren süreçle karşı karşıyayız. Her 
şeyin parası var. Sokağa çıkmak bile 10, 15, 20 TL. Bu bakımdan bu bütüncüllük 
içinde çocuk işçiliği meselesini daha kapsamlı tartışmalıyız. Ama engelliler 
meselesini de tartışmalıyız arkadaşın söylediği gibi. Engelliler meselesini 
tartışırken de sınıfı, demokrasiyi ve emeği tartışacağız. Teşekkürler. 

Serdar Değirmencioğlu:  Necla’nın söylediği şeyi yapmak için olabildiğince 
içten olmak, samimi yapmak gerekiyor. Bunu için özür dileyeyim. Bu tür 
toplantılarda ben çok fazla suratsız olabiliyorum. Bugün de suratsızım. Arkadan 
biri mesaj gönderdi, bir arkadaş, çok suratsızsınız, diye. Özrümü diledikten sonra, 
dün akşam Malatya’da saat 11’den başlayarak en azından bu bölgede bir hava 
kirliliği var. Benim odamda da ben bir duman olduğunu düşündüm. Saat 3.30 
gibi kalktığımda o duman hâlâ vardı. Malatya yoksul bir kent değil. Malatya’da 
yoksulluk delicesine artıyor falan da değil. O en başta vurgulandığı üzere, burada 
başka bir döngü var ve beni zehirleyen şey, ben bu akşam buradan gideceğim, bu 
bölgede bütün insanları, çocuklar da dahil olmak üzere zehirliyor. Bunun kimin 
sorumluluğunda olduğunu somamız gerekiyor. Bu anlamda sözünü ettiğimiz şey 
çok küçük ölçekte, biraz önce vurgulandığı üzere yerel olmalı ama aynı zamanda 
da bunları konuşabilmeliyiz. O yüzden Ezgi Hanımın da sorduğu ufuklara ilişkin 
bir şey söylemek istiyorum.  Onlardan bir tanesi “Şu anda mümkün mü?”yü daha 
sonra konuşmak üzere bırakırsak, şunları yapabiliriz. Çocuklar neler düşünüyor, 
neler yapıyor? 2005’te Ezgi’nin de parçası olduğu bir kitap yayımladık. Çocuklar 
neler düşünüyor, en ufağından en üst yaşına dek? Biraz önce, en baştan beri 
söylediğim önyargı meselesi gerçekten… Bir örneğinde yayıncı, bunu çok değerli 
olmadığını düşünüyorum, diyebiliyor. Bunu siz bir akademisyen okudu mu, diye 
sorduğunuzda -bu salondaki akademisyenlerin de kendilerine sormalarını tavsiye 
ederim- okumadıklarını görürüz. Başkalarının okumayacağı ve bir sosyal politika 
çalışması yapmayacağı çalışma olmasa bile çocukların söyledikleri başlı başına 
değerli. 

Tam buradan yola çıkarsak, eğer bunu söylersek, Türkiye’deki yarışma 
yaklaşımı, özellikle üniversite sınavı hakkında bir tane kitap yok; bu sınava 
girenler neler yaşadı diye. O yüzden, yıllar evvel bir arkadaşımla bir araya 
gelerek bir belgesel yaptık. Bu belgesel, altı gencin üniversite sınavı sürecinde ne 
yaşadığı üzerine size 118 dakika süresince anlatıyor. Ama neden başka insanlar 
bu tür belgeselleri yapmasın? Neden acaba bu kadar bekledik? “İki Dil Bir Bavul”  
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geldi ve en sonunda bunu görebildik. İlginç bir şekilde TRT’de “İki Dil Bir Bavul” 
dört veya altı kez yayımlandı. Bir yandan, politikaları illa tutarlı olmak zorunda 
değil, Kürtçe ile ilgili çok tutarsız politikalar sürerken diğer yandan televizyonda 
“İki Dil Bir Bavul”u izleyebiliyorsunuz. Söylemeye çalıştığım, yapılan şeylerden 
uğraklardan bahsediyoruz. Bunun gibi uğraklar olabilir. Bir belgeselci ile oturup 
çalışma yapmak. 

Yine Ezgi ve arkadaşlarının içinde bulunduğu bir çalışma. Bir kız çocuğunun, 
elindeki video kamerayla Ankara ve daha çok Çankaya çevresinde açıkta bulunan 
elektrik tellerini belgelediği bir çalışma. Harikulade bir çalışma ve bunun neden 
harikulade olduğunu derslerimde bahsedip öğretmeye, anlatmaya çalışıyorum. 
Ama yalnızca Ankara, Çankaya olması gerekmiyor. Her yerde olabilir. Biraz daha 
açalım. Bağlar Belediyesi’yle benim bir ölçüde bağım var. Bağlar Belediyesi’nin 
yaptığı önemli işlerden birisi, okulda yapılamayanları özellikle cumartesi, 
pazar günlerinde yapmaya çalışmak. Bazen de ne yazık ki Eğitim Gönüllüleri 
Vakfı çalışmalarına benzeyen bir çalışma olabilir. Bana şu istekle gelmişlerdi: 
“Öğretmenler geç gelebiliyor.” Öğretmenler de Dicle Üniversitesi öğrencileri ve 
gönüllü. Bu konuda ne yapabiliriz? Ne yapılacağı ortada; öğretmenler çocukların 
yoklamalarını alıyorlarsa çocuklar da öğretmenlerin yoklamalarını almak 
durumunda değiller mi? Aşağıda çay içiyorlar, o yüzden de derse geç geliyorlar. 
O zaman öğrenciler yoklama alsın, bu kadar basit. Bağlar Belediyesi benim 
açımdan özel olduğu için. 

Örneğin, Ayhan Ural’dan örnek vermek istiyorum. Çalışmalarını yakından 
tanıdığım için. Ayhan Ural burada olanlar hakkında evine gittiği zaman blok 
yapıp bloğunda yazıyor. Bu, bence çok saygı duyulacak bir çalışma. Türkiye’de 
çocuklarla çalışma yapanların kaç tanesinin blok yazdığına bakmamız lazım; 
bunu öneririm. Örneğin, Ezgi ve arkadaşlarının çok iyi çalışmalar yaptıklarını 
bildiğim için, bu çalışmaların her birinin ufak çaplı da olsa belgelenmesi gerekir. 
Öteki türlü TOG, TEGV veya AÇEV gibi çok aşırı formel, uzmanlık üzerinden 
çocuk çalışması yaptıklarını iddia falan eden kurumların raporları, işte baskı 
raporları olarak önümüzde geziyor. Hakikaten bu raporların büyük çoğunluğunu 
okuduğum zaman kullanıyorum ama alternatifinin yapılması gerektiğinin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bir örnek daha, çünkü arada böyle bir soru geldi. Solun çocuklarla ilişkili 
boşluğu, daha doğrusu sosyalistlerin diye söyleyeyim, çok bariz örneklerinden 
birisi 23 Nisan. 23 Nisan’da çocuklara yapılan hak ihlallerinin ve yanlışlarının 
üzerine giden insan sayısı çok az. Özellikle de solda ve sonuçta ben bunu kitap 
haline getirmek istediğim için yayıncı arıyorum. Çünkü yayıncıların büyük 
çoğunluğu için 23 Nisan, AKP tarafından üstü kapatılmış bir kutudur. Biz onu 
unutalım. Yıllar boyunca, hem de Ankara’da, en üst yetkililerinin, hatta Anayasa 
Mahkemesi Başkanı da olmak üzere, gözü önünde çocuk hakları ihlali dünyaya 
canlı olarak yayımlandı ve birçok insan bunu yazmadı. Her bir boşluk olduğunu 
görmek mümkün, bu boşluğu doldurmak da gerekli. 
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Ayhan’ın çalışmasına geri dönelim. Ayhan yakın zamanda bir kitap derlemiş. 
Bu kitaba Necla’nın da katkısı olmuş. Acaba insanlar neden çocukluklarını 
yazmıyorlar, acaba Necla’nın çocukluğunu da bilmek daha iyi olmaz mı? 
Ben hakikaten müthiş heyecanlandım. Kitaptan haberim olmuştu ama ters bir 
zamanıma gelmişti diye okumadım. Ayhan aracılığıyla kitabı edineceğim. 
Söylemeye çalıştığım, eğer çocuklar bizim için değerliyse onların yaşamlarını 
yazmamız gerekir. Bakın Bekir Okan, Okan Üniversite’nin kurucusu. Berbat bir 
adam, başka türlü söylenemez. Kitabını kendi biyografisini yazdırıyor. Doğan 
Yayınevi ile anlaşıyor ve bunun dağıtılmasını sağlıyor. Çünkü bilmem ne kadarını 
o satın alacak. Çocuklar o zaman okuyacaklar. Bekir Okan’ı okuyacaklar, Sakıp 
Sabancı’yı okuyacaklar, o çok değerli şahsiyet olan Vehbi Koç’u okuyacaklar. 
Benim okumaları gerektiğini düşündüğüm insanlar Necla ve Fikret Başkaya. 
Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu sisteme ilişkin uğrakları konuşuyorsak, 
bazı uğraklar, bu tür çalışmalar gerektiriyor. Bu çalışmalar çok değerli. Şu anda 
düşündüğümüzde çok alçak gönüllü çalışmalar ama çok değerli. Bu yüzden öğlen 
Ezgi’ye söyleyeceğim şeyi burdan söylemiş olayım. Acaba bir çocuk dizisini, 
bir yayınevi ile birlikte biz başlatabilir miyiz? Yani bu AB’den gelen paralarla 
iş yapıp projeler peşinde koşan ve kendilerine sivil toplum kuruluşu adını veren 
kuruluşların büyük çoğunluğuyla uğraşmak istemiyorum. Burama geldi. Yani 
biri bana para verdiği için ben çocuklarla uğraşmak istemiyorum. Ben çocuklar 
değerli olduğu ve benim geleceğimle ilişkili oldukları için ilgilenmek istiyorum. 
O anlamda, o haliyle baktığımızda yapılacak şeyler çok. 

Bir diğer örnek yaz okulları. Yazın okullar tatile girdiğinde, çocuklar daha 
serbest zamana sahipler ama Türkiye’de akademisyenlerin ve öğretmenlerin 
büyük bir çoğunluğu çalışma yapmıyorlar. Bir örnek vereyim sizlere. İbrahim 
Bey, eski adıyla “atom karınca”, benim çok sevdiğim oğlu da İlker Bey, Akdeniz 
Üniversitesi’nden atılmaya kalkılan kişi, okuldaki dinci uygulamalara karşı 
müdahale yaptığı için, İlker Bey’le her yaz çocuklara kütüphane açıyor. “Niye 
açıyorsun?” diyorlar “çünkü çocuklar kitap okumalı” diyor. Harikulade. Bunu 
köşemde de yazdım, her pazar yazmaya çalıştığım şeyler gibi.  O yüzden bu uğrak 
noktalarını, küçük uğrak noktaları olarak söyleyebiliriz. Örneğin Bolivya’dan söz 
edildi. Ben Bolivya’ya henüz gitmedim ama bu yıl Brezilya’ya gitme olanağım 
oldu. Akademisyenlerin çoğunun çok daha kolay yapabileceği şeylerden birisi 
dünyayı gezmek ve gittikleri yerde kısa süre de kalabilirler, uzun sürede de 
kalabilirler ama bir çaba gerektiriyor. Bu çabayı şöyle verebiliriz. Biz Brezilya’ya 
gittiğimizde, Brezilya’yı bizim için çok önemli, eleştirel pedagoji açısından müthiş 
örneklerin olduğu bir yer olarak düşünüyoruz. O yüzden bir hafta önceden gidip, 
hatta iki haftadan önceden gidip bir dizi ziyaret ayarladık. Gençlerin buluştuğu 
kooperatifleri de inceledik. Söylemeye çalıştığım, eğer bunları görmeye başlarsak, 
bunların her biri birer aracı çözüm olabilir. O zaman son söyleyeceğim… Bu 
İstanbul’da söylenilen KidzMondo vs. çocukların kapitalizmi benimsemesi için 
açılan yerlerdir ve izleyenlerin olmadığını söylediniz. Buna katılmıyorum çünkü 
daha açıldığı ayın içerisinde köşemde yazım. Bunun ardından son olarak, çocuğa 
en son yapılacak olan, en önemli haksızlıklardan birinin umutsuzluğu yaymak 
olduğuna inanıyorum. 
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O yüzden bu toplantı benim adıma bir umut toplantısıdır. Bu çok önemli 
bir şeydir. Umut toplantısında bile şu uyarıyı yapmak zorundayım. Doğuş 
Üniversitesi’nin bulunduğu bölgede Saadet Partisi’nin afişleri var. Saadet 
Partisi’nin afişleri “uyuşturucuya son” vs. afişleri. Eğer bu oyuna gelinirse, yani 
toplumda bu tür tehlikelerin var olduğunu söyleyerek daha önceden yaptıkları 
gibi Saadet Partisi, AKP vs. bu çizgide olan partiler, insanları muhafazakârlığa 
itecekler ve çocuklara polisiye tedbirler uygulanmasını sağlayabileceklerse, 
burada büyük bir yanlışlık var. O yüzden özellikle madde kullanımı ve madde 
bağımlılığı üzerine bir şeyler yapacaklarını söyleyecekler. Mutlaka ve mutlaka 
çok titiz olunması gerekiyor. Yani çocukların özgürleşmesini hedef alan, özellikle 
birçok odağın bu tür şeyler yapması çok büyük bir tehlikedir. Sabrınız için çok 
çok teşekkürler. 

Fikret Başkaya: Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bize verilen süreyi 
sadece bir saat on beş dakika aştık…  



YEDİNCİ OTURUM:
ÇOCUKLUK VE ÇOCUKLARA İLİŞKİN 

SORUNLAR KONUSUNDA SENDİKALARIN VE 
ÖTEKİ DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN 

SORUMLULUKLARI NELERDİR?
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Çocukluk ve Çocuklara İlişkin Sorunlar Konusunda Sendikaların ve 
Öteki Demokratik Kitle Örgütlerinin Sorumlulukları Nelerdir?

Oturum Başkanı: Şaziye Köse*

Yeniden merhaba. Oturuma geçmeden önce ben de birkaç cümleyle oturumun 
ön açılışını yapmak ve ben de düşüncelerimi belirtmek istiyorum çok uzatmadan. 
Şimdi saptamaları yaptıktan sonra geriye kalanı tartışmak ve bizim rolümüzün 
ne olduğunu açığa çıkarmak biraz daha kolaylaşacak. Ayrıca Fikret Hocama 
da tamamıyla katılıyorum, oturumunun açılışını yaptığı konuşmaya. Ben de 
onu şöyle tamamlamış olayım. Kapitalizm, insanlığı tehdit ediyor. Kapitalizm 
aslında üretici güçleri boğuyor ve israf ediyor. Hani bu emek sürecinde tasarruf, 
sürekli sendikaların da gündeminde olan çalışma saatlerinin kısaltılması yerine, 
bugün karşımıza tam tersini koyuyor; çalışma saatlerini uzatarak 12 saate, 15 
saate çıkararak. İnsanların özgürleşmesini ve boş zaman kullanmasını engelliyor. 
Aslında bolluk, kilit altında bu süreçlerde. Kapitalizm başlı başına uygarlığı tehdit 
ediyor. Kapitalizm ve savaş ayrılmaz bir ikili. Savaş, kapitalizme eklemli olarak 
en keskin biçimde ortaya çıkıyor. Şu anda net biçimde bizi birebir tehdit ediyor; 
yani yaşamımızı tehdit ediyor. Evet, sınırlarına dayanmıştır. Çözümü yok; bize 
üreteceği herhangi bir alternatif çözümü de yok. Ve şu anda tanımlayacak olursak 
kapitalizmin kendisi, sermayenin kendisi bir ayak bağı haline gelmiş durumda. 
Peki, bunun karşılıkları yok mu? Şuna havale edeceğiz. Kapitalizmi biz tamamen 
ortadan kaldırana kadar ya da biz bütün bu sorularla yüzleşene onlara razı olmaya 
devam edeceğiz. Bunun aslında şöyle karşılıkları olduğunu… hepimiz aslında 
yaşadığımız zamanlarda bunlarla yüzleşiyoruz. Bizim şu anda düşünmemiz 
gereken, aslında dünyada insanlığın hangi adımlarla nereye doğru ilerlediği 
meselesidir. Evet, kapitalist sistem içerisinde çeşitli tomurcuklanmalar vardır şu 
anda. Çeşitli nüveler oluşmaktadır. Bizim yapmamız gereken, bu tomurcuklanma 
ve nüvelerin çiçek açmasını sağlamak, her bir tarafa sıçramasını, tozlaşma yoluyla 
her bir tarafa sıçramasını sağlamak olmalıdır.  

Şimdi burada bizim durumumuz nedir peki? Aslında emek hareketinin 
toplamı, hem siyaset hem ekonomi hem de bu alanda örgütler olarak bizlere 
düşen şudur ki özel olarak sendikal hareket dendiğinde körleşme perdemizi 
yırtmamız gerekiyor. Şimdi bu körleşme perdeleri yırtılmadığı sürece aslında 
biz önümüzde olanın ne olduğunun ve bize nasıl yansıtıldığının çok da farkında 
olamıyoruz ve kendimizi sınırlayan mücadele çerçevesi içerisinde tam da 
sistemin istediği biçimde bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Bizim özgürlükten 
kaynaklı haklarımız, önceliğimiz oluyor. Bunun dışındakilerse bizi çok da fazla 
ilgilendirmiyor. Aslında sistem üstümüze topyekûn geldiğine göre, bizim de ona 
topyekûn cevap vermemiz gerekiyor. 

Şimdi bu oturumun konusuna geldiğimizde; aslında sabah sözlerimin başında 
söylediğim gibi, bu sermayenin yeni kuşakları yoğurmak, onları kendi birikim 

*  KESK Eş Genel Başkanı.
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süreçlerinin mantığı içerisinde devinen ve eğilen özelliklere dönüştürmek üzere 
uygulamakta olduğu beden, disiplin, cinsiyet, üreme ve iş gücü rejimi KESK’i 
doğrudan ilgilendirmektedir. Tabii KESK’e bağlı Eğitim Sen’i de özel olarak 
ilgilendirmektedir. Bundan dolayı bu rejimi çelmeyen, şu an bizim karşımıza 
dikilen ve uygulamaya sokulmaya çalışılan rejimi çelmeyen, ona karşı net 
bir bir duruşu temsil etmeyen ve tahakküme karşı bütün özgürlük arayışlarını 
teşvik etmeyen sendikal hareket düşünülemez. Biz bunlar üzerinde tartışmayı 
sürdüreceğiz ve eminim hiçbir karamsarlığa kapılmaksızın yol almaya da devam 
edeceğiz. Eğitim Sen, önemli bir sendikamızdır. Yaptığı çalışma çok önemlidir. 
Belki de körleşme perdelerini yırtan faaliyetlerden bir tanesidir. Bu körleşme 
perdesinin yırtılması, adım adım diğer alanlara da yansıyarak devam edecektir. 

Tıpkı diğer oturumlarda olduğu gibi bu oturumlarda da söz hakkı yirmişer 
dakika olarak belirlenmiştir. Belki farklılık yaparız. Oturum bitiminde on dakika, 
farklı fikri olana söz hakkı kullandırabiliriz. Teşekkür ediyorum.
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Çocuklar İçin Eşitlik ve Adalet Talebi Çerçevesinde
Türkiye’de Çocuk Haklarının Son On Yılı

Ezgi Koman1

Emrah Kırımsoy1

Esin Koman1

Şahin Antakyalıoğlu1

Var olan küresel sistem, güç merkezlerini sağlamlaştırırken yoksulluğun 
artmasına, silahlı çatışmalara, ırkçılığa, ayrımcılığa ve eşitsizliğe neden olmaya 
devam ediyor. Çocuklar da bu dünya düzeniyle birlikte yoksulluğun, ayrımcılığın, 
ırkçılığın yeni boyutlarını yaşıyor; ekonomik istismar, çocuk ticareti, zorunlu 
göçle karşı karşıya kalıyor. Çocukların yaşama, sağlık, eğitim, güvenli bir çevre, 
dil ve kültür, katılım, güvenlik ve onurlu yaşama haklan ihlal ediliyor.

Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Mümkün mü?
Yoksul ya da zengin tüm çocuklar, bu ihlallerden payını alıyorken, çocuk 

hakları hareketi ve fikri bu ihlallerin önüne geçebilir mi? Gerçekten bir işe yarar 
mı? Dünyanın çocuklara yönelik bu muamelesi değişir de çocuklar için daha iyi 
bir dünya mümkün olur mu?

Çocuk hakları, dünyanın çocuklara ilişkin “kötü” muamelesinin derinden 
değişmesi için bir “talep”  aslında. Her çocuk için daha iyi bir dünya, eşitlik ve 
adalet talebinin yüksek sesle söylenmesi... Bu talebin temel dayanağı da insan 
hakları kavramı.

İnsan hakları ise hiçbir ayrım gözetmeden “tüm insanların sadece insan 
oldukları” için sahip oldukları haklar bütünü, insanların yaşamlarını onurlu, 
saygın bir birey olarak, eşit ve adil bir şekilde sürdürmesi talebi.  Çocuk hakları 
da insan hakları bünyesinde özel olarak tanımlanıyor.

Bunun nedeni ise çocukların gelişimlerinin özel bir evresinde olmaları, 
görüşlerinin nadiren dikkate alınması, çoğunun oy hakkının bulunmaması, 
hükümetlerin insan hakları konusundaki tutumunu belirleyen siyasal süreçte 
anlamlı bir rol oynayamamaları, kendi haklarını korumak için adli sistemden 
yararlanma konusunda önemli sorunlarla karşılaşmaları, haklarının ihlali 
durumunda hukuki yola başvuramamaları,  haklarını koruyan örgütlere 
erişimlerinin genel olarak sınırlı olması.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), çocukların 

haklarını en ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde ele alan insan hakları belgesidir. 

1  Gündem Çocuk Derneği.
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Sözleşme, çocukların en iyi biçimde yaşamalarını ve kendilerini tam anlamıyla 
gerçekleştirebilmelerini sağlamayı hedefliyor. Onların fiziksel, zihinsel, duygusal, 
sosyal ve ahlâki bakımdan özgür, saygın, onurlu ve sağlıklı olarak gelişebilmesini 
amaçlıyor.

BM, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 20 Kasım 1989’da benimsemiş ve 
Sözleşme o tarihten bugüne değin dünyada en fazla sayıda devlet tarafından 
imzalanan insan hakları belgesi olma özelliğine kavuşmuştur. Sözleşme, şu anda 
Somali ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışındaki bütün ülkeler tarafından 
imzalanmıştır.

Peki, ama bu kadar çok devlet bu Sözleşmeyi imzalayarak çocuklara ilişkin 
hak yükümlülüklerini kabul ettiyse neden hâlâ çocuklar yoksullukla, ayrımcılıkla, 
eşitsizlikle karşı karşıya kalıyor?...

BM ÇHS, imzalayan ülkelere çocuklar için daha iyi bir dünya kurma 
yükümlülüğü getiriyor, ancak ülkelere yönelik herhangi bir yaptırımı ne yazık 
ki olamıyor. Bu nedenle de devletler, küresel güç merkezlerini sağlamlaştırırken 
çocukların gereksinimlerini ve onların kendilerini gerçekleştirme potansiyellerini 
öncelikli sorumluluk olarak görmüyor. BM ÇHS, çocukların haklarını en 
ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde ele alan uluslararası insan hakları belgesi. 
Sözleşme, çocukların en iyi biçimde yaşamalarını ve kendilerini tam anlamıyla 
gerçekleştirebilmelerini sağlamayı hedefliyor. Onların fiziksel, zihinsel, duygusal, 
sosyal ve ahlâki bakımdan özgür, saygın, onurlu ve sağlıklı olarak gelişebilmesini 
amaçlıyor.

Sözleşme çocuğu hak sahibi bir birey, çocukluğu da bir varoluş tarzı olarak 
görüyor. Bu nedenle çocukların korunma haklarının yanı sıra insanın kendini 
gerçekleştirmesini sağlayacak ifade, düşünce, örgütlenme, katılım hakkını da 
çocuklar için tanımlıyor.

Ancak Türkiye’de, Sözleşme’nin imzalanmasının ardından yirmi yıldan fazla 
zaman geçmesine karşın çocuklar hâlâ sadece korunması gereken varlık olarak 
görülmekten öteye geçemiyor. Çocuk: “korunmaya muhtaç ve henüz büyümemiş, 
tamamlanmamış varlık ...  Masum ancak yetişkinler tarafından da kullanılabilir, 
bu nedenle bu masumiyetin korunması şart.

Gündem Çocuk Derneği de on yıldır tam da BM ÇHS’nin dediği gibi 
çocukluğu bir varoluş tarzı olarak görüyor, çocukların şiddetten, kötü muameleden 
korunması kadar onların tam olarak özgürleşmesini sağlayacak katılım hakkı ile 
ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin hayata geçmesi için uğraşıyor. 

Bu çabanın önündeki en büyük engel ise Türkiye’de devletin ve toplumun 
çocuk algısı.

Çocuk Haklarının Önündeki Engel: “Çocuk Algısı”
Çocuk algısı genel itibariyle “çocuğun algısı” anlamından  –ne yazık ki- çok 
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uzak bir biçimde, yetişkinler dünyasında çocuğun ne olduğunun, ne olacağının 
ve ondan ne beklendiğinin yine yetişkinler tarafından tanımlanmasıdır. Bu 
tanımlama tarihsel süreç içerisinde ideolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel 
bağlamlarda çocuğun üzerinde kimin, neden, nasıl, nerede ve ne zaman karar 
sahibi olduğuna yön verir. Böylece yetişkinlerin “yetişkin olmayan- reşit 
olmayan” çocuk üzerinde“kendilerine atfettikleri” karar verme gücü ve erki, 
yetişkinlerin tahakkümü olarakgörünür hale gelir. Bu bağlamda çocuk algısı, 
yetişkinlerin çocuk üzerinde kurdukları veya kurmak istedikleri tahakkümü 
görünür hale getiren uygulamaların, örgütlenmelerinin, yasaların ve tabi ki 
politikaların temelini oluşturan yaklaşım bütünü olarak karşımıza çıkar.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yetişkinlerin çocuk algısı ve çocuk 
konusundaki yaklaşımları, tarihsel süreç içerisinde ideolojik, ekonomik, 
sosyal ve kültürel bağlamlardan etkilenmekte, değişmekte ve dönüşmektedir. 
Bu dönüşümde insan hakları mücadelesinin ve insan hakları kültürünün 
yaygınlaşmasının önemli bir yeri olsa da hak temelli bir yaklaşımın içselleştiğinden 
ve benimsendiğinden bahsetmek ne yazık ki mümkün değildir. Günümüzde 
çocukla ilgili düzenlemelerin ve hizmetlerin odağında artan bir biçimde 
güvenlik, muhafazakârlık,  dayatma, tek tipleştirme, cinsiyetçilik, çoğunluk 
hegamonyası kurma gibi kaygıların bulunduğu görülmektedir (İHEA, 2014). 
Bunun en önemli nedeni çocukluğun halen hem yasal hem de biyolojik olarak 
yetişkinlere bağımlılık dönemi olarak ele alınması ve çocuk aktörlerin göz ardı 
edilmesidir. Başka bir ifadeyle çocuklar, sadece pasif alıcılar olarak görülmekte 
ve kişi olarak mevcudiyetleri kabul edilmemektedir. Bunun yanı sıra 18. yüzyılda 
romantizm akımıyla güçlenen ve halihazırda geçerliliğini koruyan, çocukların 
kırılganlık, masumiyet ve cehaletlerine atıfla idealize edilmiş anlamda “özel” 
oldukları iddiası hüküm sürmektedir (Maksudyan, 2014). Bir taraftan çocuk doğar 
doğmaz, kendisi için alınmış eşyalardan tutun odasının rengine kadar toplumun 
kadın ve erkek için uygun gördüğü renklerle tanıştırılmaktadırlar. Toplumun 
çocuktan beklentisi, kadın veya erkek cinsel kimliğine sahip olmasıdır. Başka 
bir ifadeyle aile, toplumun bireye biçmiş olduğu modeli çocuğa dayatmaktadır 
(Yankı, 2014). Dolayısıyla çocuk ailenin ve devletin malı ve nesnesi gibi ele 
alınmaktadır. Bir taraftan da çocuklar gelecek nesil, geleceğimizin teminatı gibi 
sıfatlarla tanımlanarak yetişkinlerin beklentilerini sırtlamak ve gerçekleştirmek 
durumunda bırakılmaktadır. Öte taraftan da çoğulculuğun ve demokrasinin bir 
göstergesi olan eylem ve protestolara katıldığı ve hatta sadece sokakta protestolara 
katıldığı için “terörist” ilan edilen çocukların, başta çocuk olma statüleri göz 
ardı edilmekte ve katılım hakları ihlal edilmektedir… 

Oysa çocukluk, yaşam içinde insanoğlunun kendini gerçekleştirmek için 
sahip olduğu olanakları en yoğun şekilde kullanabileceği bir fırsatlar dönemidir. 
Her çocuk sahip olduğu insansal olanaklarını kullanarak doğumundan başlayarak 
kendisi için kocaman bir dünyayı baştan kurar. Bu olanakları ne derece iyi 
kullanabilirse kendisini o derece iyi gerçekleştirebilir (Gündem Çocuk, 2009). 
Çocuğun çocuk olma durumu, temel olarak kendine özgü gelişimsel özellikleri 
olması ve kendini kendine özgü yollarla ifade etmesine denk gelmekte; çocuğun 
çocuk olma statüsü ise yetişkin dünyasında oy kullanama, karar mekanizmalarına 
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katılım veya hak arama mekanizmalarına ulaşım konusunda yetişkinlere oranla 
daha fazla engel ile karşılaşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla çocuğun çocuk 
olma durumu ve çocuk olma statüsünü dengelemek ve çocuğun pasif değil aktif 
bir insan, bir yurttaş olmasına olanak sağlamak yetişkinlerin çocuğa tahakküm 
göstermekten bilinçli olarak kendilerini sakınmalarını gerektirmektedir. Bu 
noktada kendi çocukluklarında böylesi bir yaklaşıma, insan hakları temelli bir 
demokratik ortama tanık olmayan yetişkinlerin işinin oldukça zor olduğunu 
ve yetişkinlerin kendi yaşam deneyimlerinde edindikleri ezberleri bozmaları 
gerektiğini de belirtmek gerekir. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Temel İlkeleri Doğrultusunda
Türkiye “Çocuklar da insandır!”2

Çocuğun bir tahakküm nesnesi değil, hak sahibi bir insan olduğunun açıkça 
tanımlanması, insan hakları mücadelesinin bir kazanımıdır. Tarihsel süreç 
içerisinde savaş ve çatışmalarda ölen, farklı alanlarda sömürülen, cinsiyeti, 
rengi, etnik kökeni veya başka bir özelliği nedeniyle ayırımcılığa uğrayan, 
satılan, istenildiğinde öldürülen çocuklar gibi başka çocukların benzer ihlallere 
uğramaması için taahhütler, girişimler, uygulamalar, ulusal ve uluslararası 
mevzuat çocuğun insan haklarının korunmasına katkı vermektedir.

Türkiye, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve 
Siyasal Haklar Sözleşmesi, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi gibi 
birçok uluslararası belgenin yanı sıra özellikle çocuğun insan haklarını temel alan 
taahhütlerine 1990 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 
(ÇHS) onaylayarak başlamıştır. 1994 yılında imzalanan Sözleşme, 1995 yılında 
Resmî Gazete’de yayımlanarak iç hukuka girmiştir.

Çocuk haklarına saygı gösterilmesi, korunması ve geliştirilmesi konusunda en 
kapsamlı referans belge niteliğindeki ÇHS temelde, her çocuğun en iyi biçimde 
yaşamasını, doğuştan ve çocuk olmaktan kaynaklı sahip olduğu olanakları tam 
anlamıyla gerçekleştirebilmesini güvence altına almayı amaçlar. Bu amacına 
ulaşmak için, doğrudan ya da dolaylı olarak çocukları ilgilendiren bütün 
etkinliklerde çocuğun yüksek yararının temel alınmasını şart koşar. Dolayısıyla 
toplum yaşamında çocuğu doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren tüm etkinlikler ve 
düzenlemeler çocuğun yüksek yararı gözetilerek yapılandırılmalıdır. Çocukların, 
Çocuğun Yüksek Yararı Üst İlkesi temelinde insan haklarına uygun bir yaşam 
sürebilmesi için düzenleme ve uygulamada temel alınması gereken ilkeler 
ÇHS’de şu şekilde tanımlanır (Gündem Çocuk, 2009):

*  Yaşama ve Gelişme İlkesi: Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve 
herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır. Çocukların içinde 
bulundukları durumun geliştirilmesi için, ekonomik, sosyal planlama, bütçe 
ve kaynakların yapılandırılmasında çocuğa öncelik verilmesi gerekir. Bu 
ilke, çocuğun biyolojik ve psikolojik bütünlüğüne dokunulmamasını, çocuk 
olmaktan kaynaklı sahip olduğu olanakları tam anlamıyla gerçekleştirmesi, 

2  Kemal, 2013: 17.
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önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve gelişimi için yeterli kaynağın 
ayrılmasını gerektirir.

*  Korunma İlkesi:3 Çocukların en iyi biçimde yaşamaları için, kendilerini 
tam anlamıyla gerçekleştirebilmeleri ve dolayısıyla çocuk haklarının 
yaşama geçirilmesini engelleyebilecek tüm durumlardan korunmaları ile 
mümkündür. Çocukların haklarının korunması konusunda, ilgili tüm kişi 
ve kurumların görev ve sorumluluğu bulunmakla birlikte, haklara saygı 
gösterilmesi, hakların ihlal edilmemesi ve geliştirilmesi konusunda temel 
yükümlülük devlettedir. 

*  Ayırımcılığa Uğramama İlkesi: Çocuk hakları da insan hakları gibi 
evrenseldir ve istisnasız tüm çocuklar için talep edilmelidir. Çocuğun 
cinsiyeti, kendisinin ya da ana babasının ırkı, rengi, etnik kökeni, 
inancı, düşüncesi, dili, cinsel yönelimi sebebiyle ayrımcılığa uğraması 
engellenmelidir. Sözleşme’ye taraf olan devletler, hiçbir ayrım yapmadan 
kendi egemenlik alanlarındaki bütün çocukların Sözleşme’de yer alan 
haklarını tanır ve taahhüt ederler.

*  Çocukların Katılımı İlkesi: Çocukların kendilerini doğrudan ya da dolaylı 
ilgilendiren tüm konulardaki kararlara katılımlarının yolu açılmalıdır. 
Düşünce geliştirmelerine, düşüncelerini ifade etmelerine olanak sağlanmalı 
ve düşünceleri dikkate alınmalıdır. Büyüklerin çocukları dinleme, onların 
fikirlerini öğrenme ve onlara saygı gösterme sorumluluğu vardır. Çocuğun 
katılımı ilkesi çocukların düşünce geliştirme ve düşüncelerini ifade etmesi 
önündeki engellerin kaldırılmasını gerektirir. 

Bunun yanı sıra Türkiye’de ÇHS’nin onaylanması sırasında ana dil, azınlık 
ve etnik köken tanımlamaları geçen üç maddeye (17, 29 ve 30. madde) konulan 
çekincelerin kaldırılmamış olmasının Devletin çocuğun insan haklarına bütüncül 
bakamadığının göstergesi olarak halen karşımızda durduğunu unutmamak 
gerekmektedir. Oysa Türkiye’nin onayladığı insan hakları sözleşmeleri de 
çocukla ilgili tüm düzenlemelerin çocuğun gelişimsel özelliklerini, kendini 
gerçekleştirmesini, katılımını ve özgürlüklerini teşvik eden ve gerektiğinde 
çocuğu ebeveynlerinden de koruyan, yani çocuğun yüksek yararını gözeten bir 
nitelikte olmasına işaret eder (İHEA, 2014). Dolayısıyla çocuk haklarının insan 
haklarının çocuklar için özel gerektirdikleri olması ve çocukluğun yadsınamaz 
önemi, devletlerin yetkileri altında bulunan her çocuğun hak ve ihtiyaçlarını 
gözeterek yapılanmasını gerektirmektedir. 

Son On Yılda Türkiye’de Çocuk ve Hakları… 
Son on yıl içerisinde Türkiye’de çocuklar açısından önemli pek çok olay 

yaşandı. Örneğin otuz yıldan fazla süredir çatışmaya sebep olan Kürt sorununda 

3  Sözleşmenin bazı yorumlarında bu ilke “çocuğun yüksek yararı ilkesi” olarak da 
tanımlanmaktadır. Gündem Çocuk Derneği, “çocuğun yüksek yararı ilkesi”nin bir üst ilke 
olarak ele alınmasının Sözleşme’nin amacına ve yapısına daha uygun olduğu görüşündedir.
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çocuk meselesi daha fazla gündeme taşındı. Bunun sebebi yaşanan çatışma 
sonucunda yaygınlaşan ve derinleşen göç, yoksulluk, ağır insan hakları ihlalleri 
ve şiddetin Kürt çocukları üzerindeki etkisiydi. Kürt çocukları, bu kez, içine 
doğdukları politik ortamın, Kürt hareketinin önemli bir aktörü oluverdi. Bunun 
ilk kez açığa çıkması, 2004 yılında Mersin’de yaşanan ve hafızalarımıza “bayrak 
yakma” olayı olarak kazınan süreçle gerçekleşti. Mersin’de bir protesto sırasında 
bayrak yaktıkları gerekçesiyle çocuklar tutuklandı, yetmedi, dönemin siyasetçileri 
tarafından açıktan hedef gösterildiler.

Bu hedef gösterme 2006 yılında çok daha açık ve sert bir şekilde Başbakan 
tarafından yapıldı. 

Çocukların da sokakta olduğu 28-31 Mart olayları Diyarbakır’da devam 
ederken, “Kadın da olsa çocuk da olsa gereken yapılacaktır.” diyen Başbakan, 
kolluk güçlerinin çocukları hedef almasının yolunu açtı. Olayların sonunda beş 
çocuk yaşamını kaybetti.  

Kürt çocukları için yıllardır bazen açıktan, bazen anadillerinin kullanılmasının 
önüne geçilmesi ile gizliden, bazen de en yakınlarının yaşadıklarına tanık 
olarak gördükleri şiddet, bu tarihten sonra biçim değiştirdi. 2006 yılından 
itibaren toplumsal olaylara katıldığı için binlerce çocuk BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesinin öngördüğü çocuk adalet sistemi ilkelerinin tam tersi şekillerde, 
Terörle Mücadale Kanunu kapsamında gözaltına alındı, tutuklandı. Devlet 
yetkilileri, hem sivil toplum örgütleri hem de uluslararası kuruluşlar tarafından 
Kürt çocuklarının kapatılmalarının ve şiddete maruz kalmalarının sonuçlarıyla 
ilgili pek çok kez uyarıldı ama işe yaramadı… Devlet çocuklarını anlamayı değil 
şiddeti tırmandırabileceğini bile bile çocukları şiddetle terbiye etmeyi tercih etti. 

Tutuklamalar ve devlet şiddeti sebebiyle ölümler devam ederken 2009 yılında 
Pozantı Tutukevinde Kürt çocuklarına yönelik sistematik şekilde devam eden 
cinsel şiddetin ve işkencenin dehşet veren boyutları açığa çıktı. Devlet burada 
bırakın çocuklarını korumayı, başka çocukları kullanarak şiddetin tek faili oldu. 

Pozantı olayı, devletin çocukları koruma yükümlülüğünü –en azından bir 
mahcubiyetle– hatırlamasına yol açabilecekken çocuk hakları ihlallerinde 
sıkça görüldüğü gibi devlet savunma pozisyonuna geçti ve olayı münferit 
olarak değerlendirdi. Ardından Şakran, Antalya, Erzurum ve son olarak Sincan 
cezaevlerinde benzer olayların olması devletin bu savunmacı tavrında herhangi 
bir değişikliğe yol açmadı. Hatta kapalı kurumlarda uyguladığı bu şiddeti 
çocuklar tahliye olduktan sonra da çeşitli şekillerde devam ettirdi. Örneğin 
Pozantı cezaevinde tutukluluk yaşamış çocuklara asla ödeyemeyecekleri kadar 
yüksek miktarlarda idari para cezalarını rahatlıkla kesiverdi. 

Bu süreçte Kürt çocuklarının yaşadıkları başka ağır ihlaller de devem etti. 
Göç etmek zorunda kaldıktan sonra yaşadıkları yoksulluk ve yoksunluğun 
yanı sıra faili belli olan ama asla ortaya çıkartılmayan cinayetlerde yaşamlarını 
kaybetmeye devam ettiler. 2004 yılında yaşamını kaybeden 12 yaşındaki Uğur 
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Kaymaz ve Lice’de havan mermisiyle vurulan 13 yaşındaki Ceylan Önkol gibi 
son on yıl içerisinde 52 Kürt çocuğu sadece devletin şiddeti sebebiyle yaşamını 
kaybetti. Roboski katliamında yaşamını kaybeden 19 çocuk da maalesef bu 
listeye giriverdi.

PKK ve devlet arasındaki çatışmasızlık dönemiyle birlikte 2013 yılında 
silahlı çatışmalar sebebiyle ölen çocukların sayısı azalırken, bu kez Türkiye’nin 
gündemine “dağa çıkan çocuklar” meselesi girdi. Ancak bu da tıpkı 2008 yılında 
“Taş atan çocuklar” meselesinde olduğu gibi çocukları siyasetin öznesi değil 
nesnesi haline getirdi. Oysa her iki durumda da çocukların katılım ve siyaset 
yapma ihtiyaçları, siyasallaşma süreçleri anlaşılmaya çalışılmalı, bu konuda 
çocuklara kulak verilmeli ve onların gelişimlerini de sağlayacak olanaklar 
yaratılmalıydı. BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin imzalanmasının ardından yirmi 
yıl geçmesine karşın ne yazık ki bu yükümlülük de yerine getirilmemiş oldu.

Elbette ki son on yılın çocuk hakları panoramasını ortaya koyarken sadece Kürt 
çocuklarından söz etmek mümkün değil. Cinsel şiddete maruz kalan ve faillerinin 
çoğunun cezasız kaldığı pek çok çocuğun davasından hepimiz bir şekilde 
haberdar olduk. Mesela N. Ç. Davası... 13 yaşındayken 24 kişinin tecavüzüne 
uğraması nedeniyle açılan ve on yıl süren davada, olayda N. Ç.’nin rızasının 
olup olmadığı tartışmaları, tarafı olduğumuz BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 
rağmen umarsızca ve şiddeti meşrulaştıracak bir rahatlıkla yapılabildi. N. Ç. 
davası bu nedenle “utanç davası” olarak adlandırıldı. N. Ç. davasının dışında 
çocuğa yönelik şiddeti meşrulaştıracak benzer tartışmaların yapıldığı başka 
utanç davalarını da mutlaka hatırlarsınız. Sakarya’daki Ö. Ç.’ye cinsel şiddet 
uyguladığı iddia edilen kişiler tahliye edilirken, Siirt’te 6 yaşındaki bir erkek 
çocuğuna tecavüz eden kişi iyi halden indirim alıverdi. Kamu görevlilerine her 
sözü edildiğinde “münferit” olarak değerlendirilen çocuklara karşı cinsel şiddet, 
son olarak 2014 yılında görmezden gelinemez hale geldi. Üst üste yaşanan çocuk 
kaybolmaları ve ardından bu çocukların cinsel şiddete maruz kaldıklarının açığa 
çıkmasıyla birlikte devlet de bu duruma daha fazla kayıtsız kalamadı. Fakat 
Başbakan soruna derinlemesine çözüm bulunması gerektiğini kabul etmek yerine 
günü kurtarma telaşıyla, çocuklara cinsel şiddet uygulayanların idam edilmesi 
gerektiğini ancak yasaların buna izin vermediğini söyledi. Bu yolla hem şiddetin 
sadece devletin tekelinde olduğunu bir kere daha vurguladı hem de kamuoyunun 
tepkisinin azalmasını sağladı. 

Anaokulunda üzerine lavabo düşmesi sonucunda yaşamını kaybeden Efe Boz 
için mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Efe’nin yaramaz olduğu belirtilmişti. 
2004 yılında, askerlerin açtığı ateş sonucunda babasıyla birlikte evlerinin önünde 
vurularak yaşamını kaybeden 12 yaşındaki Uğur Kaymaz için terörist olduğu 
belirtilmişti. Hemen ardından yine son derece popüler söylemlerle çocuklara karşı 
cinsel şiddet uygulayanlara yönelik cezaların artırılacağı dile getirildi. Bu konuda 
çalışanlar sadece ceza artırımının işe yaramayacağını, sorunun ancak bütüncül bir 
çocuk politikasıyla çözülebileceğini dile getirseler bile hızlı bir şekilde çocuğa 
karşı cinsel suçlara yönelik cezanın artırıldığı yasa tasarısı, torba yasa içerisinde 
Meclise getirildi. Söz konusu yasal değişikliğin cezaları artıracağı söylenirken 
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bazı kadın ve çocuk örgütleri durumun hiç de söylendiği gibi olmadığını fark etti. 
Bu yasa tasarısının cezaları arttırıyor gibi görünmesine karşın Hüseyin Üzmez gibi 
bazı kişilerin tahliyesine bile sebep olabileceği hem Bakanlıkla yüz yüze yapılan 
görüşmelerde hem de medya aracılığıyla paylaşıldı, nasıl olması gerektiğine 
ilişkin öneriler sunuldu. Ancak tüm bu eleştiriler ve öneriler görmezden gelinerek 
yasa tasarısı, iktidarın çoğunluklu oyuyla kabul edildi. Tasarı Cumhurbaşkanı 
tarafından da onaylandı. 

Türkiye’nin son 10on yılında görünür olan bir başka cinsel şiddet olgusu da 
“çocuk gelinler.” Kısa bir süre önce pedofili mi yoksa değil mi tartışmasıyla 
medyanın da gündeminde çokça yer bulan “çocuk gelinler” konusu ağır bir 
insan hakları ihlali olarak karşımızda duruyor. Sivil toplum örgütlerinin yıllardır 
gösterdikleri çabalara rağmen, ne zaman ki Siirt’te av tüfeği ile vurulmuş şekilde 
bulunan 14 yaşındaki Kader Erten medyada yer aldı devlet işte o zaman bu 
konuda da yıllardır atması gereken adımları atar-“mış” gibi görünmek zorunda 
kaldı. Kader’in ölümünün ardından Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaparak 
imamları çocuklara nikah kıymamaları konusunda uyardı. Bu adım atıl-“mış” 
gibiydi çünkü onca bilimsel karşı çıkışa rağmen umarsızca kabul edilen 4+4+4 
Eğitim Sistemi kız çocuklarının eğitim ortamından uzaklaşmasına yol açarak 
çocuk gelinlerin artacağı öngörüsü yaratan bir sistemdi. Bu tehlike de sendikalar 
ve uzmanlar tarafından dile getirilse bile duymazdan gelindi. 4+4+4 Eğitim 
Sistemi çocuk gelinlerle ilgili doğrudan bir artışa sebep olup oldu mu şu anda 
bilemiyoruz, ama böyle bir olasılığın olması bile çocuk hakları açısından bu 
sistemin gözden geçirilmesi için yeterli bir gereklilikti. Sadece kültürel bir sorun 
olmayan çocuk gelinler mevzusunun insan hakları temelinde politik bir kararlıkla 
çözülebileceği çok açık. Ancak buna ilişkin bütüncül bir yol haritasını Bakanlık 
henüz açıklamış değil. 

Çocuk işçiliği sorununa baktığımızda ise özellikle son on yılda herhangi 
bir iyileşmenin olmadığı devletin kendi resmi rakamlarıyla bile anlaşılıyor. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1992’de tüm dünyada çocuk işçiliğinin sona 
erdirilmesine yönelik programını Türkiye’de başlattığında, o dönemde çalışan 
çocuk sayısının 1.5 milyon olduğu söyleniyordu. ILO’nun programıyla birlikte 
ve özellikle sekiz yıllık zorunlu eğitimle, 2006’da çalışan çocuk sayısı yaklaşık 
1 milyona düştü. Bu Sözleşme’nin imzalanmasından ve yasalaşmasından bu 
yana on iki yıl geçti. On iki yıl boyunca milyon dolarlar harcanarak çocuk 
işçiliğinin önlenmesi için pek çok bakanlık tarafından büyük otellerde süslü 
projeler gerçekleştirildi. Ancak konu hiçbir zaman etkili çözümleri sağlayacak 
gerçek sebepler üzerinden, yani varolan ekonomik sistem ile ekonomik ve sosyal 
haklar üzerinden tartışılmadı, ele alınmadı. Böyle olunca da işe yaramadı. İşte, 
işe yaramadığını gösteren bazı rakamlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’in Haziran ayı içerisinde yanıtladığı soru önergesine göre Türkiye’de 
958 bin çocuk ekonomik bir işte çalışıyor. 2014 yılında en az 61 çocuk işçi iş 
cinayetlerinde yaşamını kaybetti. İstihdam içinde değerlendirilmeyen ev işlerinde 
çalışan çocukların sayısı 2006 yılında 6 milyon 540 bin iken 2012 yılı için ise bu 
rakam yaklaşık 1 milyon kişi artarak 7 milyon 503 bine yükseldi. Okula devam 
ederken çalışan çocukların sayısı da 2006-2012 yılları arasında %64 oranında 
artarak 272 binden 445 bine yükseldi.
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Türkiye’nin çocuk hakları yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle 
yaşanan, devam eden, büyüyen çocuk hakları ihlalleri ne yazık ki yukarıdakilerle 
sınırlı değil. Örneğin çocuk adalet sistemi kapsamında yirmi yıldır çocuklara 
özgü yakalanma, yargılanma koşullarının iyileştirilmesi için çabalar gösterildi. 
Pahalı projeler yapıldı, modeller kuruldu. Çocuğa özgü adalet sisteminin çok 
basit bir kuralı vardır; çocuklar yakalanırken kelepçe takılmaz. Polislere verilen 
onca eğitimin ardından en azından bu basit kuralın benimsenmiş olduğu fikri artık 
gelişmişken Gezi Olayları sırasında, bırakın kelepçe takılmamasını, çocuklar insan 
hakları standartlarında işkence olarak tanımlanan ters kelepçe uygulamasından 
bile muaf olamadı. Türkiye bu süreçte çocuklara yönelik uygulanan ayırımcılık 
sorunuyla da tam olarak baş edemedi. 

Gündem Çocuk Derneği’nin Haziran 2014 tarihinde hazırlamış olduğu 
“Çocuğa Yönelik Ayırımcılık Raporu”,  devletin çocuklarını ırka, etnik kökene, 
cinsiyete, cinsel yönelime, engelliliğe, ekonomik durumuna çocuğun birinci 
derece yakınlarının meslek ve/veya işlerine, yakınlarından birisinin cezaevinde 
bulunmasına, çocuğun gelişimsel, fiziksel farklılıklarına, eğitim sisteminin 
ürettiğie şitsizliklere, çocuğun anne ve/veya babası ile birlikte olamamasına, 
çocuğun suça sürüklenerek ya da suç mağduru olarak çocuk adalet sistemine 
dahil olmasına, çocuğun birinci derece yakınlarından birisinin engelli, hasta ve/
veya bakıma muhtaç olmasına dayalı olarak ayırdığını ortaya koydu. 

2014 yılı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 25’inci yılıydı. 
25 yıldır, varolan küresel sistem güç merkezlerini sağlamlaştırarak tüm dünyada 
yoksulluğun artmasına, silahlı çatışmalara, ırkçılığa, ayırımcılığa ve eşitsizliğe 
neden olmaya devam ederken Türkiye de 2015 yılında hâlâ çocuklar için 
“hak”sızlıklar ülkesi olmaya devam ediyor…

Çocuklar Türkiye’de yoksulluğun, ayırımcılığın, ırkçılığın çeşitli boyutlarını 
yaşarken ekonomik sömürünün, çocuk ticaretinin, devlet şiddetinin de doğrudan 
hedefi oluyor. Çocukların yaşama, sağlık, eğitim, güvenli bir çevre, dil ve kültür, 
katılım, güvenlik ve onurlu yaşama hakları ihlal ediliyor. İfade özgürlükleri 
kısıtlanıyor, siyasete katılım araçlarından yoksun bırakılıyor. Köklerini tarihsel 
olarak çok eskilerden alan paternalist yaklaşım bile çocukları korumaya yetmiyor, 
çocukların ölümüne engel olamıyor. 

İşte Gündem Çocuk Derneği de tüm bu durumlar karşısında çocukların yanında, 
çocuklar için daha iyi bir dünya umudunu büyütmeye çalışıyor. Çünkü biliyor 
ki Türkiye’de neyin, ne zaman neyi değiştireceği hiç belli olmuyor. Birbirine 
küfrederken “Ermeni dölü” diyen bir ülkenin insanları 2007 yılında Ermeni 
gazeteci Hrant Dink’in cenazesi için milyonlar halinde sokağa çıkabildi. Yıllardır 
yaşanan çocuk ölümleri Berkin Elvan’ın ardından öyle görünür oldu ki Türkiye 
çocuklarını öldürdüğünü nihayet fark etti. Berkin Elvan’ın öldürülmesiyle içinde 
bulunduğu arabanın feribottan düşmesi sonucunda yaşamını kaybeden Ecesu’nun 
ve anaokulunda üzerine lavabo düşmesi sonucunda yaşamını kaybeden 6 
yaşındaki Efe Boz’un ölümündeki sorumlular –yıllardır çocuk hakları örgütlerinin 
dediği gibi– “devlet” şeklinde ortaklaştırıldı ve bu televizyonlarda konuşulabildi. 
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2014 Mayıs ayında Soma Maden İşletmesi’nde yaşanan iş katliamında yaşamını 
yitiren Cemal Yıldız’ın 16 yaşında olma olasılığı verilecek tepkilerden kaynaklı, 
Bakanı ve hükümeti en çok tedirgin eden olay oldu. Halbuki Cemal 16 yaş 
altında olsaydı madenlerde bu yıl içerisinde ölen ilk ve tek çocuk olmayacaktı.  
Bu bilginin bu ülkede hem vicdani hem de politik olarak nelere gebe olduğunu 
önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Gezi’den sonra nasıl hiçbir şey eskisi gibi 
olmuyorsa Berkin’in ölümünden sonra da Türkiye’de çocuklar için hiçbir şey 
aynı olmayacak!
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Mevsimlik Gezici Tarım İşlerinde Çalışan Çocuklar için Yerel 
Düzeyde Mücadele; Meslek ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolleri

Ertan Karabıyık1

Sosyal Bir İşletme Olarak Kalkınma Atölyesi Kooperatifi
Sosyal kalkınma alanında program ve projeler gerçekleştirmek isteyen bir grup 

genç, ulusal ve uluslararası kalkınma çabalarına destek vermek ve bu sürecin bir 
parçası olmak için 2003 yılında Kalkınma Atölyesi Çalışma Grubu’nu kurmuştur. 
Kalkınma Atölyesi, sosyal antropoloji, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, politika, 
biyoloji ve ormancılık gibi farklı alanlarda uzman profesyoneller tarafından 3 
Kasım 2004 yılında kooperatif çatısı olarak örgütlenmiştir. Bilindiği üzere sosyal 
kalkınma alanında kooperatif tarzı örgütlenme Türkiye’de ve de dünyada yaygın 
bir örgütlenme biçimi değildir.

Atölye’nin kooperatif şeklinde örgütlenmesinin başlıca nedeni dayanışma, 
birlikte üretme ve sosyal kalkınma alanına yeni fikirlerle katkıda bulunmaktır. 
Ayrıca sosyal kalkınma çalışmalarının farklı alanlarında çok ortaklı aktif bir 
aktör haline gelmek ve ortakların sürece demokratik katılımını sağlamaktır.

Kalkınma Atölyesi, ulusal (Türkiye) ve uluslararası kalkınmaya destek vermek 
ve her ölçekteki projelerin sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve başarılı olmasına 
katkı sağlamak amacıyla kurulmuş kâr amaçsız bir kooperatiftir. Kalkınma 
Atölyesi, ayrıca sivil toplum örgütlerinin ve üretici birliklerinin yönetişim, 
sosyal kalkınma, eğitim, çocuk ve gençlik alanlarında kurumsal kapasitelerinin 
geliştirilmesi dahilinde programlar geliştirmekte ve uygulamaktadır. Atölyenin 
güçlü olduğu alanlar yerel kalkınma programları ve projelerin geliştirilmesi, 
araştırma ve kapasite geliştirme çalışmaları, gençler için kooperatifçilik hareketi, 
arıcılık, mevsimlik işçi göçü ve çalışan çocuklardır.

Atölye’nin temel amaçları;

* Çocuk işçiliğiyle mücadele, 

* Yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması, 

* Doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi, 

* Kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet 
    dengeli kalkınma, 

* Bölgesel ve uluslararası kalkınma işbirliklerinin geliştirilmesi,

* Sürdürülebilir kalkınma modellerinin tasarlanması ve uygulanması.

1  Kalkınma Atölyesi Genel Sekreteri.
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12 Yılda Neler Yaptık?
Kalkınma Atölyesi, 12 yıl boyunca ağırlıklı olarak bitkisel üretim sürecinde 

istihdam edilen ve mevsimlik tarım göçüne katılan çocuklar ve onların aileleriyle 
ilgili araştırma, savunu ile merkezi ve yerel düzeyde kapasite geliştirme 
çalışmaları gerçekleştirmiştir.

* 2002 yılında pamuk hasadında çalışan çocuklar: Adana Karataş ilçesinde 
pamuk hasadına katılan çocukların durumunu bütün boyutlarıyla ortaya 
koyan bir temel araştırma. Bu araştırmaya bağlı 2004 yılında eylem planı 
hazırlanmış ve eylem planına bağlı model bir uygulama gerçekleştirilmiştir.

* 2009 yılında mevsimlik tarım göçüne katılan ailelerin 0-6 yaş grubu 
çocuklarına yönelik katılımcı bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir.

* 2012 yılında mevsimlik tarım göçüne katılan 6-14 yaş grubu çocukların 
başta eğitim hakkı olmak üzere sağlık, gelişim haklarına odaklanan, 
ürün ve coğrafya bazlı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmayla 
birlikte özellikle çocukların eğitim sürecine katılımı için politika önerileri 
raporunu hazırlanmış ve yaygın bir şekilde dağıtımı yapılmıştır. Aynı 
zamanda yerel düzeyde mücadeleye yönelik model planlama çalışması 
gerçekleştirilmiştir.

* 2013 yılında mevsimlik tarım göçüne katılan aileler ve çocukların haklarını 
sağlamaya yönelik sivil toplum, meslek örgütleri ve akademik kurumların 
kapasitelerini geliştirmeye yönelik proje uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Mevsimlik Tarım Göçü Kapsamındaki Araştırmalarımızda 
Nelere Ulaştık?
Kalkınma Atölyesi tarafından gerçekleştirilen araştırmalardan elde edilen 

bulguların bazıları aşağıda yer almaktadır.

Mevsimlik Tarım Göçünden Etkilenen Çocuklara (6-14 Yaş Grubu) Yönelik 
Temel Araştırma ve Müdahaleler Programı (Fındık, Şeker Pancarı ve Pamuk 
Hasadı ile Örtü Altı Alçak Tünel Sebze Yetiştiriciliği)

Çocukların %98.3‘ü anne, baba, büyükanne/büyükbaba ve kardeşleriyle 
birlikte mevsimlik olarak göç ettiklerini belirtmiştir. Aileler oldukça kalabalık 
olup, sahip olunan ortalama çocuk sayısı 6’dır.

İki türlü konaklama türü bulunmaktadır; (a) Çalıştıkları tarla sahiplerinin 
arazisinde çadır veya damlarda konaklayan ve aile olarak yalnız kalanlar, (b) 
toplu olarak ya çadır grupları şeklinde ya da valilikler tarafından METİP 
kapsamında inşa edilen konutlarda konaklayanlar. Valilikler tarafından inşa 
edilen konutların dışındaki barınma yerlerinde su, elektrik, atık su, tuvalet vb. 
altyapı olanakları oldukça sınırlıdır. %30.8’inin naylon ya da kamış çadırlarda, 
%47.2’sinin bez ya da branda çadırlarda barındıkları görülmektedir. Ev (%5.4), 
dam (%1.1), prefabrik konut (%0.3) ve diğer (%16.7) barınma biçimleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Barınma mekânlarında bir oda/çadır içinde ortalama 8 
kişi yaşamaktadır. Konaklamalarda ailelerin tamamı aynı yerde yaşamaktadır.
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Konaklama alanlarında dile getirilen en önemli sorun; atık su sisteminin 
bulunmayışıdır. Temiz içme suyuna ya da temiz kullanma suyuna erişim 
ortalama %50’nin biraz üzerindedir. Kirlilik, gürültü ve toz ana şikâyetlerdir. 
Çocukların %23.9’u üç günde bir, %41.5’i haftada bir, %5.7’si iki haftada bir, 
%0.6’sı üç haftada bir, %2.8’i ayda bir yıkanmaktadır. Her gün ya da iki günde 
bir yıkananların oranı %%25.6’dır. Yani her dört çocuktan üçü, üç gün ve ötesi 
sıklıklarla yıkanabilmektedir.

Çocukların dörtte birinin günlük hayatlarını etkileyecek düzeyde sağlık 
sorunlarının olduğu ifade edilmektedir. %52.2’si sık sık nezle, %59.9’u baş ağrısı, 
%44.5’i baş dönmesi, %48.7’si bel ağrısı, %19.7’si sıtma, %18.5’i dizanteri 
gibi sağlık sorunları yaşadığını belirtmiştir. Çocukların %56.9’u hastalandıkları 
zaman en iyi ihtimalle yakındaki aile sağlığı merkezlerinden yararlanmaktadır. 
%38.8’i ise ildeki devlet hastanesine götürüldüklerini belirtmiştir. Mevsimlik 
tarım göçüne katılan çocukların %35.6’sı düzenli aşı olduğunu belirtirken, %54’ü 
aşılarını düzenli olmadığını ifade etmiştir.

İşçiler hasat, toplama işlemlerini günlük elbiseleriyle çoğunlukla herhangi bir 
koruyucu kullanmadan yapmaktadırlar. Hasat esnasında terleyen çocuk işçilerin 
terleri üzerlerinde soğumaktadır. İş güvenliği ve sağlığı konusunda işçilerin 
herhangi bir eğitim almadığı ve bahçe sahiplerinin de herhangi bir olanak 
sağlamadığı gözlenmiştir.

Mevsimlik tarım göçündeki çocukların yaptıkları işleri il bazında 
incelediğimizde “tarlada çalışma” %76.6’lık oran ile en fazla katılımın olduğu 
iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer çarpıcı bulgu ise kız çocuklarının 
%68.4’ünün su taşıma, %63.7’sinin kardeşlere bakma, %66.6’sının eşyaları 
gözetleme, %45.6,’sının bulaşık yıkama, %30’unun yemek hazırlama, %49.1’inin 
temizlik yapma gibi işleri yerine getiriyor olmasıdır.

Çocuklar günde ortalama 10.10 saat çalışmaktadır. Ürünler arasındaki farklar 
incelendiğinde ise çocuklar pamuk hasadında 11.35 saat/gün, pancar hasadında 
9.97 saat/gün, örtü altı alçak tünel sebzecilikte 9.61 saat/gün, fındık hasadında ise 
9.19 saat/gün çalışmaktadır. Haftada ortalama 6.17 gün çalışmakta olan çocuklar 
en uzun süre çalışmayı pamuk hasadında (6.75 gün/hafta) yapmaktadır. Pamuk 
hasadında çocuklar hemen hemen haftanın yedi günü, günde ortalama 11.35 
saat çalışmaktadır. Çalışma süreleriyle ilgili en tamamlayıcı veri yıllık çalışma 
süresidir. Çocuklara şu andaki işlerinde 2011 ve 2012 yıllarında ortalama kaç gün 
çalışacakları sorulduğunda, 75.89 gün/yıl, yani yaklaşık 2.5 ay çalışacaklarını 
beyan etmişlerdir.

Çocukların %97’sinin okula kaydı bulunmaktadır. Okula geç kayıt (yasanın 
ön gördüğü yaştan sonra) gözlenen bir sorundur. Okul öncesi eğitime katılım 
ortalama %10 civarındadır. Ankete katılan çocukların %94’ü 2010-2011 eğitim-
öğretim yılında okula düzenli devam etmemiştir. 180 eğitim gününde ortalama 
58.6 gün devamsızlık yaptıkları tespit edilmiştir. Okula devamsızlığın en fazla 
şeker pancarı üretimine katılan çocuklarda olduğu belirlenmiştir (ortalama 66.91 
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gün). Çocukların, ‘okula neden devam edemediği’ sorusuna %82.8’lik bir kısmı 
“mevsimlik tarım göçü” cevabını vermiştir. Diğer nedenler arasında ‘ailenin 
istememesi, mevsimlik tarım göçüne katılma veya çalışma, okulda başarısız 
olma, maddi yetersizlikler, kardeşlere bakma, okulun ikamet yerine uzak olması’ 
gibi etkenler gösterilmiştir. Okula yönelik algılarını irdelediğimizde sadece 
%3.5’i okulu sevmediğini söylerken %96.5’i okul hakkında olumlu ifadeler 
kullanmıştır. Çocukların %89.5’i ailesinin gelecekte kendisinin okumasını 
istediğini belirtmiştir.

Batı Karadeniz İllerinde Fındık Hasadında Yer Alan Mevsimlik Gezici Tarım 
İşçileri, Çocuklar, Tarım Aracıları ve Bahçe Sahipleri Temel Araştırması: Fındık 
Hasadının Oyuncuları

Mevsimlik gezici tarım işçileri gerek yaptıkları işler gerekse karşılaştıkları 
sorunlar açısından ücretli tarım işçiliğinin en zor ve ağır koşullarına sahiptirler. 
Mahalli işçilere göre daha düşük ücretle çalışmak zorunda kalmakta, yaşam 
ortamları olumsuzluklar içermekte ve daha uzun çalışma saatlerine, zaman 
zaman çeşitli ayırımcılığa tabi kalmaktadırlar. Herhangi bir sosyal güvenceye 
sahip olmadan iş bulamadıkları zaman yapacakları harcamaların birikimini 
yapmak zorundadır. Bu durum onların kendi gelecekleri dışında çocuklarının da 
beklentilerini önemli ölçüde ipotek altına alan bir yapıyı kalıcılaştırmaktadır.  

Yılın önemli bir bölümünü sürekli yaşadığı yerden uzak bir bölgede, bir 
veya daha çok ürün için ücretli tarım işçiliği yapmasının nedenleri arasında 
sürekli yaşadıkları bölgede toprak mülkiyetindeki değişmeler, bölgenin istihdam 
yaratamaması, düşük gelir düzeyi ve yüksek doğurganlık hızı en çok göze çarpan 
etkenlerdir.

Büyük bir kısmı sürekli yaşadıkları yörelerden mevsimlik işlerin yapıldığı 
bölgelere ulaşana kadar uzun bir yol kat etmektedirler. Bu yolculuğun kişi başı 
maliyetinin düşük olması için kapasitenin çok üzerinde yolcu taşınmaktadırlar. 
Herhangi bir kaza durumunda da can kayıpları ve yaralanmalar oldukça fazla 
olmaktadır.

Araştırılan grubun çok büyük kısmı 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 
oluşmaktadır. Bu noktada genç işsizliğinin çok yüksek oluşu ve sürekli yaşanılan 
bölgedeki yüksek doğurganlık hızı göçe katılan bireylerin büyük oranda 
gençlerden oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, mevsimlik gezici tarım işçiliği 
aile ya da hane bazlı bir göç ve çalışma pratiği olmasına rağmen, hanelerinden 
bağımsız şekilde yöreye çalışmaya gelen düşük oranda da olsa gençler ve çocuklar 
bulunmaktadır. Çalışma süresinin kısa olması bu duruma yol açan etkenlerden 
biri olabilir.

Bahçe sahipleri ve tarım aracıları, fındık hasadında çocukların çalışmalarını 
istemediklerini, ancak hanelerin baskısından dolayı buna mecbur kaldıkları için 
çalıştırmak zorunda kaldıklarını aktarmışlardır. Çocuk emeğinin kullanımında 
bahçe sahipleri yasal bir sorumluluk yüklenmemekte, sorunun kaynağının tarım 
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aracılarının iş organizasyonunda ve hanelerin ekonomik koşullarında aranması 
gerektiğini düşünmektedirler. 

18 yaş altında olup fındık hasadında çalışan çocukların eğitimlerine ara 
verenlerin oranı yaş ile birlikte artmaktadır. 7-14 yaş grubunda eğitimi terk 
etme oranı 18-20 yaş arasındaki eğitimi terk etme oranından çok daha düşüktür. 
Eğitim noktasında kız çocukları her öğretim kademesinde dezavantajlı grubu 
oluşturmaktadırlar.

Mevsimlik gezici tarım işçilerinin baba meslekleri arasında kendilerine ait 
arazide çiftçilik yapanların oranı daha yüksektir. Tarımsal faaliyetler tüm haneyi 
beslemeye yetmediğinden mevsimlik iş temelinde kısa veya kalıcı göçler gündeme 
gelmektedir. Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin kuşaklar boyu devam ettiğinin 
bir işaretidir. Onları sürekli tekrar eden bir kısır döngü içinde tutmaktadır. Elde 
edilen gelirin çok düşük olması bütün bir yıl geçinmelerini sağlayamadığı için 
borçlanma yoluyla bir sonraki yılın gelirleri tüketilmektedir. Büyük kısmının 
tarım dışı geliri bulunmamaktadır. Görüşülen hanelerin %57’sinde mevsimlik 
gezici tarım işçiliğinden elde edilen gelir hanenin tek gelir kaynağıdır.   

Çocuklara yönelik gelecek beklentisinde çocukların eğitimleri ilk sırada 
gelmektedir. Haneler çocuklarının kendilerine benzememesi ve gelecekte 
benzer sıkıntıları çekmemeleri için eğitimin önemini vurgulamaktadırlar. 
Eğitim, hanelerin içinde bulundukları kısır döngüden çıkış için anahtar bir rol 
oynamaktadır. Çocuklarının mevsimlik gezici tarım işini sürdürmesini istemeyen 
haneler %93.5 ile oldukça yüksek bir orandadır.  Ancak hane reislerinin yaklaşık 
dörtte biri, hayal bile kuramadıklarını ifade etmişlerdir. Bu durum hanelerin tam 
anlamıyla bir kısır döngünün içinde olduklarının göstergesidir. 

Yanlarında getirdikleri gıdalar genel olarak taşınmaya elverişli un, bulgur, 
şeker, çay, yağ, mercimek ve kuru fasulye gibi tek tip ve kuru gıdalardır. Bu 
durum aslında kadınların ve çocukların yetersiz beslenmelerine neden olan bir 
besin rejimini ortaya koymaktadır. Kötü beslenen bireylerin aynı zamanda uzun 
süreli çalışma temposu içinde oldukları anlaşılmaktadır. Buzdolabı sahibi olan 
hanelerin dışında kalan hanelerin hepsinde (%85.3) yiyecekler ve gıda ürünleri 
açıkta veya çuval içinde muhafaza edilmektedir.

Araştırılan grupta dinleme zamanı hariç ortalama olarak günlük 10.5 saatlik 
bir çalışma süresi söz konusudur. Çalışma süresi boyunca ya da iş bitimine 
kadar zorunlu haller dışında günlük izin uygulaması söz konusu değildir. 
Özellikle uzun çalışma saatleri, yorgunluk ve dikkatsizlik iş kazasına uğrama 
riskini arttırmaktadır. Temel olarak gerçekleşen ve en fazla ölçüde ifade edilen 
sağlık sorunları grip (%21.2), güneş çarpması (%17.6), haşere ve böcek sokması 
(%21.2) ve ishal (%16.5) olarak belirtilmiştir. Bunların dışında gıda zehirlenmesi, 
iş kazası, yılan ve akrep sokması, sıtma gibi rahatsızlıklar daha düşük oranda 
ifade edilmiştir.

Bu ölçüde sağlık sorunları için ne bahçede ne de işçilerin konakladıkları 
yerlerde ilk yardım seti veya benzeri acil durumlarda kullanmak üzere ecza 
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dolabı bulunmamaktadır. İşçilerin kullandıkları en yaygın çözüm doğrudan 
eczaneye gidip ilacı kendilerinin almaları veya yanlarında getirdikleri ilaçları 
kullanmalarıdır.

İşçiler sürekli yaşadıkları yerlerde bağlı oldukları aile hekimlerine nereye 
gideceklerini haber vermedikleri, çalışmak amacıyla geldikleri yerdeki aile 
hekimine de misafir kaydı yaptırmadığı için koruyucu aşılama, hamilelik izleme 
ve diğer sağlık hizmetlerini yeterince alamamaktadır. Ayrıca hasta olan hane 
üyelerinin konaklama alanından aile hekimine veya hastaneye götürülmesi ve 
buna refakat edenin yevmiyesini kaybetmesi nedeniyle acil durum olmadığı 
sürece işçiler doktora gitmemektedirler.

Barınma ve sağlık açısından iki önemli bakış açısı sorunun çözümünü 
zorlaştırmaktadır. Birincisi işçilerin geldikleri yerlerde yaşam, barınma ve 
sağlık koşullarının çalışılan yerlerdeki yaşam koşullarından daha iyi olmadığı 
tarzındaki düşüncedir. Diğeri ise, daha dolaylı olarak barınma koşullarının 
düzeltilmesi halinde tarım işçilerinin geçici olarak çalıştıkları yerlere yerleşip 
orada sürekli kalacakları endişesidir. Kısacası, işçilerin mevcut çalışma ve 
barınma koşullarından daha iyisini hak etmediklerine dair geleneksel bir görüş 
söz konusudur.

Tarım işçiliğinde çalışan ailelerin arasında ataerkil ilişki biçiminin devam 
etmesi, kız çocukları bakımından riski arttırmaktadır. Çok küçük yaşlardan 
itibaren kardeşlerine bakmaya, çadır temizlemeye, yemekleri yapmaya başlayan 
kız çocukları, çalışabilir hale geldiklerinde, bu işlere ek olarak bir de tarlada, 
bahçede çalışmaktadır. Ayrıca bu çocukların, erken yaşta evlendirilmelerinin de 
de yaygın olduğu bildirilmektedir.

Çocukların ihtiyaçları hiç dikkate alınmamaktadır. Çocuklar birbirilerini 
büyütmekte, çocukların bakımı, güvenliği, oyun ve eğitim ihtiyaçları konusunda 
hiç kimsede farkındalık bulunmamaktadır. Ailelerin, çocukları sadece gelecekteki 
güvenceleri olarak gördükleri ve onlara karşı bir yükümlülük hissetmedikleri 
düşünülmektedir.

Tarım işçiliğinin kuşaklar arasında aktarılması, çocukların tarım işçiliği 
dışında örnek görmemeleri gelişimlerini olumsuz etkileyen sosyal faktörler 
arasında sayılmaktadır. Özellikle öğrenme güçlüğü çeken, ebeveynlerden birini 
kaybetmiş olan çocuklar gibi daha fazla dezavantajlı olanlar ve onların aileleri 
bakımından mevsimlik gezici tarım işçiliği dışında bir seçenek öngörülmeme 
riski yüksektir.

Sorunun ana kaynaklarından birinin, kamunun kaynak kullanımında karar 
alma mekanizmalarını işletme biçimi olduğu düşünülmektedir. Bu konuda 
özellikle; kurumlar arasında koordinasyon eksikliği, uzman ve sivil toplum 
kuruluşlarına danışma alışkanlığının olmaması, hizmetten yararlanacak kişilerin 
ihtiyaçlarını anlamak için empatik bir yaklaşımda bulunulmaması, kaynakların 
israfına neden olarak görülmektedir. Örneğin; ziyaret edilen çadırların bulunduğu 
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yerleşim alanına yapılan banyo ve tuvaletler katılımcı bir anlayışla planlanıp 
uygulanmadığı için, işçiler tarafından kullanılmıyordu. Tuvalet ve banyoların 
çadır alanın orta yerinde olması mahremiyeti ihlal ettiği için burada yaşayanlar 
bakımından kullanılamaz bulunmaktaydı ve çadırların bulunduğu alanın tam 
girişinde olması sebebiyle de koku ve hijyen bakımından risk oluşturmaktaydı.

Mücadele Yöntemini Nasıl ve Neden Değiştirdik?
Kalkınma Atölyesi’nin 2013 yılına kadar mevsimlik tarım göçüne katılanların 

durumunu ortaya koyma ve haklarını savunmaya yönelik mücadele çalışmalarını 
daha çok merkezi düzeydeki kurumlar üzerinden ve genel olarak toplumsal 
duyarlılığı geliştirmeye yönelik gerçekleştirirken daha aşağıda yer alan modelle 
yerel düzeyde sivil toplum, meslek örgütü ve akademik kurumlara odaklamıştır.

Her durumda kamu kuruluşlarını harekete geçirmeye yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Ancak iller ölçeğinde sivil toplum ve meslek örgütlerini harekete 
geçirecek ve yerel düzeyde tespit, izleme ve savunu çalışmalarını yapacak 
olan sivil toplum ve meslek örgütlerine destek verilmektedir. Ayrıca tüketici 
örgütlerinin de tüketim maddelerinde çocuk emeği olup olmadığını belirlemeye 
yönelik duyarlılıkları için girişimler başlatılmıştır.

 

Merkezi düzeyden yerel düzeye; meslek ve sivil toplum kuruluşlarının
daha aktif olması için...

Somut Öneriler
1) 81 İldeki Eğitim Sen şubeleri aracılığıyla mevsimlik işçi göçü konusunda 

örgün eğitimde bulunan çocukların mevcut durum ve izleme çalışmasını yapmak.
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Eğitim Sen Türkiye’nin hemen hemen her ilinde örgütlüdür ve bu örgütlülüğü 
mevsimlik göç sürecine katılan örgün eğitimdeki çocukların tespit edilmesi ve 
izlenmesine yönelik çalışma yapmayı mümkün kılmaktadır. Bu durum Eğitim 
Sen’in çocuk haklarını savunma ve sağlama konusunda toplumsal kabulüne de 
imkân tanıyacaktır. Ayrıca toplumsal sorunlara yönelik kurumsal kapasitesi de 
gelişecektir.

2) İl ve ilçe ölçeğinde izleme koalisyonu, platformu veya komitesi kurmak; 
yerel düzeyde mücadeleyi başlatmak.

Çocuk işçiliğinde kamu, özel sektör ve akademik çalışmalara müdahaleler 
yetersizdir. Bu süreci harekete geçirecek kurumlar sivil toplum ve meslek 
örgütleridir. İl ve ilçe ölçeğinde Türk Tabipler Birliği il örgütleri ve Türkiye 
Barolar Birliği il baroları, eğitim sendikaları, işçi sendikaları, hak temelli 
faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, akademik kurumlar, öğrenci dernekleri ve 
kulüplerinin oluşturacağı izleme koalisyonu, platformu veya komitesi kurmak; 
yerel düzeyde mücadeleyi başlatmak için bir adım olacaktır.

3) Çalışan çocukların bulunduğu okullarda öğretmenlerin çocuklara daha 
fazla destek vermesini sağlamak.

Çalışan çocukların en çok destek istediği ve gördüğü kesimler öğretmenlerdir. 
Öğretmenlerin bu çocuklara sağlayacağı destek ve gösterecekleri ilgi onların 
yaşamlarını farklılaştırabilir.

4) Okul kooperatiflerini kurma, canlandırma girişimi başlatmak.

Kooperatifçilik uzun yıllardır çocukların ve gençlerin gündeminden 
çıkarılmıştır. Yakın geçmişte özellikle örgün eğitimde kooperatifçilik eğitimi ve 
uygulamaları eğitimin bir parçasıyken günümüzde çocuk ve gençlerin kooperatif 
algısı oldukça eksik ve yetersizdir. Bu kapsamda okullarda öğrenci kooperatiflerini 
kurma ve geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca üniversitelerde öğrenci 
kooperatiflerinin kurulması için girişim başlatılmalıdır.
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Kapitalizm ve Paternalizm Kısakacında Çocuklar

Nevrus Kaptelli1  
Çeviri: Burcu Yılmaz 

Paternalizm
“Paternalizm” kavramı, birisinin karar alma süreçlerine iradesi dışında 

müdahale etmek ve bu müdahaleyi onu “tehlikelerden korumanın en iyi yoluymuş   
gibi” meşrulaştırmaktır. 

Paternalistik politikalar, özgürlükleri ihlal ettiğinden çoğu zaman eleştiri 
konusu olur. Çoğu zaman, paternalizmi eleştiren insanlar bir grupta yer alırken 
(örneğin; refah reformları), destekçileri diğer tarafta yer alır. Paternalizmin 
örnekleri günlük yaşamda bulunur ve çoğunlukla güçlü halk desteğine sahiptir. 
Ancak, paternalist politikaların entegrasyonu sıklıkla ateşli tartışmalara yol 
açmaktadır.  

Bu çerçevede, özellikle ebeveyn-çocuk ilişkisini ele almak istiyoruz.  Çocuklara 
yönelik paternalizm, genellikle çocukların kendi çıkarlarını ve en iyi olanın ne 
olduğunu belirleyemeyecekleri ve çocuğun kendi yararına ilişkin algısına rağmen 
karar alma ve yapma sorumluluğunu yetişkinlerin taşıdığı inancına dayanır. 
Çocukların ve gençlerin ebeveynlerinin çıkarları üzerinde hiçbir önceliğe 
sahip olmadığı ve ikinci olarak da kendi çıkarlarını belirleyebilecek düşünme 
yeteneğinden mahrum oldukları gerekçeleriyle paternalizmin doğru kabul edilir.

İki tür paternalizm uygulanır: 

* Geleneksel paternalizm

* Modern paternalizm

Geleneksel paternalizm, çocuğun ebeveynlerine mutlak bağımlılığına dayanır 
ve bu nedenle ebeveynler çocuklar için neyin iyi olduğuna ve nelerin yapılıp 
nelerin yapılamayacağına karar veren tek otoritedir. Bütün normlar, daha önceden 
tanımlanmıştır ve asla tartışılmasına izin verilmez. Geleneksel paternalist 
yapı içerisindeki çocuklar, asla kendi dünyalarını yaratamazlar ve kuralları ve 
düzenlemeleriyle yetişkinlerin kendileri için hazırladığı dünyada yaşarlar.  

Çocuklara “kendi dünyalarını” sunan modern paternalizm ise geleneksel 
paternalizmden farklıdır. Çocuklar, şeyleri (olguları, olayları) algılama, 
gelişmeleri değerlendirme biçimlerine göre, belirli bir düzeyde, kendilerini ifade 
edebilecekleri bir alana sahiptir. Böylece çocuk, ebeveynlerinin onu “hayatın 
zorlukları”ndan uzak tutan koruması altında olmakla birlikte gelişebileceği bir 
çevreye sahiptir.  Bu temelde çocuklar “yetişkin’ toplumu”ndan” ayrılır. Sonuçta, 

1 Arnavutluk Bağımsız Eğitim Sendikası (SPASH) Başkanı.
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çocukların dünyası, güven içinde ve özgürce büyüyebilecekleri bir yaşam alanı 
olsa da ebeveynlerin güçlü koruma güdüleri söz konusudur.  

Paternalizm, yaşa bağlı olarak, örneğin yeni doğanlara ve küçük (henüz 
yürüyemeyen) çocuklara uygulanabilir fakat karar alma süreçlerinde durum 
değerlendirmesi ve ve işbirliği yaparak kendi yararını geliştirmesine olumlu 
katkısı olacak birtakım yetenekler geliştirmiş çocuklara uygulanamaz. 

Paternalist davranış, kişisel amaçların gerçekleştirilmesini değil çocuğun 
refahını ve güvenliğini mutlak şekilde güvence altına almalıdır. Oysa çoğu 
zaman ebeveynlerin hatası, çocuklarını kendi gençlikliklerinde başaramadıkları 
rüyalarını ve hedeflerini gerçekleştirmeye zorlamaktır. Bir karar verirler fakat bu 
çocuk için en iyisi olmayabilir.

 
Gelişmiş ülkeler, ahlâki gelişme için etik kodlara sahiptir fakat çocuklar belirli 

bir konuyla igili olarak karar verme kapasitesine sahip olduğunda tanımlamanın 
nasıl yapılacağı konusundaki koşullar belirsiz olduğundan bu etik ideali 
gerçeketen tanımlamak zordur.

 
Paternalizm Çocuk İçin En İyisinin Uygulanması mıdır? 

“Kendi hayatlarımızı yönlendiremezken, bir çocuğun hayatını nasıl 
yönlendirebiliriz?” (Holt, 1974).

Çocukların ve toplumun, hatta bireylerin çatışan çıkarları ortadayken,    
çocukların eylemleri üzerindeki paternalist uygulamanın çocuğun çıkarları 
açısından her zaman en iyisi olduğuna inanmak zordur. 

  
Biz paternalizmin doğru ve ayrıca çocuk için en iyisi olduğunu düşünmüyoruz 

fakat bir başkasının iradesine rağmen onun için en iyisinin ne olacağını belirlemek 
için eylemde bulunma ve karar verme konusunda ahlâkı bir hakka da sahip değiliz.

Öyleyse, onlar için en iyisinin ya da onların yararına en iyisinin ne olduğuna  
nasıl karar vereceğiz? Bu konu hâlâ tartışmaya açık bir sorun teşkil etmektedir. 

Paternalizm ve Kapitalizm
“Çocuk işçiliğinin” tanımlanması hâlâ tartışma konusudur. Genel olarak 

herhangi bir ekonomik faaliyette bulunan tüm çocuklar bu tanım altına 
girebilmektedir (haftada en az bir saat olma koşuluyla).

Genel olarak konuşursak, iki tür çocuk işçiliği vardır; aile işlerinde ücretsiz 
çalıştırma ve piyasada ücretli çalışma.

ILO’nun Çocuk İşçiliğini Ortadan Kaldırma Programı (IPEC) tarafından 
2000 yılında, yayımlanan çocuk işçiliği istatistiklerine göre, yaşları 5-14 
arasında değişen 211 milyon, 15-17 arasında değişen 140 milyon çocuğun farklı 
düzeylerde ekonomik etkinliğin içine girdiği tahmin edilmektedir. Söz konusu 
rakamlar bu yaş grubundaki çocukların beşte birini oluşturmaktadır.  
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Yaklaşık 111 milyon çocuk, “tehlikeli iş” olarak adlandırılan ve 
güvenliklerini, sağlıklarını ve bilişsel gelişimleriyle psikolojilerini etkileyen 
işlerde çalıştırılmaktadır. Bu çocukların 10 milyonu, ebeveynleri ya da muahbbet 
tellalları tarafından sokakta istismara ya da öteki illegal işlere zorlanmaktadır. 

Son yıllarda, ebeveynlerin çocuklarını düzenli ve sürekli şekilde çalışmanın 
içine soktuğu aile işlerinin büyüdüğünü görmekteyiz. Bunların büyük çoğunluğu 
tarımsal alanlarda, tipik çiftliklerde aile işi niteliğindedir. Ekonomik düzey, eğitim 
ve haklarının bilincinde olma düzeyi ile ilgili olarak kırsal kesim çocuklarının 
ebeveynleri tarafından çalıştırılma olasalığının kentli çocuklara göre iki kat daha 
yüksek olduğu bir gerçektir.

Sonuç olarak, çocuklar ebeveynleri aracılığıyla çalıştırıldıkları için aile işleri 
büyüdükçe paternalist uygulamanın arttığını görüyoruz. 

Neden Ebeveynler Çocuklarını Çalıştırıyor? 
Bhalotra ve Tzannatos (2003), çocukların okula gitmek yerine işe gitmelerinin 

arkasında yatan nedenleri ortaya koyan bir çerçeve sunmaktadır:

* İşe ilişkin parasal özendiriciler ve işten ekonomik kazanç algısı eğitimin 
faydalarından daha büyük olabilir.

* Karşılanmayan ihtiyaçlar ve birçok maddi donanımdan yoksunluk. 

* Çocukların paternalizm ve kapitalizm arasında sıkıştırıldığı çerçeve içinde, 
ötekilerin verdiği kararlar çocuklar için en iyisini ortaya koymaz.

Sosyal araştırmacılar ve ekonomistler,  çocuk emeği sömürüsünü etkileyen 
faktörleri yoksulluk ile ilişkisi açısından araştırma konusu yapmışlardır  
(Grimsrud 1997; Basu et al 2003).

Şu soru gündeme gelmektedir: Yoksulluk, özellikle fakir ülkelerde veya 
gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliğinin ana nedeni midir?  

Bu tarz sorular çocuk istismarının birçok türünde ortaya çıkmaktadır ama 
yoksulluk ana neden olsa bile tek neden değildir. Çünkü aşağıdakiler gibi başka 
nedenler olabilir: 

Çocuk haklarını bilmemek ya da düzenli şekilde bunları uygulamamak çünkü 
birçok ebeveyn çocukları adına her şeye karar verebilme yetkisine sahip olduğunu 
düşünür (geleneksel paternalizm). 

Onların kendi çocukları (kendilerine ait) olduğunu düşündükleri için birçok 
aile çocuk haklarından habersiz ya da onları titizlikle uygulamaksızın her şeye 
kendisi karar verir (geleneksel paternalizm). Ayrıca, belki de onlar çocuk 
haklarının nerede başladığı ve ebeveyn kararlarının sınırının ne olduğu konusunda 
ayrıntılı bilgiye sahip olmadığından aile işinde çocuk işçiliğinin onun haklarına 
bir saldırı oluşturmadığını düşüncesini taşırlar. 
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Çocuk İşçiliği ve Hak İhlalleri 
Çocukluk kavramı, çocukların tüm dünyada aynı muameleyi gördüğü ve 

üstelik onların haklarının aynı biçimde uygulandığı kabulune yol açar. 
 
Çocuk hakları son dönemlerin bir olgusudur. Tarihsel olarak, toplumlar 

çocukları özel işletmelerde sınırlandırılmamış iktidarla karşı karşıya bırakarak ve 
ebeveynlerinin eline teslim ederek onlara haklarını vermemiştir. Son dönemlerde 
ise çocuk hakları örgütleri, çocuk haklarının yasal olarak tanınması ve saygı 
duyulması için çalışmalar yapmaktadır. Genellikle, sivil haklar çıkar grupları 
tarafından örgütlenmektedir ancak çocuk hakları hareketleri, çocuklar tarafından 
değil onların ideallerini ve haklarını koruma konusunda ahlâki zorunluluk 
hisseden gurplar tarafından yürütülmektedir. Bir yönüyle, bu da paternalizmin bir 
türü olarak karşımıza çıkmaktadır (yumuşak paternalizm) çünkü yine çocuklar 
adına başkaları karar almaktadır.  

Çocuk İşçiliğinden Kaynaklanan Sorunlar 
Belli bir yaşın altında çocuk işçiliği, tamamiyle yasa dışı olarak görülür. Çocuk 

işçiliğinin zararlı ve çocuğun psikolojik gelişimi açısından olumsuz etkilere sahip 
olduğu kabul edilir (Munthali 2003). Çocuk haklarına ilişkin hemen hemen tüm 
uluslararası dokümanlarda çocuk işçiliği tüm yönleriyle olumsuz şekilde yer 
almaktadır. Birleşmiş Milletler sözleşmeleri, çocukların duygusal, psikolojik, 
fiziksel ve sosyal gelişimlerini engellediği için çocuk işçiliğini insan hakları ihlali 
olarak görmektedir. 

Paternalizm ve Eğitim 
Çocukların nadiren çalıştığı, aynı zamanda da okula gittiği varsayılır ve eğer 

bunu düzenli olarak yapıyorlarsa bu konuya daha az dikkat harcanır. Oysa, aile 
işinde çalıştırarak çocuk emeğinin sömürüsü onun eğitim hakkını ihlal eder 
(Kielland et al 2006).

Çocukların kapitalizmdeki durumları budur; aile işleri için taleplerin büyümesi 
paternalizm ile paralel olarak gerçekleşir.

Dünya çapında, araştırmacılar, aynı zamanda çalışan ve okuyan çocukların 
bir kısmının eğitim başarılarının olumsuz etkilendiğini gösteren sonuçlar elde 
etmiştir (Munthali 2003). 

Sonraki tezimi analiz etmek amacıyla, kendi ülkemden çocukların kapitalizm 
ve paternalizm arasındaki durumlarına ilişkin gerçek örnekler sunmak istiyorum. 

Ülkenin çoğunlukla Roman toplulukların yaşadığı bazı şehirlerinde, ekonomik 
koşullar dolayısıyla okul bırakma oranları ve riski son daha yüksektir. “SPASH” 
ve diğer eğitim sendikası “FSASH” yıllardır bu problemi sendikal çalışmalarının 
ana gündemlerinden biri olarak sahiplenmektedir. Çünkü çocukların bir kısmının 
ekonomik ve paternalist nedenlerle okulları terk ettiği ve okuma-yazmayı bile 
öğrenememe riski taşıdığı bir ortamda nitelikli ve herkesi kapsayan eğitimden 
söz edemeyiz.
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Bu yüzden, öncelikle Hollanda Eğitim Sendikası AOB ve son zamanlarda 
da Alman sendikaları tarafından sağlanan desteklerle ve bizim finansal 
kaynaklarımızla okul terklerini ve terk riskini azaltmak için bir proje geliştirdik. 
Bu kapsamda öğretmenleri eğittik; ailelerle, yerel yönetim temsilcileriyle ve 
bu toplulukların öteki üyeleriyle toplantı yaptık; ihtiyaç sahibi çocuklara kitap, 
çanta ve öteki eğitim araçları ve kimi durumlarda onların ailelerine gıda yardımı 
yaptık ve olumlu sonuçlarını gördük. Bugün, bu bölgedeki çalışmamız ve elde 
ettiğimiz sonuçlardan dolayı Eğitim Enternasyonali içerisinde en çok adı geçen 
sendikalarıdan biriyiz.
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Dönüştürücü Birer Okul Olarak 
Sendikalar ve Demokratik Kitle Örgütleri

Hasan Demirtaş*

Değerli Hocalarım, meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar; sözlerime başlarken 
öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yerimde otururken ve şu an kürsüde 
kendimi ciddi biçimde baskı altında hissediyorum. Çocukluk ve çocuklara ilişkin 
sorunlar konusunda sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin sorumlulukları 
üzerine yeni ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Bunu denemeye çalışacağım 
ve bu konuda sizden bana yardımcı olmanızı bekliyorum. Yapılabilecek şeyleri 
beraber bulmamız gerekiyor.

Nesneler çağı olarak adlandırılabilen yaşadığımız yüzyılın en belirgin özelliği, 
insanları kurgulanmış simule bir dünyanın parçası ve bu dünyanın itaatkâr 
aktörleri olarak işlevselleştiren bireylere dönüştürmesidir. Günümüz dünyasında 
bireyler, kitle iletişim araçları tarafından sunulan yanıltıcı ve manipüle edici 
gerçekliğin içerisinde nesneler çağına ayak uydurmak zorunda bırakılmaktadır. 
İtaat eden ve tüketen birey bu çağın en değerlisidir. Baudrillard’ın “gerçekliğin 
baş döndürücülüğü” olarak adlandırdığı tüketim çılgınlığı çağın en önemli 
özelliğidir. Tüketilen sadece nesneler değil, geniş halk kitlelerini ortak mücadele 
zeminlerinde buluşturan, emekçileri ortaklaştıran, insanı insanlaştıran düşünceler 
ve değerlerdir de.

Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu oturuma konu olan “çocukluk 
ve çocuklara ilişkin sorunlar konusunda” yapabilecekleri çok şey vardır. Ben 
konuşmamda bunlardan birkaçına dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bunların en başında, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin yaşanan 
sorunlar konusunda kamuoyunu bilinçlendirme, toplumsal farkındalık oluşturma 
ve kitleleri amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için mücadele etme noktasında 
harekete geçirme sorumluluğu gelir. Bu sorumluluk bağlamında örneğin 12 
Eylül sonrası uygulanan eğitim modelini (Türk-İslam sentezci) yeterince anladık 
ve anlattık mı? Bugün sadece test çözen, ezberci, sosyal açıdan sorumsuz bir 
öğrenci kitlesi nasıl yetişti? Eğitimi özgürleşmenin kurumuna dönüştürmek için 
alternatif bir eğitim modelimiz var mı? “Laik, Demokratik ve Bilimsel Eğitim” 
sloganımızın içini ne ile dolduracağız? gibi sorulara doyurucu yanıtlar vermemiz 
gerekmektedir. Buna ilişkin önemli ipuçlarını Eleştirel Pedagoji alanında 
bulabiliriz. Eğitim iktidar ilişkisini iyi sorgulamak ve anlamak durumundayız.

Toplumsal farkındalık yaratma noktasında başta televizyon olmak üzere kitle 
iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda çalışmalar 

*  Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi.



432

yapılabilir. Evlerine ve ekranlarına hapsedilmiş insanların birtakım sosyal 
etkinliklerde buluşturulmalarına gayret edilebilir.

Sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin oldukça önemli bir rolü bir tür 
okul olmalarıdır. Başta ve öncelikle kendi üyeleri ve onların yakınları olmak 
üzere toplumu değiştirmenin ve dönüştürmenin araçları olmalıdırlar. Eğitim bir 
dönüştürme eylemidir, insanın özgürleşmesini, kendisi olmasını ve korkularını 
yenmesini sağlamalıdır. Sendikalar üyelerinden başlayarak bu dönüştürme sürecini 
etkili biçimde yapmak için eğitim çalışmalarına ağırlık vermek durumundadır. 
Alanda mücadele ile öğrenilenlerin zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi için kendi 
bünyelerinde sistematik bir eğitim süreci yürütmelidirler.

Sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin bir diğer önemli sorumluluğu, 
yapacakları çalışmalarla demokrasi kültürünün gelişmesine katkı yapmaktır. 
Toplumsal muhalefetin önemli bir bileşeni olan bu örgütlerin siyasal iktidar 
karşısında konumlanma biçimleri son derece önemlidir. Bugün bazı sendikalar 
gazetelere “Dik Dur, Eğilme” diyen ilanlar verebiliyorlarsa bu sendikaların 
siyasal iktidarla ilişkilenme biçimleri sorunlu ve tartışmalıdır. Bunların teşhir 
edilmesi ve çalışanlara anlatılması gerekir.

Dikkat çekmek istediğim bir diğer nokta Eğitim Sen’in örgütlenme ve sendika 
tanıtımına Eğitim Fakültesi öğrencilerini de katmasıdır. Sendikamız eğitim 
fakültesi öğrencilerine yönelik olarak tanıtımlar yapmalı ve eğitim çalışmaları 
düzenlemelidir. 

Sözlerine son verirken hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.
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Tartışma: “Çocukluk ve Çocuklara İlişkin Sorunlar 
Konusunda Sendikaların ve Demokratik Kitle Örgütlerinin                                

Sorumlulukları Nelerdir?” Oturumu

Şaziye Köse: Değerli arkadaşlar, bir oturumun daha konuşma bölümlerini 
tamamlamış olduk. Kısa bir özet yapacak olursak; aslında üç bölüme ayırabiliriz. 
Birinci bölümde; hukuki süreçler, şiddet, istismar, taciz, cezaevleri ve 
güvensizlikten kaynaklı işçi cinayetleri ve ölümleri ve bunun hukuki süreçlerinde 
neler yapılmalı ve nerelere başvurulmalı işlendi. İkinci bölümde; Kalkınma 
Atölyesi’nden gelen arkadaşımız bir kooperatifleşme modeli sundu denebilir. 
Kalkınma Atölyesi’nin genelde çalışmaları çocuk işçiliği üzerine yağunlaşıyor 
ve altı tane öneri yapmış oldu bize; sendikaların kendileriyle işbirliği yaparak 
mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bilgilerin paylaşımı üzerinden. Ayrıca önemli 
bir nokta olarak, yerel koalisyonlar kurmayı önerdi arkadaşımız; tabip odaları, 
barolar, sendikalar ve diğer demokratik örgütler. Okul kooperatiflerinin yeniden 
devreye sokulması yine önemli önerilerinden bir tanesi ve ayrıca uluslararası 
dayanışmaya ve tüketici örgütlerine dikkat çekti. Burası da son derecede önemli, 
kritik bir öneri.

Doç. Dr. Hasan Demirtaş arkadaşımızın parmak bastığı konular, aslında 
hep tartışma konularıydı; o biraz daha çıplaklaştırdı. Birincil olarak farkındalık 
oluşturmak, anlamak ve bilinç oluşturmak; Eğitim Sen açısından ve diğer alanlara 
dönük. İkincisi, bu eğitim-iktidar ilişkisini açığa çıkarmak son derecede önemli 
bir konu. Aynı anda Eğitim Sen’in “Öğretmen nasıl olmalıdır?” sorusuyla çok 
bağlantılı ve öğretmenlik ve iktidar ilişkisi de aynı bağlamda konular. Çünkü 
bunların kapalı tutulması, nasıl diyelim sahihleştirmeler yapılmaması aslında 
bizim gerçek anlamda taraf olmamızı ve yol almamızı engelleyen temel konular. 
Aslında tartışarak biraz daha sahihleştirilmeli, açık sonuçlara ve duruşlara 
dönüşmeli. Eğitim-iktidar ilişkisi bu açıdan çok önemli. Sorularımızla da zaten 
biraz daha netleşecektir. Aslında alt okumalar yaptığımızda;

1) Sendikalarda değişiklikler gerekiyor. Eskisi gibi, sendikaları sadece bireylerin 
ücret ve özlük hakları noktasında ilerleyen ve o dar kalıba sokan örgütler 
olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bu da bizim sendikaların tanımlarını yeniden 
tartışmamızı gerektiriyor. 

2)  İkinci önemli konu var ki bugün tam günüdür, tartıştığımız konuları aslında 
tam da bağlayan bir konu. Bu kapitalizm işte varoluşundan bugüne bir 
yarılmanın üzerinde geliyor. Siyasal alan, ekonomik alan ayrımı üstünden 
geliyor. Bütün varoluşu buna dayanıyor. Siyasal olanın ekonomik, ekonomik 
olanın siyasal olduğunu açığa çıkarmamız gerekiyor. Bu makasın mutlak bir 
biçimde daraltılması gerekiyor. 

3) Yoksulluk ve yoksunluk üstünden, çocuk işçilerin iş yaşamına katılması; 
elbette ki gerçek konu budur, fakat yoksulluk ve yoksunluk öğrencilerimizin 
eğitimde uğramış oldukları ayrımcılıklar, ötekileştirilmeler vs. onların 
eğitimden uzaklaştırılmasına neden oluyor. Burada Eğitim Sen ve 
üyelerimize de çok büyük görevler düşüyor. Okulu sevmeme… Gerçi örtüyü 
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kaldırdığımızda öğretmenler de okuldan nefret etmekte, öğrenciler de okuldan 
nefret etmektedir. Demek ki çareyi birlikte ve karşılıklı bulacağız. 

Geleceğin ve toplumun şekillenmesinde çocuk çok önemli bir faktör. 
Sendikalar açısından da, toplumun şekillenmesinde de, işçi sınıfının hareketine 
adım atmada, kriz çözmede önemli. Nasıl diyelim, KESK ve ona bağlı sendikalar 
arasında entelektüel birikim oluşturduğu için işçi sendikalarını bu yönde eğitme, 
mesela meslek okulları, çıraklık eğitim merkezleri, belediyeler, nasıl diyelim 
halk eğitim merkezlerinde, çünkü oralarda da genç yaşta çocuklara çeşitli 
meslek eğitimi veriliyor. Buralarla iş birliği yapmamız, çalışmalar yapmamız 
gerekiyor. Yine mevsimlik tarım işçilerinin sendikaları yok, dedi arkadaşımız. 
Herhangi bir örgütlenmeleri de yok. Çocuk kooperatifleri de önemli, fakat bütün 
bunların oluşabilmesi için, aslında işçi sınıfının bütün birikimlerini kendisinde 
toplamış Türk-İş önde olmak üzere diğer konfederasyonlara da bu konuda önemli 
sorumluluklar düşüyor. Kımıldatma noktasında, bu yönde en rahat harekete 
geçirecek olan sendika konfederasyonu KESK’tir. KESK’e bağlı sendikalardır. 
O yüzden, işçi konfederasyonlarını bu yönde sürekli uyanık tutmak, nasıl 
diyelim, soruna dikkat çekmek ve farkındalık noktasında bizim adımlar atmamız 
gerekiyor. Şimdi söz verirken sorular için, önce bütün soruları alalım. Kime 
soruluyorsa notumuzu alalım ve ona göre de cevap verelim.

Birsen Civelek: Ben sorulardan önce birkaç noktayı da paylaşmak istiyorum 
sizlerle. Çocuklarla ilgili değinilmediğini düşündüğüm bir nokta daha var; 
devlet koruması altındaki çocuklar. Ben gelişim psikoloji alanında çalıştığım 
için, konuşmamda o alanlara girme fırsatım olmadı. Devlet koruması altındaki 
çocuklar da…  aslında eğitimin dinselleştirilmesinden bahsediyoruz, çocuk 
emeği  sömürüsünden bahsediyoruz ama Çocuk Evleri dediğimiz kurumlarda 
da çocuklar birçok şeye maruz bırakılmakta. Çocuklar çok küçük yaşlarda 
aslında dinsel eğitime çeşitli biçimlerde maruz bırakılacak durumda. İşte oraya 
gönderilen ağabeyler ve ablalarla çok küçük yaşlarda başlamakta. Buralara 
bazı STK’ların ulaşımı var ama devletle aynı fikir ve görüş doğrultusunda olan 
kurumlar buralarla ilgileniyor. Bence STK’ların ilgilenmesi gereken bir diğer 
konu da, devlet koruması altında olan çocuklar diye düşünüyorum. Bu anlamda 
oradaki çocuklarla her türlü temas, her türlü farklı oluşumun da çok önemli 
olduğunu düşünüyorum.  Bir diğer konu da, biz sistemin nasıl kötüleştirildiğine 
dair epeyce konuştuk. Ama sanırım ne yapılacağına dair eylemi ortaya çıkarmak 
bizim için biraz daha zor oluyor. Ben de daha çok bu noktada da biraz daha 
düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tüketim ilişkileri… Sürekli sistem ve 
kapitalizmden bahsediyoruz ama biz tüketim ilişkileri açısından, bu sistemin 
nasıl ve neresinden üretiyoruz, bunları sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. 
Bunun bir boyutu da, çocuk işçiliğini konuşurken bir yanda kentlerde çocuğa oyun 
alanları, parklar yapılması yerine tercih edilen AVM’lere götürülen çocuklar, bir 
yandan çocuklar çalıştırılırken diğer yandan da çocuklar küçük yaştan itibaren 
tüketmeye, tüketim çağına hazırlanmış durumda. Bu nedenle, kenti kırla beraber 
düşünmemiz gerekiyor. Bunun diğer tarafında, tarım politikalarının da önemli 
olduğunu düşünüyorum. 
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Sivil alanlarda yapılan alternatif eylemlerin, bize ilham kaynağı olduğunu 
düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, “Başka Bir Okul Mümkün” girişimi; tabii 
olumlu ve olumsuz birçok yönü konuşulabilir. Bodrum’da Mutlu Keçi İlköğretim 
Okulu adı altında, farklı bir eğitim sistemi olur mu, diye bir model denendi. Belki 
yüzümüzü biraz daha oraya çevirip neler yapılıyor ve başka şekilde nasıl eğitim 
yapılabilir, diye üzerinde durulabilir diye düşünüyorum. 

Aynı zamanda da kentteki tüketim alışkanlıklarımıza karşı, daha çok 
dayanışma ve işbirliği ortamı yaratan çeşitli eylemler de var. Bunlardan bir 
tanesi “Bombalara Karşı Sofralar.” Bombalara Karşı Sofralar’da da atık diye 
düşündüğümüz, tüketim fazlası yiyecek ve içeceklerle, mahallede bunlardan 
yemek yapılıyor ve hep birlikte yeniyor orada ve mahallelerdeki, yereldeki 
direniş ve dayanışma kültürünün alevlendirilmesi anlamında önemli girişimler 
olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Ertan Hoca bahsetmişti sanırım öğrenci 
kooperatiflerinden. Boğaziçi’nde bir öğrenci kooperatifi var ama aktif değil. Aktif 
hale getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda tüketici kooperatiflerinin de önemini 
bir kez daha vurgulamak isterim. 

Aynı zamanda diğer bir konu da, çocuklukta oyun diyebiliriz. Çocuk oyun 
alanlarıyla ilgili konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle belediyelerle 
yapılan çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Kendilerinin görmezden 
geldiği, çocuklara alan açmak her zaman önemli bir eylem bence. Bunun dışında 
bir de Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği için bir şeyler söylemek 
istiyorum.

Şaziye Köse: Sorunuzu alabilir miyiz?

Birsen Civelek: Ben paylaşımda bulunabileceğimi düşünmüştüm de, geçen 
oturumdan da bir şeyler söyleyerek uzatmak istiyorum. Bütün toplantılarda çocuk 
katılımının olması gerektiğini ve çocuk olgusunun çok boyutlu bir şekilde ele 
alınması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda, fizyolojik ihtiyaçlarının yanı 
sıra ruhsal ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurularak tüm planların yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

Bir katılımcı: Ben de saygılar sunuyorum. Küçük ölçekli bir şehrin nüfusu 
kadar işçiyi, mevsimlik tarım işçisini gönderen bir kentten gelmek hasebiyle bir 
iki bir şey eklemek istiyorum. Adıyaman’dan geliyorum. Türkiye’de mevsimlik 
tarım işçisinin en çok gönderildiği illerden biri Adıyaman. Şöyle bir şey, Ertan 
Hocam’la daha evvel biz bir çalışmada birlikteydik. Çok güzel şeylerden 
bahsetti ama mevsimlik tarım işçileri gerçeğini biz ortadan kaldıramayacağız; 
bu bir. İkincisi, Türkiye’de bununla ilgili bir yasal düzenleme yok. Sadece 
Başbakanlık’ın 2010 yılında yayımladığı bir genelge var. Bu genelge, gerek 
yöneticilere, gerek idarecilere, en azından bunlara küçük çapta bir kolaylık 
sağlıyor. Ama biz diyoruz ki mevsimlik tarım işçisi olan insanların, gittikleri 
şehirlerdeki yöneticilerle kamu idarecileri tarafından belli alanlara toplanarak 
etrafının dikenli tellerle çevrildiği, ya bunlar şehir merkezine inmesin, şehirlerde 
suç oranı artıyor düşüncesiyle… hani biraz evvel hocam da söyledi, Bursa’da 
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böyle bir toplama alan yapılmaya çalışılıyor ama o zihniyetin altında yatan şey 
şudur: “Biz bu insanları şehir merkezinden uzak tutalım.” Bunların en azından 
bu geçici durumlarının iyileştirilmesi yönünde bir çalışma yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. İkincisi, bitireceğim hocam, kusura bakmayın, çok fazla da 
zamanınızı almak da istemiyorum ama bu ailelerin çocuklarının eğitim hayatlarına 
yönelik bir çalışma yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

Songül Tunç: Merhaba, arkadaşım Adıyaman’dan ben ise Adana’dan 
geliyorum. Adana Eğitim Sen’den Songül Tunç. Aynı zamanda benim bir 
özelliğim daha var. Adana Şizofreni Dostları Derneği başkanıyım. Şimdi avukat 
arkadaşımız, izlemeden bahsetti. Ben izlemenin başka bir boyutunu soracağım. 
Bunu şuradan merak ediyorum. Biz kendi alanımızda şizofreni hastalarının, yani 
dezavantajlı durumluların hizmet aldığı ya da kaldığı yerler için, uluslararası 
sözleşmeyle birlikte sivil izleme ve sivil toplum örgütlerinin izlemesine olanak 
tanındığını biliyoruz ve biz bu izlemeyi de gerçekleştirdik; Türkiye’de altı tane 
bölgenin hastanesinde. Alanınızda örnek olarak çocukların kaldığı, devlette kalan 
çocukların denetimiyle ilgili veya izlemesiyle ilgili örnek bir çalışma var mı ya 
da biz sendika olarak da derneğinizle ortak bir çalışma yapabilir miyiz hukuksal 
açıdan? Teşekkür ederim.

Hasan Demirtaş: Şimdi, sanırım bizim PDR öğrencilerinin sorusu; bilsem 
de cevap versem. Nejla Hocam sizden yardım alalım. “Eğitim fakültelerinde 
kişinin gelişimi genel olarak cinsel ahlâkçılık boyutunda. Biz bunu evrensel hale 
nasıl getirebiliriz? Eğitim fakültelerinde insan hakları merkezli öğrenci nasıl 
yetiştirilir?”

Şimdi birinci kısmı çok anlamadığımı söylemek isterim. Şimdi, üniversite 
öğrencilerine ahlâk eğitimi vermek çok saçma sapan bir şey olur. Üniversite 
öğrencilerine ahlâk eğitimi vermek kimsenin haddine değildir. Yirmili yaşlara 
gelmiş insanlara hangi ahlâk eğitimi vereceğiz? Bu birinci dereceden ıslah 
edilme sorunu. Kişiler üzerinden,  öğretim elemanları üzerinden açıklanacak 
şeyler var. Sorunun ikinci kısmında “insan hakları merkezli öğrenci” ifadesi çok 
anlaşılır değil; öğrenci merkezli ya da insan haklarını merkeze alan bir eğitim-
öğretim ortamı diye söylemek daha doğru olur.  Bunun cevabı çok açık. Siz 
bana gerçek manada üniversite gösterin. Türkiye’de gerçek manada üniversite 
var mı? Burada bir akademisyen grubuyuz. Ben de içerisindeyim. Özeleştiri 
yapmak durumundayız. Türkiye’de akademisyen problemi var. Yani Türkiye’de 
gerçek anlamda üniversite hemen hemen hiç olmadı ve bunun sadece son yıllarda 
da olduğunu düşünmüyorum. Çok ciddi bir üniversite problemi var. Yani 
sorunun kökeninden yola çıkarsak üniversal, evrensel olan her şeyin tartışıldığı, 
konuşulduğu, her türlü bilginin dillendirilebileceği böyle bir üniversite yok. Böyle 
bir üniversiteyle beraber akademisyen de tartışacak. Gerçekten de insan haklarını 
merkeze alarak, demokratik süreçleri derslerinde, sınıflarında öğretim elemanları 
merkeze aldığında bu sorun kendiliğinden çözülecek. Umarım birgün inşa ederiz, 
kurarız. Belki çok genellenebilir bir şey. Genel bir ifade kullanalım bunu tek 
tek düzgün yapabilecek akademisyenler var. Ancak bütün olarak baktığımızda 
Türkiye’de çok ciddi bir üniversite problemi var. Akademisyen de yok. Bu 
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sorunun da büyük ölçüde çözüleceğini düşünüyorum. O zaman demokratik, insan 
haklarını merkeze alan bir eğitim yapmamız çok daha kolay olur. 

Bir katılımcı: Şahin Bey’e soru soracağım. Çocuk izleme merkezleriyle 
ilgili. Beş altı şehirde vardı sadece, şimdi daha da çoğaldı. Malatya’da da 
kuruldu. Çocuk İzleme Merkezleri (ÇİM)’nde çalışan personeller, sosyal hizmet 
uzmanı, avukat ve doktorların olduğu bir kompleks kuruluyor ve çocuklar bu 
sürecin dışında kalıyor. Biz de bir ara Rehberlik Araştırma Merkez’inde çalıştık. 
Okullardan alınıp merkezlerde toplanma gibi bir durum da vardı. Şimdi ÇİM’in 
güzel bir merkezde toplanması hoş bir durum ama okullar, toplumun 18 milyon 
öğrenciye ulaştığı, tamamen herkesin bire bir etkileşimde bulunduğu bir temel.  
ÇİM gibi yerlerde, okullarda, özellikle sosyal hizmet uzmanı çalışmıyor. Bugün 
bahsettiğimiz konuların birçoğunu, işte politika üretecek olan kişiler merkezinde 
politik olan kişiler sosyal hizmet uzmanı. Bir kere bizim oklularımızda sosyal 
hizmet uzmanı yok. Çok büyük bir açığımız var. Çok büyük bir ayıbımız bu. 
İkincisi ben kendi çalıştığım yerlerden biliyorum; özellikle 12-18 yaş arasında 
ruhsal tanımlama alan şizofreni olabilir bu, çocuğun takip edilmesi konusunda 
herhangi bir yasal düzenlememiz yok.  Özellikle çocukların okul içinde 
sağlıklarının takip edilmesi konusunda büyük bir açığımız var. Sizin, ÇİM’ler 
dışında, bu birimlerin okullarda oluşturulması konusundaki fikriniz nedir?

İkinci sorum da Hasan Hoca’ya gelecek. Hasan Hoca çok güzel bir şeye 
değindi; özelikle örgütlerin içerisinde kişilerin dönüşümlerinin başlayarak 
topluma yayılmasıyla ilgili. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise… Sermayenin 
bire bir etkileşimde bulunduğu yerler. Örnek vereyim, okullar şu anda siyasal 
iktidarın çok fazla kullanmakta olduğu yerlerden birisi. Okul sayısını arttırdık 
diyorlar; ihalelerin nereye gittiği çok belli. Temizlik ihaleleri özellikle. O lise hariç 
anaokulu ve ilkokul kısmında öğretmenlerimizin birçoğunun yaşamış olduğu 
sıkıntılar ihaleler ve bilgisayarlar. Şu anda Fatih Projesi adı altında okullarda… 
Hatta geçen gün bir arkadaşımız da değindi. Okullarda neden teknolojiden 
yararlanılmıyor? Bilgisayar malzemelerinin nerelerden alındığı belli. Kısaca 
şeyi sorayım. Bu kadar sermayeyle iç içe geçmiş olan bir yapı, Serdar Hocam 
da söyledi, kendisini devam ettirmek için bizim istediklerimiz dışında bir sistem 
oluşturur mu? Bizler alternatif bir eğitimi nasıl oluşturacağız, sendika olarak? 

Ayhan Ural: Şimdi, Şahin Bey’in bir olayla ilgili yaptığı bir açıklama var. 
Engelli ya da işitme engelli çocuğa… Ondan bağımsız olarak soracağım ama 
oradaki olayları hatırlatmak için söyledim. Oradaki bir öğretmenin kusurlu 
bulunmasını, hukukçu olarak da siz bir dava açtığınızı söylediniz. Sendika o 
öğretmene bir avukat ya da savunma amacıyla, böyle bir senaryodan gidiyorum, 
öğretmenin nöbet tutma zorunluluğu yoktur iddiasından hareketle size gelse, 
öğretmenin nöbet tutma zorunluluğu var mıdır? Onu merak ediyorum. 

Bir de Ertan arkadaşımızın ifadesine benim de itirazım var ama tabii ki 
bireysel itirazım var. Sosyal işletme ifadesinin ben böyle kabul etmiyorum.  
Çünkü kooperatifler yeterli. Kooperatiflerin kendi içerisinde açıklanması da 
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yeterli.  Buna işletme tabirini koyarsak o ne kadar sosyalleşirse sosyalleşsin o 
işletmedir. Yani kapitalizmin doğasına uygun bir ifadedir. Ben bunu da biraz 
açıklarsa eğer sevinirim. Teşekkürler.

Şaziye Köse: Değerli arkadaşlar, soru için söz vermeyeceğim. Bir on dakika 
ara verelim. Çünkü epey oksijensizlik oluştu içeride. Ara verelim daha sonra 
devam edeceğiz. Çünkü epey soru ve cevap var.

(On dakika aradan sonra devam edildi.)

Şahin Antakyalıoğlu: Bakanlığın genelgesi vardı. Bu sadece cinsel suçlar 
değil, çocukların şiddet mağduru oldukları, çocuklara yönelik diğer tüm şiddet 
vakalarında, çocukların bu kriterler çerçevesinde ifadelerinin alınması için 
yapılandırılmış bir merkez. ÇİM ismi olmasına rağmen izleme yapılmıyor 
sadece, bir nevi ifade alma merkezi de diyebiliriz. Sonrasında herhangi bir 
takip uygulaması yok. Burada çocuğun sadece bir defa dinlenmesi ve hemen de 
sistem dışına atılması hedefleniyor. Dolayısıyla üniversitelerde kurulan Çocuk 
Koruma Birimleri de çıkarılacak ÇİM yönetmeliğinin kapsamında olacak. 
Yani üniversitelerdeki Çocuk Koruma Birimleri, bir ÇİM niteliğinde olacak. 
Belli bir süre yapılandırıldıktan sonra, tüm suçlar bakımından bu merkezler 
çocuklara hizmet verecek. Okul ve aileyle işbirliği halinde bu merkezler. 
ÇİM il koordinasyonları var. Bunun içerisinde, il milli eğitim müdürlüğü, 
sağlık müdürlüğü, baro, savcılık vs. ÇİM koordinasyon merkezi içerisinde yer 
alıyor. Dolayısıyla da okullarda yaşanan birçok sıkıntı ve problem bu alanlara 
taşınabilir. Bağlantılı olarak da Çocuk Koruma Kanunu’nda da yer alan koruyucu 
ve destekleyici tedbirler var. Belki dün de bahsedilmiştir. Bu, koruyucu ve 
destekleyici tedbirler de eğitim, sağlık ve barınma gibi tedbirlerin uygulanması 
aşamasında sıkıntıların giderilmesi için kuruldu. Bunlara dahil olmaya çalışın; 
sendika olarak böyle bir izleme yapılabilir. Çünkü koordinasyonlar, bu noktada 
zayıf kalıyor. Genellikle ağırlıklı kamu temsilcileri, il müdürlükleri olduğu için 
yine otonomsal bakış açısı devam ediyor. 

Çocuk odaklı bakış açısını kazandırmak için çocuk katılımını sağlamak adına, 
özellikle derneklere ve sendikalara çok önemli roller düşüyor. Özellikle okullarda 
ÇİM’lerle ilgili eğitim veriliyor Ankara’da. Tabii sertifika almadan bu merkezlerde 
çalışılmıyor. Orda da bu konuyla ilgili temel ilkeler anlatılıyor. Bu, özellikle burada 
da bir izleme örneği verildi. Bizim iç mevzuatımız açısından böyle bir izleme yok 
ama tabii ki bakanlıklardan izin alınarak bu tür izleme ve denetleme çalışması 
yapılabilir. Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. maddesi bize ışık tutuyor. Özellikle 
4. maddede temel ilkeler yer alıyor. Başta çocuğun yaşama, gelişme, koruma ve 
üstün yararına ilişkin ilkeler yer alıyor. Çocuğun üstün yararından sonra ailenin 
katılımı, çocuğun katılımı ve bu koruyucu ve destekleyici tedbirler veya Çocuk 
Koruma Kanunu çocuğun haklarını kullanmasında, gerek soruşturma gerekse de 
kovuşturma aşamasında STK’ların katılımı temel ilkeler olarak ele alınmıştır. 
Demek ki bu maddeyi kamu kuruluşları ya bilmiyor ya da görmezden geliyor. 
STK’lar da bunlarla ilgili talepte bulunmuyor. Bu konuda işbirliği yaparak bu 
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bahsettiğimiz kurul nezdindeki izlemeleri yapabilirsiniz. Süreçte, tekil vakalar 
üzerinde de STK’ların katılımı büyük önem taşıyor. Verdikleri örnekte, özellikle 
oradaki koşulları, şartları taşıyor mu? Oradaki çocukların uzun süre kelepçeyle 
tutulduğundan bahsetti ya da duş alamamalarından. Arada da konuştuk. Hani bu, 
özellikle meslek örgütleri, barolarla çalışılıp bu konuda savunuculuk çalışması 
da yapılabilir. 

Okullarla ilgili de alternatif olarak şu örneği verebilirim. Özellikle Gündem 
Çocuk Derneği olarak, okullardaki fiziksel güvenliği sağlamaya ilişkin MEB 
ile işbirliği protokolü imzaladık. Protokol çerçevesinde, özellikle fiziksel 
donanımın iyileştirilmesi için, çocuğun oradaki yapıdan dolayı maddi manevi 
zarar görmemesi açısından kontrol listeleri oluşturulacak. Bunlar için okullarda 
inceleme çalışması yapılacak. Odak grup görüşmeleri olacak. Çocukların katılımı 
sağlanacak; bu okullar nasıl olmalı ve çocuklar bu okulların nasıl olmasını istiyor? 
Kendi okullarıyla da ilgili görüşleri alınacak ve okul kontrol listeleri oluşturulacak. 
MEB’in kendi standartlarına entegrasyonu da sağlanacak. Bir nevi bizim de 
Gündem Çocuk Derneği olarak, bunlarla böyle bir çalışmamız başlayacak. Tabii 
ki MEB bütçe vermedi ama biz Dernek olarak bunun sponsorlarını bulmaya 
çalışıyoruz.

H. Bayram Kaçmazoğlu: Teşekkür ederim. İki sorum var. Bunlardan 
biri, Hasan Bey’e sorum. Şimdi öğrencinin öğretmen seçme tercihi okullarda 
gündeme gelebilir mi? Bu nasıl tartışılabilir? Bu çok önemli bir konu bence. 
İkinci sorum Ertan Bey’e. Şimdi Ertan Bey Kalkınma Atölyesi’ni anlatırken 
bizim üniversitelerin araştırma enstitülerinin yapamadığı bir şeyi yaptıklarını fark 
ettim. Ama şunu da anlamadım, burada akademisyenler de olduğu için sormak 
istiyorum; bu işi nasıl başarıyorsunuz? Alt yapınız nedir? Nelerden hareket 
ediyorsunuz? Yani maddi, bilimsel altyapınız? Bu iş nasıl yürüyor? Bunu hep 
birlikte öğrenebilir miyiz? 

Belki katkı olur diye de bir iki cümle de bir şey söylemek istiyorum. 
Bir, mekânsal sınırlılıkların da bence araştırılması lazım çocuk açısından. 
Kırsal kesimlerde yaşayan çocukların tüm olanaklardan yararlanması çok 
güç. Onun üzerinde bazı araştırmalar var. Bir genel tespitte de bulunmak 
istiyorum. Konuşmaları dinledikçe, şimdi şu ortaya çıktı. Aslında zihniyet 
altyapısı araştırmaları da yapmak lazım. Çünkü sosyalizmden, toplumsallıktan 
bahsediyoruz ama bildirilerin çoğunda müthiş bir liberal altbilinç var. Oysa 
Türkiye toplumunun altbilincinde birçok farklılıklar var. Bir sosyolog olarak 
bunu söylüyorum.  Dolayısıyla böyle bir araştırmaya ihtiyaç var. Katkı olarak 
bunu söylemek istedim. Teşekkürler.

Bahadır Battal: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyim. 
Sorum Hasan Demirtaş Hocama. Siz sunumunuzda, eğitimde bireylerin 
özgürleştirilmesinden bahsetmiştiniz. Ülkemiz açısından bunu ele alırsak biz 
yakın zamanda dindar nesil tartışması yaşadık. Aynı zamanda bizim milli eğitimin 
amaçlarında bahsedilen Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bir nesil yetiştirmek 
gibi bir ifade var. Bunların doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmadan soruyorum. 
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Bizim çocuklara eleştirel düşünmeyi öğretmek yerine, belli ideolojik kalıplara 
bağlı yetiştirmemiz, bu özgürleştirmenin önünde var olan bir engel midir? Bu 
birinci sorum.

Ayrıca biz diyalektiği temel alan bazı sosyalist devletlerin de, çok da ideolojik 
eğitimler uyguladıklarını biliyoruz. Herhangi bir devletin, hatta ulus devletin 
kendi ideolojisini eleştirebilecek bir eğitimi vermesi mümkün müdür? 

Bir katılımcı: İnönü Üniversitesi PDR bölümü öğrencisiyim. Ayrıca PDR 
topluluğu eş başkanlarından biriyim.  Sendika eleştirisi söz konusuyken… PDR’de 
biz davranış tutumlarının altını çok çiziyoruz. Fakat anketlerimizin hiçbirinde din 
faktörü yok. Eğitim Sen’in din faktörünü baz alarak davranışsal tutumun eğitim 
sistemine etkisini de eleştirmesini istiyorum ve buna dair yapılacak tartışmalara 
bir katkıda bulunmalarını istiyorum. 

Şahin Bey’e sorum var. Biz bu dönem çocuk istismarına yönelik çok fazla 
incelemede bulunduk. Yakında bir video da hazırlayacağız. Bu video da çocuk 
istismarına yönelik olacaktır. Kamu spotu şeklinde olacak. Biz Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporunu inceledik. Sizin de bu Komisyonda imzanız varmış. Bazı 
davaları da inceledik. Bu davalarda da pedofili kavramıyla karşılaşınca biraz 
rahatsız olduk. Hazır burada psikolog arkadaşlar da varken; psikoloji, psikiyatri 
ve PDR bölümünün neredeyse ortak eleştirilerinden birisi de pedofili kavramı. 
Avrupa ve ABD’de ben hastayım deyip tedavi süreci isteyen ve daha sonraysa 
ceza almayan veya ceza indirimi alan suçlular söz konusu olduğu için, Türkiye’de 
de bu artmaya başladı. Son dönemde birkaç davaya da yansıdı. Artık toplumsal 
olarak bir hastalık olarak görüldüğü için, pedofili deyip işin içinden çıkmak söz 
konusu. Sizin sunumunuzda ben pedofili görmediğim için mutluluk duydum. 
Çocuk istismarı deyip üzerine gittiniz. Ben örnek varsa, bildiğiniz davaları dile 
getirmenizi istiyorum. Teşekkürler.

Zafer Gençaydın: Benim sorum Hasan Bey’e. Herkese ayrı ayrı teşekkürler. 
Birbirinden çok değerli konuşmacılardan çok yararlandım. İyi ki gelmişim. 
Hasan Bey’e soru sormadan önce, bir konuya kısaca değinmek istiyorum. Kadın-
erkek eşit değil diyen muktedire, yurt dışından bir yayın organı sanat görüşüyle 
ilgili çok güzel bir cevap vermiştir. Dedi ki “Sarkozy ve Putin gibi kendi sanatsal 
görüşleriyle oluşan cehalet listesinin başına geçmeyi başardı. Bu görüşüyle de 
cehaletini pekiştirdi. Kadın, biyolojik yapısıyla daha üstün. Çünkü beyinlerinin 
iki lobunu da kullanabiliyorlar. Genetikçiler bunu çok daha iyi bilir. İkincisi, 
mesela dişi hücreden hem erkek hem kadın varlık üretiliyorken, erkek hücrede 
sadece tek erkek vardır. Onun için üstünlükleri var. Ayrıca, 40.000 yıllık tanrıça 
olarak tapınılan kadın, neolitik çağdan sonra neden dört duvar arasına sıkıştı? 
O da ayrıca tartışılacak bir konu. Şimdi değinmek istemiyorum. Cinsel ahlâk 
konusuna da gelince, bir cümle söylemek istiyorum. Ahlâk, aslında erdem ve 
insan olmanın yasasıdır. Yoksa, öbür dünyada hurilerle birleşmeyi düşleyen bir 
yaşam perhizi değildir. Üniversite öğrencileri bunu bilsin yeter. Fazla söze gerek 
yok. Efendim, bilinç bilgi demektir. Hasan Bey’de söyledi. Farkındalık yaratmak, 
dedi. Çok doğru. Bu arada merak ettiğim bir başka konu, öğrencinin ve çocuğun 
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gelişim basamakları ve görsel algı konusunda, eğitim fakültelerinde ne kadar bu 
konulara yer veriliyor? Merak ediyorum. Teşekkürler.

Furkan Hancıoğlu: Şahin Bey’e sorum olacak. Siz sunuda yer alan “Biz Ne 
Yapıyoruz?” diye bir başlık kullanınca… Ben de İstanbul’da LGBTİ bireylerin 
toplumsal ve mekânsal koşulları üzerinde çalışmalar yapıyorum. Yaşadığım bir 
örneği anlatarak bir soru yönelteceğim. Çalıştığım görüşmeci kişilerden birisi, 
gece 1.30’da Şişli’de, Harbiye Caddesi üzerinde seks ticareti yaptığı gerekçesiyle 
polis tarafından gözaltına alınıyor. Şişli Çocuk Polisi Merkezi’ne götürülüyor. 
Orada Kabahatler Kanunu’na göre toplumsal düzeni bozduğu gerekçesiyle, 
16-17 yaşındaki Eda isimli birey, 150 TL para cezasına çarptırılıyor. Avukat 
talep ediyor. Baronun gönderdiği avukat, polisle işbirliği yapıyor. Daha sonra, 
yaptığımız görüşmelerden dolayı beni arama ihtiyacı duyuyor ve gecenin 
02.30’unda kalkıp Şişli Polis Merkezi’ne gittiğimde Eda’nın dayak yediğini 
görüyorum. Avukatın gelip gittiğini görüyorum. Çalışmam kapsamındaki 
görüşmecilerimin arasında sadece travesti ve transseksüel olarak adlandırılan 
çocuk bireyler değil, lezbiyen, gey, biseksüel ve interseks bireyler de var. Şunu 
sormak istiyorum. Gündem Çocuk Derneği gibi bir kurumla herhangi bir irtibat 
kurulduğunda, böyle bir uygulama karşısında tutumunuz ne olur? Sizin gibi veya 
benzer mücadeleyi veren derneklerin, 18 yaş altı cinsel yönelim ayrımcılığına 
maruz kalmış çocukların haklarını arayış sürecinde aktif mücadele örneklerine 
rastlıyor musunuz?

Hasan Demirtaş: Şimdi birinci sorudan başlayarak devam edelim. Bu 
okullardaki ihaleler hepimizin konusu. Bu konuda bir arkadaşımız sormuştu. 
Şimdi hatırladım, bu hikâye nasıl başladı diye. Okullarımızda hizmetli personelle 
başladı. Önce bunların büyük bir kısmını eğitimlerle memur yaptık. Kadrolarına 
da yenilerini eklemedik. Yenilerini atamayınca, okullar kir pas içinde kaldı. Sonra 
efendim dediler ki; okullar temizlenecek, çocuklarınız temiz bir ortamda eğitim 
görsün istiyorsanız bu işe siz de katkıda bulunabilirsiniz; veliler para ödemek 
zorunda. Bizler hizmet satacağız ve bu da özel şirketler aracığıyla olacak. Süreç 
böyle işledi. Ben böyle hatırlıyorum kabataslak. Şimdi geldiğimiz noktada 
ne oldu? Yani bizler alıştırılıyoruz. Yani belki de konuşmamda vurgulamam 
gereken şeylerden birisi de, o da küçük küçük alıştırmalara... Hani haşlanmış 
kurbağa hikâyesi gibi. Şimdi tuhaf bir şey var. Deniliyor ki; ayda 50 TL verseniz 
ne olacak ki. Şimdi düşünün, şu soruyu bir de şöyle soralım. Bu muktedir çıktı 
dedi ki; 2500-3500 TL yardım edeceğim özel okullara öğrenci gönderene. Bu 
2500-3500 TL’yi kamu okullarına ayırsan zaten böyle bir problem olmayacak. 
Niye bu millet böyle uğraştırılıyor? Ama böyle olması gerekiyordu. Şimdi bilinç 
dediğim şeyi bu yüzden ısrarla vurguladım. Bunun niçin olduğunun farkına 
vardırmak, farkına vardırıldığında yüksek sesle itiraz etmek şansı elde etmiş 
oluruz. Çünkü gidişat şuna doğru ilerliyor. Hepimiz ve işte Eğitim Sen, yıllardır 
savunuyor. Eğitim hızla paralı hale getiriliyor. Diğer kısımlar dinselleştiriliyor, 
öteki şeyler başlıca bir konu ama parasını veren eğitim kurumlarında yer alıyor. 
Şiddetli biçimde reddetmemiz eleştirmemiz lazım. Bu karşı da duruşumuzu çok 
net bir biçimde ortaya koymamız gerek. 
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Alternatif eğitim nasıl yapılabilir? Tabii bir arada cevap vermek istiyorum. 
Mayo’nun da çağrılmasının nedeni de budur. Zafer Kiraz Hocam buralardaysa, 
onun da çağrılma nedeni budur. Bunlar çok önemli alanlarda çalışan insanlar. 
Alternatif okullarla ilgili yazılmış kaynaklar da var. Dünyada en çok alternatif 
okulun olduğu ülkelerin başında ABD geliyor ama bizde şöyle bir problem var.  
Yani şu sorunun cevabı da eleştirel pedagoji de saklı. Onu için bununla ilgili 
okumalar yapmak lazım. Şimdi şu an çok sayıda öğretmen ve öğrenci arkadaşımız 
var. “Paulo Freire’in Eleştirel Pedagoji” kitabı bizim temel olarak başucu 
kitabımız olmalı, onu mutlaka okumalıyız. Orada kuramın temelleri, eğitimin 
sınıfsallığı, sınıfsal eşitsizlikler, eğitiminin bilinç ölçmesiyle ilgili işlevler de 
eleştirel pedagoji söylemleri üzerinden inşa edilmeye çalışılmış. Dün mesela 
Mayo konuşmasında ifade etti. Alternatifleri altyapıyla beraber oluşturacağız. 
Beraber düşünmemiz lazım. Çok da böyle gönülsüz de anlaşılsın istemiyorum. 
Gene son yıllarda Türkçe’ye kazandırılan kitaplar var. Peter Mayo, Henry 
Giroux var. Bunları beraber okuyup beraber tartışacağız. Buralardan beraber 
dersler çıkaracağız. Zafer Hocam da söyledi. Daha çok sanat, daha çok felsefe… 
Buradan başlayabiliriz. Yani en az fizik ve matematik kadar önemli çünkü 
felsefe bir şeylerin daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. Buradan başlayarak 
basit şeyler isteyebiliriz. Ya neden daha fazla felsefe okumuyoruz? Çünkü ben 
ilköğretim müfettişliği de yapmış bir adamım. Çok sayıda öğretmen arkadaşla da 
karşılaştım. Beden eğitiminde matematik yapan, resim dersinde fizik dersi yapan 
arkadaşlar… çok iyi olabilir ama çocukları götürdüğümüz yer neresi? Bunun 
üzerine de iyi düşünmemiz lazım. Sanatsız, felsefesiz toplumun geleceği nerede? 
Ucube düzeyidir hocam. Geldiğimiz noktada, yine o muktedir adam bizim o 
kadar çok gündemimizi belirliyor ki konuşmalarımızda da sık sık kullanıyoruz. 
Böyle sanatın içine ederim gibi abes, ayıp, ahlâk dışı cümleler kuran yöneticileri 
olan bu ülkede hâlâ da devam ediyor. Beraber oluşturmamız lazım. Bir çırpıda 
anlatılacak bir şey değil bu. 

Onun dışında biraz evvel sorulan özgürleştirici eğitim… Mevcut eğitim 
sisteminde yer alan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Atatürk 
İlke ve İnkılaplarına bağlı kişi tanımlamasıyla nasıl bir insan yetiştirilebilir, 
sorusuna orada cevap vermişiz. Peki, sahiden var mı? Atatürkçü birey yetiştirme, 
eğitim sistemimizde terk edileli kaç yıl oldu acaba? Esamesi yok bunun. Bu 
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ideolojisiydi. Dünyanın neresine giderseniz gidin, 
her devlet kendi resmi ideolojisini gelecek kuşaklara aktarmak ister. Yani ne 
bileyim, SSCB’de herhalde kapitalizmin güzellikleri anlatılmaz ya da ne bileyim 
ABD’de komünizm derslerde ve okullarda anlatılmıyor. Kendi resmi ideolojisini 
benimsetmeye çalışıyor. Onu da ne kadar erken yaparsanız, o kadar iyi. Ama 
devletin tercihi resmi ideolojiyi benimsetmek olur. Peki, ne oldu da Türkiye’de 
resmi ideoloji ile egemen ideoloji arasında, özellikle son 10-12 yılda, çatışma 
çok net bir biçimde ortaya çıktı? Egemen ideoloji resmi ideolojiyi zayıflattı. 
Yerine ikame oldu. Yani şu aralarda AKP eğitim politikalarıyla inşa olunan şey, 
yeni bir resmi ideoloji tanımlama süreci; yani Atatürkçü birey yetiştirme artık 
eğitimde yok. Yerine AKP gericiliğinde, dinselleştirilmesi ve özelleştirilmesinde 
bir eğitim anlayışı, birey anlayışı kurma söz konusu. O yönüyle aslında çoktan 
terk edildi. Bu özgürleştirici eğitiminden kastımız nedir? Yani bunda devletin 
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bir belirleyiciliği yok mudur?  Tabii ki var. Bir yön tarif etmek gerek ama bu 
yön insani, daha demokratik bireyin kendisini bulamasını sağlayan eğitimi 
tanımlarken, özgürleştirici ve daha demokratik olması gerekli diyebiliriz. Ona 
yardımcı olmak, onu sağlamak… Biz bunun hiçbir nüvesini göremiyoruz eğitim 
sistemimizde. Belki itiraz etmemiz gereken en önemli neden. Resmi ideolojiye 
ilişkin girdiğim sınıflarda soruyorum ben, “Aranızda Atatürkçü var mı?” diye.  
Emin olun hemen hemen hiç parmak kalkmıyor. Yani şimdi güya resmi ideolojiyi 
benimsetmeye çalışmışız. Böyle bir şey inşa edememişiz, yok. Şimdi başka bir 
ideoloji, yerine ikame edilmeye çalışılıyor. Zaten 1739 sayılı yasa da çok sürmez 
değiştirilecektir. Oradaki ifadeler de çıkarıldığında herhalde birtakım dönemleri 
mumla arayacağız. 

Zafer Hocam sordu, görsel algı konusuyla ilgili. Belki resim-iş, müzik 
eğitimi bölümlerinde buna ilişkin dersler var. Tam olarak bilmiyorum ama 
diğer bölümlerde buna ilişkin hemen hemen herhangi bir şey yok. Yani itiraf 
edeyim, ben eğitim fakültesi hocasıyım; iyi öğretmen yetiştiremiyoruz. Bunun 
çok çeşitli nedenleri mevcut. Bunun bir parçası biziz. İşimizi ne kadar iyi 
yaptığımıza ilişkin. Öğretmen adayı seçme sistemimizde sorun var. Eğitim 
bilimlerine giriş dersinde soruyorum. “Çocuklar buraya ne olmaya geldiniz?” 
Elli kişilik gruptan iki parmak kalkmıyor, “öğretmen olmaya geldim” diye. 
Acayip bir şeyler var. Sorun o kadar büyük, müthiş bir kargaşa var. Yani biz 
kırk, elli yıl önce öğretmen okullarındaki, eğitim enstitülerindeki öğrenciler, 
“öğretmen olmaya geldik” diyorduk. Çünkü artık öğretmenlik duyuşsal değil, 
bilişsel yönden çok daha baskın bir meslektir. Bir konuyu bilmiyorsanız, geri 
zekâlı değilseniz eğer, çalışırsınız öğrenirsiniz. Öğrencilerime de diyorum; ben 
fizik öğretmenliği yapabilirim. Bozuluyor sayısalcılar. Fizik konusu anlatmaksa 
amaç, üniversite hocasıyım, çalışır anlatırım. Ama ya anlatmak istemiyorsam, ya 
dersi yapmak istemiyorsam, öğretmenlik mesleğini sevmiyorsam. Yani soruna 
bu açıdan baktığımızda son derecede kapsamlı bir sorun. İşte Eğitim Sen’in de 
çalışması gereken temel konulardan birisi de bu. Öğretmen yetiştirme süreci nasıl 
ilerleyecek? Bu süreç çok bozulmuştur çok dejenere edilmiş bir süreçtir. Biraz 
sonra ben buradan çıkacağım; bir pedagojik formasyon kursunda dersim var. 
Düşünün öğretmen yetiştirmenin halini. 

Bayram Hoca’nın sorusuna cevap vereyim. Öğrencinin öğretmen seçmesi 
tartışılabilir mi? Aynı değilse, işin içinde eşit ücretli nereye kadar sunmamız 
lazım? Bunu nasıl değiştirmemiz lazım? Peki, işe göre eşit ücret desek bunu 
nasıl belirleyeceğiz? Şimdi bizde de başladı önümüzdeki ocak ayından itibaren 
performans; daha çok makale yazana daha çok para. Bakın siz ben nasıl makale 
yazacağım önümüzdeki dönemden itibaren. Yani işi buraya kadar çevirirseniz, 
iş eşit değil arkadaşlar. Eğitim Sen olarak bizim bir model oluşturmamız 
lazım.  Bizim başka bir mekanizmada tartışmamız lazım. Yani bir öğretmenin 
idealistliğini neden ve nasıl bıraktığına bakmak lazım. Neden bırakıyorlar?

Öğretmen seçme hakkı, yani seçme hakkı bunun bir de etik formuna bakmak 
lazım. Yani bu tartışılabilir bir şey olabilir. Belki bugünün koşullarında değil 
de geleceğin koşullarında. Ama şöyle de bir şey var. Bunun yerine, öğretmen 
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yetiştirme ve sistemde var olan öğretmenlerimizi yetkin hale getirme gibi bir 
süreci öncelikle belirlemek gerektiğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. 
Öğretmeni atıyorsunuz, sistemde çalıştırıyorsunuz. Hadi gelin diyelim ki ona belli 
konularda seçme şansı tanıdınız. Ne olacak, ne yapacağız bu seçim dönemlerinde? 
Ama merak etmeyin, bir iki güne kadar bunun da ülke gündemine geleceğini 
düşünüyorum. Yani etik birtakım boyutları var. Çok da bunu tartışmamız lazım. 
Yani bu mevcutlar ve muktedirlerin dediklerine benim tüylerim diken diken 
oluyor. Aslında başka bir şey daha var gibi geliyor. Arkasında daha başka bir 
şeyler var gibi. Onun için de biraz şey yaklaşmak gerekiyor, diye düşünüyorum. 
Teşekkürler.

Ertan Karabıyık: Şimdi gezici tarım işçiliğini tarım politikalarından ayrı 
düşünmek mümkün değil. Şu andaki ilerleyen dönemde, tarım politikaları kırda 
küçük işletmeleri tasfiyeye yönelik ve yeni bir Suriyeli dalgasının yanına yeni bir 
toprağını kaybetmiş bir nüfus gelecek. Bu artı olarak orman köylülerinde de oldu. 
Daha da fazla olacak.

İki, iki yüze yakın üniversitenin içerisinde, sadece ikisinin kooperatifi 
var. Bir Boğaziçi’nde hocaların kurduğu bir tüketim kooperatifi, bir de Gazi 
Üniversitesi’nde kurulan, yine hocaların kurduğu. Bir de Boğaziçi Üniversitesi’nde 
öğrencilerin kurduğu ama daha çok küçük işletmelerle ilişki kuran bir kooperatif. 
Aslında tam da kooperatif değil. Burada bir yol açmak lazım. 

Şimdi Kalkınma Atölyesi’nin bilimsel dayanağı, Türkiye’deki bütün 
akademisyenler. Biz çalışmamız kapsamında bizi de uygun gören bütün 
akademisyenler kapsamında, tüm akademisyenlerle tartışırız, çalışırız. Yani 
büyük bir havuzumuz var. Bu havuz sonsuzdur. Uluslararası uzmanları ve 
akademisyenleri de sürece katar. Maddi kaynağı; Kalkınma Atölyesi bir kooperatif 
ve kendi isteğiyle kurulmuş bir kooperatif. Üç kaynağı var. Ortaklar her yıl sınırlı 
hisse senedi alır. İki, proje yazarız. Bizim fikirlerimize fon bulmaya çalışırız. 
Üç, ihaleye hiç girmeyiz ama bizden hizmet alırlar. Bunun karşılığında da para 
alırız. Ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz kuruluşlardan elde ettiğimiz kârları 
dağıtmayız. Sözleşmemiz gereği dağıtılmaz ve bir havuzda toplanır. Amaçlar 
doğrultusunda kullanılır. O yüzden sosyal bir işletme ifadesini kullandım. Kâr 
eder ama kâr dağıtmaz, diyerek bir kooperatif modeli oluşturmaya karar verdik. 
Türkiye’de 80.000 kooperatif var; belki sadece sekizi böyledir. 

Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitim konusunda oradan bir 
soru geldi.  Çok zor, o kadar hareketliler ki… Sürekli yaşadıkları yer yok. Aileyle 
göç ettikleri için, çok az aile çocuklarını akrabalarına bırakmak istiyor. Bunun 
da bir maliyeti var. Gittikleri yerlerde çoğu zaman eğitim mekânlarına erişme 
noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Yani biz böyle üç beş başlık altında toplamaya 
çalıştık. Gidilen yerlerde geçici okulların kurulması, bırakmak isteyenlere bunun 
maliyetini karşılayacakları fon oluşturulması. Yani şimdi bazı aileler diyor ki; 
amcaya, teyzeye, akrabaya, dedeye bırakacağım ama onun da bir maliyeti var. 
Hem de çocuk işçiliğinden doğan bir kayıp maliyeti var. Öyle herkesin kafa 
yorması gereken bir konu. Yani işin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Teşekkür 
ederim.
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Şahin Antakyalıoğlu: Türk Ceza Kanunu’na göre, sanığın ben pedofilim 
diyerek iddia etmesi karşısında bunu kabul eden bir dosya, geçen ay 
tamamladığımız bir dosya… cinsel suçlar bakımından onlarca dosya inceledik... 
Tabii bir de cezasızlık incelemesi yaptık. Bahsettiğiniz bir şekilde, pedofili 
tanımlamasına uyan hastaya ya da suçluya ceza indirimi, diye bir şey yok. Evet, 
yani şöyle bir şey var. Haziran ayında yapılan değişikliklerle cezaların indirimi 
ya da ceza verilmemesi gibi, yani cezayı ortadan kaldıran bir savunma değil 
bu ama, cezaevlerinden çıktıktan sonra ya da tahliye koşullu salıverme... Bu 
Haziran’daki değişiklikle tedavi görmesine olanak verildi; işte hormonal olarak 
vs. Henüz uygulanmadı. O da tartışmalı tabii Polonya’da,  AB ülkelerinde şu an 
sadece Polonya’da uygulanmaya başlandı. Tam da bizde cinsel suçlarla ilgili yasa 
tasarısı tartışılırken onlar da kabul ettiler. Çek Cumhuriyeti de benzer şekilde. 
ABD’de de uygulanıyor. Eyaletler noktasında belki farklılıklar arz ediyor olabilir. 
Uluslararası   toplantılarda hep tartışılıyor; bunun bir hastalık olup olmadığında 
dair tartışmalar devam ediyor. Kesin bir şey söylememiz mümkün değil ama 
bu konuda bir çalışma yapacaksanız, mutlaka Avrupa Konseyi’nin Çocukların 
Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Sözleşmesi’ne 
bakmalısınız. Türkiye 2010 yılında bunu onayladı.

Diğer soruya geçecek olursam. Bu konuda zaten Gündem Çocuk Derneği 
olarak, 2013 yılında yayımladığımız bir raporumuz var. www.gundemcocuk.
org’dan da erişebilirsiniz.  Böyle bir vaka geldiğinde mutlaka izlenmesi yapılıyor. 
Gerekli hukuki desteği de vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda, ayırımcılık 
yönünden, çocuklara yönelik hak ihlallerini de inceliyoruz, ayırımcılık 
gözetmeden. Bunun, yani Gündem Çocuk Derneği olarak içerisinde yer 
aldığımız, Kaos-GL öncülüğünde oluşturulan stratejik davalama ağı var. Bu ağ 
içinde kadın haklarıyla ilgili çalışan örgütler de var. Eğer böyle bir vakanız varsa, 
birkaç davanız üstlenilecek, o davayı takip edecek elbirliğiyle. Ayrımcılıkla ilgili 
olarak, bu tür davaları bize ulaştırabilirsiniz. Biz de Gündem Çocuk Derneği 
olarak, bu tür davaları takip ediyoruz. Yine aynı Sözleşme’yi size de önereceğim. 
Fuhuş suç değil de kabahat olarak görülüyor ama bunu, çocuğun bunu yapması 
durumunda ne olacak, diyorsanız bir tek Türkiye bu konuda ayrı AB ülkelerine 
göre. Sanırım AB ülkeleri arasında, kabahatler çerçevesinde cezalandırarak 
değerlendiren tek ülke biziz. Ama yine de BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
ve Avrupa Konseyi Sözleşmesi gereğince, bunu yapmamız Sözleşeme’ye aykırı 
bir durum. Böyle bir durumda polisin derhal çocuk şubeyi bilgilendirmesi ve 
Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. maddesinde “koruma ihtiyacı olan çocuk” diye 
tanımlanmış o maddeye göre, çocuk hakkında sosyal incelemeler yapacak 
uzmanın seçeceği tedbirlerin uygulaması gerekir. Para cezasının hukuka aykırı 
olduğunu düşünüyorum.

Şaziye Köse: Bu oturumda yaptıkları sunum ve konuşmalarından dolayı Avukat 
Şahin Antakyalıoğlu’na, Ertan Karabıyık’a, Hasan Demirtaş’a ve Arnavutluk 
Bağımsız Eğitim Sendikası Genel Başkanı Nevruz Kaptelli’ye teşekkürler. 
Salonda sorularla yapılan katkılara da teşekkür ediyoruz. Oturumumuz burada 
kapanmıştır. Şimdi sonuç bildirgesine geçeceğiz.
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SONUÇ BİLDİRGESİ
En belirleyici özelliği eşitsizlik üretmek olan kapitalizm, paternalist kurum 

ve ilişkilerle de bütünleşerek çocukluğun içinde deneyimlendiği koşullar 
ve çocuklar üzerinde çok sayıda olumsuz etkiye neden olmaktadır. İçinde 
yaşamakta olduğumuz kapitalizmin 500 yıllık tarihi vardır. Bunun son 200 yılı 
sanayi kapitalizmi olarak adlandırılmaktadır. Bugün ise en gericileştiği, üretici 
güçlerin önünde engel olduğu, emeği ve doğayı tahrip ettiği, en saldırgan bir hale 
dönüştüğü neo-liberal kapitalizm aşamasını yaşamaktayız. Bu aşamada gençler 
kapitalist sistem için ucuz emek kitlesi olmasının yanı sıra bir tehlike (sorun), 
yaşlılar ise sistemin sırtında bir yük olarak kabul edilmektedir. Paternalizm 
ise çocuk ve gencin refahını gerekçe göstererek onun iradesini, özgürlüklerini 
sınırlamak amacıyla devletin ve ebeveynlerin çocuklar üzerindeki iktidarını ve 
bu dolayımda baskısını ifade eder. Tarihsel olarak kapitalizmden daha eskiye 
dayanan paternalizm, bugün Türkiye’de neo-liberal ve neo-muhafazakâr birikim 
stratejisi altında emekçi kitlelere ne yapmaları gerektiğini dayatan, belirleyen bir 
sermaye aracına dönüşmüştür. 

Kapitalizm-paternalizm sarmalı geniş toplumsal kesimleri etkilediği gibi 
en çok çocukluğu ve çocukları etkilemektedir. Çocukluk, tarihsel ve toplumsal 
bir olgu olarak, yaşanılan zamana ve mekâna, ülkeye, içinde bulunulan sınıfa 
ve maddi koşullara göre değişir. Bu bağlam içinde çocukluk koşulları, ailenin 
ait olduğu sınıfsal konuma göre belirlenir. Günümüzde de çocuklar, neo-liberal 
kapitalizmin ürettiği toplumsal eşitsizliklerin sonuçlarını aileleriyle, ait oldukları 
toplumsal sınıfla birlikte paylaşmaktadır.

Uygarlığın geldiği düzeye yönelik olarak sunulan bütün övgülere karşın, 
yaşadığımız yüzyılın gerçeklerinden biri, dünya çocuklarının çok büyük bir 
bölümünün eğitim ve sağlık hizmetlerine erişememekten şiddete, istismara, oyun 
zamanında çalışma zorunluluğuna, açlığa varan çeşitli sorunlar yumağı içinde 
yaşıyor olmasıdır. Ancak bu, dünyanın bütün çocuklarının aynı koşullarda yaşadığı, 
benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı anlamına gelmemektedir. Nitekim dünya 
çocuklarının içinde yaşadığı gerçekliğin bir yüzü de eşitsizliklerdir. Milyonlarca 
çocuk dünyaya gözlerini açlık ve yoksulluk sınırının altında açıp hayatta kalma 
mücadelesi verirken, daha küçük bir azınlık yüksek refah koşulları içine doğup 
mutluluk ve başarı ethosu peşinde yaşamını sürdürmektedir.  

Kısacası,  altı çizilerek vurgulanmalıdır ki çocukların yaşadığı sorunlar, 
toplumsal sistemin eşitsiz ilişkilerinden bağımsız olarak ortaya çıkmaz. Tarım 
ya da sanayi sektöründe çalışmak, sokakta çalışmak veya sağlık hizmetine 
yetersiz erişim toplumun bütün kesimlerinin çocuklarının sorunu değildir.  Bir 
yandan “çocuk merkezli” aile modelleri yaygınlaşırken öte yandan da çocuk 
emeği sömürüsünün yaygınlaşması bireysel tercihlerle ya da yalnızca kültürel 
farklılıklarla açıklanamaz. Toplumun çocuklarının eşitsiz koşullarda yaşamaları 
ve büyümeleri ailelerinin “sınıf konumunu” paylaşmaları nedeniyledir. Bu 
nedenle, çocukluk deneyimini ve çocuklukla ilgili sorunları toplumsal sistemin 
ve yaşamın bütününden ayırmak olanaklı değildir.  Dolayısıyla çocuklara ilişkin 
sorunlar politiktir ve politik bağlamından koparılarak sadece “işin uzmanlarına” 
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(öğretmenler, doktorlar, psikologlar, yargıçlar, polisler vb.) havale edilerek 
çözülemez. Sorunun kaynağında toplumsal eşitsizlikler vardır ve eşitsizlik üreten 
sisteme dokunmadan çözüm üretmenin yolu yoktur.

Konuya Türkiye özelinde bakıldığında da yukarıda tanımlanan gerçeklikle 
karşılaşılmaktadır. Buna ek olarak Türkiye’de sorunların boyutunu büyüten iki 
olgu söz konusudur. Birincisi, geç kapitalist (geri bıraktırılmış) ülke koşulları 
nedeniyle neoliberalizmle birlikte mevcut sınırlı sosyal devlet uygulamalarından 
dahi geri çekilişin çok daha hızlı olması, toplumda örgütlenme yoğunluğunun 
düşük olması, ekonomide kayıt dışılığın yaygınlığı çocukların karşılaştığı 
sorunların daha da derinleşmesine neden olmaktadır. İkincisi ise, ailenin, günlük 
yaşam pratiklerinin ve devletin dokularına yerleşmiş olan paternalist kültürün, 
toplumsal hiyerarşinin alt katmanlarında kalan öteki toplumsal kesimler gibi 
(kadınlar, LGBTİ bireyler, engelliler, dezavantajlı etnik gruplar gibi) çocuklar 
üzerinde kurduğu baskıdır.

 
Çocuklara ve çocukluğa ilişkin sorunlar,  kısaca özetlenen bu niteliklerine karşın 

akademi ve politika tarafından baskın bir biçimde liberal ideolojinin belirlediği 
zeminde toplumun homojen bir yapıya sahip olduğu varsayımı üzerinden ve 
onları üreten mekanizmalardan bağımsız, çoğu zaman da ailelerin ve bireylerin 
yanlış seçimlerine dayandırılarak sunulmaktadır. Bu yaklaşım biçiminin doğal 
sonucu olarak da sorunun kökenini hedef almayan çözümler ortaya konmaktadır. 
Örneğin  “çocuk işçiliğini”, “çocuk hakkı ihlallerini” sorunsallaştıran bu ana 
akım görüş, çözüm olarak hukuk yoluyla sınırlamalar konularak çocuk işçiliğine 
ilişkin sorunların çözülebileceğine, hatta yine piyasa araçlarıyla (etiketleme, 
standartlar gibi) çocuk emeği sömürüsünün önlenebileceğine, aile yapısına ve 
eğitim olanaklarına ilişkin kimi sorunların giderilebileceğine işaret etmektedir.

Çocuklara ilişkin sorunlar böylesine kapitalizm-paternalizm sarmalının eşitsiz 
toplum dinamiklerine dayanıyorken sol teorinin ve politikanın da özne olarak 
ya da kolektif emeğin parçası olarak çocuğu yeterince gördüğü söylenemez. 
Sol teori ve politika da genel olarak reel politika ve uygulamaların eleştirisi ile 
yetinmekte, alternatif üretmekten uzak bir duruş sergilemektedir. Hatta çoğu 
zaman sol aktörler de tartışmaya ve çözüm arayışına reel politikanın belirlediği 
hat üzerinden katılmaktadır.  Oysa, bu sorunların yapısal nedenleri ortaya konup 
alternatifler üretilmedikçe ortadan kaldırılamayacağı açıktır. 

Kamusal alandan özel alana toplumsal yaşamın bütün alanlarını etkileyen, 
günlük yaşam pratiklerinin içine sızan kapitalizm ve paternalizm sarmalı çocuklar 
üzerinde aşağıda sıralanan sorunlara neden olmaktadır. 

1) Kapitalizm ve paternalizm sarmalı, sınıfsal konumlarıyla ilişkisel olarak 
çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını bozmakta, bilişsel gelişimlerini sekteye 
uğratmakta, özellikle yoksul çocukların eğitim sürecinden kopmalarına neden 
olmakta, çocuk ölümlerini artırmaktadır. 

2) Günümüzde eğitimin sınıfsal karakteri çok daha netleşmiştir. Özel okulların 
yanı sıra kamu okulları da kendi içinde “zengin kamu okulları” ve “yoksul 
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kamu okulları” biçiminde ayrışmıştır. Bu nedenle, yoksul kitlelerin çocukları, 
eğitim alanında yoksulluğun beraberinde getirdiği sorunları çok daha ağır 
biçimde yaşamaktadırlar.

3) Kapitalizm ve paternalizm, toplumsal alanı çözerek çocukların cinsel istismara 
uğramasına, uyuşturucu ticareti, fuhuş ya da diğer suç sayılan eylemlerde 
araçsallaştırılmasına zemin hazırlamakta, çocuk mahkûmlar üretmektedir.

4) Kapitalizm ve paternalizm sarmalı, yeni muhafazakâr kalıpları kullanarak 
geleneksel aileyi eşitsizlik koşullarında yeniden üretirken aynı zamanda 
kadının “ev”e kapatılmasına, çocukların evlendirilmesine ve “çocuk anneliğe” 
neden olmaktadır. 

5) Neoliberal ve neomuhafazakâr iktidar anlayışı, erkek egemenliği zemini 
üzerinden toplumsal cinsiyet ayrımını yeniden üretmekte, farklı cinsel 
yönelimlerin (LGBTİ bireylerin) varlığını inkâr etmekte ve yaşam alanlarını 
daraltmaktadır.

6) Kapitalizm ve paternalizm, yaygın bir çocuk işçiliğine ve emek sömürüsüne 
neden olmaktadır. Öyle ki küresel olarak 18 yaş altı ekonomik olarak aktif 
çalışan çocuk oranı, ILO’ya göre dünya çocuk nüfusunun %17’sidir. Çocuk 
işçiliği ise %11’dir. Türkiye’de çocuk işçiliği oranı %6-10 arasındadır. Ancak 
çocuk işçiliği konusundaki veriler sağlıklı bir biçimde üretilmemektedir. 
Çocuk işçiliğinin giderek azaldığı konusundaki veriler ise kayıt dışılık, stajyer 
çalıştırma, mesleki eğitim gibi adlar arkasında gizlendiği için son derece 
sağlıksızdır.

7) Çocuk işçiliği sorunu, yoksulluk, eşitsiz gelir ve servet dağılımına yol açan 
kapitalist üretim tarzının ürettiği “doğal” bir sonuçtur. Yani kapitalizmin 
doğasında vardır. Zira çocuk işçiliği, öncelikle bir sınıfsal sorundur ve sadece 
emekçi sınıfların ve yoksulların çocuklarında görülmektedir.

8) Çocuk işçiliği aynı zamanda etnik bir sorundur. Örneğin Türkiye’de yoksul 
Kürt çocuk işçiler ve işçi bile olamayan Roman çocuklar, Arnavutluk’ta ise 
Roman çocuklar ön plandadır.

9) Çocuk işçiliği sorunu, bir geç kapitalizm, emperyalizm ve dışa bağımlılık 
sorunudur. Zira gelişmiş kapitalist ülkelerde bu sorun hemen hemen hiç 
görülmezken,  geç kapitalist ülkelerde yaygın bir durumdur ve neo-liberalizmle 
birlikte bu ülkelerde çocuk emeği küresel sömürüye de açılmıştır. 

10)Çocuk işçiliği bir uluslararası sorundur. Göçmen ve mülteci çocuk işçiler 
sistemin en çok zarar verdiği çocukların başında gelmektedir.

11)Kapitalizm, çocukların içine doğdukları ve yaşadıkları doğayı ve kentsel 
mekânı tahrip etmekte, metalaştırarak bu alanları kamusal kullanıma 
kapatmakta, çocukların doğa ile bağını koparmaktadır.

12)Kapitalizm ve paternalizm sarmalında eğitim dinselleştirilmekte ve bu yolla 
aklın özgürleşmesinin engellenmesinin yanı sıra çocuklar emek sömürüsüne, 
politik istismara, koşulsuz itaate açık hale getirilerek nesneleştirilmektedir. 
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Kapitalizm ve paternalizmin artan belirleyiciliğindeki önümüzdeki süreç 
“çocuk sorunu”nu ciddi biçimde artıracaktır. Çünkü 2008’de patlak veren 
finansal krizin ardından ortaya çıkan iktisadi durgunluğun kalıcı hale geldiği 
küresel iktisadi verilerden anlaşılmaktadır. Emperyalist kapitalist sistem bu 
durgunluğunu uluslararası sermaye hareketleri aracılığı ile geç kapitalist ülkelere 
aktarıp böyle bir çıkış stratejisini denerken aynı zamanda da ticari çözümlerin 
tükendiğinin bilincinde olarak askeri çözümlere yönelmektedir. Bu nedenle 
en başta Ortadoğu olmak üzere Rusya ve Asya Pasifikte bir Üçüncü Paylaşım 
Savaşının ön koşulları oluşturulmaktadır. Bu gelişmeler barış ve demokrasiyi 
tehdit etmekte ve otoriterleşme eğilimini hızlandırmaktadır. 

 İktisadi bunalım ve krizden en çok etkilenenlerin yoksullar, emekçiler ve 
onların çocukları olduğu ve olacağı açıktır. Yoksulluk daha da artacak, gelir 
dağılımı daha da kötüleşecek, savaşın finansmanına ayrılan kaynaklar artacak, 
bu çocuklara yönelik bütçeden sosyal harcamaların azalmasına yol açacak, 
nihayetinde çocuklar daha da yoksullaşacaktır.

Savaş çocukları öldürür, onları annesiz, babasız, bazen de kimsesiz bırakır. 
Otoriterleşme çocukları ezer, özgür gelişimlerini yok eder, onları geleceğin 
köleleri haline getirir. Bu gidişatı durdurabilmek ya da tersine çevirebilmek hem 
zorunludur hem de mümkündür.

Ne Yapmalı?
1) Varolan çocuk algısının değişmesi gerekmektedir. Sistemin içinde sıkışan 

çocuk/çocukluk yeniden tanımlanmalıdır. Çünkü çocuk, kendi başına değeri 
olan bir varlıktır. Kendine ait özellikleri vardır. Çocukluk bitmesi gereken bir 
dönem değil tamamlanması gereken bir süreçtir. Paternalizm ve kapitalizm 
kıskacından kurtulmuş yeni bir çocukluk paradigması çocuklarla birlikte 
oluşturulmalıdır. Bütün toplumsal sınıfların çocukları için coşkulu bir 
çocukluk döneminin koşulları sağlanmalıdır. 

2) Çocuklar, görüşlerini ifade edebilecek araçlara, kararlarını onları dinleyip 
ciddiye alacak yetişkinlere ulaştırabilecekleri olanaklara sahip değildir. Oysa 
yetişkinlerin eksik bıraktığı bu olanaklar sağlandığında kendi yaşamlarına 
dair görüş ve karar sahibi olabilirler, olmalıdırlar.

3) Çocuğun yaşadığı mahallede, okulda, tüm yaşam alanlarında kendisini 
ifade edebilmesi için çeşitli kurullar, meclisler, kulüpler, kooperatifler gibi 
paylaşımcı, dayanışmacı ve işbirliği ortamlarının yaratılmasına olanak 
sağlanmalıdır.

4) Eşitlikçi kamusal eğitimi yeniden üretebilmek için yarışmacı eğitim 
anlayışıyla mücadele edilmeli, demokratik, laik, bilimsel, parasız, anadilinde, 
kamusal finansmana dayalı eğitim talep edilmeli ve çocuğun refahı öncelikli 
tutulmalıdır.

5) Çocukların barışçıl ve demokratik bir toplumsal yaşama ulaşabilmeleri için 
dünyayı anlamalarını, sorgulamalarını olanaklı kılacak laik eğitim teminat 
altına alınmalıdır.
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6) Okullar arasındaki ayrışmanın nedenlerinden biri olan okul içinde “bağış” ya 
da benzeri biçimlerde öğrencilerden/ebeveynlerinden para toplayarak kaynak 
yaratmaya son verilmeli, okul imkânlarını eşitleyene dek yoksul bölgelerin 
okullarına genel bütçeden daha çok kaynak tahsisini mümkün kılacak 
düzenlemeler yapılmalıdır.  

7) Çocuk işçiliğinin bütün biçimleri engellenmeli, çocuklar hayatlarını kazanmak 
için emeklerini satmak zorunda bırakılmamalıdır. Bu, yalnızca hukuk yoluyla 
yasaklanarak çözülebilecek bir sorun değildir. Çocuklar, yaratılan toplumsal 
gelirlerden ailelerinin sınıfsal konumuna göre pay aldığından çözüm de gelir 
bölüşümünde adaletin sağlanmasından geçmektedir.

8) Toplumsal yaşamın bütün alanlarında sınıfsal, etnik, din, dil, toplumsal cinsiyet, 
cinsel yönelim ayrımlarını reddeden bir arada yaşama kültürü geliştirilmelidir. 
Böyle bir kültürün geliştirilmesinde, öncelikle siyasetin dilinin ayrıştırıcı 
söylemlerden arındırılması zorunludur.  

9) Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar için eğitim olanaklarının geliştirilmesi 
şarttır ama yeterli değildir. Bu çocukların toplumsal yaşamın bütün alanlarına 
etkin bir biçimde katılmalarının sağlanabilmesi için ilgili bütün kurumlar 
arasında işbirliği sağlanmalıdır.

10)Bozulmamış doğaya erişim, doğa ile barışık kentte yaşamak temel insan hakkı 
olarak düzenlenmelidir. 

11)Kent toprağında kalan son doğa parçalarını ve yoksullarının yaşam alanlarını 
yağmalayarak büyüyen ranta dayalı ekonomik büyüme durdurulmalıdır. 
Sokaklar çocuklara geri verilmeli, kentler sokaklarında, parklarında çocukların 
oynayabildiği güvenli yaşam alanlarına dönüştürülmelidir.

12)Kır ve kent çocuklarına evlerine en yakın mesafede nitelikli eğitim alma 
olanakları yaratılmalı, uykuda olmaları gereken saatleri yollarda geçirmeleri 
engellenmelidir. 

13)Çocuklar için demokratik bir yerel yönetim modeli çerçevesinde bir “Çocuk 
Bütçesi” oluşturulmalı ve genel bütçeden bu bütçeye yeterince kaynak 
aktarılmalıdır.

14)Çocuk politikaları çerçevesinde yerelden yerel üstü ölçeğe doğru mesleki 
ve demokratik örgütlerin işbirliğine yönelik koalisyonlar kurulmalı, bu 
koalisyonların temel işlevi mevcut durumu belirleme, izleme ve yukarıdaki 
hedefler doğrultusunda hak savunuculuğu olmalıdır.

15)Ancak tüm bu çözüm önerilerinin kalıcılığı, kapitalizmi aşan daha özgür ve 
daha eşitlikçi bir toplumsal sistemin inşa edilmesiyle mümkündür. Özellikle 
son kriz sonrasında tüm dünyada emeğin daha önceki kazanımlarının tek tek 
geri alındığı gerçeği ve sistemin sürekli olarak eşitsizlikler ve adaletsizlikler 
ürettiği unutulmamalıdır.

Bunun için emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin çok güçlü, örgütlü 
bir biçimde, yükseltilerek sürdürülmesi gerekir. Emek hareketi, demokrasi ve 
özgürlük hareketi, sol, sosyal demokrat sosyalist hareketin birlikte mücadelesine 
ihtiyaç vardır.
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Türkiye’de Çocuk Araştırmaları Literatürü 
Üzerine Bir Değerlendirme ve Bibliyografya Denemesi

         
Gündüz Aksu Kocatürk1

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten itibaren ulus devlet çatısı altında 
modernleşme çabasına girişmiştir. Batıdaki ülkelerin uzun yıllar boyunca katettiği 
yolu Türkiye kısa bir sürede katetmeye çalıştığı için modernleşme çabaları da 
daha çok Çavuşoğlu’nun (2014: 22) da belirttiği gibi giydirilmiş modernleşme 
olmuştur. Çünkü bir yandan modernite ile eş görülen “Batı” gibi olma çabası söz 
konusuyken diğer yandan “halka rağmen halk için” gerçekleştirilmeye çalışılan 
bir modernleşme çabası söz konusudur. Ama her türlü imkânsızlığa rağmen 
gerek hukuki, gerek toplumsal, gerek mekânsal ve gerekse siyasal anlamda ciddi 
adımların atıldığını da göz önünde bulundurmak gerekir. 

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde her ne kadar sanayileşme yönünde adımlar 
atılmış olsa da selefi olan Osmanlı Devleti’nden kalan yüklü borçlar, yerli 
burjuvazinin olmayışı gibi sebepler bu adımların atılmasına engel olmuş, 
dünya ekonomisiyle tarım aracılığıyla eklemlenmeye çalışılmıştır. Bu dönemde 
devlet eliyle “milli burjuva” yaratılmaya çalışılması söz konusudur. 1950’lere 
gelindiğinde gelişmiş ülkelerde sosyal devlet uygulamaları ağırlıkta iken 
Türkiye gibi çevre ülkelerde ise ithal ikameci politikaların yürürlükte olduğu 
görülmektedir. Gelişmekte olan veya azgelişmiş ülkelerin yeni bir bağımlılık 
ağı içine alındığı bu dönemde temel girdilerin merkez ülkelerden temin edildiği, 
patent hakları sözleşmeleri ile rekabetin olmadığı dışa bağımlı montaj sömürü ağı 
oluşmuştur (Önder, 2001: 58).  

1950’li yıllardan sonra ‘Türkiye tarihi kentleşme tarihidir’ sözü abartı olmaz. 
Kentleşmenin sanayi, ticaret, hizmet sektörlerini geliştirip, toplumsal açıdan da 
birçok değişikliğe yol açmış olması bu yargıyı doğrular niteliktedir. Elbette ki 
sanayileşmeye koşut olmayan kentleşme süreci, devletin planlaması ve denetimi 
altında gerçekleşmediği için kentsel mekânlarda birçok problemi de beraberinde 
getirmiştir. Kentsel altyapı hizmetlerini veya ihtiyaç duyulan konut hizmetlerini 
gereğince yerine getiremeyen devlet aynı zamanda göç ile kentlere akın eden 
bu nüfusun istihdamını da sağlayamadığından göç eden nüfus, sorunlarına kendi 
buldukları çözümlerleri uygulama yoluna gitmiştir. Gecekondu ve marjinal 
sektör bu çözümlerden bazılarıdır. Devletin bunlara karşı ilgisiz davranması, 
bir bakıma bu kendiliğinden çözümleri desteklediği anlamına gelmekle 
birlikte gecekondu bölgelerinin kentsel hizmetlerden yoksun, eğitim, sağlık, 
ulaşım, iletişim gibi alanlardan mahrum olması gerçeği değişmemiştir. Devlet, 
toplumun alt katmanlarına gösterdiği “görmezden gelme” şeklindeki desteği, 
toplumun üst katmanlarına da yatırımları teşvik ederek, altyapı yatırımlarını 

1  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü 
araştırma görevlisi.
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üstlenerek vermiştir. Bu dönemde toplumsal sınıflar arasındaki gelir dağılımı 
eşitsizliği var olmakla birlikte gerek dayanışma ağları gerekse patronaj ilişkiler 
aracılığıyla toplumsal sınıflar kendilerini yeniden üretebilmekteydi. Ama 1980’li 
yıllardan sonra küresel dünyaya eklemlenme çabası gereği uygulanan neoliberal 
politikalar, tüketim, üretim, dağıtım açısından toplumsal sınıflar arasındaki 
eşitsiz dağılımı keskinleştirmiştir. 1980’lerden önce kırdaki yoksulluğun kente 
taşınması ile oluşan kentsel yoksulluk, 1980’lerden sonra önüne “yeni” ibaresi 
alarak yeni kentsel yoksulluk haline gelmiştir. Artık emeğin yeniden üretim 
alanlarının piyasalaşması ile bir hak olması gereken eğitim, sağlık, ulaşım, 
iletişim alanlarına ulaşamayan yeni kentsel yoksullar vardır. Mekânın ve emeğin 
yeniden üretim alanlarının metalaştığı kapitalizmin bu döneminde sisteme içkin 
olan “kâra dayalı büyüme”, sermayenin emeğin ve hammaddenin ucuz olduğu 
alanlara (kentlere, bölgelere, ülkelere) yönelmesine yol açmaktadır.2 Emek ise, 
sözleşmeli, geçici, kadrolu, taşeron gibi bölünmelerle ciddi bir yedek emek stoğu 
tehdidiyle sindirilmeye ve dolayısıyla sömürülmeye çalışılmaktadır. Kısacacı 
artık mekânsal ve toplumsal ayrışmanın keskinleştiği ve hatta derinleştiği bir 
dönemden söz etmekteyiz.   

Çocuğu/çocukluğu değerlendirme konusu yapan çalışmalarda da Türkiye’de 
yaşanan bu dönüşümün izlerini görmek mümkündür. İlgili alanlarda çocuk/
çocukluk konusuna duyulan ilgi, Türkiye’deki ekonomik, toplumsal, siyasal, 
kültürel ve mekânsal değişimlerden etkilenmiştir. “Çocuk” konusu ile ilgili Türkçe 
literatür oldukça geniştir. Bu çalışmalar, eğitim ve öğretim, sosyal hizmetler, çocuk 
sağlığı, psikoloji, hukuk, Türk dili ve edebiyatı gibi alanlar olmak üzere geniş 
bir skalaya sahiptir. Ancak bu literatürün topluca değerlendirilmesini olanaklı 
kılacak bibliyografyalar bulunmamaktadır. Bununla birlikte çocuk ve gençliğe 
yönelik bibliyografyalar belirli alanlarla sınırlı tutulmuştur. Örneğin edebiyat 
alanında çocuk ile ilgili bibliyografyalar oldukça yaygındır. Bu yaygınlığın sebebi 
ise 1950’lerden sonra üniversitelerde “Kütüphanecilik Bölümü”nün açılması 
ile çocuklara yönelik kitap, dergi, makalelerin bir araya toplanma ihtiyacıdır. 
1950’lerden sonra yapılmaya başlanan bu çalışmalar Acaroğlu (1953), Tanık 
(1958), Ataman (1959), Onikinci (1966), Şenal (1969), Gençer (1972), Doğan 
(1972), Eke vd. (1973), Alpay ve Anhegger (1977), Türkmen (1982), Özdemir 
(1984), Dereli (1990), Gürel (1992), Göçmen (1995), İmer (1996), Karakaş (2001), 
Güney (2005) ve Demircan (2008) tarafından yapılmıştır. Sosyal hizmet alanında 
da çocuk çalışmaları ile ilgili bibliyografik çalışmalara rastlamak mümkündür. 
Bu çalışmalar Şahin (2014), Uzun (2014), Tan (2014), Turgay (2014) tarafından 
yapılmıştır. Çocuk ile ilgili en fazla çalışmaların yapıldığı sağlık alanında ise 
bibliyografik çalışmalar bulunmamakla birlikte Ağaoğlu (1996) tarafından 
yapılan “Türkiye Halk Sağlığı Bibliyografyası” çalışması içerisinde çocuk sağlığı 
ile ilgili ayrı bir bölüm altında daha önce konuyla ilgili yapılan çalışmalara yer 
verilmiştir. 

2  Elbette bu süreç, iktidar bloğunun destekleriyle gerçekleşmektedir ki dönemin başbakanı 
Erdoğan’ın bir demecindeki sözleri bugün gelinen durumu gözler önüne sermektedir:  
“Dünyanın tüm girişimcileriyle görüşürüm. Bakan arkadaşlarıma da her yerde görüşmelerini 
tavsiye ederim. Çünkü ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim” (Aydın, 16.10.2005).
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Kapitalizmin toplumsal ve mekânsal örgütlenmesindeki eşitsiz ilişkiden 
payını alan çocuklar, içinde bulundukları sınıfsal konumları nedeniyle eğitim, 
sağlık, kültür, ulaşım gibi birçok alana erişememektedirler. Üstelik eşitsizliklerin 
ağırlığı nedeniyle çocuk olma halinden uzaklaştırılıp, birer “yetişkin çocuk” 
olarak sistemin devamlılığını sağlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedirler. 
Çocuğun tarihsel ve toplumsal bağlam içerisindeki konumunda yaşanan 
değişimler, bu konuyla ilgili akademik ilgiye de yansımıştır. İşte bu çalışma 
kapitalist toplumun eşitsiz ilişkisinden etkilenen çocuklarla ilgili yapılmış 
çalışmaların bir bibliyografyasını oluşturma amacı taşımaktadır. Bu bibliyografya 
ise eşitsizliğin göstergeleri olması bakımından çocuk emeği, çocuk suçluluğu, 
eğitim, toplumsal cinsiyet, kimliğe dayalı ayrımcılık ve çocuk ile kent ilişkisi 
temelinde oluşturulmuştur. Bu alanlarla ilgili sadece Türkçe literatür içerisinde 
yer alan akademik çalışmalar değerlendirilmiştir.

Ancak belirtmek gerekir ki literatürdeki çalışmaların çoğunluğu pozitivist 
yöntemler ışığında bir “durum değerlendirmesi”nin ötesine gidememiştir. Çocuk 
emeği, çocuk suçluluğu, toplumsal cinsiyet, kimliğe dayalı ayrımcılık, çocuk ve 
kent ilişkisine dair yapılmış çalışmaların önemli bir kısmı çocuğun toplumdaki 
bu “varoluş” –ki aslında varolamayış- halini ekseriyetle yoksulluk, göç, birey 
ve aile özellikleri ile ilişkilendiren, bu ilişkiyi belirlemek için de anket, gözlem 
gibi veri toplama tekniklerine başvuran çalışmalardır. Oysa asıl yapılması 
gereken “nedenin görünümleri”nden çok “asıl neden”e odaklanmaktır. Çocuğun 
bu varolamayış halinin temeli toplumsal ve tarihseldir. Dolayısıyla emek, 
suçluluk, eğitimden yararlanamama, sınıfsal kimliğinden ziyade etnik, dini, 
toplumsal cinsiyet vb. kimlikleri ile ön planda tutulup ayrımcılığa uğrama gibi 
olgular toplumların kapitalist örgütlenme biçimleri ile alakalıdır. Yani bu olgular 
sadece sistemin eşitsiz ilişkisinin bir görünümüdür. Bu bakımdan “görünümler”e 
odaklanmak, tıpkı yoksulluğu bireylerin yetenekleri ile ilişkilendiren yüzeysel 
yaklaşımlar gibi mevcut sistemin sorgulan-a-mayışını bir kez daha üretmek 
demektir.

Bundan Ucuzu Yok (!): Çocuk Emeği
Ev ve işyeri ayrımının olmadığı Sanayi Devrimi öncesinde çocuklar ev içi 

üretime katkıda bulunmaktaydı. Ama kapitalizmle ve Sanayi Devrimi’yle birlikte 
çocuğun emeği metalaşmıştır. İnce motor becerisi gelişmiş üç yaşındaki çocuklar 
dahi üretime katılmışlardır. Kapitalist sermaye sahipleri çocuk emeğini hem ucuz 
hem de herhangi bir güvenceden yoksun olması nedeniyle bulunmaz bir nimet 
olarak görmüştür. Bu bakımdan çocuk emeği/işçiliği siyasi, ekonomik, sosyal 
politikalardan ayrı düşünülemez. Bugün her gelişmekte olan veya azgelişmiş 
ülkenin yenidünya düzeni ile eklemlenme çabası hem doğanın hem de emeğin 
üzerindeki baskı ve sömürüyü arttırmaktadır. Nike, Apple gibi uluslararası 
firmaların üretiminin tamamına yakınını Uzakdoğu Asya ülkelerinde bulunan ve 
üretimin de çoğunluğunun çocuk emeğine dayandığı tesislerde gerçekleştirdiği 
herkes tarafından bilinmektedir. Ya da Nestle’nin Batı Afrika’da kakao 
tarlalarında çok düşük ücretler karşılığında çocukları çalıştırdığı da bu örneklerden 
biridir. Bunlar, çokuluslu şirketlerin çocuk emeği konusunda ne kadar “duyarlı” 
olduklarının sadece birkaç örneğidir. Taşeron aracılığıyla üretiminin önemli bir 
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kısmı ucuz emeğe dayanan küresel olarak birer marka değeri taşıyan bu çokuluslu 
şirketlerin etki alanları ise azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdir.

Kapitalizmle Batı’ya göre geç bir tarihte tanışan Türkiye’de, ekonomisi ağrlıklı 
olarak tarıma dayalı bir ülke olması sebebiyle çocuk emeği özellikle tarımsal 
alanda kullanılmakla birlikte emeğin metalaşması söz konusu değildi çünkü 
işvereni ailesiydi. Ama kapitalist sistemin birikim krizlerinden payını alan ve 
yenidünya düzenine eklemlenmek isteyen Türkiye’de de çocuk emeği kullanımı 
oldukça yaygınlaşmıştır. Çocuk emeğinin literatüre dahil olmasında 1979 yılının 
“Uluslararası Çocuk Yılı” olarak ilan edilmesinin payı bulunmaktadır. Bunu 
Fişek’in (1979a), (1979b), (1979c), çalışmalarında görmek mümkündür. 

Ulusal ölçekte 1977 yılında kabul edilen “Çırak, Kalfa ve Ustalık Yasası” 
çocuk emeğine dönük akademik ilginin artmasına olanak sağlamıştır. Bu 
bakımdan çocuk emeği ile ilgili birçok çalışma çıraklığı çıkış noktası yapmıştır. 
Köksal (1992) çıraklık eğitim merkezine giden ve gitmeyen çocukların 
çalışma koşullarını ve sorunlarını karşılaştırmıştır. Yine Fişek (1993; 1994) 
çalışmalarında çırakların durumunu ele almıştır. Köksal ve Lordoğlu (1993) 
kentsel çocuk istihdamının yapısal özelliklerini ve Türkiye’de yeni oluşmaya 
başlayan “yasal” çıraklık kurumunu İstanbul’un Ümraniye ilçesinde inceleyen 
bir araştırma yapmışlardır. Boz (1993) ise 1986’da yayımlanan “Meslek Eğitimi 
Yasası” kapsamında çalışan çırakların çalışma yaşamını irdeleyen bir doktora tezi 
hazırlamıştır. Bu tarihlerden sonra da çırak olarak çalışan çocukların durumlarını 
inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları Bostancı Çıraklık Eğitim 
Merkezi’ndeki öğrencilerin sorunlarını irdeleyen Abay (2002) ile İstanbul’da 
otomotiv küçük sanayiinde çalışan çocuk ve işçi çırakların durumunu inceleyen 
Yıldırım’ın (2008) çalışmalarıdır.

1991 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından uygulamaya başlanılan 
ve Türkiye’nin de dahil olduğu “Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı”, 
çocuk emeği üzerine çalışmaları yoğunlaştırmıştır. Kumaş (1993) Türkiye’deki 
çocuk işçiliğini İzmir ili üzerinden ele almıştır. İlik ve Türkmen (1994) ise çocuk 
işçiliğinin nedenlerinden biri olan içgöç olgusuna değinmiş ve Ankara’daki beş 
gecekondu mahallesinde yürüttükleri araştırmaların neticesinde göçle gelen 
gecekondu sakinlerinin yoksulluk nedeniyle çocuklarını çalıştırmak zorunda 
kaldıkları sonucuna ulaşmışlardır. İstanbul deri sanayinde çalışan 6-15 yaş 
grubundaki çocukların sosyo-ekonomik durumlarını, çalışma koşullarını ve 
maruz kaldıkları riskleri inceleyen bir çalışma Baştaymaz ve Dülgeroğlu (1995) 
tarafından yapılmıştır. Bu araştırmaya göre de çocukların çalışma nedeni 
yoksulluktur. Taşyürek ve Fişek (1995) ise küçük işyerlerinde çalışan çocukların 
çalışma koşullarını irdeleyen bir çalışma yapmışlardır.

Daha sonra yapılan çalışmalar çocukların işgücüne katılımına yol açan 
etkenler üzerinde durmuştur. Baş (2004) yapmış olduğu çalışmasında çocuk 
işgücünü belirleyen etkenlerin kişisel ve ailevi olabileceği sonucuna varmışken 
Ergen (2003) ise sadece işgücü değil eğitime katılımda da çocuğun hem bireysel 
hem hanehalkı yapısı hem de sosyoekonomik özelliklerin belirleyici olabileceği 
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sonucuna varmıştır. Sunal (2011) 148 ülkeye ilişkin çocuk işçilik oranı ve kişi 
başına düşen gelir verilerini kullanarak çocuk emeği ve gelir arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymaya çalışmıştır. Kılıç (2009) ise Kütahya ilinde 100 çocuk ile 
görüşerek çalışmalarında ailelerin rollerini incelemeyi hedeflemiştir.

Çalışan çocukların sorunlarını inceleyen çalışmalardan Yavuz’un (2004) 
hazırladığı yüksek lisans tezinde Sivas ilinde dokumacılık sanayinde çalışan kız 
çocukların sosyoekonomik sorunları ele alınmış, İkizoğlu vd. (2007) tarafından 
yapılan çalışmada da çalışan çocukların sorunlarının yanı sıra geleceğe dair 
beklentilerinin ne olduğu sorusu sorulmuştur. Akyan ve Atak (2004) da Çankırı’da 
sanayi sitesinde çalışan çocukların çalışma koşullarını, sorunlarını belirlemeye 
çalışmışlardır. Çocukların büyük kısmının 15-16 yaşlarında olması, çalışma 
saatlerinin uzunluğu, fazla mesai yapmaları ve çocukların sosyoekonomik 
koşullarının fazla mesai yapmalarını zorunlu kılması ve bu durumun çocuklar 
tarafından kanıksanması, büyük kısmının sosyal güvencelerden mahrum 
bırakılması gibi sonuçlar kanıtlamaktadır ki işveren için yükümlülüğün az olduğu 
çocuk emeği kâr getirici bir işlev göstermektedir. 

Çocuk emeğinin rağbet görmesi, çocuğun emeğinin metalaşarak sömürülmesi 
elbette ki gelir dağılımında yaşanan adaletsizlikler nedeniyledir. Karaman ve 
Özçalık (2007) Türkiye’de gelir dağılımında yaşanan eşitsizliğin çocuk emeğinin 
kullanımı ile sonuçlanmasını dile getirmişlerdir. Dünya genelinde de benzer bir 
sürecin yaşanması kâr elde etmek isteyen sermayenin yukarıda da belirtildiği 
gibi hammaddenin ve emeğin ucuz olduğu ülkeleri tercih etmesi, sosyal devlet 
olma özelliğini piyasa ile bütünleşme emelleri ile askıya alan ulus devletlerin de 
bu sömürünün önünü açması, gelir dağılımı eşitsizliğini derinleştirmektedir. Bu 
ortamda neoliberalizmin dayandığı rekabet ortamı ise özellikle çocuk emeğini 
vazgeçilmez kılmaktadır. Rende ve Erkin (2005), artık ucuz bir meta haline gelen, 
ucuzluğu bakımından da cezbedici olan çocuk emeğine değinmişlerdir. Yıldız 
(2008) küresel ekonominin ve kayıt dışı ekonominin önemli bir bileşeni olan 
çocuk emeğini piyasa ahlâkı ve kamusal sorumluluk kavramları ekseninde analiz 
etmiş, ekonomik küreselleşmenin etkisiyle artan pazar rekabetinin işletmelerin 
piyasaya tutunabilmelerinde çocuk emeğine başvurmasını kaçınılmaz bir yöntem 
olarak sunduğu sonucuna varmıştır. Çocuk işçiliğinin bu denli yaygınlaşması 
çeşitli mücadele yöntemlerinin gelişmesi gerekliliğine vurgu yapan çalışmaların 
yapılmasına da yol açmıştır. Örneğin Tandoğan (2006), Dağdemir (2007), Tunca 
(2009), Şahin (2009) tarafından yapılan çalışmalar, çocuk işçiliğinin önlenmesi 
gerekliliğine ya da çalışma koşullarının iyileştirilmesine yöneliktir.

Türkiye’de çocuk emeğine en çok başvurulan alanlar küçük ve orta boy 
işletmeler, ev içi hizmetler ve tarımsal üretimdir. Tarım alanında özellikle 
mevsimlik gezici tarım işçileri olarak çocuklar belirli mevsimlerde başka illere 
aileleriyle geçici olarak göçmektedir. Koçak (1989) mevsimlik gezici tarım işçisi 
olan çocukların eğitim sorunlarına değinirken, mevsimlik tarım işçiliği, yaşam 
koşullarının uygunsuzluğu, işin niteliğine bağlı olarak maruz kalınan riskler 
ve sağlık sorunları ile eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişememe gibi nedenlerle 
Şimşek ve Koruk (2009) tarafından çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri 
olarak tanımlanmaktadır. Benzer bir tanımlamayı Karabulut (2008) da Adana 
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ilinde pamuk toplama işi yapan çocuklar örneğinden hareketle yapmaktadır. 
Kalkınma Atölyesi (2012a), (2012b) mevsimlik tarım işçisi olan çocukların 
sorunlarına değinip ardından mevcut yasal düzenlemelerdeki boşlukların 
tespit edilerek değişikliklerin yapılması, yasal düzenlemelerin uygulanması ve 
denetlenmesi için gerekli sistem ve mekanizmaların kurulması, gerekli sosyal ve 
ekonomik müdahalelerin tasarlanarak ihtiyaç olan illerde uygulanması yönünde 
politikalar geliştirmiştir. Akkoç (20.9.2013) da mevsimlik tarım işçisi olarak 
tanımlanan “tarımsal proletarya”nın çalışma koşullarına değinmiş, özellikle 
evlere geri dönüş yapılırken yaşanan kazalardan örnekler vermiştir. Gerçekten 
de Türkiye’de sık sık televizyonlara yansıyan “tarım işçilerini taşıyan minibüs/
traktör devrildi ve şu kadar kişi öldü” minvalindeki haberlerden belki de en 
çarpıcı olanı Adıyaman’da 2013’ün Mayıs ayında dönüş yolunda kaza geçirip 
ölen 9 kadın tarım işçisiydi. Bu haberi çarpıcı kılan ise tüm haberlere yansımış 
olan “geride kalan 38 öksüz çocuk” başlığıydı…   

Eğitim Hakkı İtinayla Engellenir…
Kapitalist üretim sistemi yapısal özelliği gereği toplumsal sınıflar arasında 

ayrışmaya yol açmaktadır. Ama yine sistemin yapısal özelliği gereği krizlere 
içkin olması belli dönemlerde içine düştüğü birikim krizlerini aşabilmek için bu 
ayrışmanın –görünmez elin müdahalesi dışında- devlet eliyle daha yaşanılabilir 
kılınması gerekliliği gündeme gelmiştir. Sistem, 1929 Krizi’ni aşabilmek için 
Keynesyen politikalara başvurmuş ve refah devleti ile refahın toplumsal sınıflar 
arasında pay edilmesine çalışmıştır. Ama bu dönemde yine sermayenin daha 
az kârlı bulduğu ama bununla birlikte sermayenin kendisini yeniden üretmesi 
için elzem de olan emeğin yeniden üretim alanlarında devlet birtakım roller 
üstlenmiştir. Devletin eğitim, sağlık, ulaşım, iletişim, kentsel altyapı gibi 
alanlardaki rolü, toplumun geniş kesimleri için asıl muhatap olan sermayeyi 
görünmez kılmıştır. Kapitalist sistem büyüme eğilimi olan, üretim için üretim 
yapan bir sistem olduğundan dolayı kâr elde edeceği alanlarda yatırımda bulunur. 
1970’lerde sistemin içine düştüğü bir başka krizin nedeni de yatırım yapacak 
alanların daralmasıdır. Bunun üzerine her alana yayılmış Keynesyen dönemin 
refah devletinin bu alanlardan çekilmesi gerekmiştir. Bu alanların başında elbette 
ki kentsel mekân ve emeğin yeniden üretim alanları gelmiştir. Birçok kamu 
hizmetinin ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesiyle yeni yatırım fırsatları bulan 
sermayenin, piyasanın yeniden görünmez el ile dengeye gireceği iddiası da 
pekişmiştir. Sistemin yeniden yapılanmasında en çok zarar gören elbette geniş 
toplumsal kesimler olmuştur. Castells’in (1997: 27) de belirttiği gibi kapitalizmde 
içsel olarak var olan ve gelirler açısından ifade edilen geleneksel eşitsizlik, 
konut koşullarından çalışma saatlerine kadar uzanan, sağlık, eğitim ve kültürel 
olanakları da içine alan birtakım ortak hizmetlere erişebilirlik ile tanımlanabilen 
yeni toplumsal ayrım noktalarında da kendisini göstermektedir. 

Eğitimde toplumsal ayrışma, toplumsal sınıfların kendisini yeniden üretmesine 
yol açmakla birlikte eğitim aynı zamanda toplumsal sınıfların konum değişikliği 
olarak değerlendirilen sosyal ve ekonomik mobilitesi ile de yakından ilişkilidir. 
Bireyin aldığı eğitim hizmeti gelir durumuyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla bireyin 
ekonomik mobilitesi sosyal mobilitenin ön koşulu olan eğitim olanaklarından 
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yararlanmayı da kolaylaştırmaktadır. Eserpek (1976), (1977), (1978) sosyal 
mobilite ve eğitim arasındaki ilişkinin ekonomik mobilite ile olan sıkı ilişkisini 
analiz etmiştir. Eğitimdeki eşitsizliğin sosyo-ekonomik mobiliteyi engellediğini 
dile getiren bir başka çalışma Dinçer ve Kolaşin (2009) tarafından yapılmış, 
PISA’nın (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) topladığı verilere 
dayanarak ailelerin sosyo-ekonomik durumları ile öğrencilerin başarı durumları 
arasında doğru orantı tespit edilmiştir. Altay (1995), Köse (1990), Şengönül 
(2007), Kılıç (2014) da eğitimde toplumsal ayrışmanın toplumsal hareketliliği 
engellediğini belirten çalışmalar yapmışlardır. 

Eğitimin kapitalizm ile birlikte geçirdiği dönüşümü, Ünal (1999)  Cumhuriyetin 
ilk yıllarından itibaren eğitimin yaşadığı değişimler temelinde ele almıştır. 
Özellikle neoliberal politikalarla birlikte eğitime ayrılan kaynakların dağıtımında 
kullanılan ölçütler ve eğitim sistemi içinde hareketliliği sağlayan mekanizmaların 
eğitimden yararlanma olanaklarındaki eşitsizliği değiştirdiğini, bunun diğer 
eşitsizlikleri (örneğin gelir dağılımı) yeniden ürettiğini belirtmiştir. Eşitsizlikler 
üzerine kurulu olan kapitalist üretim sisteminde toplumsal sınıflar arasında 
gelir, konut, çalışma saatleri, sağlık, eğitim, ulaşım, iletişim gibi alanlara erişim 
bağlamında gözlemlenen eşitsiz ilişki, toplumsal sınıfların kentsel mekândaki 
dağılımını da etkilemektedir. Dolayısıyla burada eğitimde toplumsal ayrışma ile 
mekânsal ayrışma arasında sıkı bir ilişki vardır. Özellikle neoliberal politikaların 
etkisiyle kentsel mekândaki ayrışmanın keskinleşmesi okullar açısından da hem 
nitelik hem de nicelik açısından ciddi farklar yaratmıştır. Toplumsal sınıflar ise bu 
farklılıklar temelinde kendilerini yeniden üretmektedirler. Böyle bir yaklaşımla 
hareket eden Ünal vd. (2010), kentsel ayrışma ile eğitimde toplumsal ayrışma 
arasındaki ilişkiyi Ankara’nın Dikmen semtinde bir ilköğretim okulu ile onun 
içerisinde bulunduğu okul bölgesi ölçeği üzerinden açıklamaya çalışmışlardır. 

Emeğin yeniden üretimi için çok önemli bir sacayağı olan eğitim sisteminde 
özellikle yoksul çocukların aleyhine işleyen bir süreç başlatılmıştır. Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi uyarınca her aile çocuklarını, ikamet ettikleri 
bölgedeki okullara gönderme zorunluluğuna tabi tutulmuştur. Özellikle yoksul 
halkın yoğun olduğu bölgelerde ise eğitimin gerek nitelik bakımından gerekse 
fiziksel koşulları bakımından ne denli kaliteli olduğu tartışmalıdır. Bu bakımdan 
yoksul aile çocuğu, içinde doğup büyüdüğü mekânın vasat koşulları sebebiyle 
yoksulluğunu yeniden üretmek zorunda bırakılmaktadır. Bu konuda ayrışmayı, 
Kiraz (2009) Ankara’nın Çankaya ilçesindeki ilköğretim okulları üzerinden 
incelemiştir. 

Bireyin toplumsal ve mekânsal uzamdaki konumlanmasına etkide bulunan 
unsurlardan biri olan eğitimin metalaşması ile eğitim, toplumsal yapı içerisinde 
aşağı katmanlarda bulunanlar açısından bir “hak” olmaktan çıkmıştır. Eğitimin 
metalaşma sürecini ele alan Ercan (1997), eğitimin toplumsallığına karşın 
ticarileştirilmesi ile oluşan gerilimi kapitalist üretim sistemi temelinde irdelemiştir. 
Eğitimin metalaştığını dile getiren Özsoy (2002), bu durumun bir yansıması olarak 
yükseköğretimlerin ticarileşme sürecini irdelemiştir. Eğitimde fırsat eşitliği 
yerine hak eşitliğinin gelmesi gerektiğini belirten Özsoy (2012), “fırsat eşitliği” 
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söyleminin eşitsizlikleri gizleyen bir işlev gördüğünü öne sürmüştür. Devlet 
Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası’nın öncülüğünde Refah ve Sosyal Politika 
Analitik Çalışma Programı kapsamında Ferreiro ve Gignoux (2010) tarafından 
eğitimde fırsat eşitsizliği Türkiye örneği üzerinden ele alınmıştır. Özsoy (2004) 
bir başka çalışmasında fırsat eşitliği olarak sunulan eğitimin eşitsizliğine işaret 
edip eğitimi “hak” kavramı ile anlamlandırmak gerekliliğini vurgulamıştır. 

Eğitim olanaklarından yararlanmadaki bilinen eşitsizliklere ek olarak, eğitimde 
toplumsal cinsiyete dayalı ayrışmayı görmek pek sık rastlanılan bir durumdur. 
Ama öncelikle belirtilmesi gereken toplumsal cinsiyet, kimlik sorunu çalışmaları 
1970’lerin ortalarından başlayarak ortaya çıkan ekofeminizm öncülüğünde 
yapılmaya başlanmıştır. Bu tarihten önce elbette gerek edebiyat yazınında gerekse 
sosyoloji yazınında kadının toplumsal yapı içerisindeki rolünün ne olduğu/nasıl 
olduğu/nasıl olması gerektiği üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ama literatürde 
feminizmin öncülük ettiği çalışmalar 1970’lerden başlayıp 1990’lardan sonra hız 
kazanmıştır. Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise eğitimde toplumsal cinsiyete 
dayalı ayrışmanın sadece öğrenciler açısından değil, eğitim örgütlenmelerinin 
yönetim kademesinde de yaşanmasıdır. Ama bu çalışma sadece “çocuklar”ı 
kapsadığından ötürü ayrışma da sadece “çocuklar” üzerinden ele alınmıştır. 

Cinsiyetin biyolojik bir temeli olmakla birlikte kadınlık ve erkeklik toplumsal 
bir kurgudur (Bora, 2014: 22-37). Cinsiyetin toplumsal olarak üretildiği, cinsiyet 
tanımlarının toplumsal-ekonomik ve kültürel yapılarla bağlantılı olduğunu 
kabul etmek, toplumsal kurumlara, kurallara, hiyerarşi, otorite, iktidar ve emek 
yapılarına göndermede bulunmaktır (Alkan, 2005: 20). Kapitalist sermaye birikim 
süreci, kadınlara evde, emeğin yeniden üretimi için, erkeklere de kamusal alanda 
üretim için roller biçmiştir. Bu durum eğitimin yapılanmasına da yansımıştır. 
Ünal (1999) Türkiye’deki mesleki ve teknik eğitimde bu eğitim kurumlarının 
erkekler için piyasaya yönelik meslek alanlarında eleman yetiştirmeye, kızlar 
için ise “bilgili ev kadını” yetiştirmeye yönelik olarak kurulmuş olduğunu 
belirtmiştir. Gök (2011) de mesleki teknik öğretim alanının kadına ve erkeğe 
biçmiş olduğu farklı rolleri ele almıştır. Bu eğitim politikası Osmanlı Devleti’nin 
“Kız Sanayi Mektepleri” (1865), Türkiye Cumhuriyeti’nde de “Kız Enstitüleri” 
(1929) örneklerinden görüldüğü gibi çok eski tarihlere kadar uzanmaktadır. Bu 
konuyla ilgili çalışmalar Gök (1999) ve Akşit (2005) tarafından yapılmıştır.

Eğitim sisteminin kadına biçtiği rol ders materyalleriyle pekiştirilmektedir. 
Ders kitaplarında kadının rolü erkeği tamamlayıcı niteliktedir. Bu konuda çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Gümüşoğlu (1996), (2008), Cumhuriyetin 
ilk yıllarından itibaren ders kitaplarında kadına verilen rollerdeki değişimleri 
dönemlere ayırarak irdelemiştir. Dökmen (1995), Ünal ve Özsoy (1999), Arslan 
(2000), Esen ve Bağlı (2002), Tanrıöver (2003), Çubuklu ve Sivaslıgil (2007), 
Asan (2010), Kılıç ve Eyüp (2011), Özkan (2013) ders kitaplarının erkek 
öğrencileri önceleyici olduğunu belirtmişlerdir. Eğitimde toplumsal cinsiyet 
temelli ayrışmayı inceleyen diğer çalışmalar Tan (2000), Bakış vd., (2009), 
Atlama ve Özsoy’a (2009) aittir.
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Son olarak değinilmesi gereken bir husus olarak göç ile kente gelen ailelerin 
çocuklarının eğitim olanaklarından yararlanması güçlüğüdür. Özellikle göç 
veren bölgeler olan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ekonomik, 
toplumsal, kültürel yapıları bakımından Türkiye’nin diğer bölgelerine göre 
farklılık taşımaktadır. Bu farklı yapıları Batı bölgelerine taşıyan halkın uyum 
sorunu göstermesi elbette olağandır. Kırdaki yoksulluğunu ve kendi kimliğini 
–dil, din, ırk, mezhep- kente taşıyan bireylerin kentte tutunma araçları ise daha 
önceki tarım toplumu özelliklerinin teşvik ettiği çok çocuklu yapıları sayesinde 
evdeki tüm erkeklerin hatta kimi zaman kız çocuklarının dahi çalıştırılmasıdır. 
Bu durumda göç bir yandan kırdaki yoksulluğu kente taşırken, göç eden ailelerin 
çocuklarının da mevcut sistemin piyasa mekanizmasına dahil olan eğitim sistemine 
girmesine olanak tanımamaktadır. Konanç (1992) tarafından büyükşehirlerden 
Ankara, İzmir, İstanbul’da gerçekleştirilen bir çalışmada sokaklarda çalışan 
çocukların büyük kısmının 13-15 yaş grubunda olan ve tamamına yakınının erkek 
olduğu, kente yeni gelmiş kırsal kökenli ailelerden geldiği tespit edilmiştir. Bu 
çocukların bir kısmı eğitimlerine son vermekle birlikte bir kısmı da eğitimlerine 
devam ederken aynı zamanda çalışmaktadırlar. Altıntaş (2003) tarafından yapılan 
benzer bir çalışma da zorunlu göç ile kente gelen, kentte tutunmaya çalışan yoksul 
ailelerin geçim yükünün çocukları tarafından üstlenildiğini göstermektedir. 
Göçün eğitim üzerindeki olumsuz etkisini ele alan çalışmalardan bir başkası 
Karakuş (2006) tarafından İstanbul Sultanbeyli örneği üzerinden ele alınmıştır.3 
Yoksulluk ile eğitim arasındaki sıkı ilişkinin göçle ilgisini ele alan bir başka 
çalışma Angay (2012) tarafından yapılmıştır. Angay (2012) Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinden İzmir’e göç eden ailelerin çocuklarının eğitim sorununu 
ele almıştır.    Göç ve eğitim ilişkisini ele alan bir başka çalışma Dilovası örneğini 
inceleyen Nar (2008) tarafından yapılmıştır.

Yoksulluk nedeniyle sokaklarda yaşayan çocukların eğitimlerine devam 
edebilmesi, etseler dahi başarılı olabilmeleri çok zor bir ihtimal olarak 
görülmektedir. Yoksul çocukların sokaklarda çalışması birçok çalışmada ele 
alınmıştır. Bu çalışmalar benzer içeriklere sahip olmaları bakımından ayrıntıya 
girilmeden verilmiştir: Zeytinoğlu (1991), (1994), Alada (2002), Bilgin (2006), 
Şişman (2006), Yıldız (2007), Bayraktar (2007), Gün (2010). Sokaklarda çalışmak 
zorunda kalan çocuklarla ilgili bazı çalışmalar da belirli kentler esas alınarak 
yapılmıştır. Bu çalışmalarda ise Karataş (1994) Antalya, Gömleksiz vd. (1997) 
Adana, Çırak ve Çivitçi (2004) Malatya, Aybek ve Çelik (2005) Adana, Beritan 
(2006) Ankara, Özalpuk (2006) Diyarbakır, Bilgin (2008), (2009) Diyarbakır, 
Pehlivanlı (2008) Ankara, Yeşil (2009) Malatya illerini incelemişlerdir.

“Çocuk Suçluluğu”ndan “Yaratılmış Çocuk Suçluluğu”na…
Toplumdan topluma veya kültürden kültüre farklılık gösteren suç olgusu 

3  Işık ve Pınarcığlu (2009) tarafından Sultanbeyli ilçesi ile ilgili yapılan çalışmada da 
görüldüğü gibi bu ilçedeki yoksulluk –elbette sadece bu ilçeye özgü olmayan artık gelir 
bakımından alt seviyelerde bulunan geniş toplumsal kesimler için geçerli olan yoksulluk- 
sadece gelir/tüketim bakımından değil artık yaşamlarını iyileştirebilecek yapabilirliklerin 
kısmen ya da tamamen yitirilmesiyle ilgili bir “yeni” yoksulluktur.
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her zaman için günlük ve toplumsal yaşam içinde önemli bir problem alanı 
olmuştur. Türkiye’de çocuk suçluluğuna yönelik çalışmalara bakıldığında 
oldukça eski tarihlere dayandığı görülmektedir. Bu çalışmaların birçoğu da 
alan araştırmalarına dayanmaktadır. Literatürde rastlanılan örneklerden biri 
olan Dönmezer’in (1943) çalışması, 1935-1941 döneminde İstanbul’daki 
hapishanelerde yaşayan 21 yaşından küçük çocukların suç işleme nedenlerini 
öğrenme amacı taşıyan alan araştırmasına dayanmaktadır. Hırsızlık, adam 
öldürme, ırza tecavüz, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı olmak üzere dört 
başlık altında topladığı suçları işleyen çocukların ortak noktaları yoksulluklarını 
ve yoksunluklarını birçoğu ufak tesirli suçlarla gidermeye çalışma arzusudur. Bu 
dönemde suç işleyen çocuklara Ceza Kanunu’nun 53., 54. ve 55. maddelerinin 
uygulanıyor olması, çocuk ıslahevlerinin henüz olmaması, çocukların diğer 
mahkûmlarla aynı mekânda bulunması eleştirilere neden olmuştur. İlk olarak 
suç işleyen çocukları yargılayacak “çocuk mahkemeleri”nin kurulması yönünde 
çalışmalar yapılmıştır. 1940’ların ikinci yarısından itibaren bu mahkemelerin 
kurulacağı yönündeki beklentiler nedeniyle Kunter (1949) çocuk mahkemeleri 
kanununun nasıl olması gerektiğine dair bir çalışma yapmıştır. Şensoy (1949) da 
hem çocuk mahkemelerinin hem de ıslahevlerinin gerekliliğine dair bir çalışma 
yapmıştır. Gölcüklü (1956), çocuk suçluların neden suça itildiğinin nedenlerini 
incelerken aynı zamanda çocuk suçluya özgü yasal düzenlemelerin yetersizliğini 
belirtmiştir. Uzun yıllar geçmesine rağmen bu konuda adım atılmaması Günal 
(1965) tarafından eleştirilmiş, Yavuzer (1977) tarafından da mahkemelerin 
kurulmasının getireceği yenilikler dile getirilmiştir. Çocuk Mahkemeleri 
Kanunu’nun 1979 yılında çıktığı göz önüne alındığında neredeyse kırk yıl süren 
bir çabanın sonuca ulaşabildiği görülmüştür. Çocuk mahkemelerinin, ıslah 
evlerinin kurulması ve çocuğa özgü ceza kanununun çıkarılması gibi isteklerin 
yoğun olduğu bu dönemde Dönmezer (1964) yine çocukları suça iten nedenleri 
irdelemiş ve boş vakit ile çocuk suçluluğu arasında ilişki kurmuştur. Akyüz 
(1969) ise çocuk suçluların eğitimi konusuna değinerek eğitimin toplumsal yapı 
için önemini vurgulamıştır.

Çocuk suçluluğuna yönelik çalışmalar özellikle 1990’lı yıllardan sonra 
yoğunluk kazanmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı göç olgusuna dayanmaktadır. 
Hancı (1999) ve Balcıoğlu (2000) iç göçlerin ve çarpık kentleşmenin çocuk 
suçluluğuna yol açtığını belirtirken, suç olgusunun mekânsal ilişkileri 
içermesinden yola çıkan çalışmalar ise çocuk suçluluğu ile kentleşme arasındaki 
ilişkiyi inceleyen Ümit (2006), Terzi (2007) ve Hatipoğlu (2008) tarafından 
yapılmıştır.

Çocuğun suç işlemesinin nedenlerini inceleyen çalışmalar ise literatürde 
ağırlık kazanmaktadır. Ayna (2005) ve Gürler (2005) çocuğun suça yönelmesinde 
ailenin rolünü irdelerken, Öter (2005), Avcı (2008), Yağbasan (2010) bu 
yönelimin daha geniş ölçekte olmak üzere toplumsal nedenlerini Antalya ili örneği 
üzerinden incelemiştir. Akduman ve Baran (2010) çocukların suça yönelmesini 
arkadaş ortamları ile ilişkilendirirken, Kılıç (2007) sosyoekonomik faktörlerle 
ilişkilendirmiştir.



462

Son dönemlerde ise özellikle basın yayın organlarında “taş atan çocuklar” 
başlığına sık sık rastlamak mümkündür. Bu konuda henüz yeteri kadar bir 
literatür oluşmuş olmamakla birlikte özellikle “taş atan çocuklar” olarak sunulan 
çocuklarla ilgili çalışmalar Darıcı (2009), Durna ve Kubilay (2010), Onatlı 
(2011), Çetin (2013) ve Ekmen (2014) tarafından yapılmıştır.

Öntaş (2005), Türkiye’de sosyal kontrol mekanizması olarak çocuğun 
güçlendirilmesini sağlayabilecek sosyal refah sisteminin güçsüz hatta neredeyse 
hiç görülmediğini belirtip, buna karşın çocuklar açısından çocuğu ezen, 
güçsüzleştiren sosyal kontrol mekanizmasının baskıcı özelliğinin sembolü olan 
polis ve ceza adalet sisteminin uygulamaları olduğunu dile getirmiştir. Eserinde de 
çocukların gözüyle çocuk ve polis ilişkisini aktaran örnekler üzerinde durmuştur. 
Cankurtaran (2008) çocuk hakları açısından çocuk-polis ilişkisini incelemiştir.

Türkiye’de temelde sınıfsal ayrım veri kabul edilmekle birlikte etnik, dil, din, 
toplumsal cinsiyet gibi kimlikler üzerinden yaşanan ayrışma türleri toplumsal 
zihinlerde ciddi yarılmalar açmaktadır. Gezi Olayları, Roboski (Uludere) Katliamı 
gibi süreçlerde ölen çocuklar/gençler daha çok kimlik üzerinden tanımlanmıştır. 
Bu olaylardaki mağdurlar, failler tarafından birer suç niteliğinin unsurları olarak 
sunulmuştur. Gezi Olayları’nda yaşamlarını kaybedenler devlete başkaldıran 
“çapulcu/Alevi/eşcinsel/terörist vb.” olarak sunulurken, Roboski’de yaşamlarını 
kaybedenler ise “kaçakçılar” olarak sunulmuştur. Her iki olayda da çocukların 
veya çocukların davranışlarının hem iktidar hem de medya aracılığıyla birer suçlu 
veya suç unsuru olarak lanse edilmesi nedeniyle bu bibliyografya çalışmasında 
her iki olaya yönelik literatüre de yer verilme gereği hissedilmiştir.  

Roboski olaylarının konu edildiği akademik bir çalışmaya pek rastlanılmamakla 
birlikte konuyla ilgili Tuzcuoğlu (2014) önderliğinde birçok akademisyen, 
gazeteci,  milletvekili, yazar, aktivist tarafından hem Türkçe hem de Kürtçe 
olarak kaleme alınan bir kitabın yanı sıra çeşitli raporlara denk gelinmiştir. 
İnsan Hakları Derneği’nin Diyarbakır Şubesi (2014), 2009-2014 döneminde 
sınır kentlerinde yaşanan yaşam hakkı ihlallerini ele alan bir rapor hazırlamıştır. 
Raporda meydana gelen olaylar gün, ay ve yıl ile ölen ve yaralananlar ise 
kadın, erkek, çocuk olarak tasniflenmiştir. Toplumsal infial yaratan Roboski 
Katliamı’nda ise 24 çocuk öldürülmüştür. Kalkan’ın (2012) raportörlüğünde 
Türk Psikiyatri Derneği’nin hazırlamış olduğu rapor ise Roboski Katliamı’ndan 
sonra sağ kalanların, yakınlarını yitirenlerin travma sonrası ortaya çıkabilecek 
ruhsal sorunlarına psikososyal destek eylem planı hazırlama amacı gütmektedir. 

Gezi Olayları ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında ise Sargın (2013) 
editörlüğünde yayımlanan “Direniş Mekânları”, birçok yazarın Olaylar ile ilgili 
kaleme aldığı makalelerden oluşmaktadır. Gezi Olayları ardından yayımlanan 
kitaplara bakıldığında ise Benlisoy (2013) Gezi Olayları’nı birçok açıdan ele 
alırken, Kongar ve Küçükkaya (2013) Olayları toplumbilimsel açıdan açıklayıp 
günbegün yaşanan gelişmeleri incelemişlerdir. İnal’ın (2014) editörlüğünde 
hazırlanmış kitapta ise Gezi Olayları’nın politik, sınıfsal, kültürel, psikolojik, 
cinsel olmak üzere çok farklı boyutlarına dikkat çekilip toplumsal hareketlerde 
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yaşanan dönüşüme yer verilmiştir. Öğütle ve Göker (2014) editörlüğünde 
hazırlanan kitap, Gezi Olaylarını çok farklı boyutlarla ele alan bir başka derleme 
kitaptır. Sosyal medyanın Gezi Olayları’ndaki aktif rolü Işık (2013), Batur 
(2014), Topbaş ve Işık (2014) tarafından ele alınmıştır. Gezi Olaylarının basında 
nasıl yansıtıldığına ilişkin çalışmalar Dedeoğlu (2015) ve Özel ve Deniz (2015) 
tarafından yapılırken, internet haber sitelerinde Gezi Olaylarına ilişkin yapılan 
haberlerde Olaylar’ın bir diğer aktörü olan polis kimliğinin nasıl inşa edildiğini 
Erden (2015) ortaya koymaya çalışmıştır. 

Sonuç olarak çocuk suçluluğu konusunda Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde ele 
alınan çalışmalar daha çok suçun niteliklerine dönük olup mevcut durum içinde 
gerekli yasal düzenlemelerin eksikliğinin eleştirilip, önerilerin geliştirildiği 
yayınlar iken zamanla toplumsal, ekonomik, siyasal yapılarda meydana gelen 
değişimler alandaki yayınları da etkilemiştir. Kimi zaman kentleşmeyle kimi 
zaman göç ile ilişkilendirilen çocuk suçluluğunun nedenlerini irdelemeye dönük 
çalışmalar, 1990’lı yıllarda yoğunluk kazanırken özellikle 2010’lu yıllardan sonra 
boyut değiştirerek “çocuk suçluluğu”ndan “yaratılmış çocuk suçluluğu” haline 
gelen durumları/olayları iktidar ilişkileri temelinde incelemeye dönük olmuştur. 

Kentte Çocuk Olmak ya da Olamamak
Kent ile çocuk ilişkisi konusundaki akademik çalışmalar daha çok çocuk oyun 

alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ergin (1982), kentsel çevrenin bir parçası 
olan oyun alanlarının önemini belirtip İmar Yasası ve İmar Yönetmelikleri ile bu 
konuda uygun adımlar atılabileceğini dile getirmiştir. Bilgin (1984) geleneksel/
kırsal toplumdan modern/kentsel topluma geçişle çocuk olma halinin, çocuğun 
çevresiyle olan ilişkisinin nasıl değiştiğini, genel kent mekânlarından koparak 
özel mekânlara (konut, okul, oyun alanı vb.) doğru nasıl itildiğini anlatmıştır. 
Şahin (1984) de kentlerdeki değişimlerin çocukları sokaklardan koparıp eve 
kapattığını dile getirmiştir. Otomobillerin çocuklara yasakladığı sokağa alternatif 
olabilecek konut bahçelerinin de artık tasarlanmadığını belirtmektedir. Bilgin 
(1984) ise kentlerde nüfus ve yapı yoğunluğunun ardından çocuklara mekân 
ayırma gerekliliğinin Fransa’da ortaya çıkardığı “serüven alanları”ndan söz 
etmektedir. 

Cihangiroğlu (1994), çocuk oyun alanlarının nasıl olması gerektiği konusunda 
önerilerde bulunmuştur. Sorkun (1996), İstanbul Anadolu yakasındaki çocuk oyun 
alanlarını incelemiş, çocuk oyun alanlarının kentsel mekânda mahalle ölçeğindeki 
eşitsiz dağılımına dikkat çekmiştir. Bu durum ise günümüzde de geçerliliğini 
korumakta, kent yoksullarının yaşadığı mahalleler her türlü altyapı hizmeti 
bakımından kentin diğer bölgelerinden ayrışmış halini sürdürmektedir. Kiper 
(1999) çocuğun gelişimi ve mekânla kuracağı ilişkiyi etkilemesi bakımından çocuk 
oyun alanlarının nasıl tasarlanması gerektiği üzerinde durmuştur. Aksoy (2011) 
Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara, İstanbul, Trabzon ve Zonguldak 
illeri örneğinde çocuk oyun alanlarının mevcut durumunu ve çocukların çocuk 
oyun alanlarına karşı davranış biçimlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Özgüner 
ve Şahin (2009), Isparta kent merkezindeki, Duman ve Koçak (2013) da Konya 
ilindeki çocuk oyun alanlarını biçimsel olarak değerlendirmişlerdir. Tandoğan 
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(2014) ise fiziksel çevrenin çocuk için önemini vurguladıktan sonra kentin çocuk 
için daha yaşanılabilir kılınması için fiziksel olarak dünyada yapılmış veya 
yapılmakta olan uygulamalara çalışmasında yer vermiştir.

Habitat II Konferansı’ndan sonra gündeme gelen “çocuk dostu kentler” ile ilgili 
çalışmalar literatürde henüz pek bir yer edinememiş görünmektedir. Birol (2008), 
Topsümer vd. (2009) ve Gökmen (2013) çocuk dostu kentlerin gerekliliğinden 
hareketle neler yapılması gerektiğine dair öneriler geliştirmişlerdir. Her ne kadar 
tematik bir kent tasarımı olsa da çocuk dostu kentlere benzer bir öneri Demir 
(2006) tarafından yapılmıştır. Dünya ulusları içinde çocuklar için düşünülmüş 
bir bayramın sadece Türkiye’de var olmasından hareket eden Demir (2006) 23 
Nisan’larda, yaz tatillerinde, evrensel kutlama günlerinde tüm dünya çocuklarının 
bir araya geldiği, savaşları, kavgaları, açlık sorunlarını, yoksulluğu, adaleti, 
barışı, çevre sorunlarını vb. tartışabildiği, kendi çocuk parlamentosu olan tematik 
“uluslararası çocuk kenti” modeli önerisinde bulunmuştur.

Türkiye’de kapitalizm ve paternalizm kıskacında kadın ile çocuğun konumu 
hemen hemen aynıdır. Her ikisi de baba/koca/toplum/devlet/piyasa iktidarıyla 
sınırlandırılmıştır. Bu nedenle bu toplum yapısı içerisinde kadın ile çocuğu ayrı 
düşünmemek lazım. Patriarkal toplum, kadını özel alan olan “ev” ve “ev çevresi” 
ile sınırlandırmaktadır. Kadın ile özdeşleşen ev ve ev çevresi aynı zamanda 
çocukla da özdeşleşmiştir. Sokak, çocuk için hem bir oyun alanı hem de evdeki 
yoğun denetimden az da olsa sıyrılabildiği özgürlük alanıdır. Ama Özerk’in 
(2014) çalışmasında da vurguladığı gibi günümüzde çok katlı apartmanlardan 
oluşan siteler, kapalı siteler, çocuğun sokak ile bağını koparmış, onu kapalı 
sitelere hapsetmiştir.   

Değerlendirme
Çocuk literatürünün eğitim, emek, suç, toplumsal cinsiyet, kimliğe dayalı 

ayrımcılık ve kent-çocuk ilişkisi alanlarında görüldüğü gibi her dönemin yapısal 
özellikleri –ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel- yayınlarda karşılığını 
bulmuştur. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde daha çok mevzuattaki eksiklikler 
ele alınıp öneriler geliştirilirken kapitalist sistemin eşitsiz ilişkisinin mekân 
ve toplumsal sınıflar üzerindeki etkisinin ağırlaşması literatürün bu yönde 
gelişmesine yol açmıştır. Çocuk emeğinin kapitalist sistem için ucuz ve esnek 
olması bakımından cezbedici yönü, toplumsal sınıflar arasındaki ayrışmanın 
eğitime erişimde de karşılık bulması, çocuğun suça itilmesinde meydana gelen 
değişim ve kentleşme sürecinde betonlaşan kentlerde çocuk olma hali toplumsal 
yapıdaki değişimler ile paralel olarak literatürdeki değişimleri de yansıtmaktadır. 

Literatürde ele alınan konular bakımından yaşanan değişim, toplumsal 
yapıdaki değişimlerin kaynağına inmekten ziyade yüzeysel temaslarla, yüzeysel 
ele alışlar şeklinde olmaktadır. Örneğin çocuk emeği ile ilgili yapılan çalışmaların 
çoğu bu olguyu göç ve yoksulluk ile ilişkilendirmektedir. Çocuk emeğinin göç 
veya yoksulluktan kaynaklanmadığı gibi bir yargıya varmamız elbette mümkün 
değildir. Ama kırsal alanda yapısal dönüşümlere yol açıp göçe neden olan kapitalist 
sistemin etkisini göz ardı etmek asıl nedene değil nedenin bir görünümüne 
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değinmek demek olacaktır. Literatürde yoksul olma hali ile suçluluk arasında da 
sıkı bir bağ olduğuna dair çalışmalar yapılmıştır/yapılmaktadır. Suç ile yoksulluğu 
ilişkilendirmek genel geçer bir kabuldür. Ama suç olgusunun sadece yoksullarla 
ilişkilendirilmesi genel olarak varsıl kesimin hiçbir suça bulaşmadığına dair 
bir varsayımın da gelişmesine yol açabilir. Burada asıl ilgilenilmesi gereken 
yoksulluğa yol açan nedendir. Yoksul olma halinin nedenlerini bireye veya 
aileye yükleyen kültüralist yaklaşımlar, yoksulluğun içine doğmuş bireyin bu 
ortamı kabulleneceğini ve yoksulluktan kurtulmak için çaba sarfetmeyeceğini 
ifade ederek, yoksulları suçlayıcı bir tavır içine girmektedirler. Yoksulluğun 
nedenleri sistem sorunu olarak ele alınmalıdır. Dolayısıyla yoksulluğa yol açan, 
eşitsizlikler üzerine kurulu kapitalist sistemden söz etmemek, yine olguyu/olayı 
sadece görüngüler üzerinden ele almak demek olacaktır. Kısacası yoksulluk, göç 
veya -literatürde de rastlanıldığı gibi sık sık vurgulanan- birey ve/veya ailenin 
özellikleri (ekonomik, toplumsal, kültürel vb.) çocuğun suça yönelmesinin, 
emeğini pazarlamasının, eğitim hakkına ulaşamamasının, kimliğe dayalı 
ayrımcılığa uğramasının nedenleri değil yalnızca aracılarıdır. Gerçek nedenler 
ise üretim tarzının bütünsel bağlamında yatmaktadır.  

Toplumsal uzamın alt katmanlarında yer alan ailelerin sınıfsal konumlarını 
paylaşan çocukların kapitalist toplumda maruz bırakıldığı eşitsizliklerin 
giderilmesi için çoğunlukla kurumsal/yasal yolların yeterli olacağı yönünde 
genel bir kanı mevcuttur. Tandoğan (2006) da bu konuda mevzuata ihtiyaç 
duyanlardan olmakla birlikte çocuğun sağlıklı gelişimini önlemesinin yanı 
sıra çocuk işçiliğinin aynı zamanda işletmeler arasında ulusal ve uluslararası 
haksız rekabete de yol açtığı konusundaki fikri ile dönemin liberal düşüncesini 
yansıtmıştır. Şahin (2009) uluslararası düzenlemelerde çalışan çocuklarla ilgili 
olarak öngörülen normları içeren bir çocuk işçi mevzuatına ihtiyaç duyulduğunu 
belirtmekte, bu görüş Tunca (2009) tarafından da desteklenmektedir. Ama bu 
yolların ne kadar etkili olduğu tartışmalıdır. Örneğin 1991 yılında, Birleşmiş 
Milletlerin bir uzmanlık kuruluşu olan, evrensel insan ve çalışma haklarının 
korunması temelinde kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) “Çocuk 
İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Programı”nı uygulamaya başladı.4 Ama Birleşmiş 
Milletler gibi ulusüstü kuruluşların insan hakları ile ilgili tutumları daha çok 
sistemin devamlılığını sağlaması yönünde olmaktadır. Özdek’in (2000: 18) 
de ifade ettiği gibi insan hakları kavramı kapitalizm tarihi içinde gelişmiş, 
18. yüzyılda emekçilerin sosyal ve siyasal hakları, halkların hakları gibi hak 
türleriyle genişlemiş ama 1980’lerde neoliberal politikalarla çalışanların sosyal 
hakları ve halkların hakları terk edilmiş, piyasa sisteminin işlemesi için zorunlu 
görülen ve mülkiyet hakkı temelinde biçimlenen bireysel haklara indirgenmiştir.  
Mevzuatta yapılan iyileştirmelerle çocuk emeğinin önüne geçilmeye çalışılsa 
da kapitalist dünya ekonomisinin rekabetçi ortamında azgelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler küresel işbölümüne ucuz hammadde ve ucuz emek vasıtasıyla dahil 
olabilmektedirler. Nike, Apple, Nestle, Zara gibi uluslararası marka değeri 

4  Çocuk işçiliğini sonlandırmak için kurumsal ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğini 
belirten ‘’Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı’’na (IPEC) Türkiye 
1992 yılında ILO ile imzaladığı protokolle dahil olmuştur. 
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taşıyan şirketlerin azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki emek sömürüsünün 
temelini büyük ölçüde kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Oysaki çokuluslu 
şirketlerin sosyal haklar alanında imzaladığı uluslararası belgeler mevcuttur. 
Örneğin Global Sullivan İlkeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile çok sayıda 
büyük şirket yöneticisi tarafından 1999 yılında imzalanmıştır (Özdek, 2000: 
35). Global Sullivan İlkeleri, insan haklarının korunması ve gözetilmesi, çocuk 
işçi çalıştırılmasının ortadan kaldırılması, ayrımcılığa son verilmesi ve sosyal 
adaletin sağlanmasına yönelik ilkeleri içermektedir (Tokgöz ve Önce, 2009: 
263). Çokuluslu şirketlerin insan hakları alanında taahhütlerde bulunmaları, insan 
hakları ihlallerinin başlıca sorumluları oldukları gerçeğini değiştirmemektedir. 
Bu taahhütlerin asıl amacı ise küresel piyasaya insani bir yüz kazandırmaktır 
(Özdek, 2000: 38). Uluslararası alanda çocuk emeği ile ilgili (sözde) korumacı 
tavırların ardında yatan asıl neden işte budur. Ayrıca küresel piyasaya sadece 
ucuz hammadde ve emek ile dahil olabilen azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 
“çocuk emeği ile ilgili ciddi yaptırım”lar uygulansa dahi bu durum sadece kayıt 
dışı istihdamın artmasına yol açacaktır. 

Çocukların maruz bırakıldığı eşitsiz ilişki, ulusal sınırları aşan bir ölçekte 
yaşanırken kimi zaman kendisini bir “öneri” geliştirme zorunluluğu içerisinde 
hisseden araştırmacıların, çocukların maruz bırakıldığı eşitsiz ilişkinin aile ve 
toplum aracılığıyla giderilebilir olması yönündeki muhafazakâr görüşlerine 
de rastlanılmaktadır. Örneğin, çalışan çocukların kendi hakları ile ilgili 
bilinçlenebilmesi için Köksal (1992) her semte bir sosyal hizmet bürosu açılması 
gerekliliğinden bahsetmiştir. 1980’lerden sonra ulus devletin neoliberal politikalar 
doğrultusunda minimize edilmesi, bu sorunun asıl çözümünün devletten alınarak 
bireye, aileye, topluma bırakılmasına yol açmıştır ki bu durum literatürde de 
karşılık bulmuştur.

Çocukların/çocukluğun günümüzde maruz bırakıldığı eşitsiz ilişki, yaşamın 
her alanına yansımış durumdadır. Çocuğun toplumsal alanda yaşadığı eşitsizlik 
mekânsal olarak da desteklenmektedir. Bugünün kentsel mekânının en ayırt edici 
özelliklerinden biri toplumsal ve mekânsal ayrışmanın kent tarihi boyunca en 
yüksek seviyesine ulaşmış olmasıdır. Mekânın bu şekilde bölünmesi, mekâna 
yönelik kamusal hizmetlere de yansımaktadır. Hâlâ bir çocuk parkının dahi 
bulunmadığı mahalleler/sokaklar mevcuttur. Varsa dahi bu parkların mekâna 
göre niteliğinin/niceliğinin değiştiği gözlemlenmektedir. Dolayısıyla çocuk, daha 
oyun yaşlarında bile kapitalist toplumun sınıflı yapısına ve kamu hizmetlerinin 
dahi bu sınıflı yapı göz önüne alınarak mekânda eşitsiz dağılımına maruz 
bırakılmaktadır. Ama literatürde çocuk ve kent ilişkisine dair yapılan çalışmalara 
bakıldığında bu ilişkinin daha çok biçimsel olarak ele alındığı görülmektedir. 
Bir kısım çalışma çocukların yaratıcılık ve gelişimine etkide bulunan çocuk 
oyun alanlarının önemini vurgularken bir kısım çalışmalar ise çocuk dostu 
kent kavramsallaştırmasıyla çocuklara uygun bir kent tasarımının nasıl olması 
gerektiğine dair öneriler geliştirmişlerdir. Sınıfsız bir toplum tahayyülü içerisinde 
öneriler geliştiren bu çalışmalar, ailesi ile aynı toplumsal sınıfı paylaşan çocukların 
eşitsizlik içerisindeki konumlarını göz ardı etmektedir. Çocuk dostu kentler gibi 
mekânsal ölçekli mikro fikirler yerine eğitimden sağlığa, kentsel hizmetlerden 
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kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda kapitalist mantığın yok edilmesi ile 
oluşturulacak çocuk dostu bir dünya tahayyülü çocuklara ilişkin sorunların 
bütünsel bağlamına oturtularak çözülmesine vesile olabilir.

Çocuğun toplumsal yapıdaki eşitsiz ilişkiden en fazla payını aldığı 
alanlardan biri de eğitimdir. Çocuklar eğitim “hizmet”ine ulaşma konusunda 
ciddi ayrışmalar yaşamaktadırlar. Buradaki “hizmet” sözcüğü aslında bir 
hak olarak değerlendirilmesi gereken eğitimin metalaştığını, devletin halkın 
yaşamını idame ettirmesine olanak sağlayan uygulamalarının ticari işletmeler 
mantığı çerçevesinde birer hizmet alanı haline geldiğini ifade etmek amacı ile 
kullanılmıştır. Bu bakımdan kimi kentsel mekânlarda eğitimin nitelik ve nicelik 
açısından farklılaşması söz konusu olmuştur. Piyasa mantığı içerisine giren 
eğitim sisteminde elbette hizmeti alan ve satan, rasyonel kararlar eşliğinde bir 
araya gelecektir! Kiraz’ın (2009) da belirttiği gibi çocukların eğitim sistemine 
dahil olabilmek için “adrese dayalı kayıt sistemi” gereği kendi mahallesinde 
bulunan okullarda eğitim almaları, onların toplumsal ve mekânsal konumlarını 
sağlamlaştırmaktadır. Çocukların içerisinde bulundukları eşitsiz ilişkinin 
literatürde en fazla vurgulandığı alan belki de eğitimdir. Eğitimin sosyal ve 
ekonomik mobilite açısından önemi, neoliberal politikalarla birlikte özelleştirilen 
eğitimin çocuklar için bir “hak” olmaktan çıkması, mekânsal ayrışma ile eğitimde 
toplumsal ayrışma arasındaki ilişki bu alanda değinilen temel konulardandır. 
Ayrıca eğitimde yaşanan ayrışma toplumsal cinsiyet bağlamında da ele alınmış bu 
konuda dönemlere göre ders kitaplarındaki cinsiyetçi yaklaşımlar irdelenmiştir. 

Çocuklar ile ilgili eğitim, emek, suç, toplumsal cinsiyet, kimliğe dayalı 
ayrımcılık ve kent-çocuk ilişkisi alanlarında yapılmış çalışmalara bakıldığında 
genellikle liberal düşüncenin izlerini görmek mümkündür. Bu çalışmalarda 
çocukların eğitime eşit olarak ulaşamaması, bir işgücü olarak değerlendirilmesi 
veya suça itilmesi kimi zaman bireye, aileye dayandırılırken kimi zaman da bu 
sorunların çözümü olarak birey, aile işaret edilmektedir. Sorunun kaynağı ve 
çözümü için aktör odaklı olan bu çalışmalarda sistemin yapısal özelliklerinin yanı 
sıra aktör-yapı diyalektiğinin de göz ardı edildiği görülmektedir. Üretim, tüketim 
ve dağıtımdan/bölüşümden alınan payların belirli ellerde toplanmasına yol açan 
kapitalist sistem toplumsal sınıflar arasındaki uçurumun kapanmasını gitgide 
zorlaştırmakta hatta imkânsız hale getirmektedir. Dolayısıyla ailesi ile aynı 
mekânsal ve toplumsal uzamda konumlanan çocuk, sosyal devlet uygulamalarının 
aşınması ile birlikte kentsel altyapı, sağlık, eğitim, ulaşım gibi kolektif tüketim 
alanlarına eşit olarak erişemez hale gelmiştir. Ama literatürdeki çalışmalara 
bakıldığında Başkaya’nın (2009) da yakındığı gibi “Bugün insanlığın yüzyüze 
geldiği sorunlar, doğrudan kapitalist üretim tarzından kaynaklanıyor. Nedense bu 
soruna değinmemek için, bir edebi kelam yapmak adet haline gelmiştir. Bir çeşit 
okültasyon (adıyla çağırmama, yok sayma) söz konusu.”
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Sempozyum basına duyuruluyor 
(Soldan sağa: Özlem Şaş, Tarık Kaya, Canan İşlek)

Eğitim Sen Malatya Şubesi Başkanı Tarık Kaya’nın Açılış Konuşması
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Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Elif Çuhadar’ın Açılış Konuşması

 
Peter Mayo, Tematik Açılış Konuşması.
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Salondan bir görüntü.

 
“Çocukluğun ve Çocuklara İlişkin Sorunların Ekonomi Politiği” 

konulu birinci oturum
(Soldan sağa: Mustafa Durmuş, Saniye Dedeoğlu, İzzettin Önder, 

Filiz Kartal, H. Bayram Kaçmazoğlu)
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Salondan bir görüntü.

“Türkiye’de Emek Politikaları ve Çocuk Emeği” konulu ikinci oturum (Soldan sağa: 
Ezgi Akyol, F. Serkan Öngel, Elif Çuhadar, 

Betül Altuntaş, Çetin Çelik) 
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“Türkiye’de Paternalist Kurumlar ve Eğitim Politikaları Karşısında Çocukluk” konulu 
üçüncü oturum 

(Soldan sağa: Yücel Demirer, Zafer Gençaydın, Rıfat Okçabol, Zafer Kiraz, Ayhan 
Ural, Serdar Değirmencioğlu yerini terk etmiş)

 

“Türkiye’de Toplumsal Yaşamın Değişik Boyutları Açısından Çocukluk” konulu 
dördüncü oturum 

(Soldan sağa: Sevgi Usta, Mehmet Arı, Adalet Bayramoğlu Alada, 
Mihriban Şengül, Sultan Kavili Arap)
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“Çocuk, Suç ve Adalet” konulu beşinci oturum 
(Soldan sağa: Kurtuluş Tayanç Çalışır, Birsen Civelek, Sakine Esen Yılmaz, İbrahim 

Arap, Volkan Görendağ, Hasan Erdoğan) 

 

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca. 
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“Çocukluk ve Çocuklara İlişkin Sorunlar Konusunda 
Alternatif Arayışı” konulu altıncı oturum 

(Soldan sağa: Kuvvet Lordoğlu, Zafer Ganioğlu, Fikret Başkaya, 
Nejla Kurul, Serdar Değirmencioğlu) 

 

Salondan bir görüntü.
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“Çocukluk ve Çocuklara İlişkin Sorunlar Konusunda Sendikaların ve Demokratik Kitle 

Örgütlerinin Sorumlulukları Nelerdir?” 
konulu yedinci oturum 

(Soldan sağa: Şahin Antakyalıoğlu, Ertan Karabıyık, Şaziye Köse, Hasan Demirtaş, 
Nevruz Kaptelli)

 

Arnavutluk Bağımsız Eğitim Sendikası (SPASH) Başkanı Nevruz Kaptelli.
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SPASH  Başkanı Nevruz Kaptelli ve Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca.
 

Dinleyicilerin en yorgun hali.
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Sonuç Bildirgesi için alınan görüş ve öneriler rapora dönüştürülüyor 
(Soldan sağa: Mustafa Durmuş, Mihriban Şengül, Nejla Kurul)

 

Sonuç Bildirgesi  açıklanıyor 
(Soldan sağa: Tarık Kaya, Mustafa Durmuş, Mihriban Şengül,Kamuran Karaca)
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Çocuk Emeği Sömürüsü 

Nurettin Sönmez
28 Kasım 2014 Cuma

Çocuk hakları; tüm çocukların doğuştan sahip 
olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, 
psikolojik veya her türden sömürüye karşı korunma 
gibi haklarının hepsini birden tanımlayan evrensel 
kavramdır.

Dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda 
daha geniş kapsamlı ve, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde varlığını 
sürdürmektedir. Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü başta olmak üzere her alanda çocuk 
hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.

Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 
tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından 
onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir. Bu 
nedenle her 20 Kasım Çocuk hakları günü alarak değerlendirilir.

Eğitim hakkı, çocukların en önemli haklarından biridir. Unicef’in 1999 tarihli 
raporunda da belirttiği gibi okuma-yazma bilmeme çok ciddi sorunlara neden 
olmaktadır. Çocuğun en temel hakkı olan yaşama hakkı ile eğitim hakkı arasında 
yakın bir ilişki bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi’nin 9. maddesi, çocukların her 
türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmasını ve hiçbir şekilde küçük yaşta 
çalıştırılmamasını; sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak; fiziksel, zihinsel ve 
ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmamasını gerektirmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde 200 
milyondan fazla çocuk işçi bulunuyor. Çocuk işçiler için en tehlikeli sektörler 
arasında tarım, inşaat ve madencilik yer alıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü, 
yaşları 5 ila 14 olan 132 milyon çocuğun tarım sektöründe çalışmaya zorlandığına 
ve bu nedenle eğitim ve sağlık olanaklarından yoksun kaldığına dikkat çekiyor

Yine savaş çocuklar için  gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir.. 
Milyonlarca çocuğun dünyası  savaşların ortaya çıkışıyla alt üst olmuştur. Çoğu; 
şiddet, korku ve zorluk dolu ortamda travma içinde yaşamaktadır.

Eğitim Sen Genel Merkezi  “Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk-
Türkiye`de Çocuklara İlişkin Sorunlar ve Alternatif Politika Arayışı” başlıklı 
uluslararası bir sempozyum düzenliyor. 29-30 Kasım`da Malatya`da yapılacak 
sempozyuma uluslararası çok sayıda uzman katılacak.
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Sempozyumun konusunu kısaca “çocuk emeği sömürüsü” olarak tanımlamak 
mümkün. Çocukların yaşadığı sorunlar, toplumsal sistemin eşitsiz ilişkilerinden 
bağımsız olarak ortaya çıkmaz. Tarım ya da sanayi sektöründe çalışmak, sokakta 
çalışmak veya sağlık hizmetine yetersiz erişim toplumun bütün kesimlerinin 
çocuklarının sorunu değildir.  Çocuk emeği sömürüsünün yaygınlaşması bireysel 
tercihlerle ya da yalnızca kültürle açıklanamaz. Toplumun çocuklarının eşitsiz 
koşullarda yaşamaları ailelerinin sınıfsal konumundan kaynaklıdır

Konuya Türkiye özelinde bakıldığında da yukarıda tanımlanan gerçeklikle 
karşılaşılmaktadır. Doğusundan, batısına Türkiye’nin her bölgesinde çocuk 
emeğinin sömürülüyor olması bu sempozyumu daha anlamlı hale getirmektedir. 
Tarımdan turizme, sanayiden inşaata çocuk emeği sömürüsü her geçen gün 
artmaktadır.

Çocuklara ilişkin sorunlar kapitalizmin eşitsiz toplum dinamiklerine 
dayanıyorken sol teorinin ve politikanın da çocuğu yeterince gördüğü 
söyleyemeyiz. Çocuk emeği sömürüsü ileriki yıllarda Türkiye’nin en temel 
sorunlarından birisi haline gelecektir. Çünkü uygulanan ekonomik politikalar 
ve sermayenin sömürüsünü kolaylaştırmaya dönük adımlar atılması bu gerçeği 
ortaya çıkarmaktadır

Çocukların özne olarak var olabilmesi, eşit yurttaşlık haklarına kavuşması 
ve çocuk emeği sömürüsünün önlenmesi ve kısaca çocukların özgürleşmesi 
konusunda demokratik kitle örgütlerinin ve özel olarak da sendikaların konumu 
ve sorumlulukları önemsenmelidir. Bu nedenle Eğitim Sen’in yaptığı bu 
sempozyumdan çıkacak sonuçlar soruna daha bilimsel yaklaşmamızı beraberinde 
getirecektir.

Yayımlandığı Yer: http://www.antalyakorfez.com/yazarlar/12650/35/
cocukemegisomurusu
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‘Taş atmak, özgürlüğü kısıtlanan bireyin dışa vurumudur’
 

    Eklenme Tarihi: 29 Kasım 2014 22:41

Malatya’da gerçekleştirilen “Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk” 
konulu sempozyumda konuşan Malatya Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç 
Çalışır, dünyada var olan suçların kapitalist sistemin bir sonucu olduğunu belirtti. 
Bir dinleyicinin kendisine taş atan çocuklar hakkında ne düşündüğü sorusuna 
cevap veren Çalışır, “Taş atmak özgürlüğü kısıtlanan bireyin kendini dışa 
vurumudur” dedi.

Malatya’da Eğitim Sen tarafından “Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında 
Çocuk” konulu sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyomda konuşan Toplumsal 
Dayanışma İçin Psikologlar Derneği yöneticisi Birsen Civelek, Türkiye’de 
azımsanmayacak derecede yaşanan çocuk istismarının çocuklarda kalıcı 
psikolojik bozukluklar bıraktığını belirterek, konuyla ilgili farkındalığın 
yaratılması ve bunun da eğitmenler tarafından yapılması gerektiğini söyledi. 
Cinsel istismarın toplumsal bir sorun olduğunu söyleyen Civelek, “İstismarın aile 
içerisinde çözülebileceği düşüncesi kabul edilemez. Ebeveynler çocuklarına daha 
fazla zaman harcamalıdır” dedi.

CUMHURİYET SAVCISI EZBER BOZDU
Sempozyuma “Çocuk, suç ve adalet” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak 

katılan Malatya Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır ise, kapitalist 
sistemin çocuk ve suçlar karşısında yaptığı en iyi şeyin istatistik tutması 
olduğunu söyleyerek, “Masumiyetin temsilcisi çocuklar kapitalist düzende var 
olan politikalar yüzünden suça sürükleniyor” dedi.
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Çocuk mahkemeleri kurulup çocuk suçlarıyla mücadele edilemeyeceği ve bu 
suçların oluşmasında tek sebep olan kapitalist sistemin irdelenmesi gerektiğini 
belirten Çalışır, “Özel mülkiyetin tavan yaptığı bu kapitalist düzende çöp 
kutusundan yemek arayan bir çocuğun fırından ekmek ya da simiti izinsiz 
almasını hırsızlık kabul eden bu düzenle mücadele edilmelidir” diye konuştu.

Bir dinleyicinin kendisine taş atan çocuklar hakkında ne düşündüğü sorusuna 
cevap veren Çalışır, “Taş atmak özgürlüğü kısıtlanan bireyin kendini dışa 
vurumudur” cevabını verdi. (DİHA)

Yayımlandığı Yer: http://www.evrensel.net/haber/98609/tas-atmak-ozgurlugu-
kisitlanan-bireyin-disa-vurumudur
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KAPİTALİZM VE PATERNALİZM KISKACINDA ÇOCUK 
SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI

03 Aralık 2014 - 17:29

IHA

Türkiye’de Çocuklara İlişkin Sorunlar ve Alternatif Politika Arayışı 
Uluslararası Sempozyumu sonuç bildirgesi yayınlandı.

Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya, sendika binasında yaptığı 
basın açıklamasında, “En belirleyici özelliği eşitsizlik üretmek olan kapitalizm, 
paternalist kurum ve ilişkilerle de bütünleşerek çocukluğun içinde deneyimlendiği 
koşullar ve çocuklar üzerinde çok sayıda olumsuz etkiye neden olmaktadır. İçinde 
yaşamakta olduğumuz kapitalizmin 500 yıllık tarihi vardır. Bunun son 200 yılı, 
sanayi kapitalizmi olarak adlandırılmaktadır. bugün ise en gericileştiği, üretici 
güçlerin önünde engel olduğu, emeği ve doğayı tahrip ettiği, en saldırgan bir hale 
dönüştüğü neo-liberal kapitalizm aşamasını yaşamaktayız” İfadelerini kullandı.

Kaya, “Uygarlığın geldiği düzeye yönelik olarak sunulan bütün övgülere 
karşın, yaşadığımız yüzyılın gerçeklerinden biri, dünya çocuklarının çok büyük 
bir bölümünün eğitim ve sağlıkhizmetlerine erişememekten şiddete, istismara, 
Oyun zamanında çalışma zorunluluğuna, açlığa varan çeşitli sorunlar yumağı 
içinde yaşıyor olmasıdır. Ancak bu, dünyanın bütün çocuklarının aynı koşullarda 
yaşadığı, benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığı anlamına gelmemektedir. Nitekim 
dünya çocuklarının içinde yaşadığı gerçekliğin bir yüzü de eşitsizliklerdir. 
Milyonlarca çocuk dünyaya gözlerini açlık ve yoksulluk sınırının altında 
açıp hayatta kalma mücadelesi verirken, daha küçük bir azınlık yüksek refah, 
ikincisi ise, ailenin, günlük yaşam pratiklerinin ve devletin dokularına yerleşmiş 
olan paternalist kültürün, toplumsal hiyerarşinin alt katmanlarında kalan öteki 
toplumsal kesimler gibi (kadınlar, LGBTİ bireyler, engelliler, dezavantajlı etnik 
gruplar gibi) çocuklar üzerinde kurduğu baskıdır.
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Çocuklara ve çocukluğa ilişkin sorunlar, kısaca özetlenen bu niteliklerine karşın 
akademi ve politika tarafından baskın bir biçimde liberal ideolojinin belirlediği 
zeminde toplumun homojen bir yapıya sahip olduğu varsayımı üzerinden ve 
onları üreten mekanizmalardan bağımsız, çoğu zaman da ailelerin ve bireylerin 
yanlış seçimlerine dayandırılarak sunulmaktadır. Bu yaklaşım biçiminin doğal 
sonucu olarak da sorunun kökenini hedef almayan çözümler ortaya konmaktadır. 
Örneğin “çocuk işçiliğini”, “çocuk hakkı ihlallerini” sorunsallaştıran bu ana 
akım görüş, çözüm olarak hukuk yoluyla sınırlamalar konularak çocuk işçiliğine 
ilişkin sorunların çözülebileceğine, hatta yine piyasa araçlarıyla (etiketleme, 
standartlar gibi) çocuk emeği sömürüsünün önlenebileceğine, aile yapısına ve 
eğitim olanaklarına ilişkin kimi sorunların giderilebileceğine işaret etmektedir.

Çocuklara ilişkin sorunlar böylesine kapitalizm ve paternalizm sarmalının 
eşitsiz toplum dinamiklerine dayanıyor iken sol teorinin ve politikanın da 
özne olarak ya da kolektif emeğin parçası olarak çocuğu yeterince gördüğü 
söylenemez” dedi.

Kaya, Malatya’da iki gün düzenlenen Türkiye’de Çocuklara İlişkin Sorunlar 
ve Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu sonuç bildirgesini, 15 
madde olarak açıkladı.

Yayımlandığı Yer: http://www.milliyet.com.tr/kapitalizm-ve-paternalizm-
kiskacinda-malatya-yerelhaber-505159/
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Çocuk işçiliğinin sebebi sistem
 

Bu Haber 30 / Kasım / 2014 Tarihinde Yayınlandı

Malatya’da gerçekleştirilen “Kapita-lizm ve Paternalizm kıskacında Çocuk” 
konulu sempozyumuna katılan akademisyen ve uzmanlar, Türkiye’de var olan 
çocuk işçiliğinin ...

Malatya’da gerçekleştirilen “Kapitalizm ve Paternalizm kıskacında Çocuk” 
konulu sempozyumuna katılan akademisyen ve uzmanlar, Türkiye’de var olan 
çocuk işçiliğinin tek sebebinin kapitalist sistem olduğu konusunda uzlaştı. 
Çocukların geleceğini ise eğitim sisteminin belirlediğini söyleyen konuşmacılar, 
tarafsız ve bilimsel bir eğitim sistemi kurulması gerektiği üzerinde durdu

Eğitim Sen öncülüğünde Malatya’da, Bouble Tree By Hilton Otel’de 
yapılan “Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk” konulu sempozyum, 
“Çocukluğun ve Çocuklara İlişkin Sorunların Ekonomi Politiği” başlıklı oturumla 
başladı. Sempozyumun gerçekleştiği salonda “Savaşa, Şiddete Hayır!”, Irkçı, 
Gerici ve Asimilasyoncu Eğitime Hayır” yazılı pankartlar asılırken, sempozyuma 
çok sayıda eğitimci, hukuk ve yurttaşta dinleyici olarak katıldı.

Eğitim Sen Şube Malatya Şube Başkanı Tarık Kaya tarafından gerçekleştirilen 
açılış konuşmasında, çocukların neo-liberal kapitalizmin oluşturduğu toplumsal 
eşitsizliklerin sonuçlarını aileleriyle, ait oldukları toplumsal sınıfla birlikte 
yaşadığını belirterek, Türkiye’nin sosyal yapısına yapılan övgülerin aksine 
Türkiye’de çocukların büyük bir bölümünün eğitim ve sağlık hizmetine ulaşmakta 
sıkıntı yaşadığını, şiddete istismara uğradığını ve oyun oynama çağlarında 
çalıştığını söyledi.

‘Çocuk işçiliğinin tek sebebi kapitalist sistemdir’
Açılış konuşmasının ardından ise “Çocukluğun ve Çocuklara ilişkin 

Sorunların Ekonomi Politiği” başlıklı ilk oturuma geçildi. Bu oturumda konuşan 
Prof. Dr. Mustafa Durmuş, Türkiye’de çocuk işçiliğinin sadece sömürüyle 
sonuçlanmadığını çocukların hayatlarını da aldığını ve Roboski’de hayatını 
kaybeden çocukların bu durumun en büyük örneği olduğunu ifade etti.

Türkiye’de çocuk işçilerinin sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğunu 
belirten Durmuş, Türkiye’deki çocuk işçilerinin sayısının gerçekte var olandan 
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çok daha az gösterildiğini dile getirdi. Örnek olarak ise mevsimlik tarım işçilerinin 
hiçbirinin kayıtlara geçmemesini gösterdi.

Çocukların çalışmasının tek nedeninin kapitalist sistem olduğunu dile getiren 
Durmuş, “Kendisini, emekçileri sömürmekle geliştiren kapitalist sistem, daha 
fazla kâr için ucuz iş gücü olarak gördüğü çocukları sürekli çalıştırıyor. Çocuk 
işçiler sorununu çözüyormuş gibi yapan devlet yetkilileri ise sadece aileyi 
irdeliyor. Ailenin üzerine gidiliyor ama kapitalist sistem hiç irdelenmiyor” dedi.

Prof. Dr. H. Bayram Kaçmazoğlu da çocukların yararlı olmak isteklerinin, 
kapitalist sistem tarafından kullanıldığını ve çocuklar sömürüldüğünü söyledi.

Çocukla ve kadınların durumu benzer
Çocukların içinde bulunduğu durum ile kadınların durumunun birbirine 

benzediği üzerinde duran Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu ise “Kızlar doğarken bebek 
oyuncaklarla oynarken, erkek ise silahlarla oynuyor. Doğumdan hemen sonra 
sistem çocuklara şekil vermeye başlıyor. Toplumda kadınlarda böyledir, hem 
sistem hem de sistemin erkeği tarafından sürekli şekillendirilmeye çalışılıyor” 
dedi. Kapitalist sistemin bu durumu olağan bir şey gibi empoze etmeye çalıştığını 
belirterek, “Eğitimde, siyasette kadınlar erkeklerden daha az buluyor. Bu sistem 
çocuklar gibi kadınlara da şekil vererek, sömürebileceği konuma getirmek 
istiyor” dedi.

Çocuklarla ilgili bir düzenleme yada yasa oluşturulurken yetişkinlerin karar 
almasının sağlıklı bir sonuç vermediği üzerinde duran Prof. Dr. Filiz Kartal 
ise, “Çocukların kendi istemleriyle katılabileceği düzenlemeler için paternalist 
ve koruyucu yaklaşımlardan vazgeçilmesi gerekir” dedi. Çocuk eğitiminin 
çocukların geleceğini belirleyen en önemli etken olduğunu söyleyen Kartal, 
Kartal, “Kimileri çocuk eğitimini aile vermeli, kimileri de devlet vermeli diyor. 
Ama aile var olan toplumun etkisinde bulunduğu ideolojiyi empoze etmek 
isteyecektir. Devlette kendi ideolojisini, geleceğini garantiye alan düşünceler 
empoze edecektir” diye konuştu.

Kartal, sunumunda çocuklar için tarafsız ve bilimsel bir eğitim modelinin 
oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi.

Yayımlandığı Yer: http://www.diyarbakiryenigun.com/2014/11/30/cocuk-
isciliginin-sebebi-sistem/
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“Paternalizm Kıskacında Çocuk” 
Sempozyumunun Unutulan Çocukları: LGBTİ

Perşembe, 04 Aralık 2014 
Haber: Kaos GL

Çocuklarımız sadece erkek ve kız çocuğu olarak tanımlanmaktadır. Oysa, 
“farklı cinsel yönelim”in böylesi önemli bir sempozyumda “lezbiyen, gey, 
biseksüel, transseksüel, interseks” şeklinde açık biçimlerde de dile getirilmesi 
gerekmektedir.

 

Araştırmacı Furkan Hancıoğlu, Malatya’da düzenlenen Uluslararası Eğitim-Sen 
Sempozyumunu yazdı

  
Malatya 29-30 Kasım tarihlerinde uluslararası katılımlı ve değerli birçok 

biliminsanının katılımıyla “Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: 
Türkiye’de Çocuklara İlişkin Sorunlar ve Alternatif Politika Arayışları”konulu 
oldukça önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Malta’dan Prof. Dr. Peter 
Mayo’nun genel çerçeve sunumu ile başlayan yedi oturum boyunca kapitalizm ve 
paternalizmin çocukluk üzerindeki etkileri oldukça yararlı bir şekilde tartışılmaya 
çalışıldı. Gerçekten yararlı tartışmaların yapıldığı bu sempozyumlarda 
gerçekleştirilen sunumlar bir konuda eksik kaldı. LGBTİ kimliğin toplumsal 
ve mekansal var olma biçimleri üzerine düşünme, araştırma ve bilimsel katkıyı 
kendime ilke edinmiş biri olarak fırsat bulduğum her sunumda yapılan tartışma 
çerçevesinde, çok fazla değinilmeyen ve dile getirilmeyen bir toplumsal gerçeğin 
hak arayışını paylaşmaya çalıştım. Çocukluk ve LGBTİ. 
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Sempozyum boyunca paternelist kurumların çocuğun eğitimi üzerindeki 
etkileri özellikle sınıfsal koşullar bağlamında geniş biçimiyle ele alındı. Oldukça 
faydalı bu ele alma biçiminin bir diğer şekli ise çocukların yaşadığı dil, din, etnisite 
gibi kimlik farklılaşmalarının boyutuydu. Oysa, gözden kaçırılmaksızın verilen 
örnekler ve günümüzde halen yaşadığımız gelişmeler, bütün sınıfsal ve kültürel 
farklılıkların çocuklar tarafından aileleriyle ve çevreleriyle paylaşabilmelerine 
imkan tanımaktadır. Buna karşın, paternalist kurumların farklı cinsel yönelime 
sahip 18 yaş altı çocuk bireylere yönelik tutumlarına çok fazla değinilmedi. 

Sosyal bir çok alanda her türlü kültürel farklılığa karşı ayrımcı, dışlayıcı ve 
madun uygulamayı paylaşıp dile getirebilen çocuklarımız, maruz bırakıldıkları 
cinsel yönelim ayrışmasını gizlemek ve toplumsal yaşamda yalnızlaşmak 
zorunda kalmaktadır. Benim sempozyumdaki birçok oturumda –yapmış olduğum 
çalışmalar ışığında- kararlılıkla savunarak eksikliğini dile getirmeye çalıştığım 
konu da bu oldu. 

Sonuç bildirgesine yapılacak katkıların tartışıldığı son oturumda bu 
eksikliğin ve yüzeysel bakışın sadece beni değil, çocuklarımızı da hayal 
kırıklığına uğratabileceğini üç örnek üzerinden paylaştım. 

1. Seks ticareti yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınarak çocuk 
polisinin Kabahatler Kanunu’na göre para cezasına çarptırılan özellikle transeksüel 
çocuklarımızın uğradığı ayrımcı, dışlayıcı ve damgalayıcı uygulamalar. 

2. Çocuklarımızın özellikle okulda, birçok formel kurumda, hatta aile ve 
arkadaş çevresi içerisinde bile cinsel yönelimlerine bağlı olarak “top, ibne, 
yumuşak, nanoş, karı kılıklı, kız Ali, erkek Fatma, g.tveren vb.”söylemlere 
maruz bırakılmaları. Bu söylemler sınıf, dil, din, etnisite farklılıklarından 
kayaklanan dışlanma biçimlerinin çocuklarımız tarafından dile getirilmemesine, 
korku ve utanma duygusuyla dile getirmekten kaçınılmasına neden olmaktadır. 
Tam da bu nedenle, bireysel ve toplumsal yaşamda çocuklarımız olabildiğince 
yalnızlaşmaktadır. 

3. Çocuklarımız sadece erkek ve kız çocuğu olarak tanımlanmaktadır. Oysa, 
“farklı cinsel yönelim”in böylesi önemli bir sempozyumda “lezbiyen, gey, 
biseksüel, transseksüel, interseks” şeklinde açık biçimlerde de dile getirilmesi 
gerekmektedir. 

Kendilerini aklın ve bilimin değerlerine adamış biliminsanları, bu konuda 
fırsat buldukça yönelttiğim sorulara oldukça açık ve faydalı cevaplar verdiler. 
Sonuç bildirgesinin yazımında ise bu konudaki eleştirimin ve yaklaşımımın 
dikkate alınmasına yönelik ısrarım memnun bir ifadeyle karşılandı. 

Bu nedenle, bütün LGBTİ’ler adına sorularımla ve eleştirilerimle katkıda 
bulunmaya çalıştığım bu sempozyumun sonuç bildirgesini paylaşmak istiyorum:
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“Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk: Türkiye’de Çocuklara 
İlişkin Sorunlar ve Alternatif Politika Arayışları” konulu sempozyumun 
sonuç bildirgesi:

 
“Kapitalizmin ve paternalizmin çocukluk ve çocuklar üzerinde çok sayıda 

olumsuz etkisi söz konusudur. İçinde yaşamakta olduğumuz kapitalizmin.... şu 
anki aşaması ise en gericileştiği, üretici güçlerin önünde engel olduğu, emeği 
ve doğayı tahrip ettiği, en saldırgan bir hale dönüştüğü neo-liberal aşamasıdır. 
Bu aşamada gençler kapitalist sistem için ucuz emek kitlesi olmasının yanı sıra 
bir tehlike (risk), diğer taraftan yaşlılar ise sistemin sırtında bir yük olarak kabul 
edilmektedir. Paternalizm ise, çocuk ve gencin refahını gerekçe göstererek onun 
iradesini, özgürlüklerini sınırlamak amacıyla devlet ve özel alanda ebeveynlerin 
iktidarını ve bu dolayımda baskısını ifade eder. Tarihsel olarak kapitalizmden 
daha eskiye dayansa bile paternalizm bugün neo-liberal ve neo-muhafazakâr 
birikim stratejisi altında emekçi kitlelere ne yapmaları gerektiğini dayatan, 
belirleyen bir sermaye aracına dönüşmüştür.

 
Kapitalizm ve paternalizm sarmalının yarattığı çocukluğa ilişkin sorunlar 

şöyle belirlenmiştir: 

 1. Çocukların fiziki ve ruhsal sağlığını bozmakta hatta çocukların ölümlerine 
neden olmaktadır.

 
2. Çocukların eğitim sürecinde kopmalarına dolayısıyla duygusal ve bilişsel 

gelişimlerini sekteye uğratmaktadır.
 
3. Günümüzde kamusal eğitimin sınıfsal karakteri çok daha netleşmiştir. Özel 

okulların dışında “Zengin kamu okulları” ile “yoksul kamu okulları” bütünüyle 
ayrışmıştır.
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4. Kapitalizm ve paternalizm, toplumsal alanı çözerek çocukların cinsel 
istismara uğramasına, uyuşturucu kaçakçılığı, ya da diğer suç sayılan eylemlerde 
araçsallaştırılmasına zemin hazırlamaktadır.

 
5. Sistem, çocuk mahkûmlar üretmektedir.
 
6. Kapitalizm, yeni muhafazakâr kalıpları kullanarak geleneksel aileyi 

yeniden üretmekte, çocukların evlendirilmesine ve erken çocuk anneliğe neden 
olmaktadır. Özellikle kadının ‘ev”e kapatılmasına neden olmaktadır.

 
7. Yeni liberal ve yeni muhafazakâr iktidar anlayışı, erkek egemenliği 

zemini üzerinden farklı cinsel yönelimlerin varlığını inkâr etmekte ve yaşam 
alanlarını daraltmaktadır.

 
8. Kapitalizm ve paternalizm, yaygın bir çocuk işçiliğine ve emek sömürüsüne 

neden olmaktadır. Öyle ki küresel olarak 18 yaş altı ekonomik olarak aktif çocuk 
oranı, ILO’ya göre, dünya çocuk nüfusunun % 17’sidir. Çocuk işçiliği ise % 
11’dir. Türkiye çocuk işçiliği oranı % 6-10 arasındadır. Ancak çocuk işçiliği 
konusundaki veriler sağlıklı bir biçimde üretilmemektedir. Çocuk işçiliğinin 
giderek azaldığı konusundaki veriler ise, kayıt dışılık, stajyer çalıştırma, mesleki 
eğitim gibi adlar arkasında gizlendiği için, son derece tartışmalıdır.

 
9. Çocuk işçiliği sorunu öncelikle bir sınıfsal sorundur. Zira sadece emekçi 

sınıfların çocuklarında görülmektedir.
 
10. Çocuk işçiliği sorunu yoksulluk ve eşitsiz gelir ve servet dağılımının bir 

sonucudur. Yani kapitalist üretim tarzı ve bölüşüm biçiminin kaçınılmaz bir 
sonucudur.

 
11. Çocuk işçiliği aynı zamanda etnik bir sorundur. Türkiye’de Kürt çocuk 

işçiler ve Roman çocuklar Arnavutluk’ta Roman çocuklar ön plandadır.
 
12. Çocuk işçiliği bir uluslar arası bir sorundur. Göçmen ve mülteci çocuk 

işçiler sistemin en çok zarar verdiği çocukların başında gelmektedir.
 
13. Kapitalizm, çocukların içine doğdukları ve yaşadıkları doğayı ve kentsel 

mekanı tahrip etmekte, metalaştırarak bu alanları kamusal kullanıma kapatmakta, 
çocukların doğa ile bağını koparmaktadır.

 
14. Çocuk işçiliği sorunu bir az gelişmişlik, emperyalizm ve dışa bağımlılık 

sorunudur. Zira gelişmiş kapitalist ülkelerde bu sorun hemen hemen hiç 
görülmezken, azgelişmiş ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. Çocuk emeği 
sömürüsü, emperyalist rant aktarımına yol açmaktadır.

 
15. Önümüzdeki süreç “çocuk sorunu” nun ciddi biçimde artıracaktır. Çünkü 

2008’de patlak veren finansal krizin ardından ortaya çıkan iktisadi durgunluğun 
kalıcı hale geldiği küresel iktisadi verilerden anlaşılmaktadır. Emperyalist 
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kapitalist sistem bu durgunluğun, uluslar arası sermaye hareketler aracılığı ile 
geç kapitlist ülkelere aktarıp böyle bir çıkış stratejisini denerken aynı zamanda da 
ticari çözümlerin tükendiğinin bilincinde olarak askeri çözümlere yönelmektedir. 
Bu nedenle en başta Ortadoğu olmak üzere Rusya ve Asya Pasifikte bir Üçüncü 
Dünya Savaşının ön koşulları oluşturulmaktadır. Bu gelişmeler barış ve 
demokrasiyi tehdit etmekte otoriterleşme eğilimini hızlandırmaktadır.

 
16. İktisadi bunalım ve krizden en çok etkilenenlerin yoksullar, emekçiler ve 

onların çocukları olacağı ya da olduğu açıktır. Yoksulluk daha da artacak, gelir 
dağılımı daha da kötüleşecek, savaşın finansmanına ayrılan kaynaklar artacak, 
bu çocuklara yönelik bütçeden kamusal harcamaların azalmasına yol açacak, 
nihayetinde çocuklar daha da yoksullaşacaktır.Savaş çocukları öldürür, onları 
annesiz, babasız, bazen de kimsesiz

 
Çözümün dayanması gereken ilkeler şöyle saptanmıştır:
 
Eşitlikçi kamusal eğitimi yeniden üretebilmek için “kusurlu kamusal eğitim” 

reddetmek, yarışmacı eğitim anlayışıyla mücadele etmek, demokratik, laik, 
nitelikli, parasız kamusal eğitimi istemek, çocuğun refahını öncelemek, bütün 
toplumsal sınıfların çocukları için coşkulu bir çocukluk döneminin koşulları 
sağlanmalıdır.

 
Çocuk bireydir, insan yaşamının değerli biçimde deneyimlenmesi gereken bir 

dönemidir. … çocukluk algısı değiştirilmesi gerekir.
 
Çocuk işçiliğinin bütün biçimleri yasaklanmalıdır.
 
Çocuk politikaları çerçevesinde yerel düzeyde önlemler alınmalıdır.”

Yayımlandığı Yer: http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=18143


