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Özet: Günümüzde çocuk sorunlarının çözümüyle ilgili temel ilke ve değerler hukuk düzeyin-
de gündeme getirilmektedir. Çocuk sorunlarının, toplum ve uygarlık örgütlenmesinden bağım-
sız, kendi doğuş koşulları ve kaynağı dışında, salt hukuk düzeyinde ele alınması kendi başına
tartışılması gereken bir konudur. Söz konusu bakış açısı sorunun çözümü bir yana, yeni sorun-
ların kaynağını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uygarlık, çocuk, istismar ve taciz.

The Dilemma of the World Civilization and Juvenile: Negligance, Exploitation and Abuse

Abstract: Nowadays, the main principles and values about the solution of juvenile problems has been bro-
ught forward in terms of law. It is an issue that should merely be tackled in terms of law, should be dis-
cussed on its own, detached from the society and civilization organization and apart from its rising con-
ditions and sources. The point of view in question, aside from the solution of the issue, creates the sour-
ces of new issues.
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G ü nü müz de ço cuk so run la rı nın çö zü müy le il gi li te mel il ke ve de ğer ler
hu kuk dü ze yin de gün de me ge ti ril mek te dir. Ço cuk so run la rı nın, top -

lum ve uy gar lık ör güt len me sin den ba ğım sız, ken di do ğuş koşul la rı ve kay -
na ğı dışın da, salt hu kuk dü ze yin de ele alın ma sı ken di başı na tar tışıl ma sı ge -
re ken bir ko nu dur. Söz ko nu su ba kış açı sı so ru nun çö zü mü bir ya na, ye ni so -
run la rın kay na ğı nı oluş tur mak ta dır. Çeşit li top lum bi lim di sip lin le ri nin ço -
cuk so ru nu na il gi si mev cut hu ku ki çer çe ve ye bağ lı ve bu çer çe ve nin boş luk -
la rı nı dol dur mak la sı nır lı dır. Gü nü müz ege men lik iliş ki le ri için de mev cut
dün ya den ge si ne karşı ye ni bir ara yış ve kuş ku söz ko nu su de ğil dir. Ba tı
ken di gü cü ne bü yük bir gü ven du yar ken, ye ni bir al ter na tif dün ya dü ze ni
öne re me yen Ba tı dışı top lum lar da (bel li bir tes li mi yet için de) var olan dün -
ya den ge le ri için de yer edin me ça ba sın da dır. Bu du rum so run la rın açık la ma -
sı ve çö zü mü ol ma sa da Ba tı mer kez li açık la ma la rın mut lak bir hu kuk sal
düz lem de koşul lar üs tü, top lum üs tü, mut lak, ge nel ge çer, ev ren sel ku ral lar
bi çi min de ka bul edil me si ne izin ve re cek tir. Ço cuk so run la rı nın ço cuk hak la -
rı bi çi min de gün de me ge lişi bu an la yışın bir uzan tı sı bi çi min de dir. 
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Mev cut dü ze ni aşa cak ye ni bir dün ya ara yışı nın terk edil di ği gü nü müz -
de top lum so run la rı nın or ta dan kalk tı ğı nı söy le mek müm kün de ğil dir.
Tam ter si ne so run lar dün ya öl çe ğin de ve yı kı cı bo yut lar da dır. An cak mev -
cut ege men eği lim, so run la rın bü tün sel bir dün ya gö rüşü ve ye ni bir top -
lum sal laş ma ara yışı için de ifa de edil me si ye ri ne gü nü müz dün ya den ge -
siy le sı nır lı (gün de lik iliş ki ler için de) hu kuk dü ze yin de ve so run/ku rum
odak lı ele alın ma sı bi çi min de dir. Mut lak hu kuk de ğer le ri ne ve ku ral la rı na
ve ri len üs tün lük en ge niş bi çim de çö zü me da ya lı top lum sal lı ğa açık bir so -
yut la ma ve ge niş lik sağ la mak için de ğil dir. Bir baş ka dü zey de so run la rın
an laşıl ma sı ve çö zü mü ol ma dı ğı için te pe den in me hu kuk ku ral la rı ara cı lı -
ğıy la top lum iliş ki le ri üze rin de et ki li olun mak is ten mek te dir. Sos yo lo ji de
de ay nı eği lim ge çer li dir. Te mel so run lar dan ba ğım sız, dar, uy gu la ma lı ça -
lış ma la rın öne çık ma sı ve yü cel til me si bu ne den le dir. Bu du rum gü nü müz
so run la rı nın uz man ca, he men çö zü le bi lir, sı nır lı so run lar ol ma sın dan kay -
nak lan ma mak ta dır. Te mel tar tış ma lar dan vaz ge çil me si ge le cek ten umut
kes me nin, çö züm süz lü ğün, ge niş çö züm ler den kaç ma nın bir gös ter ge si dir.
Bu nun en çar pı cı gö rün tü sü ço cuk so run la rı na olan yak laşım da or ta ya çık -
mak ta dır. Top lum sal dü zey de bel li bir çö züm ve açık la ma söz ko nu su ol -
ma dı ğın dan so run la rın ifa de si ve çö zü mü mut lak hu kuk ku ral la rı ve de -
ğer le ri ara cı lı ğıy la bel li dü zen le me ler bi çi min de ol mak ta dır. An cak pra tik -
te so run lar mev cut hu kuk de ğer ve ku ral la rı nın, amaç la nan dü zen le me le -
rin içi ne sığ ma ya cak öl çü de ge niş tir. 

Ta rih te ilk de fa dün ya halk la rı (Do ğu su-Ba tı sıy la) bir bü tün ola rak ken di
ge le cek le ri için kay gı için de dir ler. Bu kay gı nın geç miş te ge le nek sel dün ya gö -
rüşü için de ifa de edi len “kı ya met” inan cın dan önem li bir far kı var dır. Hu ku -
kun güç ve üs tün lü ğün den, ön cü lü ğün den bu an lam da söz edil mek te dir. An -
cak gü nü müz de top lum la rın ken di ör güt len me le ri ve gü cü ne da ya lı ola rak
so run la rın çö zü le ce ği ne olan bek len ti ve iyim ser lik or ta dan kalk mış tır. Ço cuk
so run la rı nın ve hak la rı nın dün ya ça pın da gün de me gel me si, an cak top lum
et kin li ği ni dış la yan bel li dü zen le me le re ge rek du yul ma sı bu nun ka nı tı dır. So -
nuç ta ço cuk so run la rı nın te me li uy gar lı ğın ge le ce ği ile il gi li du yu lan kay gı ya
da ya lı dır.  Bu kay gı ve teh di de karşı en bü yük güç ço cuk la rın ha yal le ri, umut -
la rı, iyim ser li ği ve di na miz mi dir. Ço cuk so run la rı çö zü mü nün hak an la yışı
ha li ne gel me si, ön gö rü pers pek ti fi na sıl bir dün ya is te di ği miz le il gi li dir. Bu
doğ rul tu da ço cuk la rın kat kı sın dan, do na nı mın dan, ya ra tı cı lı ğın dan fay da la -
nıl ma sı ve et kin lik le ri nin ge liş ti ril me si amaç lan ma lı dır. So run la rın çö zü mü ne
yö ne lik top lum an la yışı nı ve ge le cek pers pek ti fi ni bu he def oluş tur ma lı dır.
Bu ama cın ger çek leş me si için dün ya ta ri hin den, Do ğu ve Ba tı uy gar lık la rı
ara sın da ki iliş ki le rin ge liş me sin den kay nak la nan bel li im kan lar, top lum sal
güç ve ira de ol du ğu gi bi bel li en gel ler de var dır. Ters lik, so run la rın çö zü mün -

Ertan Eğribel

124



de Ba tı dışı top lum la rın de ne yim ve bi ri kim le ri, im kan la rı dış la nır ken, gü nü -
müz so run la rın dan yo la çı ka rak top lum sal lık dışı, uy gar lık öte si, mev cut dü -
ze ne uyum lu, dar, uz man ca öne ri le rin gün de me ge ti ril me si dir. 

Ço cuk so run la rıy la il gi li bir top lan tı da bü yük şe hir le ri miz den bi ri si nin
sos yal yar dım laş ma ve ço cuk ku ru mu nun il baş ka nı yurt lar da ki kız lar la baş
ede me di ği ni, on la rı re ha bi li te et mek, is tis mar ve fu huş tan ko ru mak ve yük -
sek ya rar la rı nı sağ la mak için hep si ni bir ada da top la ya cak bir pro je si ol du ğu -
nu bil giç bir ta vır la söy le di ğin de çok şaşır mış tım. “Fu huş ya pan kü çük kız lar
ada sı pro je si!”nin yu ka rı dan em po ze edi len, oto ri ter, faşist bir yak laşım ol du -
ğu nu, it laf edil mek üze re top la nan kö pek ler için bi le ar tık düşü nül me di ği ni,
“kö pek ler ada sı”nın bir baş ka ver si yo nu nun kız ço cuk la rı nın ya ra rı na ve ko -
run ma sı na yö ne lik bir pro je ola rak sa vu nan bi ri nin adı nın baş lı ğın da “sos -
yal” olan bir ku rum da ye ri ol ma dı ğı nı söy le di ğim de se kiz kişi lik ma sa da bir
an da tec rit ol dum. Böy le ce pro je nin na sıl bir an la yışa da ya lı ol du ğu nu ken di
de ne yi mim le öğ ren miş ol dum! “Fu huş ya pan kü çük kız lar ada sı” re ha bi li te
ve ko ru ma pro je si ni ken di ni bil mez bir yö ne ti ci nin fan te zi si ola rak gör me -
mek ge re kir. Ço cuk so run la rı nın “çö zü mü” yö nün de mev cut an la yışı so nu na
ka dar gö tü ren bu öne ri top lum dan, top lum sal lık tan uzak ko ru ma an la yışı nın
ka ri ka tür leş miş, en ka ba bi çi mi dir. Bu açı dan önem se mek ge re kir. El bet te yö -
ne ti ci dü rüst, sa mi mi, iyi ni yet li, kız la rı ko ru ma ya inan mış bi ri ola rak ters bir
işi sa vu nu yor, bu ne den le ken di ni ve öne ri si ni yü cel ti yor du. Bu an la yış di ğer
“ak la” da ya lı, oto ri ter, yu ka rı dan em po ze edi ci, “ger çek çi” pro je le rin de kay -
na ğı dır. Üni ver si te ler de ya pı lan pek çok in ce le me ve pro je nin yak laşım tar zı
ve öne ri le ri de fark lı de ğil dir. Bu ne den le mev cut an la yışa karşı cep he den
karşı çık ma dan ve eleş tir me den, ço cuk la rı ko ru mak adı na, ah lak adı na, din
adı na, bi lim adı na ve ya her han gi bir şey adı na ko lay ca sa hip çı kı lan bu or tak
an la yışa to tal bir bi çim de karşı çık mak güç tür. Ön ce lik le mev cut ço cuk hak la -
rı an la yışı ve iş le yişin den ço cuk la rı ko ru mak ge rek mek te dir. Mut lak laş tı rı lan
ku ral lar ve de ğer ler, ak tar ma ku rum lar, bu nun uzan tı sı ola rak or ta ya çı kan
te pe den in me ci li ğin ken di si so run la rı top lum sal laş tı ra rak en ge niş ör güt len -
me ler için de çöz me nin önün de bir en gel ve so run oluş tur mak ta dır. Bu nun ya -
nın da bu öne ri ler pa ha lı ve bü tün sel lik ten yok sun dur. Bu ne den le sü rek li
kay nak sı kın tı sın dan ve ku rum lar ara sı ko or di nas yon ek sik li ğin den söz edil -
mek te dir. Top lum so run la rı nın ken di güç ve ör güt len me si için de çö zü mü en
ge niş bi çim de uy gar lık çö zü mü nü ge rek li kıl dı ğı gi bi or tak lık ve ka tıl ma yı da
müm kün kıl mak ta dır. Ken di li ğin den, anın da iliş ki ler le çö zü le me yen so run lar
an cak bir baş ka dü zey de, top lum lar ara sı iliş ki ve ör güt len me ler çer çe ve sin -
de çö zül mek te dir. Uy gar lık la rın or ta ya çı kışı ve fark lı laş ma sı da bu çö zü me
da ya lı dır. Uy gar lık çö zü mü çer çe ve sin de or ta ya çı kan bel li ör güt len me ve de -
ğer ler en ge niş bi çim de so run la rın çö zü mü nü ka tıl ma yı, et ki li ol ma yı da sağ -
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la mak ta dır. Doğ ru olan ve en az kay nak la so run la ra çö züm yo lu da bu dur.
An cak gü nü müz top lum lar ara sı iliş ki ler dü ze ni çö züm bir ya na so run la rı pe -
kiş ti re rek çü rü me ve ko kuş ma ya ne den ol mak ta dır. 

Ge le ce ğe ait bek len ti, ön gö rü ve açık la ma la rın so na er di ği, top lum sal ger -
çe ğin mut lak laş tı rıl dı ğı, ama be lir siz leş ti ri lip an lam sız laş tı rıl dı ğı, mev cut
ger çe ği aş mak ye ri ne tes li mi ye tin do ğal laş tı ğı gü nü müz de ye tiş kin ler ola rak
ço cuk la rın sı nır sız ha yal le ri ne, spon tan lık la rı na, do ğal is tek ve aşı rı lık la rı na,
az gın lık la rı na ih ti ya cı mız var. Ön ce lik le te mel açık la ma ve çö züm ol ma dan
hu kuk ça çer çe ve le nen, so run odak lı, dar, uz man ba kış açı sı nın tar tışıl ma sı ve
aşıl ma sı ge re kir. Bi li nir so run la ra yi ne bi li nir tek nik ce vap lar üre til me si sa -
de ce tar tışı lan ye ni ku rum lar oluş tu rul ma sı na, ye ni uz man lık alan la rı na ve -
ya ku rum lar ara sın da iliş ki ler ek sik li ğin den ya kın ma nın öte si ne git me mek -
te dir. El bet te uz man lık la ra, ku rum la ra ve ku rum lar ara sı ko or di nas yo na
karşı de ği liz. So run, bu iş le yişi sağ la ya cak dü ze nin/çö zü mün için de bu lun -
du ğu muz dün ya yı tar tış ma dışı bı rak ma sı dır. Hu kuk top lum üs tü, koşul lar
üs tü bir çö zü mü tar tış ma dışı bı rak ma nın bir ara cı ha li ne gel mek te dir. Çö -
züm ye ri ne so run odak lı bu ba kış açı sı ve ri li dü ze ni pe kiş tir me nin, te pe den
in me ci li ğin dışı na çık ma mak ta dır. Bu ne den le ku rum lar boşa dön mek te dir.
Top lum sal dü zey de çö züm le il gi li bağ lan tı ka yış la rı yok tur. Hu kuk ku ral la -
rı ve de ğer le ri ara cı lı ğıy la oluş tu rul ma ya ça lışı lan bağ lan tı mev cut dü ze ni
doğ ru la ya rak ço cuk so run la rı nın çö zü mün de/çö züm süz lü ğün de bir kı sır
dön gü ye ne den ol mak ta dır. Mev cut dü zen odak lı pers pek tif so nuç ta top -
lum, uy gar lık ek sen li te mel çö züm ara yışın dan ko puk, ön gö rü nüş te/yü zey -
de ka lan so run ve ku rum odak lı çö züm ler ol mak tan çık ma mak ta dır. Mut lak,
so yut ço cuk hak la rı yak laşı mı top lum la rın et kin li ği ni ve de ne yim le ri ni dış -
lar ken ulus öte si, uy gar lık öte si bir ku rum sal laş ma yı öne çı kar mak ta dır.
Koşul lar üs tü, top lum üs tü, çı kar lar üs tü, fark lı laş ma üs tü ola rak em po ze
edi len bu an la yışın çer çe ve si bü tün ev ren sel lik id di ası na karşı lık Ba tı mer -
kez li dir. Mev cut den ge için de so run la ra çö züm aran ma sı ak tar ma ya da ya lı
mut lak de ğer le ri, te pe den in me ku rum sal laş ma yı, uz man lık la rı zo run lu ha -
le ge tir mek te dir. Gü nü müz ço cuk so ru nu ve hak la rı an la yışı ön gö rü nüş te
ka lan so run la rın uy gu la ma dü ze yin de doğ ru lan ma sı bi çi min de dir. 

Gü nü müz de ço cuk so run la rı ege men iliş ki ler bağ lan tı sı dışın da bir so yut -
la ma ya da ya nır ken, ön gö rü nüş te so mut so run la rın ken di koşul ve ku ral la rı
için de uz man ca çö züm len me si ne yö nel miş tir. Bu rast lan tı de ğil dir.  XIX.
yüz yıl da Ba tı dün ya ege men li ği ni ele ge çir miş ol sa bi le ken di için de bel li bir
ara yış ve tar tış ma için dey di. Gü nü müz de ise Ba tı ken di dü ze nin den kuş ku
duy ma dö ne mi ni ar tık ge ri de bı rak tı ğı inan cın da dır. So run la rın bi lin di ği ne
ve bu so run la rın na sıl çö zü le ce ği ne da ir ken di si ne ke sin bir gü ve ni var dır.
Bu du rum olay la ra yak laşım bi çi mi ni dar laş tı ra rak so run la rın çö zü mü ne
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tek nik bir olay gö rün tü sü ver mek te dir. Bu an lam da ye ni ça lış ma alan la rı, uz -
man lık lar, ku rum sal dü zen le me ler gün de me ge ti ri le cek tir. Gü nü müz de ço -
cuk hak la rı ve so run la rıy la il gi li bel li bir ege men lik iliş ki si kur ma dan gün de -
lik iliş ki ler ve so run lar dü ze yin de ön gö rü nüş te ka lan mut lak bir iş le yiş bi çi -
mi öne çı ka rıl mak ta dır. Di ğer bir de yiş le bel li bir uy gar lık iliş ki sin den söz et -
mek si zin ben zer il ke, de ğer ve ku rum lar la, bel li bir ça lış ma bi çi mi ne, uz -
man lık la ra gö re her top lu mun ken di bün ye si ni bi çim len dir me si is ten mek te -
dir. Bu du rum da ço cuk so ru nu açık la ma sı ve çö zü mü bel li, top lu mun ve ço -
cuk la rın kat kı sı ve ka tı lı mın dan uzak, dev le te/sos yal hiz met gö rev li le ri ne
bel li so rum lu luk lar yük le yen, ko ru ma ya yö ne lik uz man ca, tek nik bir ko nu
ol mak ta dır. Ço cuk hak la rı sa vu nu cu su bel li kişi ve ku rum la rın, çeşit li di sip -
lin le rin, yön tem le rin or ta ya çı kışı bu ne den le dir. Ço cuk hak la rı nı ger çek leş -
tir me yo lun da ki uy gu la ma lar ço cu ğu ve ço cuk lu ğu top lum sal lık dışın da,
ken di için de “yaş ye ter siz li ği ne” (ko ru ma ya) da ya lı ka pa lı bir kast ha li ne ge -
tir mek ten baş ka bir so nuç ver me ye cek tir.

Ço cuk hak la rı an la yışı so nuç ta mev cut dü ze nin ya rat tı ğı bel li so run lar -
dan yo la çı kı la rak or ta ya çık mış tır. Bu nun ilk ve ye ter siz so nu cu top lum -
sal lık dışı, uy gar lık dışı, koşul lar dışı, ba ğım sız ço cuk kim li ği nin sa vu nu -
su na dö nüş me si dir. Gü nü müz mev cut dün ya ege men lik iliş ki ler dü ze ni
için de Ba tı uy gar lık dü ze ni ile kay naş ma ço cuk hak la rıy la ta nım lan mak ta,
mev cut dü zen ile uyum bel li bir ke sim le, ço cuk lar dü ze yin de gö rül mek te -
dir. An cak ço cuk hak la rı ko nu sun da mut lak de ğer ler/ku rum lar dü ze yin de
kay naş ma ve uyum dan söz edi lir ken top lum dü ze yin de uy gar lık lar ara sı
fark lı lık ve ko puk luk lar sür mek te dir. Yi ne bu an la yış için de hak lar dü ze -
yin de or tak lık tan söz edil se de kim lik dü ze yin de, uy gar lık dü ze yin de ço -
cuk lar ara sın da ki fark lı lık la rın ve ay rış ma nın sür dü ğün den söz ede bi li riz.
Tec ri de da ya lı ko ru ma an la yışı nın top lum sal lık adı na bu ka dar yay gın lık
ka zan ma sı rast lan tı de ğil dir.

Gü nü müz ço cuk hak la rı an la yışı ve uy gu la ma la rı na Ba tı mer kez li mev cut
ege men lik iliş ki le ri çer çe ve sin de or tak laşa sa hip çık ma nın ge tir di ği ters bir
du rum söz ko nu su dur. Ba tı ta ra fın dan ço cuk hak la rı nın sa vu nul ma sı el bet te
iyi bir ge liş me dir, an cak çar pık tır. Bu nun öte sin de ger çek bir çö züm ol ma sı
müm kün de ğil dir. Gü nü müz de ço cuk hak la rı mev cut in san hak la rı an la yışı -
nın bir uzan tı sı dır. So run la rı bel li hu kuk öz de yiş le riy le, hu ku ki uy gu la ma -
lar la çöz mek müm kün ol ma dı ğın dan tar tış ma hu kuk dışın da ki alan lar da da
sür mek te dir. Her ne ka dar hu kuk mev cut dü zen tar tış ma la rı nın dışı na çı ka -
rak hu kuk de ğer le ri ne ve ku ral la rı na tar tış ma üs tü bir gö rün tü ver se de sı ra -
sı gel di ğin de bu nun müm kün ol ma dı ğı nı ka bul ede rek bel li hu kuk ekol le ri
ara cı lı ğıy la ve ya hu kuk dışın da ki di sip lin ler den ya rar la na rak karşı laş tı ğı so -
run la ra ce vap ver me ye ça lış mak ta dır. Bir an lam da hu ku kun ken di de ğer ve

127

SOSYOLOJİDE YÖNTEM VE UYGULAMA: UYGARLIK KRİZİ?



ku ral la rı ara cı lı ğıy la sağ la ya ma dı ğı meş ru lu ğu ve iş le yişi, ek sik lik le ri ken di
dışın da ki di sip lin ler den fay da la na rak çöz me ye ça lış mak ta dır. An cak so run -
la rı bir baş ka dü zey de ve baş ka araç lar la top lum sal dü zey de çöz mek müm -
kün ol ma dı ğın dan yi ne hu kuk ara cı lı ğıy la, hu kuk de ğer le ri ne ve ku ral la rı na
du yu lan gü ven ve inanç ile so run la rın üs te sin den ge lin me ye ça lışıl mak ta dır.
Or tak lı ğı ve ka tı lı mı bir baş ka dü zey de sağ la mak müm kün ol ma mak ta dır.
Zo run lu, bağ la yı cı ku ral la ra, yap tı rım la ra, dü zen le me le re ih ti yaç du yul ma -
sı nın ne de ni bu dur. So run la rın bü tün lük lü ola rak açık la na ma ma sı ve çö zü -
le me me si karşı sın da hu kuk ku ral la rı ve hu kuk öz de yiş le riy le açık la ma ve
çö züm ol ma sa da bel li ta nım ve iş le yiş sağ lan mak ta dır. Bu yol la çö zü me da -
ya lı bir top lum sal laş ma ve ör güt len me söz ko nu su ol ma dan, hu kuk ku ral la -
rı ara cı lı ğıy la iliş ki ler yön len di ril me ye ve ku rum sal dü zey de ço cuk odak lı
ye ni bir top lum sal laş tır ma oluş tu rul ma ya ça lışı la cak tır.

Gü nü müz de ço cuk so run la rı ge nel lik le Ba tı dışı ül ke ler de ço cuk la rın sağ -
lık, gü ven lik, eği tim, aç lık, se fa let, çev re gi bi bu ül ke le rin ken di sin den kay -
nak la nan so run lar bi çi min de gün de me ge ti ril mek te dir. An cak bu dar, sı nır lı
ve çar pık bir ba kış açı sı dır. Bü tün üs tün lü ğü ne ve im kan la rı na rağ men Ba tı
için de ço cuk so run la rı ya kı cı bir bi çim de gün dem de dir ve Ba tı ken di so run -
la rın dan yo la çı ka rak bü tün top lum la rı kap sa ya cak ko ru ma cı bel li uy gu la ma
ve ku rum sal laş ma lar öner mek te dir. Ba tı dışı top lum la rın ço cuk so ru nuy la il -
gi li gi rişim ve uy gu la ma la rın da Ba tı top lum la rı ör nek alın mak ta dır. Ço cuk
so run la rı nın çö zü mün de te pe den in me ci li ğin, ak tar ma cı lı ğın ne de ni bu dur.
So run, ço cuk so ru nu na yak laşı mın ken di si dir. Mev cut yak laşım ço cuk so ru -
nu nun var lı ğı nı in kar ede me di ği için ka bul et mek te an cak so run la rın ta nım
ve çö zü mü nü ken di de ne ti mi dışı na çı kar mak is te me mek te dir. Uy gar lık dışı,
top lum sal lık dışı ama Ba tı-mer kez ci bir yak laşım bu yüz den öne çık mak ta -
dır. Ço cuk so ru nu ola rak sö zü edi len bi rik miş ve ri li so run lar dan ço cuk lar so -
rum lu ol ma dı ğı gi bi, bu so run la rın ken di ai le, top lum çer çe ve le ri için de ele
alı na rak çö zül me si de müm kün de ğil dir. So run ön ce lik le mev cut ege men lik
iliş ki le ri nin ya rat tı ğı tek bo yut lu dün ya uy gar lı ğı so ru nu dur. Bu ne den le çö -
züm de bu dü zey de, uy gar lık çö zü mü çer çe ve sin de aran ma lı dır. Tek mer -
kez li Ba tı dün ya uy gar lı ğı nın aşıl ma sı bu ne den le önem li dir. Ba tı top lum la -
rı nın ik ti sa di ola rak re fah için de ol ma la rı dün ya öl çe ğin de ço cuk so run la rın -
dan söz et me ye en gel de ğil dir. Ba tı’da ço cuk so run la rı nın ta nı mı ve çö zü mü,
ih mal, is tis mar ve ta ciz gi bi “has ta lık lar” bi çi min de ele alın mak ta dır. So run -
la rın çö zü mü de ”has ta lık” te da vi si gi bi top lu mun bü tü nün den tec rit edi le -
rek ope ras yo nel dü zey de ol mak ta dır. Ço cuk so ru nu nun ken di top lum sal lı -
ğın dan uzak bel li ku rum la ra, uz man lık la ra, tek nik-ya sal dü zen le me le re in -
dir gen me si bu ne den le dir. Ger çek te ço cuk ih mal, is tis mar ve ta ci zi Ba tı dün -
ya dü ze ni için de bir sap ma de ğil dir; dü ze nin ken di li ğin den, do ğal bir un su -
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ru dur. Ba tı’nın ço cuk ih mal, ta ciz ve is tis ma rı ko nu sun da hem ken di için de,
hem de ken di uy gar lık ala nı dışın da kir li bir si ci li var dır. Gü nü müz de ço cuk
ih mal, is tis mar ve ta ci zi nin an la mı de ğişik bi çim ler de ifa de edil se bi le mev -
cut dü ze nin ge tir di ği top lum sal bir so run dur. So ru nu ope ras yo nel gi rişim -
ler le çöz mek ve ya bir has ta lık gi bi bü tün den tec rit ede rek ele al mak müm -
kün de ğil dir. So run mev cut dü zen iliş ki le ri için de or ta ya çık tı ğı için tüm
dün ya halk la rı nın or tak so ru nu ola rak çö züm bek le mek te dir. Bu so run la rın
çö zü mü na sıl bir ge le cek ve dün ya is te di ği miz le ba ğım sız de ğil dir; bu ne -
den le mev cut dü ze ne yö ne lik eleş ti rel bir çer çe ve için de ele alın ma lı dır. Bu
te mel len dir me ve eleş ti ri (ta ri hi ve top lum sal bi ri kim ve po tan si ye li miz te -
me lin de) ço cuk so run la rı nın çö zü mün de Tür ki ye ço cuk ha re ke ti nin ken di
sö zü nü ve zen gin li ği ni, mad di bir güç ola rak ör güt len me si ni or ta ya koy ma
im ka nı ver mek te dir.

Gü nü müz de top lum lar ve uy gar lık lar ara sı iliş ki ler tek yön lü bir gö rün -
tü ver mek te dir. An cak ço cuk so run la rı nın ve çö zü mü nün tek bir gö rü nüş ve
bi çim al tın da or ta ya çık tı ğı nı söy le mek müm kün de ğil dir. Bu tek yön lü et ki
ço ğu za man so run la rın an laşıl ma sı nı ve açık lan ma sı nı ön le mek te, gi de rek
mev cut açık la ma ve uy gu la ma la ra karşı bel li bir di renç or ta ya çık mak ta dır.
Mev cut dün ya ege men lik iliş ki le rin den izo le edil miş, bir “has ta lık” bi çi min -
de ele alı nan hak/so run te mel li ço cuk yak laşı mı gi de rek top lum dan ve ken -
di uy gar lık ta ri hin den ko pa rıl mış ço cuk ek sen li fark lı laş mış, par ça lan mış,
mev cut dü ze ni pe kiş ti ren stan dart, oto ri ter bir ya pı yı em po ze et mek te dir. Bu
ne den le top lum dan ko puk, kök süz, yu ka rı dan da ya tı lan ço cuk hak la rı na
karşı di renç, ki mi za man ço cuk hak la rı na, da ha doğ ru bir ifa dey le bu nu öne -
ren Ba tı de ne ti min de ulus la ra ra sı ço cuk ku ru luş la rı na karşı ge nel bir şüp he,
tep ki ve red det me bi çi mi ni al mak ta dır. Gü nü müz de uy gar lık dışı, ulus lar
öte si, zo run lu ço cuk hak la rı/de ğer le ri an la yışı ço cuk lu ğun ken di başı na,
mut lak, ay rı bir ka te go ri ola rak or ta ya çık ma sı nın ze mi ni ol mak ta dır. Do ğu
top lum la rı ken di te mel in san kay na ğı nın ken di sin den böy le ba ğım sız laş tı rıl -
ma sı na ve de ne ti min den çık ma sı na izin ve ren ço cuk po li ti ka sı na karşı şüp -
he ile bak mak ta dır. Bu şüp he nin, ya ban cı laş ma nın da ya na ğı ol ma dı ğı nı söy -
le mek de müm kün de ğil dir. Ba tı dışı top lum lar da ge le nek sel de ğer le re bağ -
lan ma ça ba sı ön ce lik le bu ya ban cı laş ma ya, ege men an la yışa karşı oluşu be -
lir le ye bil mek için dir. Ba tı’da ise ko ru ma cı, ba ğım sız ço cuk hak la rı an la yışı
bir baş ka dü zey de tar tış ma ko nu su dur. Ço cuk ih mal, is tis mar ve ta ci zi ni bir
“has ta lık” gi bi gö ren ege men an la yışa karşı ki mi za man ko ru ma yı red de den,
ih mal, is tis mar ve ta ci zi do ğal laş tı ran sap kın gö rüş le rin sa vu nu cu lu ğu ya pıl -
mak ta dır. Bu nun ilk gö rün tü sü ço cuk por no su nun gi de rek do ğal bir hak ola -
rak gö rül me si ve yay gın laş ma sı dır. 1955’te ya yın lan dı ğı za man ya sak la nan,
tep ki gö ren Na bo kov’un -son ra la rı fil me de çe ki len- Lo li ta ro ma nı nın bu gün
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yük sek de ğe ri olan ede bi eser ola rak be nim sen me si rast lan tı de ğil dir. 12
yaşın da ki Lo li ta’ya aşık olan Fran sız dil pro fe sö rü nün tut ku ve dra mı nın bi -
rey sel dü zey den sa nat-ede bi yat dü ze yi ne in dir gen me den ço cuk so ru nun da
“iki yüz lü” bir stan dart/tar tış ma ol du ğu nu söy le ye bi li riz. Bu ko nu nun “kişi -
sel bir dram” ol mak tan çık ma sı ve bir “in sa ni/top lum sal dram” ha li ne dö -
nüş me si gü nü müz uy gar lı ğı nın kri zi ni ve aç ma zı nı gös ter mek te dir. Lo li ta
ro ma nı nı nın esas kah ra ma nı olan ye tiş kin pro fe sö rün bi rey sel dra mı nın gi -
de rek Lo li ta’nın “pop” ha fif li ği ne, ko lay lık ve tes li mi ye ti ve ya tem si li ye ti bi -
çi min de tut ku ve cin sel kö le li ğe (dış dün ya dan izo las yo na ve ka pat ma ya)
dö nüş me si ve bu nun ge nel leş me si ger çe ğin na sıl çar pık laş tı ğı nın da bir ör -
ne ği dir. Geç miş te marj-dışı ola rak gö rü len bi rey sel eği lim ler, tut ku ve dram -
lar gü nü müz de gi de rek -in sa ni/top lum sal bir hal ola rak!-  mev cut ege men
dü ze ne ya ma bi çim de ol sa da ek len miş tir. Ço cu ğun, ço cuk lu ğun top lum dan
ba ğım sız ken di başı na bir ka te go ri ola rak ele alın ma sı ve di ğer çar pık “in sa -
ni hal le rin” de top lum sal laş ma sı ve dü ze ne ek len me si mev cut dü ze nin ge -
niş le me si ve pe kiş me si ola rak gö rül müş tür. Ba tı mer kez li uy gar lık dü ze ni
ken di ya rat tı ğı so run lar “top lum sal laş tık ça” ya marj dışı ola rak dü ze ne ek le -
me yi seç mek te, ya da so run la rın ön gö rü nüş dü ze yin de çö zü mü nü, te mel bir
çö züm söz ko nu su ol ma dan tek nik, uz man ca bir ko nu ola rak gör mek te dir.
Bu ne den le mev cut du ru mu doğ ru la yan iki tür uy gu la ma bir bi ri ne ters bir
an la yışı be lirt se bi le bir lik te var lı ğı nı sür dür mek te dir. Bir yan da mut lak hak -
lar an la yışı, di ğer yan dan be lir siz lik! Bu, aç maz ve kı sır dön gü nün ifa de si dir. 

Gü nü müz de ço cuk hak la rı ola rak ifa de edi len il ke ler kök süz bir ko ru ma -
cı an la yış la bel li ku rum la rın ini si ya ti fi ve te ke liy le ifa de edi lir ha le gel miş tir.
Ço cuk hak la rı de ğişik top lum la rın ve uy gar lık la rın çeşit li alan lar da kur muş
ol du ğu çok yön lü, kay naş mış, uyum lu iliş ki le rin bir ürü nü ve uzan tı sı ol -
mak tan uzak tır. Top lum sal lık tan kay nak lan ma yan ha yır se ver, ko ru ma cı çö -
züm an la yışı zo run lu ola rak kök süz kal mak ta dır. Bu ne den le mut lak, so yut
ço cuk hak la rı an la yışı nın sa vu nul ma sı nı ço ğu kez ken di ül ke le rin de ya ban -
cı bir gö rüşün söz cü lü ğü nü üst len miş bel li ke sim ler, ço ğun luk la si vil top lum
ör güt le ri ya da ulus la ra ra sı an laş ma lar la yü küm lü lük al tı na gir miş bel li ku -
rum lar üst len mek te dir. Bu ku ru luş la rın hem söz cü lü ğü nü üst len dik le ri ço -
cuk hak la rı nı, hem de ken di top lum la rı için de ki ço cuk la rı ne ka dar tem sil et -
ti ği tar tış ma lı dır. İn san hak la rı nın bir par ça sı olan ve ev ren sel ço cuk hak la rı
ola rak ilan edi len il ke ler ço cu ğun ko run ma sı, yaşa ma sı, ge liş me si ve ka tı lı mı
önün de ki sos yal, si ya si, kül tü rel en gel le rin kal dı rıl ma sı, di ne, ır ka, cin si ye te
da ya lı ay rım cı lı ğın mah kum edil me si, ço cuk la rın her tür lü ka rar la ra ka tı lı mı
ve ya ra rı nı te mel al mak ta dır. An cak gü nü müz de bü tün bu söy le nen le re rağ -
men, Ba tı dün ya ege men li ği çer çe ve sin de et nik, din sel, cin sel fark lı lık la rın
mut lak laş tı rıl dı ğı, ev ren sel/bü tün sel ba kış açı sı nın red de dil di ği, mut lak laş -
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tı rı lan çeşit li kim lik le rin bir bi ri ne karşıt ola rak mev zi len di ği bir dün ya var.
Bu du rum da ço cuk hak la rı mev cut koşul lar la uyum suz, koşul lar üs tü, uy -
gar lık öte si mut lak de ğer ler ol mak tan ile ri git me mek te dir. Bu nun ge tir di ği
en önem li so nuç top lum la rın ken di ge le cek le ri ni tem sil eden en önem li in san
kay na ğı nın ken di si ne ya ban cı laş ma sı, ken di de ne ti min den çı ka rak ba ğım -
sız laş ma sı dır. Esas teh dit bu dur. Ço cuk hak la rı için öne sü rü len ge rek çe ler
bel li top lum sal olay lar la bağ lan tı lı dır. An cak bu hak la rın kö ke ni ve ba zı
olay lar la bağ lan tı sı ne olur sa ol sun, so nuç ta ço cuk hak la rı uy gar lık lar ve top -
lum üs tü ye ni bir ay rım ve ka te go ri nin te me li ol mak ta dır. Yaş ve ya ko ru ma -
ya da ya lı ço cuk ek sen li ye ni bir ka te go ri bir kez oluş tu rul duk tan son ra ken -
di ba ğım sız ku rum la rı ve ku ral la rı için de bel li bir iş le yişi ön gör mek te dir. 

Gü nü müz de Ba tı bü tün dün ya yı kap sa ya cak ge niş lik te bir gö rüşe sa hip
ol du ğu inan cın da dır. En azın dan eli ne ge çir miş üs tün lük ten ya rar la na rak
dün ya so run la rı nın ta nım lan ma sı ve çö zü mün de ken di si ne ön cü lük ver -
mek te dir. Ço cuk so ru nu na olan yak laşı mı da bu ça ba sı na uy gun dur. Ba tı
ken di gü cün den ve üs tün lü ğün den kuş ku duy ma mak ta dır. Bu güç ve üs tün -
lü ğü nü bel li ku rum la rın iş le yişi ne ve hu ku ki bel li de ğer ve ku ral la ra ak tar -
mış tır. Böy le ce or ta ya çı kan so run la ra çö züm ge tir me yo lu nu ken di de ne ti -
min de tut mak ta dır. Ba tı’nın te mel so run la rı ken di dü ze ni ve kim li ği dışın da,
bel li hak lar, ör güt len me ler dü ze yin de ele al ma sı bu ne den le dir. So run lar
mev cut dü ze nin iş le yişi ni tar tış ma ko nu su yap ma dan gün de lik ha yat için de
or ta ya çı kan sı ra dan, çö zü mü bi li nir, tek nik so run lar bi çi min de ele alı na rak,
ope ras yo nel bel li uy gu la ma la ra in dir ge ne cek tir. Ço cuk so ru nu na olan il gi ve
yak laşım da bu çer çe ve de dir. Ba tı ken din den yo la çık mış ol sa bi le so run la rın
ifa de si ve çö zü mün de Ba tı dışı top lum lar için de ge çer li ola cak öne ri ler ge -
tir di ği inan cın da dır. Ön ce lik le bu an la yışın tar tışıl ma sı ge re kir. Ço cuk hak la -
rı nın ger çek leş me si için, so run la rın çö zü mü ne yö ne lik ola rak ço cuk la rın ya -
ra tı cı lı ğı nın önü nün açıl ma sı ve kat kı sı nın sağ lan ma sı te mel şart tır. An cak
ço cuk hak la rıy la il gi li de ğer le rin uy gu la ma ala nın da gö rü nü mü mev cut dü -
ze nin ve ri li ola rak ka bul edi le rek bu çer çe ve için de or ta ya çı kan so run la rın
bir ak sak lık ve ya has ta lık gi bi (ko ru ma, iyi leş tir me) ele alın ma sı dır. 

Gü nü müz de ters lik ço cuk hak la rı nın ha ya ta ge çi ril me si ve ko run ma sı nı
sağ la mak için oluş tu ru lan en önem li me ka niz ma la rın top lum öte si bel li dev -
let le ra ra sı ku ru luş lar ta ra fın dan oluş tu rul ma sı ve bu nu re fe rans alan res mi
ve si vil sa vu nu cu luk me ka niz ma la rı ta ra fın dan iş le til me si dir. Bu du rum da
ço cuk hak la rı gi de rek na sıl bir dün ya is te di ği miz so ru sun dan ko pa rak ço cuk
ek sen li ba ğım sız ye ni bir top lum sal ka te go ri, ay rım ve fark lı laş ma ya rat mak -
ta dır. Ço cuk la rın ge liş me si önün de en gel ola rak gö rü nen sos yal, si ya si, kül -
tü rel fark lı lık lar dan, din, ırk, cin si yet gi bi ay rım lar dan ba ğım sız laş ma ça ba -
sı gi de rek ta rih ve uy gar lık dışı (uy gar lık karşı tı) ço cuk luk la il gi li ye ni bir
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fark lı lık ve ay rı mın, di ğer top lum sal ke sim ler den ay rış ma ya (tec ri de) da ya lı
ye ni bir kim li ğin ge rek çe si ni oluş tu ru yor. Bu ra da esas önem li olan bel li so -
run lar dan yo la çı kıl ma sı na rağ men na sıl bir çö züm öne ril di ği dir. Uy gar lık
ör güt len me si ve bi ri ki min den ba ğım sız laş tı rı lan ço cuk lar için so nuç ta bel li
tem si li ör güt len me ler öne ril mek te dir. Ço cuk hak la rı sa vu nu cu su res mi, si vil
ku rum lar ve me ka niz ma lar (oluş tu ru lan bu fark lı top lum sal kim lik ka te go -
ri si nin tem si li ni üst le nen) yö ne ti ci-bü rok ra tik ye ni bir kast ola rak or ta ya çık -
mak ta dır. Ço cuk la rın ken di kül tü rün den ve top lum dan ay rış tı rı la rak top -
lum sal laş tı rıl ma sı ve dü ze ne ka tı lı mı bu dü zen le me ler çer çe ve sin de ço cuk -
lar dan ba ğım sız yö ne ti ci-bü rok ra tik, söz de ço cuk ör güt le ri ta ra fın dan tem sil
edil mek te dir. Ön ce karşı çı kıl ma sı ge re ken -ta rih ve uy gar lık karşı tı- bu ay -
rım ve ör güt len me çer çe ve si dir. Ak si tak dir de ço cuk la rın ko run ma sı, ge liş -
me si ve ya ra rı an la yışı gi de rek mev cut dü ze nin çı kar la rı ve de ne ti mi ne uy -
gun -fark lı lı ğa da ya lı- ço cuk ek sen li, ken di kül tü rü ne ya ban cı laş mış ye ni bir
ya pı lan ma nın uzan tı sı ol mak tan öte ye git me ye cek tir. Bu bir ba kı ma ço cuk la -
rın top lum ve ta rih öte si mar ji nal ak tör ler ola rak gö rül dü ğü ve dü ze ne ek -
len di ği ye ni bir an la yışı be lirt mek te dir.  

Ço cuk luk mut lak, ken di si için, ba ğım sız bir ka te go ri de ğil dir. Ta ri hi, top -
lum sal, in sa ni, bü tün sel bir olay dır. Ço cuk lu ğu mev cut dü ze ne mar ji nal ola -
rak ek le nen bir ya pı ve ya ka te go ri ola rak ta nım la mak ye ri ne ta rih sel ola rak,
in san iliş ki le ri dü ze yin de or ta ya çı kan ve ge le ce ği bağ la yan bir kim lik oluşu -
mu ola rak ta nım la mak ge re kir. Ço cuk hak la rı an la yışı nın bü tün için de ken -
di ken di ni var eden ve ken di ni sa vu nan ye ni bir ay rım ve fark lı laş ma ya rat -
ma sı, ku rum sal dü zey de uy gar lık dışı, top lum üs tü bel li tem si li yet/tes li mi -
yet ile ken di ni dar laş tır ma sı nın önü ne geç mek ge re ki yor. Ço cuk la rın ko run -
ma sı ve ya ra rın dan, ço cuk hak la rın dan an laşıl ma sı ge re ken ön ce lik le (sa de -
ce de ğil) mev cut koşul la rın dö nüş tü rül me si ve dün ya nın ge le cek te ala ca ğı
bi çim le il gi li ola rak ge liş ti ril me si ol ma lı dır. Bu amaç uy gar lık te mel li, eleş ti -
rel ye ni bir ör güt len me an la yışı nı ge rek li kı lı yor. Ço cuk lar, ço cuk luk mev cut
dü ze nin mar ji nal bir uzan tı sı de ğil dir, top lu mun ve uy gar lı ğın geç miş ten ge -
le ce ğe uza nan as li bir un su ru dur.

Gü nü müz de si ya si, coğ ra fi, top lum sal sı nır la rın or ta dan kalk tı ğı, en azın -
dan kü re sel leş me adı na tar tışıl dı ğı ama kim lik dü ze yin de et nik, di ni, cin sel
sı nır la rın hem mev cut ege men iliş ki ler dü ze yin de be lir siz leş ti ril di ği, hem de
ken di ara la rın da ki iliş ki ler de mut lak laş tı rıl dı ğı ve mar ji nal ola rak ege men
iliş ki le re ek len di ği bir dün ya da yaşı yo ruz. Ço cuk luk da yi ne ken di ni ken di
mev cut nes nel koşul la rı için de kur mak su re tiy le var eden, uy gar lık tan ba -
ğım sız, mut lak, mar ji nal bir kim lik ka te go ri si ha li ne ge ti ril mek te dir. Kü re sel -
leş me ci kim lik an la yışı top lum sal lı ğı ta ri hi ve si ya si ola rak sis te ma tik bir bi -
çim de dış la mak ta dır. Ço cuk lu ğun “ken din de” bir top lum sal ka te go ri ol mak -
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tan çı kıp, “ken di si için” bir kim lik ola rak ta nım lan ma sı bir ak tör ola rak öne
çık ma sı na izin ver se de bü tün sel lik ten uzak,  ayı rı cı bir top lum sal lık taşı -
mak ta dır. Bu du rum da ço cuk hak la rı nın ev ren sel li ği mev cut dün ya ege men -
li ği ni pe kiş ti ren, et ki siz, so yut ide al ler ol mak tan ile ri gi de mi yor. An cak kim -
lik ler dü ze yin de fark lı laş tı rıl mış ve par ça lan mış bu dün ya nın in sa nın ge le -
cek le il gi li bek len ti ve umut la rı nı yok ede ce ği de düşü nül me me li dir. Ço cuk -
lar/ço cuk luk ge le ce ğe yö ne lik ye ni, sö mü rü süz bir dün ya umut ve ide ali nin
en saf, en çı kar sız un su ru dur. Fark lı uy gar lık lar ara sın da ki iliş ki le rin art ma -
sı, ça tış ma ve so run la rın dün ya öl çe ğin de gün de me gel me si dün ya öl çe ğin -
de bir lik eği li mi ni güç len di re rek, so run la ra en ge niş öl çü de çö züm ge tir me
eği li mi ni ve ev ren sel ço cuk ve in san hak la rı an la yışı nı oluş tu ru yor. Ço cuk
hak la rı bu an lam da bi ri le ri nin bahşet ti ği ve ko ru ma ya al dı ğı hak lar de ğil dir.
Dün ya ta ri hi se rü ve ni nin, top lum lar ara sı iliş ki ve mü ca de le le rin or ta ya çı -
kar dı ğı (gü nü müz den ge le ce ği ha zır la yan) vaz ge çil mez hak lar dır. Mev cut
dü zen çer çe ve si ye ri ne, bu çer çe ve nin dışı na çı ka cak bi çim de, her top lu mun
ken di öz gün ço cuk hak la rı an la yışı nı ev ren sel dü zey de ço cuk hak la rı na kat -
kı sağ la ya cak bi çim de ge liş tir me si ve ağır lı ğı nı du yur ma sı amaç lan ma lı dır.
Ço cuk so run la rı nın çö zü mü ve bu nun için ge liş ti ri le cek yak laşım sa de ce bu -
gü nü de ğil, dün ya nın ge le ce ği ni de kur ta ra cak ve bi çim len di re cek tir. Bu du -
rum bü tün top lum la ra dün ya uy gar lı ğı nın bu gü nü ve ge le ce ği ile il gi li bel li
so rum lu luk lar yük lü yor. 

Tür ki ye’nin Ba tı uy gar lık dü ze ni nin aç maz la rı na, kri zi ne ka tıl ma sın da
hiç bir çı ka rı yok tur. Tür ki ye, ço cuk so run la rı nın çö züm viz yo nu ile in san lı -
ğın bü tün ta ri hi mi ra sı nın zen gin li ği ni sa hip len mek ya nın da, mev cut du ru -
mun ge tir di ği aç maz la ra, ek sik lik ve çar pık lık la ra karşı mev cut uy gar lık bi -
ri ki mi ni aş ma yı ve da ha ile ri gö tür me yi amaç la ma lı dır. Ço cuk luk her ne ka -
dar öz gül bir top lum sal lık du ru mu nu, top lum sal laş ma için de bel li bir ye ri
be lirt se bi le ço cuk so run la rı an cak da ha üst dü zey de, uy gar lık bi ri mi dü ze -
yin de bü yük bir lik te lik ler için de an laşı la bi lir. Di ğer de yiş le ço cuk so ru nu -
nun top lum bo yu tu nun öte sin de top lum lar ara sı bağ lan tı sı var dır. Bu ne den -
le ço cuk hak la rı ye ni bir top lum sal laş ma ve dün ya gö rüşü ne des tek ola cak
bi çim de ço cuk la rın ya ra tı cı lı ğı nın önü nü açan, eleş ti rel, ka tı lım cı, or tak bir
an la yışı ve ya pı yı be lirt me li dir. Bu nun ifa de si ve uy gu la ma sı mev cut ege -
men lik iliş ki le ri ne karşıt uy gar lık te mel li ye ni bir ör güt len me mo de li çer çe -
ve sin de müm kün dür. Tek rar et mek te fay da var. Ço cuk hak la rı ve so ru nu bir
uy gar lık ve ge le cek so ru nu dur. Çö zü mü de bu dü zey de or ta ya koy mak ge -
re kir. Gü nü müz tek mer kez li dün ya uy gar lı ğı mev cut koşul la rı mut lak laş tı -
ra rak so run la rı ön gö rü nüş dü ze yin de, gü nü bir lik, ve ri li so run la rın sap tan -
ma sı ve re ha bi li tas yo nu ile sı nır lan dır mak ta dır. So run la rın kay na ğı nı an la -
ma ve et ki le me ça ba sı yok tur. Bu ne den le so run la rın ni ce lik sel çö zü mü, sa -
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yı sal ta ki bi ve öl çü mü öne çık mış tır. Bu uy gu la ma la rın da ço cuk so run la rı -
nın çö zü mün de bel li bir ye ri var dır, an cak te mel de ğil dir. Bu nun için bü tün -
sel dü zey de ye ni bir yak laşım ya nın da, mev cut so run lar üze rin de pra tik te
et ki li ola cak ve ni te lik sel bir sıç ra ma ya ra ta cak, sos yal, ka lı cı, et kin bir ör güt -
len me ya pı sı nın or ta ya kon ma sı ge re kir. Dün ya ve Tür ki ye öl çe ğin de teh dit
ve so run la rın çö zü mün de ço cuk la rın et kin ka tı lı mı nı sağ la ya cak, en gel li ve
de za van taj lı du rum da ki ço cuk la ra yö ne lik teh dit le ri kal dı ra rak top lum sal
dü zey de iş bir li ği ni, da ya nış ma yı ge liş ti re cek ve güç len di re cek araç la rı oluş -
tur mak bu açı dan önem li dir. Ço cuk hak la rıy la il gi li ge le cek pers pek ti fi ön ce -
lik le ço cuk la rın kat kı la rıy la ama on la rı ai le, top lum, uy gar lık çer çe ve sin den
ay rı, ba ğım sız bir ka te go ri ha li ne ge tir me den na sıl bir dün ya is te di ği miz
pers pek ti fiy le oluş tu rul ma lı dır. Ço cuk so run la rı nın çö zü mü nü top lum sal -
laş tı ra rak, uy gar lık dü ze yin de or tak laşa çöz me nin, bel li de ğer ler oluş tu ra rak
sa hip çık ma nın yo lu bu dur. Ço cuk la rın ken di so run la rı na sa hip çı ka ca ğı, da -
ya nış ma sı nı ve ka tı lı mı nı sağ la ya cak en ge niş ör güt len me çer çe ve si so run la -
rı nın çö zü mü yö nün de et ki li ol ma la rı nın da en önem li yo lu dur. Bu yön de ço -
cuk ve genç le rin sağ du yu su na, di na miz mi ne, po tan si ye li ne, ha yal le ri ne gü -
ve nil me li dir. Bu ör güt len me nin ger çek ten mad di bir güç ol ma sı, 23 Ni san
tem si li ku ru mu ol ma nın öte si ne geç me si an cak bel li bir uy gar lık di sip li ni ve
yön te miy le müm kün dür. 

Ertan Eğribel
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