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Giriş

 “17. yüzyıl matematiğin çağıydı; 

18. yüzyıl doğa bilimlerinin, 19. yüz-

yıl ise biyolojinin çağıydı. Bizimkisi, 

yani 20. yüzyıl ise korkunun çağı-

dır.” diyen Cezayir doğumlu Albert 

Camus,1  bu sözleri savaşlar içeri-

sinde kaynayan dünyanın durumunu 

betimlemek için sarf etmişti. Aslın-

da bu sözler, bir tanımlamadan zi-

yade içinde bulunduğumuz dönemi 

özetleyen veciz bir ifade olarak ça-

ğımıza da tanıklık etmektedir. 

Yaşanan siyasi krizler, ekonomik 

adaletsizlikler, sosyal yozlaşma ve 

ahlaki değerlerin yok edilmesi bize 

çok farklı bir çağı getirdi. Hepimizin 

gözleri önünde cereyan eden Suri-

ye’deki iç savaş, Kafkasya halkları-

nın maruz kaldığı Rus baskıları, Fi-

listin halkının durumu, Amerika’nın 

Afganistan ve Irak’taki işgalleri gibi 

çok sayıdaki savaş, içinde bulundu-

ğumuz dönemde insanlığın şahit ol-

duğu şiddetin örneklerinden yalnızca 

birkaçı. Bugün bizler bir yanda aç-

lık ve yoksulluktan kırılan öte yan-

da fazla kilolarından kurtulmak için 

milyonlar harcayan birbirine tama-

men zıt yaşam koşullarına sahip in-

sanların var olduğu bir dönemi ya-

şıyoruz. En önemli ahlaki değerlerin 

yok edildiği, ahlaksızlığın hak savu-

nuculuğu olarak yansıtıldığı bir çağı 

teneffüs ediyoruz. 

Yaşanan bütün bu krizlerden, hak 

ihlallerinden, ahlaki yozlaşmadan 

ve yoksulluktan etkilenen en sa-

vunmasız kesimi ise ne yazık ki ço-

cuklar oluşturmaktadır. Bu neden-

le sebepleri farklı olsa da sonuç-

ları çocukların mağduriyetine yol 

açan unsurların ele alındığı bu ra-

por, 21. yüzyılın küreselleşen dün-

yasında çocuk olmanın ne demek 

olduğunu ve çocukların maruz kal-

dığı hak ihlallerini gözler önüne 

sermeyi amaçlamaktadır. 

“Geleceğe, olgunlaşmaya ve iler-

lemeye yönelik bir umut olmadan 

anlamlı bir yaşamdan söz edile-

mez.” düşüncesinin ışığında hazır-

lanan bu raporla, toplumların geliş-

mesi ve ilerlemesi için büyük önem 

arz eden çocukların maruz kaldı-

ğı açlık, yoksulluk, istismar, ihmal 

gibi vakalarla onların gelecekleri-

nin ve geleceğe dönük umutlarının 

nasıl söndürüldüğü gözler önüne 

serilmeye çalışılmaktadır. 

Terörist gruplar tarafından kaçırı-

larak veya kandırılarak savaş alan-

larına sürüklenen çocukların içler 

acısı halleri, Afrika’da yaşanan kıt-

lık ve kuraklık sebebiyle ölümle bu-

run buruna kalan çocukların duru-

mu, kısaca küreselleşen dünyada 

çocukların maruz kaldığı tüm insa-

ni hak ihlallerine dikkat çekilmeye 

çalışılmaktadır.

Raporun tamamında genel olarak 

çocukların maruz kaldığı şiddet, is-

tismar, yoksulluk, eğitim hakkın-

dan mahrum edilme gibi durumla-

rın, çocukların gelişiminde yol aça-

bileceği fiziki, psikolojik ve ahlaki 

sorunlara değinilmektedir. Ağır in-

sani krizlerin tetiklediği bu sorun-

ların çocuklar üzerinde yaratabile-

ceği onarılmaz ağır travmatik et-

kilerin uzun vadede içerisinde bu-

lundukları toplumlar açısından bir 

tehdit oluşturup oluşturmayacağı 

konusu ele alınmaktadır.

Rapor, onlarca verinin alt alta sıra-

lanarak verilmesi yerine, okumayı 

kolaylaştırması açısından mesele-

lerin özünü ele almaktadır. Bu min-

valde her konuya değinmek yerine 

çocukların maruz kaldığı hak ihlal-

lerinin muhtevası, çocuklar üzerin-

deki etkileri, dünya kamuoyunun 

vicdanını sızlatan spesifik sorunlar 

ele alınarak okuyucunun dikkati ve 

ilgisi canlı tutulmaya çalışılmıştır.

Bu rapor, 
21. yüzyılın 
küreselleşen 
dünyasında 
çocuk olmanın ne 
demek olduğunu 
ve çocukların 
maruz kaldığı hak 
ihlallerini gözler 
önüne sermeyi 
amaçlamaktadır.
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ÇOCUK HAKLARI 
SÖZLEŞMESİ
Çocuğun korunması, onun “bir insan” 

olarak sevgi ve şefkate layık olma-

sı yanında, toplumun da bir parça-

sı olması ilkesine dayanır.2 Çocukla-

rın kötü muamele gördüğü, ihmal ve 

istismara uğradığı toplumların kül-

türü geri kalmış bir kültür olarak de-

ğerlendirilebilir. Buna karşın, çocuk-

lara değer veren, onlara sağlıklı ge-

lişme olanakları sağlayan toplumla-

rın ileri bir kültür düzeyinde oldukları 

söylenebilir.3 Çocuğun fiziki, psikolo-

jik, zihinsel ve ahlaki gelişiminin uy-

gun koşullarda sağlanması modern 

toplumların en temel vazifelerinden 

biridir. Tabiatı gereği kırılgan ve sa-

vunmasız olan çocuk, nizami kural-

lar çerçevesinde korunmaya ihtiyaç 

duyar. Bu kurallar çocuğun doğuş-

tan gelen hak ve hürriyetlerine uygun 

olup, çocuğun onurunu ve saygınlığı-

nı incitmeyecek nitelikte olmalıdır. Ço-

cuklar açısından olduğu kadar toplu-

mun geleceği açısından da önem teş-

kil eden bu hak kavramı, çok uzun za-

mandır hukukun konusu olagelmiştir. 

Buna karşın “çocuk haklarını düzen-

leyen kurallar” şeklinde tanımladığı-

mız çocuk hukukunun literatüre giri-

şi ise çok yeni bir hadisedir.

Çocuklara yönelik yaklaşımların 

gözden geçirilip yeniden düzenlendiği 

bir alan olan çocuk hukuku; genç, ken-

di içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda 

sürekli yenilenen bir bilim dalıdır. Dar 

anlamıyla çocuk hukuku, ana-baba 

ve çocuk arasındaki görevleri düzen-

leyen kurallar bütünü olarak da ifa-

de edilmektedir. Çocuğun ana-baba-

sından talep edeceği hakların uygu-

lanması görevi devlete aittir. Hakla-

rın uygulanması esnasında yaşana-

cak herhangi bir usulsüzlükte devlet 

müdahale etmek zorundadır. Devlet, 

çocuğun münferit haklarının çocu-

ğun yüksek yararına kullanımını sağ-

lamakla yükümlüdür.

İslam toplumlarındaki aile yapısı 

da çocukların gelişimi konusunda ol-

dukça kararlı bir yaklaşım sergilemiş-

tir. Çocuğun masum olduğu ilkesin-

den hareketle, ailelere o fıtratı koru-

ma sorumluluğu yükleyen İslam, ebe-

veyn ile toplumun rollerini ayrı ayrı be-

lirlemiştir. Tarihî süreç içerisinde ül-

keler arasındaki uygulamalar farklı-

laşsa da çocukların hukukunu koru-

ma hususunda genel ilkeler muha-

faza edilmiştir.

Modern devletin çocuğa karşı gö-

revi yalnızca ana-babayı denetlemek 

değildir. Devlet, çocukların yetenekleri 

doğrultusunda onları güvence altına 

almanın yanı sıra, onların ekonomik 

ve sosyal refahını da sağlamak zo-

rundadır.4 Peki devlet çocuklar üzerin-

de hak ihlali yaptığında devreye han-

gi yapı girecektir? Bu, uluslararası hu-

kuku uzun süre meşgul eden bir konu 

olmuştur. Küreselleşen dünya, deği-

şen sınırlar, devletlerin çakışan çıkar-

ları yüzünden çıkan savaşlar ve artan 

terör olaylarıyla beraber, mağduri-

yetleri had safhaya ulaşan çocukla-

rın durumu, söz konusu çocuk huku-

kunun uluslararasılaşmasını kaçınıl-

maz hale getirmiştir.

Bu anlamda Batı’daki ilk kurumsal 

çalışmalar çocuklar için Uluslararası 

Yardım Örgütü’nün 1920 yılında ku-

rulmasıyla başlamıştır. Kurulan bu ör-

güt başlangıçta yalnızca savaşlardan 

zarar gören ülke çocuklarının ihtiyaç-

larını gidermeyi amaçlamıştır. Yapılan 

çalışmalar daha planlı ve geniş kap-

samlı bir çocuk hakları programının 

düzenlenmesini sağlamıştır. Söz ko-

nusu dönüşüm, 26 Eylül 1924 tari-

hinde, Milletler Cemiyeti Genel Ku-

rulu’nun hazırladığı, “Çocuk Hakla-

rı Bildirgesi”nde kendisini göstermiş-

tir. Bu belge, çocuklarla ilgili ilk geniş 

kapsamlı uluslararası düzenlemedir.

2. Dünya Savaşı’nın patlak verme-

siyle sekteye uğrayan çocuk hakları-

nın uluslararasılaştırılmasına yönelik 

bu girişim, 24 Ekim 1945 tarihinde 

kurulan Birleşmiş Milletler’in (BM) ya-

yımladığı İnsan Hakları Evrensel Bil-

dirgesi’nde de kendisine yer bulama-

mıştır. Bildirgenin çocuk haklarıyla il-

gili özel düzenlemelere yer vermeme-

si yeni bir uluslararası çalışmayı ge-

rekli kılmıştır. Yapılan çalışmalar so-

nucunda 20 Kasım 1959’da BM Ge-

nel Kurulu, 78 ülke temsilcisinin katıl-

dığı genel oturumunda Çocuk Hakları 

Bildirgesi’ni oy birliği ile kabul etmiş-

tir. Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi’y-

le 1924 yılında başlayan bu süreç, 20 

Kasım 1989 tarihli BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’yle nihai şeklini almıştır.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Ey-

lül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye başta olmak üzere tüm İslam 

ülkelerinin de taraf olduğu bu söz-

leşme, dünya devletlerince nicel an-

lamda en çok onaylanan insan hak-

ları belgesidir. Çocuğu alakadar eden 

tüm işlerde çocuğun yararının göze-

tilmesi ilkesi, sözleşmenin mihenk ta-

şıdır. Sözleşmeyle çocuğun ırk, dil, din, 

cinsiyet farkı gözetilmeksizin; bedenî, 

ruhi, moral ve mental gelişimini sağ-

layacak yeterli bir hayat hakkına sa-

hip olması gerektiği kabul edilmekte-

dir. Bu çerçevede gerekli şartların sağ-

lanması sorumluluğu, çocuğun bakı-

mını üstlenen kişilere aittir. Ancak bu 

ödev ve yükümlülüklerin yerine geti-

rilmesinde sorumlu kişi veya devlet-

ler yeterli olamadıkları takdirde, bu 

vazife sözleşmeye taraf olan diğer 

devletlere devredilmektedir.

Çocukların eğitim, beslenme, ba-

rınma ve diğer tüm insani temel ih-

BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi 2 Eylül 

1990 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye başta olmak 
üzere tüm İslam 

ülkelerinin de taraf 
olduğu bu sözleşme, 
dünya devletlerince 

nicel anlamda en 
çok onaylanan 

insan hakları 
belgesidir.
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tiyaçlara olan erişimini birer hak sa-

yan, çocukların sömürüden ve zorun-

lu askerî hizmetten korunmasını ga-

ranti altına alan Çocuk Hakları Sözleş-

mesi’ne ABD taraf olmamıştır. Dün-

ya kamuoyu tarafından eleştiri bom-

bardımanına tutulan ABD’nin takındı-

ğı bu tutumu anlayabilmek, savaşlar 

içerisinde kavrulduğumuz şu günler-

de pek mümkün görünmemektedir.

SAVAŞ VE SAVAŞIN 

ÇOCUKLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
İnsan hakları ihlallerinin en temel 

sebeplerinden biri olan savaş duru-

mu, literatürde devlet veya ulus içe-

risindeki rakip siyasal güçler arasın-

da gerçekleşen hasım gücün iradesini 

kırmak için açıkça ilan edilmiş silahlı 

şiddet tekeli olarak tanımlanmaktadır. 

Bu tanım ilk kez Soğuk Savaş’la bir-

likte değişmeye başlamış ve mevcut 

tanımdaki değişim Sovyet Rusya’nın 

1990 tarihinde yıkılmasıyla ortadan 

kalkan iki kutuplu dünya düzeniyle 

devam etmiştir. Sovyet rejiminin yı-

kılmasına müteakip ortaya çıkan yeni 

sistemde güvenlik ve tehdit algıla-

rı farklılaşmış, algıdaki ayrışma ha-

sebiyle de etnik ve dinî kökenli yeni 

çatışmalar meydana gelmiştir. Gü-

venlik ve tehdit algılarındaki ayrışma 

neticesinde vuku bulan bu çatışma-

lar, ilkel nefreti doğurmuş; akabin-

de yaygınlaşan şiddet ise transnas-

yonal şiddet gruplarının türemesine 

neden olmuştur. 

Öte yandan, ağır insani krizlerin en 

büyük tetikleyicileri olarak da tanım-

layabileceğimiz savaşlar, toplumsal 

düzeyde onarılamaz psikososyal yı-

kımlara neden olmaktadır. Savaş es-

nasında vuku bulan ağır insan hak-

kı ihlallerinin özellikle çocuklar üze-

rinde yarattığı travmatik etkiler, on-

ların fiziksel, psikolojik ve ahlaki ge-

lişimleri üzerinde kalıcı hasarlar bı-

rakmaktadır. Doğrudan yahut dolaylı 

olarak yaşanan terör olaylarına ma-

ruz kalan çocuklar, ölüm korkusuyla 

karşı karşıya kalmaktadır.

Savaşların çocuklar açısından iki 

önemli yönü bulunmaktadır. Bunlar-

dan ilki, savaş mağduru olarak çocuk-

ların yaşadığı yıkım, yetim kalma ve 

istismara uğrama durumudur. İkincisi 

ise savaşlarda “çocuk asker” olarak 

kullanılmaları dolayısıyla yaşadıkla-

rı mağduriyetlerdir. Devletler arasın-

daki politik çatışmaların, çeşitli terö-

rist gruplar arasındaki çekişmelerin, 

radikal algıların keskinleşmesinin bir 

ürünü olan savaşlar, çocukların yara-

lanmalarına, sakat kalmalarına hat-

ta ölmelerine neden olmaktadır. Bu-

gün dünyadaki silahlı çatışmalardan 

en büyük zararı çocuklar görmektedir. 

Suçsuz yere öldürülmelerinden baş-

ka, kalıcı zararlara uğrayabilmekte-

dirler. Bunların yanında ebeveynleri-

ni, yakın arkadaşlarını ve akrabala-

rını yitirme tehlikesiyle de karşı kar-

şıya kalan bu çocuklar, hayatlarının 

kalanını yetim olarak sürdürmekte-

dirler. Bugün dünyada kayıtlı yetim 

sayısı 150 milyonu bulurken, resmî 

olmayan rakamın 400 milyonu aştığı 

tahmin edilmektedir. Fıtratları gere-

ği korunma ihtiyacı hisseden çocuk-

lar, savaşların ve çatışmaların ger-

çekleştiği kaotik ortamlarda fiziksel, 

ruhsal ve cinsel istismarlara da açık 

hale gelmektedir. Savaş esnasında 

ve sonrasında yoğun korku ve ça-

resizlik gibi duyguları sıklıkla yaşa-

yan çocuklar, başlarından geçen tüm 

kötü olayların tekrarlanacağı endişe-

sini taşımakta, dünyanın güvensiz ve 

örseleyici bir yer olduğu kanaatine 

kapılabilmektedirler.

Bilişsel ve duygusal yetileri bir hay-

li kısıtlı olan savaş mağduru çocuk-

lar, karşı karşıya kaldıkları ağır ko-
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şullarla baş etmekte zorlandıkları 

için, öfke ve huzursuzluk gibi birta-

kım saldırgan tutum ve davranışlar 

sergileyebilmektedirler. Bir müddet 

sonra ise çocuklar, yaşanan sava-

şın kendilerinden kaynaklandığına, 

bu hususta ellerinden geleni yap-

madıklarına da kendilerini inandıra-

bilmektedirler. Bu bağlamda ortaya 

çıkan kontrolsüz öfke halleri ise on-

ları toplumdan soyutlayabilmekte-

dir. Bütün bunlara ilaveten, çocukla-

rın hedeflerine yöneltemedikleri bu 

içsel kızgınlıkları, terörist gruplarca 

istismar edilmekte, çocukların ca-

sus, gözcü, cinsel köle, canlı kalkan 

ve benzeri şekillerde kullanılmaları-

nı da kolaylaştırmaktadır.

Savaşların yol açtığı mağduriyet-

lerin bir diğer biçimi olarak ortaya 

çıkan çocuk asker olgusu, yıkıcı sa-

vaş koşullarının en acı sonuçlarından 

biridir. Çocuk askerler mevcut savaş 

koşullarında “masrafsız”, “feda edi-

lebilir” tanımlamalarına uydukları ve 

manipülasyona açık oldukları için 

aktif şiddet eylemcileri haline geti-

rilmektedirler. TBMM Araştırma Hiz-

metleri Başkanlığı’nın “Silahlı Çatış-

malarda Çocuklar” adıyla yayımladı-

ğı bir araştırmaya göre, dünya gene-

linde 250.000 civarında çocuğun si-

lahlı kuvvetlerde veya silahlı grupla-

ra yardımcı hizmetlerde çalıştırıldı-

ğı kaydedilmiştir. Araştırmada, çocuk 

asker sayısının devletin resmî silah-

lı kuvvetleri dışındaki silahlı gruplar-

da hızla artmasının üç temel nede-

ninin bulunduğu belirtilmiştir: a) Fa-

kir ülkelerdeki toplumsal parçalan-

ma ve geri kalmışlık, silahlı grupla-

rın çocukları kaçırabileceği veya on-

ları gönüllü olarak silah altına ala-

bileceği hazır bir çocuk havuzu orta-

ya çıkarmaktadır. Ekonomik ve sos-

yal açıdan dezavantajlı çocuklar si-

lahlı grupların hedefindedir. b) Tek-

noloji, ölümcül silahları daha küçük, 

daha isabetli ve kullanımı kolay hale 

getirmiştir. Örneğin, 10 yaşındaki bir 

çocuk yaygın, ucuz AK-47’i silahını 

yarım saatlik bir eğitim sonrasında 

kullanabilmektedir. c) Devlet dışı ak-

törler, modern çatışmalarda çocuk-

ları, güçlerini hızlı ve kolayca arttır-

manın masrafsız ve verimli bir yolu 

olarak görmektedir. Devlet dışında-

ki silahlı gruplar (paramiliter grup-

lar, isyancılar, gerilla grupları vb.) 

genellikle çocukları zorla (kaçırma 

dâhil) silah altına almaktadır. Ba-

zen de siyasi motivasyon, kendisi-

ni veya ailesini koruma, gelir elde 

etme, intikam alma veya macera 

arzusu gibi nedenlerle de çocuklar 

“gönüllü” olarak bu gruplara katıla-

bilmektedir.

Araştırmada çocuk askerlere ilişkin 

bazı veriler şu şekildedir: BM, çocuk 

asker sayısının 250.000 ile 300.000 

arasında olduğunu tahmin etmekte-

dir. Hâlihazırda en fazla çocuk asker 

Afrika ve Asya kıtalarında bulunmak-

tadır. Latin Amerika ve Ortadoğu’da 

da çocuklar “savaşçı” olarak kulla-

nılmaktadır. Kızların çocuk askerler 

içindeki oranı için %10 ile 40 arasın-

da değişen rakamlar verilmektedir. 

Myanmar’da 350.000 kişilik or-

dunun dörtte biri 18 yaş altı çocuk-

lardan oluşmaktadır. Kolombiya’da-

ki Küçük Arılar, Sri Lanka’daki Bebek 

Tugayları ve Özgürlük Kuşları, Li-

berya’daki Küçük Adamlar, çocuk-

ların savaşçı olarak kullanıldığı bir-

kaç örnektir. Sadece Afrika kıtasın-

da, başta Angola, Burundi, Demok-

ratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sa-

hilleri, Ruanda, Sierra Leone, Sudan 

ve Uganda olmak üzere 120.000 ço-

cuk savaşçı bulunmaktadır. Demok-

ratik Kongo Cumhuriyeti’nde kulla-

nılan çocuk asker sayısının 30.000’i 

bulduğu, ülkenin doğusundaki bazı 

milis güçlerin %60’ının çocuklardan 

oluştuğu dönemler olmuştur.

PKK Terör Örgütüne Çocuk Katılımcıların Ülkelere Göre Dağılım Oranları5

Yıl Çocuk 
Katılımı

Çocuk Katılım Oranı 
(%)

1978 1 100

1983 0 0

1984 1 100

1986 1 100

1987 1 33,33

1988 2 40

1989 4 40

1990 4 40

1991 10 37,04

1992 23 43,4

1993 34 60,71

1994 19 51,35

1995 23 50

1996 23 41,82

1997 26 38,81

1998 24 27,91

1999 87 28,9

2000 17 20,99

2001 29 22,66

2002 19 20,43

2003 9 11,84

2004 19 24,68

2005 17 26,98

2006 10 20,41

2007 3 15

2008 6 19,35

2009 6 15,79

2010 0 0

2011 0 0

TOPLAM 418 29

10+30+90+150+720=
TÜRKİYESURİYEIRAK İRAN

% 1 % 9 % 15 % 72% 3

DİĞER

Yıllara Göre PKK Terör Örgütüne Çocuk Katılım Oranları6
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BM Genel Sekreteri’nin 15 Mayıs 

2014 tarihinde BM Genel Kurulu’na 

ve Güvenlik Konseyi’ne sunduğu “Si-

lahlı Çatışmalarda Çocuklar” başlık-

lı rapora göre Afganistan, Demok-

ratik Kongo Cumhuriyeti, Myanmar, 

Somali, Sudan, Güney Sudan, Suri-

ye ve Yemen resmî makamları ço-

cukları (zorunlu olarak) silah altına 

almaktadır. Aynı raporda, resmî si-

lahlı birimler dışında çocuk savaş-

çıların bulunduğu ülkeler ise Afga-

nistan, Demokratik Kongo Cumhuri-

yeti, Filipinler, Irak, Kolombiya, Mali, 

Myanmar, Nijerya, Orta Afrika Cum-

huriyeti, Somali, Sudan, Güney Su-

dan, Suriye, Uganda ve Yemen ola-

rak sıralanmaktadır. Özetle, 15 ül-

kede 51 devlet dışı silahlı örgüt ço-

cukları silah altına almakta, onla-

rı silahlı çatışmalarda kullanmakta 

veya onlara karşı ciddi ihlaller ger-

çekleştirmektedir.

Çocuk askerlerin büyük kısmı ge-

lişmekte olan ülkelerdeki resmî si-

lahlı kuvvetler dışındaki silahlı grup-

larda bulunsa da bu sorun, sadece 

gelişmekte olan ülkelerin sorunu de-

ğildir. Gelişmiş birçok ülke de 18 yaş 

altındaki çocukları silahlı kuvvetle-

rine almaktadır: Kanada’da 16 yaş, 

Avusturya ve ABD’de 17 yaş silah 

altına almada asgari yaş sınırı ola-

rak belirlenmiştir. Silah altına alma-

da asgari yaşı 16 olarak belirleyen 

İngiliz ordusunda 18 yaşın altında 

6.000 personel bulunmaktadır.  

Mart 2011’den bu yana Suriye’de 

yaşananlar da yukarıda altı çizilme-

ye çalışılan acı tablonun bir diğer 

çarpıcı örneği olarak karşımıza çık-

maktadır. Arap Baharı’yla demokrasi 

ve özgürlük talepleri artan halka aşı-

rı güç kullanarak karşılık veren Baas 

rejimi, Suriye’de ağır insan hakları 

ihlalleri gerçekleştirmektedir. İnsan 

hakları sicili öteden beri kötü olan 

Baas rejiminin orantısız güç kulla-

nımıyla vuku bulan malum savaş 

altıncı yılındadır. Son dönemde ise 

savaşın yaşandığı coğrafyanın mu-

halif ve rejim güçlerinin çatıştığı bir 

yer olmaktan çıkarak dışarıdan bir-

çok devletin vekâlet savaşları yü-

rütmeye başladığı kaotik bir alana 

tahavvül ettiği görülmektedir. Su-

riye’de rejim güçleri ve vekâlet sa-

vaşı yürüten kimselerce muhalifleri 

ve başta çocuklar olmak üzere sivil-

leri hedef alan hak ihlallerinin tam 

manasıyla savaş suçuna dönüştü-

ğü gözlenmektedir.

Asker, kadın, çocuk ayrımı göze-

tilmeden yürütülen bu savaşta, İn-

giltere merkezli Suriye İnsan Hakla-

rı Gözlemevi’nin hazırladığı rapora 

göre yaklaşık 400.000 kişi hayatı-

nı kaybetmiştir. Savaşan tarafların 

gizlilik uygulamaları nedeniyle sa-

yıyı tam olarak belgeleyemedikleri-

ni ifade eden Gözlemevi yetkilileri, 

bu verilerin daha da yüksek olabi-

leceğini belirtmektedir. Bu minvalde 

Suriye İnsan Hakları Örgütü tarafın-

dan hazırlanan bir diğer rapora göre 

ise, çatışmalarda ölen sivillerin sa-

yısı 176.678’dir. Bunların 18.242’si 

çocuk, 18.457’si kadın, 11.427’si iş-

kence altında ölen kişilerdir. Bunlar 

dışında ayrıca 27.496 silahlı mu-

halifin de çatışmalarda öldüğü tah-

min edilmektedir. Söz konusu rapor-

da rastgele yapılan bombardıman-

lar ve silah atışlarının en büyük kur-

banlarının da yine kadın ve çocuklar 

olduğu belirtilmiştir. Raporda ayrı-

ca 23 Eylül 2014’ten itibaren ABD 

öncülüğünde DAEŞ’le mücadele et-

mek için kurulan koalisyon birlikle-

rinin yaptığı hava saldırılarında da 

çok sayıda sivilin hayatını kaybet-

tiği kaydedilmiştir.

Altıncı yılındaki Suriye Savaşı’nda 

milyonlarca Suriyeli evlerini terk et-

mek zorunda kalmıştır. Savaşın baş-

lamasıyla farklı ülkelere sığınan Su-

riyelilerin geleceğe ilişkin durumla-

rıysa belirsizliğini korumaktadır. Bu 

insanların yeme, içme, barınma, eği-

tim gibi temel insani hakları tehlike 

altındadır. 2,7 milyondan fazla Suri-

yeliye ev sahipliği yapan Türkiye’nin 

özellikle eğitim çağındaki 750.000 

çocuk ve gencin eğitimleri için ciddi 

bir çalışma yürüttüğü gözlenmekte-

dir. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı okullarda gerekse Suriyeli eği-

timcilerin kendilerinin kurduğu okul-

larda halen 400.000’e yakın çocuk 

eğitim görmektedir. Birkaç yıl için-

de de okul çağındaki bütün çocuk-

ların okula kazandırılması hedeflen-

mektedir. Kendilerine ayrılan mül-

teci kamplarında yaşayan Suriyeli-

lerin su, temizlik, sağlık hizmetleri, 

eğitim, gıda ve diğer tüm ihtiyaçla-

rı Türkiye tarafından karşılanmak-

tadır. Türkiye 2012 yılından itibaren 

mülteci sayısının katlanarak artma-

sı üzerine BM’den yardım istemiştir. 

Avrupalı devletler de Avrupa’ya sı-

ğınmacı akınının durdurulması şar-

tıyla Türkiye’ye 3 milyar avro yar-

dım yapacaklarını beyan etmişler-

dir, ancak bu yardımı birtakım ko-

şullara bağlamış olmaları nedeniy-

le anlaşmanın uygulanma ihtimali 

zayıflamıştır.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı veri-

lerine göre 325.000 Suriyeli çocuğun 

okullara veya geçici eğitim merkez-

lerine kayıtlı olduğu ülkemizde, okul 

çağında olduğu halde eğitim imkân-

larından yararlanamayan 400.000’e 

yakın Suriyeli sığınmacı çocuk ve 

genç için hızlı eylem planları uygu-

lamaya konulması gerekmektedir. 

Dünya genelindeki Suriyeli mülteci 

sayısının yaklaşık 5 milyon olduğu 

tahmin edilmektedir. Birçok ülkede 

çok kötü şartlarda oluşturulan mül-

teci kamplarında kalan bu insanla-

rın trajik durumları görmezden ge-

linemeyecek kadar hassas bir nok-

tadır. Özellikle çocukları, anlayama-

dıkları bir savaşın mağduru olarak 

sıcak yuvalarından çok uzaklarda 

bir çadırda büyümeye mahkûm et-

mek, onların geleceklerini çalmak-

la eş anlamlıdır.

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİN 

ÇOCUKLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Çocukların büyüme ve gelişme dö-

nemlerinde, fiziksel ve psikolojik sağ-

lıklarını olumsuz yönde etkileyen her 

türlü davranış biçimi çocuk istisma-

rı ve ihmalinin kapsamı alanına gir-

mektedir. İnsanlık tarihinin başlan-

gıcından itibaren görülen ve üzerine 

konuşulan çocuk istismarı, ilk defa 
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1860 yılında tıbbi literatürde yeri-

ni almıştır. Muhtevası itibarıyla ço-

cuk istismarı, “çocuğun toplumsal 

kurallar yahut yetişkin kişiler tara-

fından maruz kaldığı uygunsuz ve 

hasar verici eylemlerin/eylemsiz-

liklerin tümü” olarak da tanımlan-

maktadır. Bu durumlar, fiziksel is-

tismar, duygusal istismar, cinsel is-

tismar ve çocuk ihmali olmak üze-

re dört ana başlık altında kategori-

ze edilmektedir. İstismar ve ihma-

lin farklı şekilleri aileleri, toplumla-

rı, sosyal kuruluşları, yasal sistem-

leri, eğitim sistemlerini ve iş alan-

larını etkileyen büyük bir halk sağ-

lığı sorunudur. 

Söz konusu başlıklardan fiziksel 

istismar; çocuğun kaza dışı neden-

lerle şiddet kullanılarak yaralanma-

sı durumu olarak tanımlanabilir. Fi-

ziksel istismar, 18 yaşından küçük 

her çocuk ya da gencin, ebeveynle-

ri yahut sorumluluğu altında bulun-

dukları kişiler tarafından sağlıkları-

na zarar verilecek biçimde fiziksel 

hasara uğratılması durumu olarak 

da terminolojide yerini almıştır. Bu 

hasara ebeveyn veya mesul olan 

kişi elle sebebiyet verebileceği gibi 

sert bir cisimle vurarak, iterek, ısıra-

rak ya da yakarak da neden olabil-

mektedir. Ayrıca yetersiz beslenme 

ve giydirilme, eksik bakım ve hijye-

nik olmayan koşullar da fiziksel is-

tismarın kapsamı alanındadır. 

Duygusal istismar ve ihmal, çevre-

deki yetişkinler tarafından çocuğun 

kişiliğini zedeleyici, duygusal gelişi-

mini engelleyici, onurunu kırıcı ta-

vır ve davranışların tümüdür. Mev-

zubahis istismar, çocuk ve ergenle-

rin en sık yaşadıkları durum olma-

sına karşın, yasal olarak tanımında 

ya da anlaşılmasında zorluklar ya-

şanmaktadır. Genel itibarıyla sözel 

olan veya çok ağır cezaları içeren bu 

tutum, çocuğa yeterli duygusal des-

teğin sağlanmaması, sevgi gösteril-

memesi, cinsel ya da fiziksel şidde-

te uğradığı zaman sessiz kalınma-

sı şekliyle de zuhur edebilmektedir.

Cinsel istismar ise; psikososyal 

gelişimini tamamlamamış çocuğun 

herhangi bir yetişkin tarafından cin-

sel amaçla istismar edilmesidir. Söz 

konusu durum, çocuğa temas ile 

olabileceği gibi, teşhir, röntgen ve 

pornografi gibi yöntemler kullanıl-

ması şeklinde de kendini göstere-

bilmektedir.

Kabaca çocuk istismarı olarak ad-

landırılan bu hususlara sebebiyet 

verenler, herhangi bir dine, kültü-

re mensup ya da belirli ekonomik 

koşullara sahip olanlar gibi net bir 

şemayla gruplara ayrılamamakta-

dır. Ancak söz konusu durum birey-

sel bağlamda ele alındığında, çocuk 

istismarına sebebiyet veren kişile-

rin bilişsel, duygusal ve davranışsal 

sorunlarının olduğu gözlemlenmiştir. 

Aynı zamanda bu kişilerin çoğunun 

uyuşturucu madde kullandığı ve ço-

cukluk dönemlerinde benzer travma-

lara maruz kaldıkları da bilinmekte-

dir. İnsanlık tarihi boyunca üzerine 

sıklıkla konuşulan bu durum, ma-

ruz kalan çocuklarda çatışmalı ruh 

hallerine, bilişsel yetilerde hasar-

lara, akademik anlamda başarısız-

lıklara neden olmaktadır. Saldırgan 

ve suça yönelik davranışlar, kaygı 

bozuklukları, intihara meyil, kâbus-

lar, fobiler, dikkat dağınıklığı, hipe-

raktivite yine en çok istismara ma-

ruz kalan çocuklar da görülmektedir.

Demografik veya sosyoekonomik 

düzeyle ilgili belirgin bir bağlantısı 

saptanamayan çocuk istismarı ko-

nusu, son birkaç yıldır daha sık gün-

deme gelmeye başlamıştır. 21. yüz-

yılda meydana gelen savaşlar, do-

ğal afetler, kişisel bazda yıkımla-

ra neden olan toplumsal ve ahlaki 

problemler, devletlerin sosyal poli-

tikalarındaki yetersizlikler çocuk is-

tismarının artmasına neden olmak-

tadır. Savaş veya farklı sebeplerle 

yurtlarından edilen, ailelerini kay-

bettikleri için korumasız kalan ço-

cukların durumu ve özellikle anne-

nin eşlik ve kadınlık rollerinin ailenin 

büyük kız çocukları tarafından dev-

ralınması gibi hususlar, artan istis-

mar vakalarının sebepleri arasında-

dır. Toplumun her kesimini derinden 

etkileyen sosyal bir sorun olan ço-

cuk istismarı konusunun, istatistik-

ler ve yaşanan olaylar değerlendi-

rildiğinde kaygı verici bir yöne ev-

rildiği görülmektedir.

BM’nin 2014 yılında dünya çapın-

da çocuklara yönelik istismara iliş-

kin yayınladığı bir raporda, her 10 

kız çocuğundan birinin cinsel istis-

mara maruz kaldığı ifade edilmek-

tedir. 190 ülkeden edinilen veriler 

dikkate alınarak hazırlanan rapor-

da ayrıca cinayete kurban giden ço-

cuk ve ergen sayısının 2012 yılın-

da 95.000’i bulduğu belirtilmektedir.

Bu durum Brezilya, Guatemala, 

Kolombiya, Panama, Venezuela gibi 

Latin Amerika ve Karayip ülkelerin-

de 10 ila 19 yaş arasındaki erkekler-

de görülen ölüm nedenlerinin başın-

da gelmektedir. Yine BM raporları-

na göre 58 ülkede çocukların %17’si 

ağır fiziksel cezalara maruz kalmak-

tadır. Her 10 yetişkinden üçününse 

bu davranış biçimini çocuğun ye-

tişmesi için gerekli gördüğü tespi-

ti de raporda dikkat çeken husus-

lar arasındadır.

Çocuk istismarıyla alakalı bir di-

ğer kan dondurucu hadise de Uzak 

Doğu Asya’nın en fakir ülkelerinden 

biri olan Endonezya’da yaşanmak-

tadır. Sürdürülebilir nitelikte çeşitli 

ekonomik altyapıya sahip olmayan 

Endonezya’nın Batı Java bölgesin-

de aileler, geçimlerini kız çocuklarını 

kadın ticareti yapan kişi veya grup-

lara yüklü miktarlarda para yahut 

lüks bir ev karşılığında satarak ka-

zanmaktadır. Yaşları 15-16 ve üzeri 

olarak değişen, fuhuş yapmaya zor-

lanan kız çocuklarının bu içler acısı 

durumu, söz konusu yerel halk tara-

Çocuk istismarı, 
“çocuğun toplumsal 

kurallar yahut 
yetişkin kişiler 

tarafından maruz 
kaldığı uygunsuz 

ve hasar verici 
eylemlerin/

eylemsizliklerin 
tümü” olarak da 

tanımlanmaktadır.
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fından oldukça normal karşılanmak-

tadır. Öyle ki aileler, kız çocuk sahibi 

olduklarında, ilerleyen zamanlarda 

herhangi bir maddi sıkıntıya düşer-

lerse bu çocukların kendilerine maddi 

katkı sağlayacağı düşüncesiyle kut-

lama yapmaktadırlar. Yalnızca evlen-

dikleri takdirde böyle bir şeye maruz 

kalmaktan kurtulabilen kız çocukla-

rı, ne geleceğe dair hayaller kurabil-

mekte ne de eğitim hayatlarına de-

vam edebilmektedirler. Ayrıca, ebe-

veynleri tarafından ticari gelir kapı-

sı olarak görülen bu çocuklar, yap-

maya zorlandıkları iş sebebiyle bir 

müddet sonra sağlıklarını da yitire-

rek AIDS ve benzeri ölümcül hasta-

lıklara yakalanmaktadırlar.8

Amerika’da yapılan bir çalışmada  

acil polikliniğine gelen beş yaş altı 

çocuk yaralanmalarının %10’unun 

istismara bağlı olduğu belirtilmek-

tedir. Güney Afrika’da çocukların 

%26,3’ünün cinsel taciz/tecavüze uğ-

radığı bildirilirken, İsrail’de yapılan bir 

çalışmada öğrencilerin %22,2’sinin fi-

ziksel, %29,1’inin duygusal istisma-

ra uğradığı tespit edilmiştir.  Yine İs-

rail’de, Devlet Denetçisi Yosef Sha-

pira’nın 2015 yılında yayımladığı bir 

rapora göre 6.000 çocuğun cinsel, 

13.000 çocuğun ise fiziksel istisma-

ra maruz kaldığı saptanmıştır. İnsan 

Hakları Örgütü tarafından yayımla-

nan bir diğer raporda, İsrail polisle-

ri tarafından gözaltına alınan Filis-

tinli çocukların tacize uğradığı ifade 

edilmektedir. 2015 yılından itibaren 

tam dokuz cinsel istismar vakası bel-

gelenmiştir. İsrailli askerlerin Filistinli 

çocuklara uyguladığı fiziksel ve cinsel 

istismarların çocuklar üzerinde ciddi 

travmalara yol açtığı da yine rapor-

da belirtilmiştir.

Dünyadaki çocuk istismarı konu-

su spesifik olaylar baz alınarak in-

celendiğinde de durumun evrensel 

bir sorun olduğu bir kez daha görül-

mektedir. Fransa’nın Lyon kentin-

de bulunan Katolik Kilisesi’ndeki 

Bernard Preynat isimli papazın 

çocuklara yaptığı cinsel istismar, 

yalnızca 2015 yılında ABD’li 133 

askerî personelin çocuklara karşı 

işlenen cinsel suçlardan almış ol-

duğu hükümler, dava konusu ol-

muş onlarca benzer olaydan sa-

dece birkaçıdır.

Suriye Savaşı’yla birlikte mül-

teci konumuna düşen milyonlar-

ca insanın sığındıkları kamplarda 

yaşanan taciz ve tecavüz vakala-

rıysa söz konusu durumun bam-

başka bir boyutunu oluşturmak-

tadır. Örneğin Fransa’daki Calais 

Mülteci Kampı’nda yaşları 14 ila 

16 arasında değişen yedi erkek 

çocuğun tecavüze uğraması, kü-

resel ölçekte çocuk haklarının ne 

denli ihlal edildiğini sarih bir bi-

çimde ortaya koymaktadır.

Soruna Türkiye üzerinden ba-

kıldığında, istismarın birinci sıra-

da aile içinde gerçekleştirildiği, bunu 

okulların, kolluk kuvvetlerinin, sokak-

ların, çocuk bakım yuvalarının, tu-

tuklu ve hükümlü olan çocukların tu-

tuldukları kurumların ve çalıştıkla-

rı iş yerlerinin izlediği saptanmıştır. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu’nun hazırladığı 2006-2011 

yıllarını kapsayan raporda, hakların-

da koruma kararı alınan çocukların 

%18,6’sının anne ve babasının ihmal 

ve istismarına maruz kaldığı için ko-

runmaya alındığı bildirilmiştir. Emni-

yet Genel Müdürlüğü istatistiklerin-

de 2002-2005 yılları arasında 0-10 

yaş arası 27.782 çocuğun suç mağ-

duru olmaları nedeniyle merkezlere 

getirildiği bildirilmektedir. Yine Tür-

kiye’de sekiz ilde, yaşları 4-12 ara-

sında toplam 16.100 çocuk üzerin-

de yapılan bir çalışmada kız çocuk-

ların %34,6’sının, erkek çocukların 

%32,5’inin fiziksel istismara uğradı-

ğı saptanmıştır. İstismarı uygulayan-

ların %77’si aile üyelerinden, %11’i 

akrabalardan, %2’si çocuk ile irtibatı 

olan diğer kişilerden (öğretmen, ba-

kıcı vb.) oluşmaktadır.  Adalet Bakan-

lığı verilerine göre ise sadece 2014 

yılında Türkiye’de açılan “çocuğa ta-

ciz davası” sayısı 40.000’dir. Bu da-

vaların 24.285’i karara bağlanmıştır. 

Sonucu itibarıyla mahkûmiyet kararı 

verilen dava sayısı ise 13.968’dir. Her 

ay Adli Tıp Kurumu’na gelen cinsel is-

tismar vaka sayısınınsa 650 civarın-

da olduğu belirtilmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-

ğı, meclis soru önergelerine verilen 

cevaplar, sivil toplum kuruluşları ile 

akademisyenlerin araştırmaları ve 

günlük gazetelere yansıyan olay-

lardan elde edilen istatistiki verilere 

göre çocuk pornografisinin en yay-

gın olduğu ülkelerden biri olan Tür-

kiye’de, çocuklara karşı cinsel saldırı, 

taciz, tecavüz davalarında 2008’den 

2013’e kadar yaklaşık %400 oranın-

BM ASKERLERİNE YÖNELİK 
CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI
Dünyanın pek çok çatışma bölgesinde sivillerin güvenliğini sağlamakla görevli BM’ye 
bağlı askerler, zaman zaman cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

BM İstikrar Misyonu (MINUSCA) askerleri 2015’ten bu yana 171 cinsel istismar olayına ka-
rışmakla suçlandı.

2016: BM’ye göre ocak ve mart aylarında Burundili ve Faslı askerlerin karıştığı 25’ten fazla cin-

sel istismar olayı yaşandı. Takip eden aylar içerisinde 100’e yakın yeni vakanın olduğu belirtiliyor.

2015: MINUSCA’ya bağlı askerlere yönelik Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cum-

huriyeti’nde 38 cinsel istismar suçlaması bulunuyor.

2014: Geçen yıl Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görevli Fransız askerlerinin 2014’te altı çocuğa cin-

sel istismarda bulundukları iddiaları ortaya atılmıştı. MINUSCA’ya bağlı Burundili ve Gabonlu as-

kerlerin de söz konusu istismar vakasına karıştığı öne sürüldü.

MINUSCA, Ocak ayında cinsel istismarla suçlanan 925 Demokratik Kongolu askerin ülkelerine 

geri gönderilmesine karar verdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, mağdur olduğu söylenilen çoğu çocuk 

toplam 108 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirtti.
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da bir artış yaşanmıştır. Buna göre, 

çocuğa karşı işlenen cinsel taciz, sal-

dırı ve istismar suçları ile ilgili dava-

ların sayısı, 2008’de 7.500, 2009’da 

13.812 iken, 2011’de 18.334’e yük-

selmiştir.

Çocuk istismarı mevzusu, tüm 

dünya halkları açısından ciddi bir 

sorundur. Önlem alınmaması halin-

de nesiller boyu sürecek bir döngü 

haline dönüşebilecek bu olgu, gele-

ceği de tehdit etmektedir. Zira şid-

det ve cinsel istismar gibi durumla-

ra maruz kalan bir çocuğun yaşadı-

ğı tüm kötü şeyleri ileriki yaşlarında 

bir başkasına aynı şekilde yaşatma 

eğilimi, bunu nesillerin geleceğini et-

kileyen bir olguya dönüştürmektedir. 

Çocuk istismarının önlenmesi konu-

sunda kapsamlı biçimde hukuki, si-

yasi, ahlaki, dinî ve ailevi boyutları 

içeren bir önlemler politikası hazır-

lanmalıdır. Bu yapılmaz ise, toplum-

ların hayati dinamikleri sosyal, kül-

türel ve ahlaki açıdan tahribata uğ-

ramaya devam edecektir.

YOKSULLUK VE YOKSULLUĞUN 

ÇOCUKLAR 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ülkeden ülkeye, sebepleri ve boyutla-

rı farklılık gösteren yoksulluk, insanlı-

ğın çözmek için büyük uğraşılar verdi-

ği problemlerin başında gelmektedir. 

BM’nin yapmış olduğu tanıma göre 

yoksulluk; bireyin beslenme, giyinme, 

barınma, eğitim gibi temel hakların-

dan yoksun olması durumudur. Birey-

lerin günlük temel ihtiyaçlarını karşı-

layacak ekonomik, coğrafi, siyasi ye-

terliliğe sahip olmama hali de yoksul-

luğun bir başka tanımını ifade etmek-

tedir. Doğal afetler, çölleşme, ülke yö-

netimlerindeki yozlaşmaların getirdiği 

eksik ve yanlış politikalar, işsizlik, hız-

lı nüfus artışı, beyin göçü gibi deği-

şen şartlar, ortaya çıkan yeni ihtiyaç-

lar, farklılaşan coğrafi koşullar yok-

sulluğun sebeplerini oluşturmaktadır. 

Bunun yanı sıra yoksulluk, hem geliş-

miş hem de gelişmekte olan ülkelerde 

kendisini farklı şekillerde gösterebil-

mektedir. Açlık, salgın hastalıklar, ço-

cuk işçiliği, bunların sonucunda vuku 

bulan ölümler, yoksulluğun farklıla-

şan yüzleri arasında yerini almaktadır.

Toplumların her kesimi açısından 

araştırılması, üzerine konuşulması 

gereken bir sorun olan yoksulluğun 

en çok etkilediği kesim ise çoğunluk-

la çocuklar olmaktadır. Çocuğun ge-

lişimiyle doğrudan ilgili olan iyi bes-

lenme, iyi bir hayata sahip olma, gü-

zel bir dünyada yaşama, iyi giyinme, 

uygun koşullarda barınma, eğitim gibi 

haklar, yoksulluk nedeniyle sağlana-

mamaktadır. BM’nin 2013 yılında kü-

resel alanda yaşanan “Çocuk Ölümleri” 

hakkındaki raporunda açlık ve salgın 

hastalıklar sebebiyle hayatını kaybe-

den çocuk sayısının 2012 yılında 6,6 

milyon olduğu, bu çocukların beş yaşı-

na dahi gelmeden hayatlarını kaybet-

tikleri belirtilmektedir. Çocuk ölümle-

rinin en çok Hindistan, Nijerya, Pakis-

tan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 

ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkeler-

de meydana geldiği de raporda bah-

si geçen konular arasındadır.

Çocuk haklarının ihlaline dair diğer 

örnekler Suriye’nin abluka altına alı-

nan değişik kentlerinde yaşanmakta-

dır. Bilhassa başkent Şam’da bulunan 

Yermük Mülteci Kampı ile Lübnan sını-

rına yakın Madaya kentinden dünya-

ya yansıyan acı tablolar, buralarda ya-

şanan dehşeti gözler önüne sermiştir. 

Bu yerleşim bölgelerinde birçok kadın 

ve çocuk açlıktan hayatını kaybetmiş, 

insanlar kedi, köpek, ağaç yaprakları, 

ot ve kendi dışkılarıyla beslenmek zo-

runda kalmıştır. Uluslararası baskılar 

ardından bölgeye girmesine izin ve-

rilen insani yardımlar ise bölgede ya-

şayan insanların ihtiyaçlarını giderme-

de yetersiz kalmıştır. Örneğin sadece 

Madaya kasabasında Ocak 2016’da 

13.000 çocuğun ölüm tehlikesi altın-

da olduğu, yaklaşık 400 çocuğun ye-

tersiz beslenme sonucu durumunun 

ağırlaştığı, beşi çocuk olmak üzere 

toplam 36 kişinin açlık sebebiyle ha-

yatını kaybettiği tespit edilmiştir. 

İlaca ve temiz su kaynaklarına eri-

şim, sağlık hizmetlerinin iyileştirilme-

si, beslenmenin yeterli hale getirilme-

si, kuraklık ve salgın hastalıklarla mü-

cadele gibi unsurlar yoksulluğun doğ-

rudan etkilediği sorun alanlarıdır. Yine 

savaş halinde olan bölgelerin durumu, 

uluslararası arenada çıkarları sürekli 

çatışan devletlerin sorumsuz tutum-

Türkiye’de 
çocuklara karşı 

cinsel saldırı, taciz, 
tecavüz davalarında 

2008’den 2013’e 
kadar yaklaşık 

%400 oranında bir 
artış yaşanmıştır. 

Günlük 1,25 Doların Altında Yaşayan Farklı Yaş Aralıklarındaki Çocukların Yüzdesi-201011

Gelişmekte olan ülkelerdeki 12 yaşın 
altındaki çocukların yoksulluk oranı

Düşük gelirli ülkelerdeki 13 - 18 yaş 
arasındaki çocukların yoksulluk oranı

% 19

% 32

% 42

% 52

Gelişmekte olan ülkelerdeki 13 - 18 yaş 
arasındaki çocukların yoksulluk oranı

Düşük gelirli ülkelerdeki 12 yaşın altındaki 
çocukların yoksulluk oranı



AR
AŞ

TI
RM

A 
18

Ul
us

la
ra

ra
sı
 H

uk
uk

1817

TE
M
M
UZ

 2
01

6
ları, dünya halklarının karşı karşıya ol-

duğu yoksulluk sorununun ilerleyen 

dönemlerde de artarak devam ede-

ceğine işaret etmektedir. 

Açlık ve salgın hastalıklar sonucu 

ölümler haricinde, yoksulluğun çocuk-

lar üzerindeki örseleyici bir başka bo-

yutu da çocuğun maddi gelir kaynağı 

olarak görülmesi mevzuudur. Aileleri 

tarafından bir hayat poliçesi olarak 

görülen çocuklar, aile bütçesine kat-

kıda bulunmak, evi geçindirmek, yok-

sullukla mücadele etmek gibi gerek-

çelerle çalıştırılmaktadır. “Çocuk işçi” 

denilen kavramın muhtevasını oluş-

turan, iradi yeterliliğe sahip olmayan 

çocukların çalıştırılması hadisesi, ço-

cuk haklarının ihlaline, bununla birlik-

te birçok ahlaki problemin de ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır.

Yaşanan bu hak ihlalleri, toplumsal 

manada büyük kırılmalara sebebiyet 

vermekte, eğitim ve oyun hakları el-

lerinden alınarak çalıştırılan çocukla-

rın yaşadığı fiziksel ve ruhsal prob-

lemler, ilerleyen dönemlerde onların 

sağlıksız bireylere dönüşmesine se-

bep olmaktadır. Yetişen bu sağlıksız 

bireyler dünya toplumlarının tamamı 

için ciddi bir tehdit unsurudur. Emeğin 

en savunmasız halini oluşturan çocuk 

işçiler, dışlanma, yaşanılan topluma 

adapte olamama, insanlara yaban-

cılaşma gibi durumlarla karşı karşı-

ya kalmaktadır. Çalıştıkları için eğitim 

hakları ellerinden alınan bu çocuklar, 

istihdamın en tehlikeli ve ucuz alan-

larında kullanılmaktadır.

Türkiye özelinde çocuk işçilerin ça-

lışma nedenleri TÜİK’in 2012 yılı çalı-

şan çocuklar anketi sonuçlarına göre 

şu şekildedir: 6-17 yaş grubundaki 

çocukların %41,4’ünün “hane hal-

kı gelirine katkıda bulunmak” için, 

%28,7’sinin “hane halkının ekono-

mik faaliyetlerine yardımcı olmak” 

için, %15,2’sinin ise “iş öğrenmek, 

meslek sahibi olmak” için çalıştıkları 

tespit edilmiştir. Ailenin isteği üzeri-

ne çalışan çocukların oranı %6, ken-

di ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

çalışan çocukların oranı ise %6,8 ola-

rak belirlenmiştir.13

Haftalık ortalama fiilî çalışma sü-

resi okula devam etmeyen çocuklar 

için haftalık 54,3 saat ile Türkiye’nin 

çalışma saatleri ortalamasının üstün-

dedir.14 Ücretli, yevmiyeli veya kendi 

hesabına çalışan çocukların %52’si 

2012 yılında aylık 400 TL’lik bir ge-

lirle çalışmak zorunda kalmıştır.15 Üc-

retli veya yevmiyeli olarak çalışan ço-

cukların %3,4’ü sakatlanma veya ya-

ralanma yaşamıştır; %34’ü aşırı yo-

rulmaktadır; üçte birine iş yerinde ye-

mek verilmemektedir; %36’sının haf-

talık izni yoktur. Yıllık ücretli izin, ça-

lışan çocukların %89’u için söz konu-

su değildir. Mesleki eğitim için çalı-

şanların oranı %21,7 seviyesindedir.16

Küresel ölçekteyse bu rakam Ulus-

lararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafın-

dan “Dünyadaki Çocuk İşçiler 2015” 

adlı raporda açıklanmıştır. Raporda, 

düşük gelirli ülkelerde çocukların yak-

laşık %30’unun 15 yaşında çalışma-

ya başladığına dikkat çekilmektedir. 5 

ila 14 yaş grubu arasında dünya ge-

nelinde 120 milyon çocuk işçinin bu-

lunduğu da raporda yer alan sayısal 

veriler arasındadır. Çocuk iş gücünün 

kullanımı, hem gelişmiş hem de Latin 

Amerika, Ortadoğu, Asya ve Afrika’da-

ki gelişmekte olan pek çok ülkede bü-

Dünyada Günlük Gelirin 1 Doların Altında Olduğu/Olacağı Yerler17

Farklı Metedolojiler Kullanılarak Tanımlanan Türkiye’deki Yoksulluk Oranları (%)18
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tün üretim sektörlerinde kendini gös-

termekle birlikte, az gelişmiş ülkeler-

de yoğunluk kazanmaktadır.

Kentsel bölgelerde yaşayan çocuk-

lar; sanayi ve hizmet ağırlıklı sektör-

lerde, örneğin ev işlerinde, çocuk ba-

kıcılığında, dükkânlarda, küçük atöl-

yelerde, restoranlarda çalıştırılırken, 

kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar 

ev işlerinin yanı sıra tarım ve hay-

vancılık sektöründe çalıştırılmaktadır. 

Gerek kentsel gerekse kırsal alanda 

yaşayan çocuklar söz konusu işler 

dolayısıyla fiziksel ve ruhsal açıdan 

olumsuz etkilenmekte, hastalanmak-

ta ya da sömürüye maruz kalmak-

tadır.19 Kişisel yatkınlık ve yetenek-

leriyle birlikte psikolojik gelişimleri 

dikkate alınmadan çalışmak zorun-

da bırakılan çocuk işçilerin yaşadık-

ları travmalar onları toplumdan so-

yutlamaktadır. Ayrıca çalışmak zo-

runda kalan çocuklarda madde ba-

ğımlılığının daha yüksek olduğu tes-

pit edilmiştir. Dünyanın güvensiz ve 

iyi bir yer olmadığı hissine kapılan 

bu çocukların diğer çocuklara naza-

ran suça eğilimlerinde bir artış oldu-

ğu da yapılan araştırmalarda ortaya 

çıkan sonuçlardan bir tanesidir. Yine 

yapılan birçok araştırma, çocukluk 

döneminde yoksul olan kesimin iler-

leyen yaşlarda da yoksullukla karşı 

karşıya kaldığını göstermiş, vuku bu-

lan bu kısır döngünün ciddi toplum-

sal riskleri tetiklediği ifade edilmiştir.

değerlendirmenin ve anlayışın 

gelişmesi için konulan amaç-

ları içermektedir. 

Mutlak yoksulluk ve açlık sı-

nırının altında yaşayan kişi sa-

yısının yarıya indirilmesi, dün-

yadaki her bireyin ilkokul eği-

timini tamamlaması, toplum-

sal hayatta cinsiyet eşitliğinin 

öne çıkarılması, beş yaş altı 

çocuk ölümlerinin ve gebelik 

esnasında anne ölüm oran-

larının azaltılması ile dünya 

toplumlarını tehdit eden sal-

gın hastalıkların yayılmasının 

önlenmesi, çevresel sürdürü-

lebilirliğin sağlanması, yardım-

ların artırılarak borç yükünün 

azaltılması gibi maddelerden 

oluşan bu milenyum hedefle-

rinin 1990 yılından başlaya-

rak 2015 yılına kadar, 25 yıl-

lık bir süre içerisinde gerçek-

leştirilmesi planlanmıştı.

İnsanlığın içerisinde bulun-

duğu türlü yıkımların gideril-

mesi adına konmuş olan he-

deflere rağmen bugün ne yazık 

ki 1,2 milyar insan hâlâ yok-

sulluk içerisinde yaşamakta-

dır. Dünyanın çeşitli bölgele-

rinde çıkan savaşlar yüzün-

den birçok insan vatanlarından, 

evlerinden göç etmek zorun-

da kalmıştır. Savaş sebebiyle 

pek çok kadın ve çocuk haya-

tını kaybetmiş, sağ kurtulma-

yı başaran kadın ve çocuklar 

da istismarın her türüne ma-

ruz kalmaya devam etmiştir.

Hazırlanan bu rapor kapsa-

mında bahsedilen tüm sorun-

lar ile özel anlamda çocuk hak 

ihlalleri sorununu toplumların 

iktisadi kalkınmalarını sağla-

madan, kişi başına düşen millî 

geliri arttırmadan, sosyal dev-

let anlayışını uluslararası are-

SONUÇ
Bir toplumun gelişmişliğinin en 

önemli göstergelerinden olan “ço-

cukların durumu” meselesi, dünya 

genelinde ne yazık ki sıkıntılı bir gö-

rünüm arz etmektedir. Toplumsal 

hayatın sağlıklı bir şekilde ilerleme-

si ve şekillenmesinde mihenk taşı 

olan çocuk, modern olarak adlandı-

rılan 21. yüzyılda hâlâ şiddet, cinsel 

istismar, kötü muamele ve benzeri 

yüz kızartıcı durumlarla karşı karşı-

ya kalmaktadır. Ayrıca korunmaya 

ve bakıma muhtaç oldukları defa-

atle tekrar edilen çocuklar, değişen 

ve dönüşen dünyayla birlikte taktik-

leri ve usulleri de farklılaşan savaş 

ortamlarına ve bu ortamların fizik-

sel, psikolojik, zihinsel ve ahlaki ge-

lişimlerini zedeleyici varyasyonları-

na da şahitlik etmektedir. Söz konu-

su bu mecburi ve utanç verici şahit-

lik, onların bedenî ve ruhi gelişim-

lerinde ciddi hasara neden olmak-

ta; bu hasar, içerisinde bulundukla-

rı toplumun geleceğine ilişkin dina-

mikleri de olumsuz etkilemektedir.

İnsan, özel anlamda çocuklarla 

alakalı olarak sebebiyet verdiği bu 

yıkıma yine kendi eliyle çözüm bul-

mak zorundadır. Çünkü modern top-

lum ve modern toplumun düzenle-

yici erkleri, çocuğun fiziki, psikolojik, 

zihinsel ve ahlaki gelişimi için uy-

gun koşulların sağlanmasında en te-

mel sorumlulardan biridir. Söz ko-

nusu bu sorumluluk bilincinde olan 

kişi ve yapılar, çocukların ihlal edi-

len haklarına ilişkin türlü yollarla 

çözüm arayışına girmiştir. Bu ara-

yışın bir ürünü de bütün ülkelerin 

karşı karşıya kaldığı sosyal, iktisa-

di, hukuki ve çevresel sorunlara çö-

züm üretmek amacıyla BM tarafın-

dan yayımlanan 191 ülkenin taraf 

olduğu “Binyıl Bildirgesi”dir. “Binyı-

lı Kalkınma Hedefleri” olarak isim-

lendirilen bu hedefler, küresel, böl-

gesel ve ulusal düzeylerde ortak bir 

25 yıllık zaman 
dilimi içerisinde 
gerçekleştirilmesi 
amaçlanan bu 
hedeflere ulaşım, 
sayısal verilerle 
şu şekildedir:

 Ƹ Yoksulluk oranı 1990 ve 
2010 yılları arasında yarı 
yarıya azaldı; ancak 1,2 
milyar insan hâlâ aşırı 
yoksulluk içinde yaşıyor.

 Ƹ 2000’li yılların başların-
da kayda değer bir iler-
leme sağlanmış olsa da 
okulu bırakan çocuk sa-
yısını azaltma konusun-
daki ilerlemeler belirgin 
şekilde yavaşladı.
 Ƹ Kadınlar kota sisteminin 
de desteğiyle parlamen-
tolarda daha fazla güç sa-
hibi oldu.

 Ƹ Önemli gelişmeler ya-
şanmasına rağmen dün-
ya hâlâ çocuk ölüm ora-
nının azaltılması konusun-
da “Binyıl Kalkınma Hede-
finde” geride kaldı.

 Ƹ Anne ölüm oranını azalt-
mak için çok daha fazla 
ilerleme kaydedilmesi ge-
rekiyor. Yoksulluk ve eği-
timsizlik ergenlik çağında 
doğum oranının yüksek ol-
masına neden oluyor.

 Ƹ Hâlâ çok sayıda AİDS va-
kası görülüyor.

 Ƹ Her yıl milyonlarca hektar 
ağaç yok olurken küresel 
sera gazı salımı da her ge-
çen gün artıyor. 

 Ƹ Çocuk istismarını önle-
mek için resmî kalkınma 
yardımları en yüksek se-
viyeye ulaştı ve geçen iki 
yıldaki gerilemeyi tersi-
ne çevirdi. 
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nadaki devletler arasında hâkim kıl-

madan, toplumların, özellikle kadın-

ların ve çocukların eğitim seviyeleri-

ni yükseltmeden, insanları çocuk is-

tismarı hususunda bilgilendirip bi-

linçlendirmeden çözmek mümkün 

görünmemektedir.

Tabiatı gereği temiz, savunmasız 

ve aciz olan çocukların maruz kal-

dıkları söz konusu ihlallerin sadece 

hukuki önlemler ve polisiye tedbir-

lerle çözümlenemeyeceği de açık-

tır. Bunların yanı sıra, toplumsal eği-

tim, ahlaki prensiplerin güçlendiril-

mesi ve aile değerlerinin korunma-

sından savaş, açlık ve yoksulluğun 

önlenmesine kadar geniş yelpaze-

de önlemler alınması zorunlu gö-

rünmektedir.

Savaşlar nedeniyle vatanlarından 

olan ve hayatta kalabilmek için ken-

dilerine yeni bir yurt arayan insanla-

rın, çoluk çocuk, kadın, yaşlı deme-

den bindikleri botlarda boğularak 

yaşamlarını yitirmelerine kapsamlı 

bir çözüm bulunmadan Avrupa yol-

larındaki çocukların istismarına çö-

züm bulunamayacaktır. Ya da Fran-

sa’nın mülteciler için kurduğu, an-

cak insan haysiyetine uymayan fi-

ziksel şartları içerisinde barındıran 

Calais Mülteci Kampı’nda cinsel is-

tismara maruz kalan çocukların kur-

tuluşu, geçici önlemlerle sağlana-

mayacaktır. Veya İsrail işgali altın-

da bulunan Batı Şeria ve Gazze’de, 

işgalci askerler tarafından istisma-

ra ve şiddete maruz kalan Filistin-

li çocukların sorunu işgal bitmeden 

sona ermeyecektir.

Bu anlamda bakıldığında “Dünya-

nın Çocuk Karnesi”nin kırık notlar-

la dolu olduğu görülmektedir. Ayrı-

ca milenyum hedeflerinin de çocuk-

larla ilgili ilerlemeleri sağladığı kuş-

kuludur. Söz konusu hak ihlali soru-

nuna, toplumların yalnızca kendile-

rini ilgilendiren bir iç sorunmuş gibi 

yaklaşılması sorunun çözümünü zor-

laştırmaktadır. Çocuğun maruz kal-

dığı istismarlara, şiddete ve çocu-

ğun savaş alanlarında asker olarak 

kullanılmasına evrensel bir sorun 

perspektifi ile yaklaşılmalıdır. Kendi 

toplumlarında sağlıklı bireyler ola-

rak yetişmeleri için ailede başlaya-

cak bilinçlendirme süreci, eğitim ve 

çalışma hayatındaki düzenlemeler-

le çocukları korumalıdır.

Yaşanan savaşlar esnasında, ab-

luka altına alınan bölgelere insani 

yardımların ulaştırılmasını engelle-

yen devletlerin uyguladığı ekonomik 

boyutlu yaptırımlar bir savaş suçu 

olarak kabul edilmeli; yaptırımla-

rı uygulayan taraflar uluslararası 

arenada cezalandırılmalıdır. Savaş 

mağduru çocukların barındığı mül-

teci kamplarında, çocuğun sağlıklı 

bir birey olarak yetişmesi için tüm 

önlemler alınmalı, yalnız başına ka-

lan çocuğun herhangi bir istismara 

maruz kalmaması için özel dikkat 

gösterilmelidir. Savaşlardan etkile-

nen çocukların psikolojik olarak iyi-

leşmeleri için ilgililer tarafından ta-

kipleri yapılmalı, rehabilitasyon ça-

lışmalarına daha çok kaynak ve za-

man ayırılmalıdır. Çocuk işçi soru-

nunun çözümü de bu sorunun ya-

şandığı ülkelerdeki ekonomik refa-

hı sağlamaktan geçtiği için, bu konu 

makro ekonomik kalkınma önlemleri 

çerçevesinde ele alınmalıdır. Ekono-

mik geçim kaygısıyla aileleri tarafın-

dan çalıştırılan çocukların çalışma-

sını önlemek üzere kamunun sos-

yal yardım politikaları geliştirilerek 

ailelere gelir desteği sağlanmalıdır.

Kısacası çocuğun fiziksel, ruhsal, 

ekonomik ve manevi olarak korun-

ması için yasal önlemlerin yanı sıra 

toplumun bilinçlendirilmesi, des-

teklenmesi ve güçlü bağlarla bir-

birine sıkı sıkıya bağlanması temin 

edilmelidir.
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Çocuğun fiziksel, 
ruhsal, ekonomik 
ve manevi olarak 

korunması için 
yasal önlemlerin 

yanı sıra toplumun 
bilinçlendirilmesi, 

desteklenmesi 
ve güçlü bağlarla 

birbirine sıkı sıkıya 
bağlanması temin 

edilmelidir.
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Dünyanın içerisinde bulunduğu 
mevcut kaotik durum, 
devletlerin emperyalist hedefler 
doğrultusunda izlediği politikalar 
sebebiyle çıkan savaşlar ve iç 
çatışmalar, fıtraten savunmasız 
olan çocuklarda onarılmaz 
fiziksel ve psikolojik yıkımlara 
yol açmaktadır. Hegemon 
olma isteğinin bir sonucu olan 
bu savaşlara maruz kalan 
bölgelerde yaşayan halklar, uzun 
vadede açlık, yoksulluk, salgın 
hastalıklar gibi istenmeyen 
durumlarla karşı karşıya 
kalmaktadır. Beslenme, barınma, 
giysi, temiz içme suyuna erişim 
ile hastalıkların önlenmesi 
için gerekli tıbbi desteği 
almada karşılaşılan zorluklar 
o bölgelerde yaşayanlarda, 
özellikle de en savunmasız 
grup olan çocuklar üzerinde 
fiziksel ve psikolojik anlamda 
örseleyici etkiler bırakmaktadır. 
Bu raporda, söz konusu durumlar 
genel anlamda toplum, özel 
anlamda da çocuklar üzerinden 
ele alınmaktadır. Yüzyıllardır 
devam eden savaşlar neticesinde 
ortaya çıkan bu sosyal, ekonomik, 
politik ve kültürel hak ihlalleri 
ile yaşanan veya yaşanması 
muhtemel toplumsal kırılmalara 
dair dünya toplumlarının kırık 
notlarla dolu karnesi gözler 
önüne serilmeye çalışılmaktadır. 
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