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ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET  İÇİN 

 

         

Nişantaşı, 20 Aralık 1999 On bir ve on üç yaşları arasındaki çocukların üç yıl 

hapis cezası ile sanık sandalyesine çıkarılması haberi üzerine gün boyu düşündüm. 

Çocuklar iki kelimelik bir pankartla yürüyüş yapmışlardı: “Öğretmen isteriz”. Dersle-

rinin boş geçmesinden rahatsız olan bu çocuklarımızdan özür dilemeliyiz. Bu ayıplara 

neden olan kanunları ne zaman çöpe atacağız!  

 

Nişantaşı, 14 Kasım 2002 Bugün Adalet Bakanı Cemil Çiçek aradı ve Çocuk 

Adalet Sistemi için ön çalışma yapmamızı rica etti. 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri 

Kanunu dahil, oylumlu bir çalışma yapılması için komisyon kurulmasını önereceğiz. 

 

 Tarabya, 29 Kasım 2002 Çocukları yetişkin yerine koyarak yargılamak, 

kanunla ihtilafa düşmüş çocukların trajedisidir. İki ana soru: Ceza kontrol sistemiyle 

çocukları ıslah mı ediyoruz imha mı? Devleti mi koruyacağız, bireyi mi?  

Türkiye’de bazı sınırlı düzenlemelerle belki günü kurtarabiliriz. Asıl soru ise 

şu olmalıdır: Çocuğa özgü adalet sistemiyle yeni bir süreç nasıl başlayabilir? Bu 

sürecin başlayabilmesi için, öncelikle, Çocuk Haklarına dayalı Hak Temelli bir çocuk 

politikasının hazırlanması gerekir. Ülke ölçekli önleyici, koruyucu ve geliştirici çocuk 

ve gençliği koruma sisteminin kurulması ve alanın bütün paydaşlarının eşgüdümünün 

sağlanması için öncelikle sosyal bir programa ihtiyaç var. Önleyici ve koruyucu sosyal 

amaçlı Çocuk Adaleti Sistemi ile çocuk ve genç koruma sistemi arasında eşgüdüm 

sağlanmadıkça, cezaya dayalı zihniyetin varlığını sürdürmesi doğal bir sonuçtur. 

Dolayısıyla, çocuğa özgü adalet modelinin önleyici ve koruyucu sistemle  ilişkisi 

kurulmadan iş birliğini sağlamak ve hizmet üretmek de mümkün değildir. 

 

 

 Ankara, 6 Aralık 2002 Bugün büyük bir umut doğdu içime. İsteği üzerine 

hazırladığımız Kanunla İhtilaf Halindeki Çocuklar Raporu’nu Adalet Bakanı Cemil 

Çiçek’e sundum.1 Cemil Bey’in Keçiören Çocuk Islahevi’ni ziyarete gitmemi 

sağlaması çok yararlı oldu. 

Hayat teoriden daima büyüktür. Türkiye’nin ‘en iyi’ ıslahevine  girerken 

kaygılıydım. Islahevinden ayrılırken ise çocuk yargılamasıyla ilgili bütün bildiklerimi 

unuttum. Cemil Bey’le akşamüzeri ikinci görüşmemizde, Türkiye Çocuk Adaleti 

Sistemi için Komisyon kurulmasını önerdim. Cemil Bey, Çocuk Adalet Sistemi’nin 

kurulmasına öncülük edecek Komisyonun ilk dönem çalışmalarını İstanbul’da 

sürdürmesi için de talimat verdi. 

 

 

 Tarabya, 12 Aralık 2002 Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde 

gördüklerimden daha önce de haberdardım. Gördüğüm her çocuk denizin kıyıya attığı 

denizyıldızları gibiydi. Tutukevi 1997’nin Şubat’ında açılmış. 293 çocuk için 

düzenlenen mekânda bugün itibariyle 8’i hükümlü 346 çocuk bulunuyor. Okuma-

yazma bilenlerin oranı yüzde 20. Çoğu sokaktan geliyor, aralarında madde bağımlısı 

olanlar var. Tutukevinde psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı yok. Tutuklu 



 

2 

 

 

 
çocukların sayısı yaz aylarında azalıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde 

sonuç alınamıyor.  Çocuklara yetişkinler için hazırlanan yönetmelik uygulanıyor. 

Tutukeviyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Oktay Erdoğan’a göre yargılanan 

çocuk tutukevine alınmamalı. Oktay Bey çocuk konusunda pek de alışık olmadığımız 

bir savcı. 

Çaresizlik mi, körlük mü? Çocuk yargılaması süreçleri bilgi düzeyinden sistem 

ve fizikî mekan bilgisi düzeyine kadar öğrenilmeden bir model üzerinde çalışmanın 

yararı yok.  

Tutukevindeki çocukların öykülerini henüz dinlemeye hazırlıklı değilim. 

Komisyon, tutukevlerini görmeden model çalışması ve yasa çalışmasına başlamamalı. 

Gördüğüm erken yaşlanmış çocukların bir tek prangaları eksikti.  

 

  

 Tarabya, 12 Ocak 2003 Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in daveti üzerine Doç. 

Dr. Aydın Gülan ve Sadettin Yaman’la İstanbul Hakimevi’ne gittik. Bakalım, sanık 

sandalyesinde yargılanan çocuklarla ülkemizi yüzleşmeye hazırlayabilecek miyiz? 

 

 

 Tarabya, 7 Mart 2003 Adalet Bakanlığı ile Çocuk Vakfı’nın işbirliğinde 

oluşturulan Çocuk Adaleti Sistemi Oluşturma Komisyonu’nun2 bugün İstanbul 

Hakimevi’nde yapılan ilk toplantısında öne çıkan görüş şu oldu: Çocuk hukuku 

merkezli sosyal veya karma sistem ağırlıklı Çocuk Adalet Sistemi’nin kurulması için 

çalışma programı hazırlanmalıdır. 

2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle çocuk 

yargılamasında sınırlı ölçüde yenilikler getirilebilir. 2253 sayılı kanunda değişiklikler 

yapılması yerine çocuklara özgü adalet anlayışı doğrultusunda 2253 sayılı kanunun 

tamamen yenilenmesi görüşü de benimsendi. Yalnızca yeni bir kanun hazırlamak 

yerine uygulamayı da içeren çok yönlü bir düzenleme yapılmasını gerçekleştirecek bir 

çalışmaya da yönelmeliyiz. Çocuk Adalet Sistemi’nde temel yaklaşımı ortaya 

koymadan önümüzü göremeyeceğiz. Önce sorunların tesbitini yapmalıyız, sonra da 

hedeflerin belirlenmesine çalışmalıyız. Dünya modellerini inceleyerek karşılaştırmalı 

çalışmaları da dikkate almamız gerekecek. 

 

 

 Nişantaşı, 17 Ocak 2003 Ne günahkar doğar çocuk ne de suçlu. Ovidius, 

kadim zamanlardan sesleniyor bize: Suç bir insana ( yani çocuğa ) ömrünün ilk 

yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğinde yerleşir kalır… Masumiyet çağı değil, 

diyor, Lispet Palme ve çocuklar için  adalet öneriyor “Masumiyet Çağı Değil: 

Çocuklara Adalet” yazısında:  “Müşfik ve akılcı içerikte çocuk yargılama sistemleri 

geliştirmemiz gerekir. Çocuklarımızın adil ve sevecen muamele görmeye hakları 

vardır. Çocuklara böyle davranılmadığında, bundan toplumun  tümü zarar görecektir. 

İnsanlık gemisi en çok da çocukları cezalandırdığı için su alıyor. 

 

 

 Tarabya, 21 Ocak 2003 Çocuk safında durmak için ne yapalım? İnsan olmak 

için Kanun-ı Kadim’e dönelim; yani bilgiye, ahlâka ve liyakata… 
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Nietzsche’yi çok yakınımda hissettim bugün: Elbette çocuklar gibi olmadıkça, 

o gökler ülkesine giremezsiniz. 

 

 

 Tarabya, 23 Ocak 2003 Çocuklara ilk öğreteceğimiz şey: Görmeyi öğrenmek. 

J.P. Sartre’ı dinleyelim biraz: Flaubert’in küçük Maupassant’a ne yaptığını biliyor 

musun? Bir ağacın önüne oturtup, ağacı anlatması için iki saat zaman veriyordu ona. 

Böylece görmeyi öğrendim. (J. Paul Sartre, Sözcükler, çev. Bertan Onaran, s. 94) 

 

 

 Tarabya, 24 Ocak 2003 En iyi oyun, yaşları birbirine yakın çocuklar arasında 

oynanır. Oyun oynamayı öğrenemeden büyüyen çocuklar mı suça yönelir? Dilimin 

sınırları dünyamın sınırlarıdır, demişti, Wittgenstein. J.P. Sartre ise, dünyayı adeta 

hayret penceresinden dil aracılığıyla bulguladığım için, dil’i dünya sandım, diye 

seslenmişti. Bence, oyun dili çocuğu yansıtan aynadır. Neil Postmann’a da bir selâm 

gönderelim: Evet, çocukluk dil öğrenimine benzer… 

 

 

 Nişantaşı, 25 Ocak 2003 Her çocuk devrimcidir. Onun aracılığı ile evrenin 

bütün yasaları yenilenir, çocuk, olgun adamın bu yasaların karşısına diktiği ahlâk, 

ince hesap, aşağılık duygusu, çıkar gibi şeyleri yerle bir eder. Çocuk, dünyanın hem 

başlangıç, hem de bitim noktasıdır;ona ayak uydurduğum için, yaşamı yalnız çocuk 

anlar ve ben dünyanın düzeleceğine devrimler çocuk yüzlü olduğu gün inanacağım 

ancak. (P. İstrati, Hayata Giriş)  

 

 

 Tarabya, 26 Ocak 2003 Bedensel cezalara karşı oluş nedeni bunun acı veren 

bir davranış olmasından kaynaklanmıyor. Karşıyım, çünkü; kaba kuvvete dayanıyor ve 

mantık dışı; aklın üstünlüğü yerine gücün üstünlüğü üzerine kurulan bir yöntem. ( 

Bruno Bettelheim, Annelere Söyleşi, s.210 ).  Her çocuk layık olduğu ana-babanın 

çocuğudur. ( J. Paul Sartre, Sözcükler, s. 132 ) Bütün çocuklar ilerlediklerini bilir. 

Zaten bilmemelerine izin verilmez. ( J. P.Sartre  Sözcükler, s.38 ). Bütün çocuklar 

ölümün aynasıdırlar. Doğaya pek yakın olan çocuklar, rüzgârın ve denizin 

yeğenleridir; anlamasını bilenlere, onların mırıl mırıl sözleri geniş ve derin dersler 

verir. ( J.P.Sartre, Sözcükler, s.20 ) Dört yaşında, reçele tuz koyarken yakaladılar 

beni; yaramazlıktan çok, sanırım, bilim sevgisi; her neyse, belleğimde kalan en büyük 

yaramazlık bu. ( J.P. Sartre, Sözcükler, s.19 ) 

 

 Biz çocuklarla büyükler arasındaki fark 

Bir yanda şehir bir yanda kiraz bahçeleri 

    ( Sezai Karakoç, Sesler ) 

 

 

 Tarabya, 27 Ocak 2003 Bu sabah tenha sokaklarda koşarken mızıka çalan 

çocuk ben miydim? 
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 Nişantaşı, 28 Ocak 2003 Doğru düşünmeyi öğrenmek, doğru karar vermeyi 

öğrenmektir. Dekart. 

 

 

 Tarabya, 30 Ocak 2003 Türkiye’nin çocuk yargılaması modeli ceza kontrol 

sistemine dayanıyor. Cezaların caydırıcılığını esas alan bu uygulama yıllardır 

tartışılıyor olsa da, şimdiye kadar Sulhi Dönmezer Hoca’nın hazırladığı kanunu 

değiştirmeye cesaret edilememiş. 

Çocuk yargılamasını ceza hukuku alanından çıkarmakla işe başlayabiliriz. 

Ceza yerine telafi yaklaşımı esas alınmalı. Çocuk Adalet Sistemi ile Çocuk Koruma 

Sistemi’nin birlikte düşünülmesi gerekir. Aksi taktirde Çocuk Adalet Sisteminin 

başarılı olma ihtimali yok gibidir. 

2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri’nin Kuruluşu Görev ve Yargılama Usülleri 

Hakkında Kanun’a göre yapılan çocuk yargılaması çocuğu yetişkin yerine koyarak 

uygulanıyor. Adli yargılamada çocuk hukuku esas alınmadıkça rehabilitasyona dayalı 

onarıcı adalet sistemi de hayata geçemez. Şu an için karma sistem daha gerçekçi 

görünüyor. Ancak, rehabilitasyonun ceza karşılığında kullanıldığı da unutulmamalı. 

  

 

 Tarabya, 21 Şubat 2003 Çocuk Adalet Sistemi için ilk hazırladığımız raporun 

ana düşüncesi şu oldu: Türkiye’de Çocuk Mahkemeleri suç kontrolüne dayalı bir 

uygulamayı içermektedir. Çocuk hukukunun temel ilkelerinden hareketle, adil 

yargılama ve rehabilitasyona imkan sağlayacak sosyal veya karma sistem 

benimsenebilir. Çocuğun topluma kazandırılmasına öncelik verecek, çok alternatifli 

tedbir uygulamasına uygun ara kurumlar da düşünülmelidir. Hapis cezası yerine 

koşullu ve koşulsuz serbest bırakma, yazılı güvenceye dayanarak serbest bırakma, para 

cezası ve zararın karşılanması, devam merkezi kararları, denetim kararları, gözetim 

kararları, toplum hizmeti kararları, birleşik kararlar, sokağa çıkma yasağı kararları, en 

son ve kaçınılmaz çaresizlik durumunda çocuğun sanık sandalyesine çıkacağı çocuk 

refahı ağırlıklı bir Çocuk Adalet Sistemi geliştirilebilir. Tek hakimli, sosyal inceleme 

raporu uygulamasına öncelik veren, yargılamada medeni hukukçuların görev yapacağı, 

tahliye sonrası koruma, yardım ve koruyucu aile modeli çalışmalarını da içinde 

barındıran Türkiye Çocuk Adaleti Sistemi Komisyonu  kurulmasını önerdik. 

 

 

 Tarabya, 9 Mart 2003 Tarabya’daki İstanbul Hakimevi’nde dün ve bugün 

toplanan Çocuk Adalet Sistemi Komisyonu’nda herkes torbasındakini ortaya 

döküverdi. Marmara Üniversitesi’nden  Mehmet Emin Artuk Hocamızı Komisyon 

Başkanlığı’na önerdim ve oy birliğiyle seçildi. Ancak, cezacı olması nedeniyle 

komisyonda sonuç alınamayabilir. Komisyonun iki günlük çalışması sonunda, yeni 

ceza, usûl ve infaz yasası yasalaşmadan bu çalışmaların yararı olmayacağı yönünde bir 

görüş ortaya çıktı. Genç ceza hukukçuları Doç. Dr. İzzet Özgenç ve Doç. Dr. Ahmet 

Gökcen’in ısrarı da bu yöndeydi. İkinci ve bence daha önemli mesele var: Bu 

Komisyonda ceza kontrol zihniyetine sahip cezacılarla yol alınması çok zor olacak. 

Bakalım Komisyonda ceza kontrol sisteminin yenilenmesi mi çocuk adaleti sistemi mi 
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tercih edilecek! Komisyonun Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde çalışmasını 

önereceğim. Önce çocuklarla yüzleşmeliyiz; sonra teorilerimizin ne işe yaradığına 

karar veririz. 

 

 Sion, 24 Mart 2003 İsviçre’ye ilk gelişim. Cenevre-Sion tren yolculuğu 

sırasında Lozan’dan geçerken ayağa kalktım ve Lozan’ı geçinceye kadar ayakta 

kaldım. Türkiye’de Çocuk Ceza Adaleti Sistemi’nin iyileştirilmesi için Sion’dayız. 

Uluslararası Çocuk Hakları Enstitüsü’nde UNICEF ve Hükümet kuruluşları iş 

birliğinde düzenlenen programa ilgili Bakanlıkların temsilcileri yanında İstanbul 

Barosu Çocuk Hakları Birimi ve Çocuk vakfı temsilcileri de katılıyor. Renate 

Winter’in danışmanlığında beş günlük çalışma toplantısında modelleri 

değerlendireceğiz. Daha ilk günde Batılıların o buyurgan tutumundan rahatsız oldum. 

Siz şu kadarına razı olun, yeter, yaklaşımı, satır aralarında tekrarlandıkça canım 

sıkıldı. 

Vaatler ufkunda dolaşmak yerine, Çocuk Adalet Sistemi’ni gerçekçi yaklaşıma 

göre öngörmek gerekecek. 59’uncu Hükümetin  bu konuda hiçbir hazırlığı yok. Bu 

nedenle ikna edici sürece ihtiyacımız var. 

Çocuk, ceza kanununa göre mi yargılanmalı? Yoksa, çocuk yargılaması Çocuk 

Adalet Sisteminin bir parçası mı olmalı? Çocuk Adalet Sistemi, klasik ceza hukuku 

kavram ve ilkelerine dayandırıldıkça çocuk hukuku dışlanmış olur. Aydın Gülan’ın 

yaklaşımı daha kuşatıcı ve belirleyici: Çocuk hukukunun felsefî yönü, klasik ceza 

hukuku ile çözülemez. Yeni Çocuk Adaleti Sistemi neleri içermelidir? Önleyici, 

koruyucu, rehabilite edici, kazandırıcı ve adil yargılama sağlayıcı, hattâ yargılama 

sonrası sosyal desteğe imkan vermeli bu sistem… 

Çocuk yargılaması gözden geçirilerek yenilenmeli. Ceza, istisnai bir durum 

olmalı. Tedbir ve uzlaşma modeli sisteme dahil edilmeli. Cezalandırma modelinin 

çocuğa yararı olmadığı gibi, etkili olmadığı da ortada. Zaten, çocuğu koruyucu model, 

cezacı yaklaşıma dayanmaz. Çocuğu kuruma yerleştirmekle yetinilmeli mi? Hukukî 

bakımdan garantisi olmadığı için bu uygulama istismara yol açabilir. Karma sistem ise 

mağdur-fail-toplum üçlüsü  esasına dayanıyor. Sosyal barışı koruyucu yönü daha 

güçlü. Damgalayıcı olmadığı gibi çocuğa iyileşme şansı da tanıyor. Sistemin merkez 

kavramı, orantılılık. Çocuk Adaleti Sistemi’nin ülke ölçekli aile ve çocuk koruma, 

geliştirme ve güçlendirme strateji ve uygulamaları ile olan ilişkisi de özenle 

kurulmalıdır.  

Uluslararası Çocuk Hakları Enstitüsü’nün kurucusu ve Sion Çocuk Mahkemesi 

Başkanı Jean Zermatten’in,3 İsviçre’de çocuk adaleti üzerine özel bir kanun yok, 

cümlesi üzerinde gün boyu düşündüm. İsviçre’de yasal düzenlemeler, ortak 

kanunlarda ve ceza kanununun maddelerinde yapılmış. İsviçre sistemi refah modeline 

dayanıyor. Suça itilmiş çocuklar doğrudan suçlu olarak algılanmıyor. Çocuğun işlediği 

suç önce bir mesaj olarak algılanıyor. Cezayı değil önlemi önde tutan bir anlayış bu. 

Çocuk adalet modelinde öncelik işlenen suçtadır. Çocuk, işlediği suçun sorumlusu 

kabul edilir -kurban kabul edilmez- ve yargılanması gerekir. Bu yargılamanın hareket 

noktası, cezalarla ilgili olarak toplumun tepkilerine göre düzenlenir. 

Onarıcı adalet modelinde, mağdur kimse ile zanlı arasındaki çatışma 

noktasında adaletin müdahalesi önem taşır. İşlenen suçun sonuçlarının telafi edilmesi 

gerekliliği ise çocukların ve gençlerin eğitilmesinde önemli rol oynar. Jean 
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Zermatten’e göre ne refah ne de adalet modeli telafi konusuna yeterince eğilmemiş 

modellerdir. İsviçre sistemi refah modelinden ilham almakla birlikte, adalet 

modelindeki hakimlerin belli şartlarda cezalandırma yaklaşımını, onarıcı adalet 

sisteminden ise uzlaşma ve toplum hizmeti uygulamalarını da almıştır. 

Avusturya, refah ve adalet modelinin karışımı bir modeli uyguluyor. Daha çok 

adalet modeline yakın bir model... Avrupa’nın suça ve suçluya bakışı farklı. Buna 

karşılık bireyi, toplumu ve devleti - güvenliği- koruyucu yaklaşım önde tutuluyor. 

Akşam yediğimiz kaşarpeyniri ve soğan, İsviçre’nin çoban yemeğiymiş; 

yedikçe acıktıran bir yemek. 

 

 

 Sion, 25 Mart 2003 Türkiye’nin çocuk yargılama yaklaşımı tam anlamıyla 

cezalandırma modeline uygun bir model. Çocuğu korumaya öncelik veren 

rehabilitasyon modelinden esinlenilse de uygulanmıyor. Ne alternatif uygulamaya 

dayalı restoratif adalet modeli ne de arabuluculuk, tazminat ve tedbire dayalı 

diversiyon sistemi. Özellikle yoksul oranının yüksek olduğu ülkelerde bu imkansız 

gibi. Çocuklara eşit davranmadığınızda ortaya çıkacak daha vahim sonuçları göze 

almanız gerekir.  

İsviçre’de çocuk ne yaparsa yapsın hakim nezdinde bir suçlu değil önce 

çocuktur. Bu anlayış ve yaklaşım çocuk için çok değerli. Suç da işlese çocuğu önce 

çocuk kabul etmek ve yaşadığı toplumun yasal şartlarına uymasını sağlamak ve ona 

yardımcı olmak gerekiyor. 

Türkiye hangi modeli tercih etmeli? Şu anda cezalandırma modeli uygulanıyor. 

Hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamasına dayalı bir anlayış bu. Dünden bu yana en 

anlamlı soruyu  Aydın Gülan Hoca sordu: Çocuk ve suç konusuna klasik ceza hukuku 

ile mi ayrı bir çocuk hukuku ile mi yaklaşmalıyız?  

T.C. Adalet Bakanlığı temsilcilerimiz ise bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. 

Görüşleri ise şöyle özetlenebilir. Bize her elbise uymaz. Büyük çoğunluğu Türkiye’nin 

şartlarını bahane ediyor. Mazeretleri kabahatlerinden büyük. Aydın Gülan Hoca haklı: 

Hukuk, hukukçulara bırakılamayacak kadar çok boyutlu ve ciddi bir iştir. Ben de 

Aydın Hoca’nın açtığı yolda ilerleyerek şu cümleyi söylemek zorunda kaldım: Çocuk 

ve suç meselesi Adalet Bakanlığı’na bırakılmayacak kadar önemlidir… 

Avrupa şartlarında Çocuk Adaleti Sistemi’ni tartışırken teori, bilgi, deneyim, 

yöntem, uygulama ve kültürel kod farklılıkları gözden uzak tutulmamalı. Avrupa’da 

nüfusu az olan ülkeler bile çocuk ve suç ilişkisini çözebilmiş değil. Renate Winter’in 

uyarısı çok yerinde oldu: Hangi sistemi tercih edersiniz edin, her iyi seçeneği veya 

alternatifi o sisteme dahil ederseniz sistemin çalışmasını engellemiş olabilirsiniz. 

Gönlüm, sosyal sistemden yana olsa da, iyi tasarlanmış karma sistemi de göz 

ardı etmemek gerekir. 

Pramont Kapalı Ergen Erkek Çocuk Kurumu’nu ziyaret etmeseydim çocuğa 

özgü adalet anlayışında bugün geldiğim noktaya ulaşmam güç olurdu. Pramont’taki 

kurum adeta çelikten yapılmış bir tutukevi. Çoğunluğu çok ağır suçlardan hüküm 

giymiş çok uluslu çocukların bakışları bende kaldı.  

Uzun, upuzun bir gece. Ey insanlık, neredesin? Ey, uykusu kaçanlar, kaç 

kişiyiz? Sion’daki tutukevinin kapısını kırmaya hazır mısınız? 
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 Sion, 26 Mart 2003 Çocuklar, kötü genler yüzünden mi suç işlemeye eğilimli 

oluyorlar, yoksa etki faktörleri çevreden mi geliyor? Gün boyu bu soruya cevap 

aradım. Aynı aileden, aynı çevreden gelen ve aynı genlere sahip ikizlerin birçok 

tehlike ve zor duruma karşı farklı tepki verdiği biliniyor. Biri iyi durumdayken diğeri 

suç makinesine dönüşebiliyor. İyi durumda olan çocuğun dayanıklılığı yüksek 

olabiliyor. Dayanıklılık, olumsuzluklara karşı savaşma gücüdür. Bilimin çocukta 

bulunan dayanma gücünü artırmaya ışık tutacak açıklamalar peşinde olduğunu 

biliyoruz. Ne olursa olsun, çocuğun yanlış davranışlarına verilecek cevabın çocuğa 

göre olması gerekir…  

Çocukluk insanın giriş katıdır ve çocuğun olduğu gibi kabullenilişi çocukla 

ilgili ilk sözleşmedir. İkincisi ise çocuğun doğuştan gelen hisleri, anlam ve uyum gibi 

potansiyellerinin farkında olmaktır. İki sözleşmeye atfedeceğimiz anlam, çocuğa 

verdiğimiz değerin göstergesi olacaktır. Çocuğa verdiğimiz değeri bu iki noktadan 

hareketle fark ettirebiliriz. Bu fark edişi, çocuğa dair önleyici ve koruyucu yaklaşımı 

sağlayan filtre kabul edebiliriz. Unutmamamız gereken de şu; güç koşullardaki 

çocuklar önleyici ve koruyucu sistem olmadan var olamaz. Çocuğun var oluşuna 

saygı,  ailenin ve toplumun çocukla yüzleşmesi için de ilk şarttır. 

Devlet de kendiyle yüzleşmeli. Aydın Gülan Hoca’nın bu konudaki önerisi 

üzerinde düşünebiliriz: Kamu görevlilerinin  eliyle görülen idari faaliyetler özellikle 

problemli çocuklar söz konusu olduğunda mutlaka özel hukuk kişilerinin de katılımına 

imkan verecek şekilde düzenlenmelidir. Hem idari kararlar alınırken ve  idari 

düzenleyici işlemler yapılırken, hem de bu kararlar uygulanırken özel hukuk 

kişilerinin -uzman vakıf ve derneklerin- bu alana katılımının önündeki engellerin 

aşılması gerekiyor. 

Gece, Sion’un çıkmaz sokaklarında yürüdük.  Eski şehrin ana çizgileri çok iyi 

korunmuş. Aydın Gülan Hoca’nın Sadettin Yaman ve bendenize günün en zor sorusu 

şu oldu: Sion’un kaymakamı kim? Sahi, kimdir acaba Sion kaymakamı? 

 

 

 Sion, 27 Mart 2003 La Fontanelle Kız Bakımevi bir dağ köyünde kurulmuş. 

Kurumla ilgili sunumu bir dağcı olan Jean-Pierre Heiniger’den dinledik. Dağcılık için 

üç şeyin önemli olduğunu hatırlattı bize: Harita, pusula ve altimetre. Harita, yalnızca 

alanları değil, şehirlerin nerede bulunduğunu, dağların yüksekliklerini, yolların nerede 

olduğunu belirten bilgileri de içerir. Özellikle de hava bulutlu olduğunda, bir grupla 

dağa çıktığınızda size güvenli alanları gösterir. Dağcıysanız harita yetmez, pusulaya da 

ihtiyaç duyarsınız. Pusula değerler gibidir.  Hayatta her zaman bir yöne ihtiyaç vardır. 

Neden kuzeye veya güneye gitmek için değerlere sahip olmak önemlidir? sorusunun 

cevabıdır, pusula. Altimetre ise basınca rağmen yükselme sağlar size...  

La Fontanelle, İsviçre haritası içinde. Bu kurumun amacı ve işlevi İsviçre 

haritası için geçerlidir. Jean-Pierre’in uyarısı yerinde: Bu haritayı Türkiye’ye 

uygularsanız yararlı olmayacaktır; çünkü kendi haritanıza ve kendi yapılanmanıza 

ihtiyacınız var. Pusulayı yani değerleri dünyanın her yerinde bulabilirseniz. İyi bir 

muhakeme için harita, pusula ve altimetre üçlüsü iyi bir örnektir.  

La Fontanelle  kurumundaki 17 kızın çoğu çok uluslu; aralarında annesi Türk 

olan bir kız da var. Kurum, köydeki kilise vakfı tarafından kurulmuş ve destekleniyor. 
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Rehabilitasyon çalışmaları ağırlıkta. Tecrit odasında 5 dakika kalabildim. Fotoğrafımı 

kim çekti? Bu fotoğrafın albümümde yer almasını istemem. 

 

 

 Cenevre, 28 Mart 2003 İsviçre Ceza Kanunu üç özellik içeriyor; eğitici, 

tedavi edici, engelleyici yaklaşım. Sion Çocuk Mahkemesi Başkanı Jean Zermatten, 

bugünkü konuşmasında bu üç özelliği ile çocuk adaleti anlayışının genel ceza 

hukukundan farklı olduğunu vurguladı. Bu sistemde hakim, aldığı kararların 

yürütülmesini de kontrol eder; tüm yürütme işlemi hakime aittir. Hakimin 

müdahalelerini doktorların yaptıkları müdahalelere benzetmek mümkün...  

Beş gün boyunca çocuğa özgü adalet yaklaşımının ana soruları üzerinde 

yoğunlaşmak yararlı oldu. Türkiye için hazırlanacak harita için düşünmemiz 

gerekecek. 

Akşam Cenevre’deyiz. Bu gece kadar yemek yediğimi hatırlamıyorum. Ağa 

Han’ın kardeşinin aşçısı Hüseyin Bey’in kırk çeşitten oluşan ziyafetini anlatmaya 

kelimeler kifayet etmez.  

Sion uzakta kaldı. Aydın Hoca  ve Sadettin Bey’le Sion Kaymakamının Jean 

Zermatten olduğuna karar verdik. Sion’da gördüğümüz onca insan arasında bilge ve 

derviş ruhlu olan Zermatten’di. Zermatten’in ilgilendiği çocukların şanslı olduklarını 

söylemeye bile gerek yok. 

 

 

 Tarabya, 3 Mayıs 2003 Çocuk Vakfı’nın kurulduğu yıldan itibaren önerdiği, 

Türkiye Çocuk Kanunu, çocuk adaletinin temel ilkelerini de içine alacak biçimde 

düzenlenebilir mi? Çocuk hukuku merkezli bu düzenleme köklü bir girişim olabilir. 

Çocuk ve gençlik hizmetleri, koruma, suç mağduru çocuğa yardım ve çocuk 

yargılamasının da bu ana kanunda yer alması durumunda Türkiye’de Çocuk Adalet 

Sistemi’nin yasal boyutunun temelleri atılmış olur. Bu temel kanunda uluslararası 

çocuk sorunlarına da yer verilmesi öngörülmelidir. 

 

 

 Tarabya, 11 Mayıs 2003 Türkiye’de egemen zihniyet, çocuk yargılamasını 

ceza kontrol sistemi içinde tutmakta ısrar ettikçe işimiz kolay olmayacak. Çocuğa 

karşı Devlet’i koruyucu bu yaklaşım sürdükçe de çocuk hep arafta kalacak. Bakalım, 

çocuk adaletini Devletçi hukuk mühendislerinin kör  teorilerinden kurtarabilecek 

miyiz? 

 

 

 Tarabya, 8 Haziran 2003 Çocuk Adalet Sistemi’ne Çocuk Hakları teorisi ile 

bakmak pusula görevini yerine getirebilir mi? BM Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin 

Uygulanması Hakkında Asgarî Standart (Beijing) Kuralları’nın 22. maddesinin (a) 

fıkrası şöyle: Çocuk, adalet sistemi ile karşı karşıya geldiği zaman yaşına ve gelişim 

düzeyine göre yetişkinden farklı ve akranları gibi muamele görmeli. Çocuk 

Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin BM Yönlendirici (Riyad) İlkeleri de çocuğun 

suçtan korunması yönünde önleyici yaklaşımları içeriyor. Amaç ise çocuğun adalet 

sistemine girişini önlemek. 
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Lisbet Palma, “Masumiyet Çağı Değil: Çocuklara Adalet” yazısında, yasaları 

ihlal eden ya da bununla suçlanan insanların hepsi için adaleti sağlamada atılacak ilk 

adımı şöyle tanımlıyor: Sosyal hizmetlere gereksinim duymaları, yani “çoğunluğu” 

cezai kovuşturma sistemlerinden ayırmak, böylece söz konusu sistemlerin ciddi suçlar 

işleyenlere, “azınlıkla” ilgilenmesini sağlamak. Tek “suçları” yoksulluk olan 

çocukların cezai kovuşturma konusu olmaları, çocuk yaştakilerin işledikleri suçlarla 

ilgili istatistikleri kabartmakta, bu da medyanın “çocuk serserileri” histerisi 

yaymasına neden olmaktadır.  

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 40’ıncı maddesi de çocuğun topluma 

kazandırılmasının güvence altına alınmasını öngörüyor. Dünyada, suça itilen çocuklar 

ileri sürülerek, refah veya karma sistem arayışından uzaklaşıldığı da söylenebilir. 

Kuşkusuz, hiç suç işlemeyen bir toplumun gerçekleşmesi tam bir ütopyadır. Daha 

mümkün olan ütopya ise, çocuklara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasıdır. 

 

 

 Trabya, 25 Haziran 2003 Çocuk Adalet Sistemi çalışmalarının önündeki en 

büyük engel, yeni Ceza Usûl ve İnfaz Yasası. Mehmet Emin Artuk Hoca’nın istifası 

üzerine Çocuk Adaleti Sistemi Oluşturma Komisyonu Başkanlığı’na ittifakla Prof. Dr. 

Ali Naim İnan Hocamızı önerdik. Ali Naim Hoca ise çocuk hukuku alanında en 

önemli isimlerden biri olduğu halde, çocuk yargılamasının ceza sisteminin dışında 

olmayacağı görüşünde ısrar ediyor. Yolumuz taşlı mı taşlı; çocuk konusunda en yaman 

çelişkiyse çocuk Devlet’in ve toplumun anlayışından kaynaklanıyor. 

 

 

 Tarabya, 10 Aralık 2003 Küçük oğlum Memduh Cemil, bana gösterdiği ilk 

ödevinde çocuk yargılamasını konu edinmiş. Bin yaşa oğulcuğum. Bu ilk ödev benim 

için bir teselli. Belki bir gün pusulası çocuk hukuku ödevini gösterir ona. Ağabeyi 

Serdar Ekrem çocuk sosyolojisi çalışırsa bu da çifte mutluluk olur benim için. 

 

 

 Nişantaşı, 24 Ağustos 2004 Çocuk Adalet Sistemi Yapılandırma Girişimi         

( ÇASYAG ), Türk Ceza Kanunu Tasarısı’nın çocuğa bakışı konusunda kapsamlı bir 

hazırlık yaptı. Türk Ceza Kanunu ile ilgili değişiklik talepleri pek çok yönü ile 

tartışıldığı halde ‘çocuk’ boyutu bir türlü gündeme getirilmiyor. Çocuk Hakları odaklı 

STK ve 27 Baronun Çocuk Merkezleri’nin görüşleri doğrultusunda hazırladığımız kısa 

raporu Girişimin Sözcüleri olarak Av. Seda Akço ile bugün açıkladık. Çocuklara Özgü 

Adalet İstiyoruz, başlığı altında yer alan metni aynen günlüğüme kaydediyorum: 

 

 

Türk Ceza Kanunu Tasarısı, bu Kanunu ihlal eden çocuğa; 

 

 “Suçlu” gözüyle bakıyor ve onu ceza adalet sisteminin dar alanına hapsediyor. 

 

 Oysa çocuklar, toplumun ve yetişkinlerin onlara karşı yükümlülüklerini gereği 

gibi yerine getirmemesi sebebiyle suç işliyorlar. Henüz fiziksel, zihinsel, duygusal ve 

sosyal gelişimini tamamlamamış çocukların davranışlarına ceza hukukunun mantığı 
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ile tepki vermenin çocuğu suçtan korumak konusunda hiç de etkili bir yol olmadığı 

bilinmektedir. 

 

 Madem çocuklar, içinde bulundukları olumsuz koşullar veya sosyalleşirken, 

yetişkin yaşamına geçerken yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle suç sayılan eylemleri 

gerçekleştiriyorlar, öyleyse biz yetişkinlere düşen görev bu sebepleri tespit edip, 

ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Bu da ceza hukukunun değil medeni hukukun, sosyal 

hizmet ve sosyal güvenlik hukukunun çalışma alanıdır. 

 

 Çocuk Adalet Sistemi, önleyici, koruyucu bir anlayış ve hizmet sistemi üzerinde 

yükselir ve ceza adaletine mümkün olduğunca uzak durur.  

 

 Çocuk Adalet Sistemi’nin; toplumun ve onun bir üyesi olan çocuğun 

ihtiyaçlarına göre hukuka uygun biçimde özel bir kanun ile düzenlenmesi gerekir. 

 

 Zira Türkiye, B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ne taraf olurken, kanunla 

ihtilafa düşen çocuklar için, sadece onlara uygulanabilir yasalar, usuller ve makamlar 

öngöreceğine söz vermişti. (40.md) 

 

Artık bu sözü tutmanın zamanı geldi. 

 

Bu gerekçelerden hareketle şunları talep ediyoruz: 

 

1. Kanunla ihtilaf halindeki çocuklara uygulanacak esaslar TCK kapsamından 

çıkarılmalı, özel bir kanun ile düzenlenmelidir. 

 

2. Çocuklara özel bir kanun hazırlanarak derhal yürürlüğe konulmalıdır. 

 

3. Ceza sorumluluğu yaşı, medeni hukuktaki sorumluluk yaşı ile uyumlu hale 

getirilmeli, ceza sorumluluğu olmayan çocukların tehlikelerden korunması 

koruyucu tedbirler aracılığı ile sağlanmalıdır. 

 

4. 18 yaşına kadar bütün çocuklar için öncelik koruyucu tedbirlere verilmeli, bu 

tedbirler ile amaca ulaşılamadığı takdirde güvenlik tedbirlerinin uygulanması 

öngörülmelidir.  

 

5. Ceza ancak bütün bu tedbirler ile amaca ulaşılamadığı takdirde ve çocuğun 

yararı bunu gerektirdiğinde uygulanabilir olmalıdır. Bu durumda dahi cezaya 

hükmedilecek haller ancak olayın ve çocuğun özelliklerine göre ağır nitelikteki 

veya tekerrür halindeki suçlarla sınırlandırılmalıdır.  

 

6. Bu esasların hayata geçirilmesi kararı verecek mahkemenin çocuğu tüm 

yönleri ile tanımasına bağlı bulunduğundan, çok basit eylemler hariç tüm 

olaylarda sosyal inceleme yaptırılması esası benimsenmelidir. 
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7. Bütün bunların olabilmesi için çok iyi yapılandırılmış çocuk koruma mevzuatı 

ve sisteminin hayata geçirilmesine öncelik verilmelidir. 

 

8. Yargılama için azami süre öngörülmeli, dava ve ceza zamanaşımı süreleri 

kısaltılmalıdır. 

 

 

 Türk Ceza Kanunu Tasarısı; 

1.      Ceza sorumluluğu olmayanları güvenlik tedbirine tabi kılmakla, 

2.      12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olanlar için “fiilin 

hukuki sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme 

yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması” kriterini getirmekle, 

3.      15 yaşını doldurmuş olanlar için sadece ceza öngörmekle, 

çocuk adalet sisteminin tüm gereklerini reddetmektedir. 

 

 

Çocukların suça itilmedikleri, çocuklarını suça ve suçluluğa karşı koruyabilen 

bir toplum ve bu amaçla geliştirilmiş bir hukuk sistemi için geç olmadan Türk Ceza 

Kanunu Tasarısı’nın bu hükümlerinin gözden geçirilmesini ve esas olarak bu 

düzenlemelerin çocuklara özgü bir yasa ile düzenlenmesini talep ediyoruz. 

 

 

 Tarabya, 2 Eylül 2004 Ceza adaleti, cezaların caydırıcılığına dayanan bir 

sistem. Çocuk Adaleti Sistemi ise çocuğu suçtan korumak amacıyla çocuğu suça iten 

sebepleri ortadan kaldırmayı ve çocuğun lehine düzenlemeyi amaçlar. Ceza hukuku 

yerine rehabilite edici yaklaşımı benimser. Çocuğun yararının önceliği ilkesi 

bağlamında önleyici eğilime dayanır ve dolayısıyla çocuğu suça karşı korumayı 

amaçlar. Böylece, çocuğa özgü adaleti öngörür.  

Türk Ceza Kanunu, kanunla ihtilafa düşmüş çocukla yetişkin arasında ayrım 

gözetmez. Çünkü, çocuğu ceza adaletinin dar alanına hapseden bir anlayışa göre 

hazırlanmıştır. Bu yaklaşım ise son çaresizlik olarak değil, hemen uygulanması 

gereken bir sonuç doğuruyor.  

Yeni Türk Ceza Kanunu  ile ceza ehliyeti yaşı on birden on ikiye çıkarılmış 

olmasına rağmen, uygulanacak yaptırımlardan biri olarak güvenlik tedbiri öngörülmesi 

nedeniyle cezalandırıcı yaklaşım sürdürülmüş olacak. 

Çocuk Adaleti Sistemi Yapılandırma Girişimi’nin ( ÇASYAG ) bundan 

sonraki ilk ödevi çocuk tutukevi ve ıslahevlerini ziyaret etmek ve durum tesbiti 

doğrultusunda politika yapıcıları ve yürütücüleri ikna süreçlerini başlatmak olacak. 

 

 

Tarabya, 5 Mart 2005 Son çeyrek yüzyılda suça sürüklenen çocuk sayısında ve 

çocuğa karşı işlenen suçlarda artış oldu. Eğitimsizlik ve yoksulluk iki temel neden 

gösterilse de, çocuk ve suç sarmalının yüzeysel nedenleri kadar derin nedenleri 

üzerinde durmak gerekir. Bu konuda bugünkü Cumhuriyet gazetesinde yer alan 

görüşüm: 
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Türkiye, değer üretimi krizinin eşiğinde olmasa bile üretilmiş değer tüketiminde ön 

sıralarda yer alan bir ülke. Son 10 yılda sosyal yatırımlara ayrılan payın düşmesi ve 

büyük oranda  ekonomik göstergelerin zayıflaması birinci derecede çocukları olumsuz 

yönde etkilemiştir. Buna karşılık ülke ölçekli aile ve çocuk politikaları geliştirileme-

miştir. Bu durumda, ülkemiz, kültür odaklı değer üretimini merkezine alan ve ayrımcı-

lığa gitmeden temel eğitime öncelik veren aile ve çocuk politikalarını gerçekleştire-

mezse, her geçen gün, güç koşullardaki çocuk sayısı artmaya devam edecektir.  

Son yıllarda, bir yandan ortaya çıkan çocuk hak ihlalleri, çocuğa karşı işlenen suç-

ların artması ve çocuğun ekonomik ve cinsel yönden istismarı yaygınlaşırken, diğer 

yandan, çocukların işlediği suçlarda da artış göstermesine neden oluyor. Suç işleme 

yaşının 7 yaşa kadar inmesi, çocuk çetelerine ilginin artması, 13-15 yaş arası uyuştu-

rucu kullanımı ve buna bağlı olarak erken dönem cinsel ilişkinin yaygınlaşması karşı-

sında sorun odaklı çocuk yaklaşımı ile önleyici sosyal programlara yönelmemiz zorun-

lu hale gelmiştir.  

Her toplum en iyi şeyleri önce çocuklara vermedikçe çocukların hayata iyi bir baş-

langıç yapması mümkün değildir. Bunun için de Çocuk Hakları’nı önce yetişkinlere 

kavratma ve bu hakları davranış kültürüne dönüştürmeye öncelik vermeliyiz. Çocuk 

hakları kültürünü gerçek hayat bilgisi olarak çocuklarımıza ve yetişkinlere öğretemez-

sek, modern dünyanın fırtınalarına karşı çocukları korumasız bırakmış oluruz.  

Türkiye’nin çocuk ödevi yalnızca anne ve babaların görevi değil, çocuk alanı ile il-

gili bütün öznelerin ve özellikle Devlet’in ve medyanın da görevidir. Ne yazık ki dün-

yada ve Türkiye’de medya, çocuk sorunlarını yansıtma olgunluğundan yoksundur. 

Güç koşullardaki çocukları yansıtmada birbiriyle yarışan, çocuğun özel hayatının giz-

liliği, korunması ve deşifre edilmemesi ve çocuğun masumiyeti ilkesini hiçe sayan etik-

siz medyayı da sorgulamalıyız. Medya, çocuk trajedilerini deşifreye yöneldikçe çocuk 

sorunları çözülmüyor, aksine sorunların üzeri suskunluk sarmalı ile örtülüyor. Dünya 

medyasının kandan ve masumiyetin ifşasından beslenmesini önlemeye yönelik çocuğu 

koruma stratejileri geliştirmeden ulusal ölçekli çözümlerden sınırlı ölçüde sonuç alı-

nabileceği de unutulmamalıdır… 

 

 

 Nişantaşı, 8 Mart 2005 Türkiye, çocuk yargılaması konusunda yeni bir yol 

ayrımının eşiğinde. 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu Görev ve Yargılama 

Usulleri Hakkında Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması amacıyla hazırlanan tasarı, 

çocukları yine ‘tehlikeli’ gören bir anlayışın ürünü olarak, onları ceza hukukunun 

kontrolü altına almaya çalışıyor. Oysa suça itilen çocuklar ‘tehlikeli değil, 

tehlikedeler’ ve ‘cezaya’ değil ‘koruyucu tedbirlere’ ihtiyaçları var. ÇASYAG’ın bu 

konuda yaptığı çağrıya 82 hukukçu ve sosyal bilimci, 23 Baronun Çocuk Hakları 

Merkezi ve 18 STK destek verdi. Çocuk Koruma Kanunu Tasarısı’nı Çocuk Adalet 

Sistemi’nin temel prensipleri açısından değerlendirerek, Çocuğa Özgü Adalet 

Ertelenmesin, başlığı altında hazırladığımız görüşü ÇASYAG sözcüleri olarak Av. 

Seda Akço ile kamuoyuna açıkladığımız metin şöyle: 

 Çocuk Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, kanunla ihtilaf halindeki çocuklara 

uygulanacak usul ve esasları bir arada düzenlemediği gibi hem çocuk yargılamasını 

tek kanun altında toplayan bir kanun olma özelliğinden yoksundur hem de çocuğa 

özgü bütüncül bir felsefeden uzaktır. Bu tasarının en büyük zaafı ise çocukla ilgili 
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düzenlemelerin değişik kanunlara dağıtılması nedeni ile farklı yasaların bakış açısının 

etkisi altında kalmış olmasıdır. Ceza sorumluluğunun esasları ve çocuklar hakkında 

verilebilecek kararlar Türk Ceza Kanunu’nda, yargılama usulüne ilişkin bazı 

prensipler Ceza Mahkemeleri Kanunu, ceza ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına 

ilişkin esaslar Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile, çocuklar 

hakkındaki denetim kararlarının yerine getirilmesi esasları ise Denetimli Serbestlik 

Kanun Tasarısı ile düzenlenmektedir. Oysa 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun bunların önemli bir bölümünü 

kapsayıcı nitelikteydi. 

 

Tasarı, çocuk adaleti sistemi oluşturma anlayışından ziyade, halen yürürlükteki 

uygulamaya esas olan ceza kontrol yaklaşımını benimsemiştir. Yeni tasarı iki nedenle 

çocuğa özgü bir tasarı değildir. 

 

1) Çocuklar hakkında uygulanacak usul ve esasların ceza kanunlarına egemen 

bakış açısının etkisiyle oluşturulmuş olması ve kanunla ihtilaf halindeki 

çocukların ceza hukukunun dar alanına hapsediliyor olmaları. 

 

2) Çocuklara uygulanacak kuralların farklı kanunlarla düzenlenmesi sebebiyle 

uygulamacıların önüne karmaşık bir mevzuat konuluyor olması. 

 

Oysa 2253 sayılı Çocuk mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanuna göre, ceza sorumluluğu olan çocuk hakkında dahi tedbire 

hükmetme olanağını içermekte, çocuklar hakkında verilen kararların yerine 

getirilmesinin izlenmesi bakımından çocuğa rehberlik etmeyi esas alan bir 

gözetim sistemini öngörmekteydi. 

 

Bu Yasanın uygulanmasına edinilen deneyim ile, çocuğun yararının korunmasına 

önceliği veren bir adalet sistemi oluşturulması gerekirken, yeni yasal düzenlemeler ile 

bu sistemden tamamen uzaklaşılmıştır. 

 

Çocuk Adalet Sistemi’nin oluşturulmasına çocuğun öncelikli yararı temel ilkedir. 

Çocuk koruma mevzuatı ile çocuk adaleti ilişkisi kurulman çocuğa özgü adalet 

sisteminden sözedilemez. 

 

Çocuk Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, çocuk yargılaması alanında bazı yeni 

yaklaşımlara yer vermesine rağmen, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile uyumlu duruma 

getirilmesi, çocuğun öncelikli yararının korunması ve çocuğa özgü bir kanun olarak 

yeniden düzenlenmesi gerekir. Çocuk Adaleti Sistemi Yapılandırma Girişimi olarak 

Hükümet’e iki öneride bulunuyoruz: 

 

1) Değişik kanunlara dağıtılan ve çocuk adaletini ilgilendiren hükümler bir tek 

Kanun altına toplanmalı ve bu hükümler çocuk hukukunun ilkelerine uygun 

biçimde yeninden düzenlenmelidir. 
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2) Çocuk adaletine ilişkin kurallar çocuk koruma hukukunun bir parçasını 

oluşturacak biçimde Çocuk Koruma Kanunu ile düzenlenmelidir.” 

 

Önleyici, koruyucu, rehabilite edici, kazandırıcı, adil yargılama sağlayıcı ve 

yargılama sonrası sosyal desteğe olanak veren onarıcı bir çocuk adalet sistemi 

oluşturuncaya kadar bu çocuk ödevimizi sürdüreceğiz. 

 

 Nişantaşı, 10 Mart 2005 Çocuk Adaleti Sistemi, ülke ölçekli etkin uygulaması 

olan gelişmiş çocuk koruma sistemleriyle mümkün olabilir. Bugün,  kanunla ihtilafa 

düşmüş çocuklarla ilgili yasa tasarısı, önleyici ve koruyucu yaklaşımı dışta bırakarak 

Hükümet tarafından Meclis’e sevk edildi. Çocuklar yine ceza adalet sisteminin çelik 

kollarının şefkatine teslim edilecek. Çocuk yararının korunması yerine Devlet’in ve 

toplumun korunması esasına göre hazırlanan taslak, çocuğa suçlu gözüyle bakıyor. Bu 

yanlış zihniyet değişmedikçe Türkiye’de çocuğa özgü adaleti gerçekleştiremeyeceğiz. 

On sekiz yaşına kadar bütün çocuklar için önleyici ve koruyucu tedbirler yanında  

güvenlik tedbirlerinin uygulanmasının öngörülmesi gerekirken, Türkiye hâlâ 

cezalandırıcı yaklaşımı terk edemiyor.  

Çocuk koruma sistemi kurulmadıkça çocuk yargılamasında çocuğu suçlu kabul 

etme kolaycılığı da değişmeyecek. Türk Ceza Kanunu yasalaşırken de kanunla ihtilaf 

halindeki çocuklara uygulanacak esasların kapsam dışına çıkarılması ve bu esasların 

özel bir kanunda düzenlenmesini savunmayı sürdüreceğiz. Ceza sorumluluğu yaşının, 

medeni hukuktaki sorumluluk yaşı ile uyumlu hale getirilmesi de mümkün 

olamayacak. Ceza sorumluluğu olmayan çocukların koruyucu tedbirler aracılığı ile 

korunması sağlanmadıkça çocuk yargılaması çocuğun aleyhinde işleyecek. Bunun 

anlamı açık: Çocuk değil toplum ve Devlet korunmuş olacak… 

 

 

 Nişantaşı, 11 Mart 2005 Çocuğu tehlikeli gören anlayışın yasa çalışmalarına 

yansıması nesne çocuk anlayışının hukuk alanına girmiş olmasının tipik örneklerinden 

biridir. Denetimli Serbestlik Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kanunu’nda var 

olan, ancak mali yetersizlikler nedeni ile uygulanamayan gözetim ve denetimi tam 

anlamıyla denetim sistemi haline getirmeyi amaçlıyor. Önceki kanunda çocuğa sosyal 

yardımı ve rehberliği esas alan bu yaklaşımın, yetişkin suçluları takip eden birim 

tarafından yerine getirilecek olması da bir başka yaman  çelişki. Suça itilmiş ve henüz 

yargı kararı kesinleşmemiş çocuğun takibi ise tam bir mankafalılık. Çocuğu, 

yetişkinler için kurulmuş denetimli serbestlik sisteminin içine dahil etmekle bir defa 

daha çocuğa özgü adaletten uzaklaşmış olacağız. 

 

 

 Tarabya, 12 Mart 2005 Çocuk Koruma Kanunu taslağı hakkında Çocuk 

Adaleti Sistemi Yapılandırma Girişimi sözcüleri olarak Seda Akço ile yaptığımız basın 

açıklamasına henüz ilgi yok. Adalet Komisyonu Üyelerine de değerlendirme raporunu 

gönderdik. Çocuk Vakfı ile Adalet Bakanlığı arasında iki yılı aşkın süre içinde yapılan 

hazırlıklar ve oluşturulan taslaklar yanında, yasa için  hazırlandığımız gerekçe de 

taslağa yansımadı.  
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Türkiye’de çocuk yargılaması ve sistem oluşturma çabaları bakımından 

öğretici bir sürecin yaşandığını düşünüyorum. Aralık 2002’de Adalet Bakanı Cemil 

Çiçek’le ilk görüşmemizden bu yana konunun benimsenmesi ve taslaklar üzerinde 

çalışmalar yapılması önemli bir dönemeç olmuştur. Taslak, 2253 sayılı kanundan 

farklı olarak, Çocuk Hakları’nın ölçüt ve ilkelerine ve kısmen çocuk hukuku 

kavramlarına yer vermesi bakımından yeni bir yaklaşımı içeriyor. En büyük açmazı ise  

çocuk yargılamasını tek kanun altında toplayamamış olmasıdır. Yasa taslağı çocuk 

hukuku merkezli anlayıştan uzaktır. Çocukla ilgili düzenlemelerin değişik yasalarda 

yer almış olması nedeni ile farklı yasaların bakış açılarının bu taslağa egemen olması 

da engellenememiştir.  

Ceza sorumluluğunun esasları ve çocuklar hakkında verilebilecek kararlar Türk 

Ceza Kanunu’nda, yargılama usûlüne ilişkin bazı prensipler Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı  Hakkındaki Kanun’da, denetim kararlarının yerine getirilme 

esasları ise Denetimli Serbestlik Kanun Tasarısı ile düzenlenmektedir. Bu yönü ile 

2253’ten geri bir yasa tasarısı olduğunu bile söylemek mümkündür. Tasarının en 

önemli eksikliği ise Çocuk Adalet Sistemi oluşturma anlayışından ziyade, halen 

yürürlükteki uygulamaya esas olan ceza kontrol yaklaşımını sürdürecek olmasıdır.  

İki yıl boyunca çocuk adaleti ödevimiz sırasında büyük çoğunluğun 

benimsediği çocuk hukuku yaklaşımından yoksun olan bu tasarı iki nedenle çocuğa 

özgü bir tasarı değildir: 

 

Çocuklar hakkında uygulanacak usûl ve esasların ceza yasalarına egemen 

bakış açısının etkisiyle oluşturulmuş olması ve suça itilmiş çocukların ceza 

hukukunun dar alanına hapsediliyor olmaları, bir. 

 

Çocuklara uygulanacak kuralların farklı yasalarda düzenlenmesi sebebiyle 

uygulamanın önüne karmaşık bir mevzuatın konuluyor olması, iki. 

 

Çocuk Adaleti Sistemi’nin oluşturulmasında çocuğun yüksek yararının 

önceliğinin sağlanmasına öncelik verilmesi ve çocuk koruma mevzuatı ile çocuk 

adaleti ilişkisi kurulması temel ölçüt olmadıkça çocuğa özgü yaklaşımdan söz 

edilemez. Çocuk Adaleti Sistemi Girişimi olarak Adalet Bakanlığı’na iki önerimiz 

oldu: 

 

 Değişik yasalara dağıtılan ve çocuk adaletini ilgilendiren hükümlerin tek bir 

yasada toplanması ve bu hükümlerin çocuk hukukunun ilkeleriyle uygun duruma 

getirilmesi, bir.  

Çocuk adaletine ilişkin kuralların  çocuk koruma hukukunun bir parçasını 

oluşturacak biçimde Çocuk Koruma Kanunu ile düzenlenmesi, iki. 

 

Çocuk Koruma Kanunu yasa taslağı ile ilgili önemli çelişki ise Çocuk Hakları 

ile ceza kanunu ve ceza kontrol sistemini yorumlamaya çalışmış olmasıdır. Bir yandan 

15 yaşından küçüklerin tutuklanması ve çocukların özgürlüklerini kısıtlayıcı bütün  

müdahalelerin son çare olarak düşünülmesi; diğer yandan ise iştirak halinde işlenen 

suçlarda çocukların yetişkinlerle birlikte yargılanmasını öngörmesi tam anlamıyla 

yaman bir çelişkidir. Ceza sorumluluğu olmayan çocuklar için güvenlik tedbiri 
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uygulamasını belirleyen TCK ( 31. Madde ) ile tasarının 10. Maddesi paraleldir. 

Sosyal inceleme ifadesine yer vermesine rağmen bu düzenleme kesinlikten yoksundur.  

Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu  yasalaşmadan önce sosyal 

incelemeye dayalı bir yargılama esasına göre düzenlenmelidir. Önleyici, koruyucu, 

rehabilite edici, topluma kazandırıcı, bütün ön ve ara kurumlarıyla adil yargılama 

sağlayıcı ve yargılama sonrası sosyal desteğe imkan veren, onarıcı çocuk adalet 

sistemi oluşturuncaya kadar Çocuk Adaleti Sistemi ödevimizi sürdüreceğiz. 

 

 

 Nişantaşı, 31 Mart 2005 İki yıllık çalışma Çocuk Koruma Kanunu Tasarısı 

olarak TBMM Adalet Alt Komisyonu’na sevk edildi. İki yol var önümüzde: Çocuk 

Koruma Kanunu Taslağı’nı Çocuk Adalet Sistemi’nin temellerini oluşturacak ve 

koruma hukukunun bir parçası olacak şekilde yeni bir yasa tasarısına dönüştürmek, 

bir. Bunu başaramazsak, Alt Komisyon çalışmalarına katılarak, değiştirilmesini 

istediğimiz maddeler için önerge verilmesini sağlayarak, sınırlı da olsa ceza 

yaklaşımından tasarıyı kurtarmaya çalışmak, iki. Alt Komisyon üyeleri ikinci yolun 

mümkün olabileceği görüşünde.  

Ah sevgili Türkiyem, çocuklarla yüzleşmeyi ne zaman öğreneceksin! 

 

 

 Nişantaşı, 5 Mayıs 2005 Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle 

TBMM Adalet Komisyonu ve Adalet Alt Komisyonu’nda ve kamuoyunda sürdürülen 

tartışmalar arasında ‘çocuk’ konusu unutulmuş gibi. ÇASYAG adına düzenlediğimiz 

ve 24 Ağustos 2004 tarihinde açıkladığımız rapordan bu yana sesimizi duyan olmadı. 

Çocuğu kalıplayıcı bu anlayışla Türkiye’de ‘çocuk’ konusu üzerindeki sarmalın yakın 

bir gelecekte kalkması ihtimali de yok. ÇASYAG sözcüleri olarak, Av. Seda Akço ile 

birlikte Çocuğa Özgü Adalet İstiyoruz, başlığı altında bugün yaptığımız çağrı şöyle: 

 

 Henüz yürürlüğe girmemiş bulunan Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesinde 

öngörülen ceza oranlarının artırılması ve infaz sürelerinin uzatılması yönündeki 

yaklaşım, çocuğa özgü alet sistemi’nin temel prensiplerine uygun değildir. Çocukları 

tehlikeli gören bu anlayış, uluslar arası hukuka da aykırıdır. Kanunla ihtilaf halindeki 

çocuklar’la ilgili düzenlemelerin ceza kontrol modeli benimsenerek yapılması kabul 

edilemez. Bu nedenle, çocuklar hakkında uygulanacak cezaların artırılmasını öngören 

TCK 31. maddesi başta olmak üzere, yapılan Kanun değişikliklerini kaygı verici 

buluyoruz. Çocukların tehlikede bulunmalarından kaynaklanan suça itilmelerinin 

önüne ancak, onları ceza hukuku dışında tutacak tedbirlere öncelik vererek 

geçebiliriz. Öncelikle, rehabilite edici, onarıcı ve topluma kazandırıcı Çocuk Adalet 

Sistemi kurulması gerekirken, çocukları suç nesnesi kabul eden anlayışın çocukla ilgili 

bir kanuna egemen olması büyük bir çelişkidir. Çocuğu, insanlığın biricik öznesi 

durumuna getiren Çocuk Hakları düşüncesinin göz ardı edilmesi anlamına da gelen 

bu yaklaşım, kanunla ihtilaf halindeki çocukları’mızın yeni mağduriyetlerine neden 

olacağı gibi cezaların artırılması ceza kontrol sistemi anlayışını a pekiştirmiş 

olacaktır. Çocukları tehlike gören bu cezacı tutum, çocuğa özgü adalet ilkesi’nin ağır 

bir şekilde ihlali anlamını da taşımaktadır. Çocukların tehlikede bulunmalarından 
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kaynaklanan suça itilmelerinin önüne ancak onları ceza hukukunun dışında tutacak 

tedbirlere öncelik vererek geçebiliriz. 

 

 

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan TCK 31. maddesinde 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları fiili işlediği sırada on ki yaşını doldurmuş olup 

da on beş yaşını doldurmamış olanların cezaları, dokuz on iki yılken, on iki yıldan on 

beş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği taktirde dokuz yıldan on iki yıl olan bu 

ceza, dokuz yıldan on bir yıla çıkarılıyor. Diğer cezalar için üçte iki oranındaki 

uygulamadan vazgeçilecek yarısı’na hükmolunur hükmünü getiriyor. Fiili işlediği 

sırada on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler 

hakkında ise suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde on dört –

yirmi yıl arasında öngörülen ceza on sekiz yıldan yirmi dört yıla, müebbet hapis 

cezasını gerektirdiği takdirde dokuz on iki yıl, on iki yılan on beş yıla çıkarılıyor.  

Diğer cezaların yarısı indirilirken yeni tasarıda üçte bire indirilmesi öngörülüyor. Her 

fiil için verilecek hapis cezaları ise sekiz yıldan on dört yıla çıkarılıyor. 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiş bulunan Türk Ceza Kanunu’nun 31. 

maddesi ve onun değiştirilmesine ilişkin tasarısı, çocukları suçtan korumak çok suç ve 

benzeri risklere karşı korumasız bırakacak niteliktedir. TCK 31. maddesinin aşağıda 

sunduğumuz biçimde değiştirilerek, ceza ve tedbir sorumluluğunun esaslarının 

çocuklara özgü Kanunda düzenlenmesini BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin ve 

çocuğun yararının bir gereği olarak görüyoruz. 

 

Çocuk adalet sistemi yapılandırma girişiminin Türk Ceza Kanunu’nun Yaş 

Küçüklüğüne ilişkin 31. maddesi ile ilgili önerisi de şöyle: 

 

Yaş küçüklüğü 

MADDE 31. (1) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza 

sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, 

çocuklara özgü koruyucu ve destekleyici tedbirler uygulanabilir. 

(2) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış 

olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya 

davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza 

sorumluluğu yoktur. Bu çocuklar ile 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını 

doldurmamış olanlar hakkında uygulanacak esaslar çocuklara özgü kanun ile 

düzenlenir. 

 

 

 Güre, 3 Temmuz 2005 İki yıldır üzerinde çalıştığımız (5395 sayılı) Çocuk 

Koruma Kanunu bugün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İçerdiği yenilikler, 

Çocuk Hakları’nın temel ölçüt ve ilkelerine ve çocuk yargılamasında bazı olumlu 

yaklaşımlara yer vermesi iyi bir gelişme. Tek hakimli, sosyal incelemeye yer veren, 

koruyucu ve destekleyici tedbirleri –biçimsel de olsa- düzenleyen, kamu davasının 

ertelenmesi, tutuklama yasağı, on beş yaşını doldurmamış çocukların 

tutuklanamayacağı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Cumhuriyet 
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Savcılığı’nda Çocuk Bürosu’nun kurulması, kolluğun çocuk birimi ve sosyal çalışmacı 

öngörmesi yanında yoksulluk durumundaki çocukların giderlerinin Devletçe 

karşılanması yeni yasanın olumlu özellikleri olarak sıralanabilir. Bu iyileşmelere 

karşılık, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hiçbir ara kurum modeline yer vermediği 

için çocuğa özgü adalet anlayışına uzak düşen bir yasadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu’nun, önceki yasada olduğu gibi, bakım ve barınma kararının yerine 

getirileceği kurum olarak belirlenmiş olması ise tam bir açmazdır.  

Kanunla ihtilaf halindeki çocukların korunması ve yargılanmasını esas alan bu 

yasa, başından beri savunduğumuz çocuk hukuku ve Çocuk Adalet Sistemi anlayışına 

uzak, hiçbir ara kurum önermeyen ve ceza kontrol sistemi ağırlıklı bir içeriktedir. Bu 

düzenlemeden önce çocuk ve gençleri koruma sisteminin kurulması gerekirdi. Çocuk 

ihmali ve istismarının önlenmesinde görevli kurumlar arasında eşgüdümün çok zayıf 

olduğu bir ülkede en başarılı  çocuğa özgü adalet modeli bile uygulansa başarı şansı 

çok azdır.  

Çocuk Adaleti Sistemi çalışmalarına 3 yıl önce koruma sistemini de kapsayıcı 

bir yaklaşımla başlamıştık. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ise öngördüğümüz 

sistem ve model anlayışından uzak bir yasaya dönüştürülmüştür. Bu yasa bu yönüyle 

Ankara boyasına boyanmış bir yasadır. Bu yasanın “Çocuk Koruma” kavramı ile 

adlandırılması ve içeriği bile tam bir tezat teşkil etmektedir. Evet, yine çocuğu 

erteledik…  

 

 

 Tarabya, 11 Mart 2010 Kayıp çocuklar ve taş atan çocuklar geçen yıldan bu 

yana gündemdeki çocuk konuları arasında ilk sırada yer alıyor. Kayıp çocuk sayısı 

1657. 700’ü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu korumasında. Kayıp 

çocuklarımızın çoğunluğu ise kız çocuğu. 

Taş attırılan çocuklar terör örgütüyle Devlet arasına sıkışmış durumda. Molotof 

atan da taş atan da örgüt üyeliğinden yargılanıyor. Çocukları iki kalın duvar arasından 

kurtaracak ne toplumsal irade var, ne de siyasi bir irade.  

Çocuk yargılama yaşının 15’e çıkarılmasına karşılık taş attırılan çocuklar Ağır 

Ceza Mahkemeleri’nde yargılanıyor. Dünden bu yana taş atttırılan çocuklarla ilgili 

yasal düzenleme için parti gruplarının girişimleri gündemde. Çocuklara neredeyse 

yaşlarından büyük ceza verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Kürt ideolojik 

hareketinin ve terör örgütünün çocukları siyasi şiddetin nesnesi durumuna getirmiş 

olması ahlâki olmadığı gibi, hiçbir gerekçe ile de kabul edilemez. Çocukların şiddetin 

yeni bir sarmalı durumuna getirilmesi ise yeni kırılmalara, gerginliklere ve tarafların 

karşı karşıya gelmesine neden olduğu unutulmadan makul düzenlemelere gidilmesi 

gerekir. Çocukları, terörden beslenen siyaset aymazlarından ve yasaların 

acımasızlığından kurtarmadan bu gerginliğin azalma ihtimali de yoktur.  

 

 

 Tarabya, 28 Nisan 2010 Siirt’in Pervari ilçesinde tecavüz edildikten sonra 

öldürülen iki bebek ve son anda kurtarılan bebeğin ‘katilleri’ de çocuk! Bir yıldır 

bilindiği halde üzeri örtülmeye çalışılan bu vahşet nedeniyle şehrin bütün idarecileri 

görevlerinden istifa etmeliydi. Failler aşiret ağalarının yakınıymış! Devlet bir kez daha 

öldü bu ülkede…  
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Bugün de Manisa’da çocukları cinsel sömürü için kullanan 28 kişi tutuklanmış. 

Aylardır süren bu aymazlıktan yöneticilerin haberdar olduğu anlaşılıyor. Manisalı 

yöneticiler de istifa etmeliydi…  

Öğle saatlerinde Aile ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye 

Kavaf’ın basın müşaviri aradı. Cinsel istismara uğrayan çocuk sayısını öğrenmek 

istedi. Çocuk polisi ve savcılığa intikal edenlerin dışında hiçbir yerde kayıt yok. 

Arayan kişi, koruma modeli olup olmadığını da sordu. Ne model var, ne de bu sarmalı 

çözecek bir hazırlık. İstanbul Gayrettepe’de çocuk polisine bağlı 10 çocukluk bir ünite 

hizmet veriyor. Yıllardır önleyici ve koruyucu çocuk sistemi kurulsun diye 

çırpınıyoruz. Ne duyan var, ne de harekete geçen. Fizikî, cinsel ve ekonomik istismar 

yanında suça itilmiş çocuklar için kurulması gereken önleyici ve koruyucu sistem için 

politikacıları inandırmayı da görevlerimiz arasına dahil etmemiz gerekecek. 

 

 

 Tarabya, 6 Mayıs 2010 Danimarkalı gazeteci Pola Rojen öğleden sonra 

arayarak Türkiye’deki ‘tutsak’ çocuklar konusunda yazacağı haber için görüşmek 

istedi. Türkiye’de ‘tutsak çocuk’ olmadığını hatırlattım kendisine. Şaşırdığını 

hissettirdi bana. Ardından mahkemeye çıkarılan Doğu’lu çocukların durumunu sordu, 

isim ve kurum önermemi istedi. İstanbul Barosu’yla iletişim kurmasını söyledim. 

Batılı haber ajansları, gazeteci ve televizyonlarının temsilcileri hep şaşırtmıştır beni. 

Ya ırk, ya cinsiyet ya da bölge vurgusu yaptıkları haber hazırlamaktan hoşlanıyorlar. 

Pola Rojen’in, ‘tutsak çocuk’ merakı ise gerçekten garip. Batı’nın Doğu algısı 

değişmez. 

  

 

Diyarbakır, 26 Mayıs 2010 Diyarbakır’a ikinci gelişim. Yarın, Suça İtilen 

ve Mağdur Çocuklar Sempozyumu başlayacak. Akşamdan sonra Aydın Gülan ile 

Ulu Cami’ye doğru yürüyüşe çıktık. Hava ağır ve sıcak. Şehir yorgun ve eski. 

Otelin penceresinden uzaklara baktıkça uğultu çoğalıyor. Dicle de gecenin 

ortasında yorgun akıyor. Sessiz ve hüzünlü. Ruhumun kardeşi Dicle de benim gibi 

ve uyuyamıyor.  

 

 

 Diyarbakır, 27 Mayıs 2010  Suça İtilen ve Mağdur Çocuklar 

Sempozyumu’nun  ilk günü geride kaldı. Sempozyum,  taş atttırılan çocuklar  için 

düzenlenmiş. Konuşmalarda büyük fotoğrafa bakma çabası ve cesareti de yoktu. 

Sonuçlar üzerinden yapılan değerlendirmeler ise işin esasını kavramayı zorlaştırıyor. 

Çocuk koruma sistemi ile çocuğa özgü adalet sistemi birlikte kurgulanmadıkça çocuğa 

yönelik çabalardan sonuç alınamayacak. Çocuk Hakları’na dayalı çocuk politikası 

harita görevini yerine getirmedikçe pusula doğru yönü gösteremez. Çocuk 

yargılamasını çocuk hukuku ölçütlerine göre kökten değiştirmeden de çocuğa özgü 

adaletin eşiğine yaklaşamayız.  

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 2253 sayılı Çocuk Muhakemeleri 

Kanunu’ndan  mahiyet itibariyle farklı değil. 5395 sayılı yasa ceza kontrol sistemine 

dayalı anlayışa göre hazırlanmıştır ve ara kurum öngörmüyor. Yargılama yaşının 15’e 

çıkmış olması dışında, Denetimli Serbestlik de iyi bir gelişme sayılır.  
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Sempozyumda yaptığım konuşmanın teması şuydu: Çocuklara karşı  ahlâki 

sorumluluğu hiçe sayan terör örgütü ve yasaların arasında sıkışan çocuklara, 

çocukluklarını iade etmek gerekir. Medyanın bu konuyu abartılı biçimde yansıtması 

ise yine çözümü geciktiriyor. 

Kafaların iyice karışık olduğu bir dönemdeyiz. Kimsenin birbirini dinlemeye 

de pek niyeti yok. Gece başlamak üzereyken Diyarbakır’dan ayrılacağım. Allah’a 

ısmarladık Dicle’nin acılı çocukları.  

 

 

Tarabya, 12 Kasım 2010 Türkiye’nin suç haritası açıklandı. Son 21 ayda 1 

milyon 124 bin çocuk sanık, şüpheli ve mağdur olarak kanunla ihtilafa düşmüş. 5395 

sayılı Çocuk Koruma Kanunu suça itilen çocukları koruyan bir kanuna dönüştü,  

görüşü, Adem Solak’a ait. Yasanın rehabilitasyon yönünün eksik olduğu tesbiti ise 

yerinde ve doğru. Kanunla ihtilafa düşen çocukların yaşadığı ilk 10 şehir şöyle: 

Eskişehir, İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın, Kayseri, Isparta, Erzincan, Uşak ve Edirne. 

TCK’da yapılan son değişiklikle ağır suçlar işleyen çocukların Çocuk 

Mahkemeleri’nde yargılanması üzerinde ayrıca durmak gerekir. Yargıtay  5. Ceza 

Dairesi’nin bu konudaki içtihadı da isabetli. Son yıllarda suça itilen ve çocuğa karşı 

işlenen suçlardaki artış dikkate alınırsa, Çocuk Adalet Sistemi’ne olan ihtiyaç daha da 

artıyor. 2003 Şubat’ında  Adalet Bakanlığı-Çocuk Vakfı işbirliğinde başlayan çalışma 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile sınırlı kalmasaydı Çocuk Adalet Sistemi’nin 

kurulmasında Türkiye yol alabilirdi. Suça itilen çocuklar sorununu anlamak için 

sosyolojik çalışmalara ihtiyaç var. Tek neden yoksulluk değil. Son yıllardaki boşanma 

oranlarının artmış olması dahil konu bütün yönleriyle irdelenmeli… 

 

 

Nişantaşı, 24 Aralık 2011 Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıkları arasında 

imzalanan protokolle cezaevlerinde anneleriyle kalan 0-6 yaş arasındaki çocuklar 

ücretsiz ana okuluna gönderilecek. Türkiye genelinde 0-3 yaş arasında 164, 3-6 yaş 

grubunda ise 87 çocuk anaokuluna devam edebilecek. Buruk olsa da iyi bir çocuk 

haberi. 

 

 

Nişantaşı, 30 Temmuz 2012 Erisa Dautaj Şenerdem’e, talebi üzerine 

Southeast European Times haber web sitesi için Türkiye’de çocuklara karşı işlenen 

suçlar hakkında kısa bir görüş verdim: 

 

Türkiye’de çocuğa karşı işlenen suçların adlî ve idarî makamlarca kayıt 

altına alınması önemli bir gelişme. Daha önceki yıllarda çocuğa karşı 

işlenen suçların büyük çoğunluğu kayıt dışıydı. Çocuğa yönelik 

koruyucu sistemin yasal dayanakları olduğu halde mevzuat yeterince 

uygulanamıyordu. Yasalar çocuk haklarıyla uyumlu duruma 

getirildikçe ve uygulama eksiklikleri giderildikçe çocuk koruma sistemi 

daha etkin duruma gelmeye başladı…  
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Dünya ile paralel olarak, çocuğa karşı işlenen suçların medyada 

görünür olması ise çocuk ihmali ve istismarına yeni boyutlar getirdi. 

Medyanın etkisiyle, caydırıcı yasaların gündeme getirilmesi de 

sağlandı… 2000-2010 yıllarında çocuğa karşı işlenen suçlarda hüküm 

giyenlerin oranındaki artış dikkate alındığında Türkiye’deki gelişme 

kayda değerdir…  

 

Devlet ve uzman sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında çocuk ihmali 

ve istismarını önleyici sistemle köklü bir atılım yapılabilir... Yeni 

kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk ve kadına yönelik 

önleyici sistem üzerinde çalışmalar yürütüyor. Çocuk Hakları temelinde 

çocuk politikaları uygulandıkça daha kısa yoldan sonuçlar alınabilecek. 

 

 

Tarabya, 31 Ağustos 2012 2002’den 2011 yılı sonuna kadar ilk iki yıl 

DGM’de, diğer yıllarda ise Özel Yetkili Mahkemelerde 18 yaşın altındaki 9 bin 931 

çocuk, çoğu siyasi olan davalarda ‘terörist’ sıfatıyla yargılanmış. Bu sayı 2012 

yılında yargılananlarla 10 bini geçmiş ve mahkûm edilen çocuk oranı da artmış. 

Adalet Bakanlığı adlî sicil kayıtlarına göre, 2009’da yargılanan 2 bin 36 çocuktan 

bin 522’si hüküm giymiş. Çocukları bu tuzaktan kim kurtaracak? Hey! Hiç keyfi 

kaçan yok mu aranızda? 

 

 

 Nişantaşı, 1 Eylül 2012 Isparta Yalvaç’ta kendisine silah zoruyla tecavüz 

edip hamile bırakan akrabasını tüfekle öldürdükten sonra başını kesip köy 

meydanına atan iki çocuk annesi 26 yaşındaki N.Y. medyanın gündeminde. N.Y., 

üç buçuk aylık hamile olduğunu öğrendikten sonra kürtaj başvurusu yapmış. 10 

haftalık süre aşıldığı için hastane kürtaj yapmamış. Bebek beş aylık olmuş. Dün, 

Habertürk’ten görüş için aramış ve Kürtaj yapılmalı mı? diye sormuşlardı. Cenin 

hakları ve kürtaj konusundaki görüşümü ifade ettim: Anne için zarurî sağlık 

durumu olmadıkça bebek doğmalı.  

N. Y. olayında ise çok farklı birkaç boyut var: Tecavüz, tecavüzcüyü 

öldürme ve annenin bebeği reddetme. Gazetede yer alan görüşüm söyle: 

 

Dünyada kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve kadın bedeninin istismar 

edilmesi konularında insan haklarının temel ölçütleri her ülke için 

geçerlidir. Özellikle savaş bölgelerinde kadınların tecavüze uğradıkları 

ve bu tecavüzler sonucu doğan bebekler gerçeğini hepimiz biliyoruz. 

Doğurup doğurmama hakkı Bosna’da da annelerin kişisel tercihine 

göre kullanılmıştır. Bu çok saygıdeğer bir insan hakkıdır. Tecavüz 

sonucu oluşan bir gebelikte tercih her zaman anneye aittir. Annenin 

tercihi ve hekimlerin alacağı karara herkes saygı duymalıdır.  

 

 

Tarabya, 4 Aralık 2012 Göç Vakfı’nın Çocuk Hak İzleme Raporu’nda çocuk 

intiharlarına da yer verilmiş. TÜİK verilerine göre 2000-2010 yılları arasında 15 yaş 
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altında 869 çocuk intihar etmiş. Aynı dönemde 15-19 yaş arasında 11 yılda 8223 kişi 

intihar etmiş. Sosyolog Sergender Sezer’in araştırmasına göre ise intihar ve intihar 

girişimlerinde artış olduğu tespit edilmiş. Çocuk intiharlarına ilişkin kapsayıcı 

çalışmalar yapmamız gerekiyor. 

 

 

Nişantaşı, 10 Aralık 2012 “Büyükler rakamlara bayılırlar. Diyelim, yeni 

arkadaşınızdan söz ettiniz; asla işin özünü merak etmezler. Örneğin, “Ses tonu nasıl? 

Hangi oyunları seviyor? Kelebek koleksiyonu var mı?” diye sormazlar asla. Onun 

yerine, “Kaç yaşında? Kaç kardeşi var? Kaç kilo? Babası kaç para kazanıyor?” 

derler. Onu ancak bu şekilde tanıyacaklarını sanırlar.”  

Antoine de Saint-Exupéry tam yetmiş yıl önce yazmış bu cümleleri (Küçük 

Prens, çev. Sumru Ağıryürüyen, s.19-20). Verili dünyanın büyükleri gerçeğin önüne 

rakamlarla perde çekenleri de bu yüzden fark edemezler… Dün medyada şu haber yer 

almıştı: Kayıp çocuk sayısı 27 bini aştı. TÜİK’in hazırladığı Güvenlik Birimlerine 

Gelen veya Getirilen Çocuklar / 2011 Raporu, 2008-2011 Raporu 81 ilin kayıtlarına 

göre düzenlenmiş. Raporun ön sözündeki ‘çocuk suçluluğunun neden ve boyutları’ 

kavramlaştırması hiç uygun değil. Suça sürüklenen çocuk kavramlaştırması 

kullanılmalıydı.  

Güvenlik birimlerine suç isnadı ile gelen veya getirilen çocuklara ilişkin 

bilgilere göre, Türkiye’de son dört yılda 676 bin 637 çocuk hakkında işlem yapılmış. 

2007-2011 yılları arasında kaybolan 27 bin çocuktan sadece 5 bin 974’ü bulunabilmiş. 

Suça sürüklenen çocuklar gibi kayıp çocuk sayısı da yıldan yıla katlanarak artıyor. 

Araştırmanın ilginç sonuçlarından biri ise kaybolan çocukların 16 bin 289’unun kurum 

bakımı altındaki kız çocukları olması. Suça sürüklenen çocukların çoğunluğu 12-14 ve 

15-17 yaş aralığında.  

Ana soru şu: Türkiye’de çocuklarımız güvende mi?. Ne çocuklarımız, ne de 

büyükler güvende. Aileye yönelik önleyici, koruyucu ve iyileştirici tedbirleri  esas 

alacak strateji ve uygulama modellerinin hayata geçirilmesi için de ciddi bir hazırlık 

yok. 1.Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi’ni Ankara’nın koridorlarında 

gezdirenlere ne söylemek isterdin, sevgili Küçük Prens?. 

 

 

 Nişantaşı, 12 Aralık 2012 Öğleden önce Bakırköy Kadın ve Çocuk 

Tutukevi’ni ziyaret etmiştim. Akşam saatlerinde SODEV’in AKM’de düzenlediği Güç 

Koşullardaki Çocuklar konulu oturuma katıldım.  

 Türkiye’de henüz güç koşullardaki çocukları tanımlayan hukukî bir çerçeve 

belirlenmemiştir. Güç koşullardaki çocukları 8 başlık altında sıralayabiliriz: Yetişkinin 

korumacılığından veya yol göstericiliğinden yoksun çocuklar. –Anne-babası 

bulunmayan, belli olmayan, ölmüş olan veya anne-babası tarafından terk edilmiş 

çocuklar-. İhmal edilen, sosyal tehlikelere, suça ve kötü alışkanlıklara karşı korumasız 

bırakılan çocuklar-. Sokakta yaşayanlar, cinsel istismar için teşvik edilen çocuklar-. 

İstismar edilen çocuklar. Savaş ve silahlı çatışma ortamlarında bulunan çocuklar. 

Yaşaması ve gelişmesi için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması imkanlarından yoksun 

çocuklar. İşkence, zalimane ve insanlık dışı muameleye mağruz kalan çocuklar. 
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Mülteci çocuklar. Yaşadığı ülkede haklarına yasal veya idari engel bulunan çocuklar. 

Yoksul çocuklar. 

 UNICEF’in güç koşullardaki çocuk gruplandırması ise şöyle: Sokak çocukları, 

ihmal ve istismar edilmiş çocuklar, silahlı çatışma ve felaket yaşayan çocuklar. Çalışan 

çocuklar. Engelli çocuklar… 

 Çocukların büyüme, gelişme ve korunması yönünden karşılaştıkları tüm 

olumsuzlukların toplamına ait gösterge olan, çocuk riski puanı bakımından 

Türkiye’nin puanı 15. İnsanî gelişme endeksi sıralamasındaki yerimiz ise 84. sırada. 

Güç koşullardaki çocuk sorunu nasıl aşılabilir? Çocuk Hakları’na dayalı, “hak ve 

sorumluluk temelli” bir çocuk politikası ile çocuk sorunları sarmalı çözülebilir. Bunun 

için, insan hak ve özgürlüklerini temellendiren birinci kuşak haklar; toplumda eşitliği 

sağlamak için ekonomik, sosyal ve kültürel bakımından ikinci kuşak haklar; 

dayanışma haklarından oluşan üçüncü kuşak hakların çocuk ve yetişkinleri kapsayacak 

şekilde hayata geçirilmesi gerekir. 

 

 

Nişantaşı, 12 Aralık 2012 TÜİK tarafından hazırlanan Güvenlik Birimine 

Gelen veya Getirilen Çocuklar Raporu/2011 hakkında bugün yaptığım açıklamayı 

günlüğüme not düşüyorum: 

 

TÜİK’in Suça Sürüklenen ve Güvenlik Birimlerine Suç İsnadı İle Gelen Yada Getirilen 

Çocuklara İlişkin Bilgiler Türkiye’deki çocuk gerçeğinin bir bölümünü içeriyor. Buna 

rağmen raporda yer alan sayılar Türkiye’nin çocuk karnesinin boyutlarını ortaya 

koyması bakımından çok önemli. Türkiye’de sağlık, eğitim, hukuk başta olmak üzere 

çocuk yoksulluğu, göç çocukları, istismara maruz kalan çocuklar, engelli çocuklar 

başta olmak üzere tüm güç koşullardaki çocuk bilgileri ortaya çıkmadıkça Türkiye’nin 

çocuk gerçeği kavranamaz. 

 

Çocuklara isnad edilen suç türleri arasında yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve 

yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, yasalara muhalefet, kişiyi 

hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar ilk 

sıralarda yer alıyor. Çocuk yaş grubu aralığı ise 12-14 ve 15-17 arasında 

yoğunlaşıyor. Raporun bildirdiği bir diğer önemli husus ise suça sürüklenen 

çocukların 81 ilin nüfusuyla paralel sonuçlar içermesidir.  

 

TUİK 2011 Kayıp Çocuklar Raporu, son 10 yılda suça sürüklenen çocuk sayısında 

artış olduğunu ortaya koymuş olması bakımından da önemlidir. TUİK 2011 

Raporu’nun en önemli yanı ise şimdiye kadar üzeri örtülen çocuk gerçeğini 81 il 

ölçeğinde somut bilgilerle ortaya koymuş olmasıdır. 

 

Her çocuk sorunu aynı zamanda bir aile sorunudur. 27 bin çocuğun kayıp olması, 5 

bininin bulunması ve 22 bin çocuğumuzun bulunamamış olması karşısında ilgili bütün 

kurumların payı olduğunu düşünüyorum.   

 

Rapor, Türkiye’de suça sürüklenen çocuk gerçeği sosyal, kültürel, ekonomik ve 

toplumsal nedenlerin göz ardı edildiğinin belgesidir. Ekonomik büyümeye rağmen 
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sosyo-kültürel program uygulanamamıştır. Aileye yönelik önleyici, koruyucu sosyal 

politikalar geliştirilememiştir. Ne yasalar ne de çocuğa yönelik hizmet alanları BM 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uyumlu bir politikaya dönüştürülememiştir. Devlet, 

bütçesinden ayırdığı payı dağıtmakla yetinmiş, ihtiyaç temelli anlayıştan hak temelli 

sosyal devlet anlayışına geçememiştir. 

 

TUİK 2011 Kayıp Çocuklar Raporu, suça sürüklenen çocuklarla ilgili önleyici 

koruyucu ve iyileştirici tedbirlerin alınması, politika ve stratejilerin hazırlanması ve 

uygun modellerin hayata geçirilmesi için de bir çağrı niteliğindedir. Türkiye’nin 

yapması gereken ise çocuk sorunlarını sonuçları üzerinden değil nedenleri üzerinden 

anlamaya yönelik olmalıdır. Hükümet kuruluşları, yerel yönetimler, uzman sivil 

toplum kuruluşlarının öncülüğünde ve toplumun bütün kesimlerinin etkin katılımıyla  

Türkiye Çocuk Acil Eylem Planı hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir. 

 

 

Nişantaşı, 28 Mayıs 2013 Tutukevlerinde kalan çocuklara yönelik basında yer 

alan kötü haberler için kaygı içindeyim. Ankara’da Çocuk Adalet Sistemi için de bir 

işaret yok henüz. “Adalet Bakanlığı Çocukların Kaldığı Hapishaneler Uluslar arası 

Kurallara Uygun İncelenmelidir” başlığı altında bir kampanya başlatılmış. 

Kampanyaya destek verdim ve duyurusunu yaptım. Aydın Gülan Hoca, “Önce uluslar 

arası örgütler denetlensin?” gerekçesiyle bu bildiriye destek vermeyeceğini bildirdi. 

Gerekçesi ise kısaca şu oldu: “Uluslar arası güdümlü örgütlerin denetimi tek alternatif 

ve tek doğru değildir.” Kampanya uluslar arası örgütler denetlesin üzerine 

başlatılmamış, uluslar arası kurallara göre bir inceleme yapılmasını öneriyor. Aydın 

Hocamızın bir de önerisi var: “Denetim endişesiyle değil, insanî bakış açısıyla 

topluma yeniden kazandırmak için, kendi kültürel bakış açısıyla, şefkatli yöneticiler ve 

çalışanlarla güllük, gülistanlık bir yer olsun… Uluslararası kuruluşlar örnek almak için 

buralara buyursun…” İlahi Aydın Hoca, tam 10 yıl önce Çocuk Koruma Kanunu ve 

Çocuk Adalet Sistemi için Adalet Bakanlığıyla başlattığımız çalışmaların nasıl devre 

dışı bırakıldığını unuttunuz mu? 

 

 

 

Nişantaşı, 9 Ocak 2014 Bugünkü gazetelerdeki haberin özeti şöyle: Sincan 

Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde ‘ 12 çocuk 40 gardiyanı dövmüş!’ Bu iddiayı idare ileri 

sürmüş. Olayın aslı ise şu: Bir arada kalmak isteyen çocuklar, gardiyanlar tarafından 

dövülünce  çocuklar açlık grevine başlamış. 

18 Kasım 2013’te Adalet Bakanı’nın Olur’u ile kurulan Mağdur Hakları Daire 

Başkanlığı, ne yapabilecek? Adalet Bakanlığı’nın Çocuk Adalet Sistemi için hâlâ 

hiçbir hazırlığı yok. 11 yıldır ülkeyi yöneten siyasi heyetin ne toplumsal çocukluk 

projesi, ne de çözüm odaklı hazırlığı var. Dün de bugün de çocuklar bir türlü 

politikanın önüne geçemedi… 

 

 

Tarabya, 22 Nisan 2014 İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ve Genç 

Akademi’nin düzenlediği “Geleceğin İnşasında Çocuk” konulu oturumda 
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yargılamadaki çocukları konuştuk. Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu, Av. Selmin Cansu 

Demir, sosyal hizmet uzmanı Oben Südütemiz oturumda kavuşturma, yargılama ve 

savunma boyutunu değerlendirdiler. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, idarî ve adlî 

boyutu ile çocuk adalet sistemini öngörmediği sürece, suça itilen çocuklarımızı ceza 

kanunlarıyla yargılamayı sürdüreceğiz. Selmin Cansu’nun hatırlattığı gibi, 

yargılamadaki çocuklar kendilerini üç nokta çocuklar ( … ) olarak hatırlatmaya devam 

edecekler.  

Sahi, yargılamadaki çocuklarımızı gören, dinleyen ve konuşan kaç kişiyiz? 

 

Mustafa Ruhi ŞİRİN1 

Çocuk Vakfı Kurucusu 

 

 

 

1 Bu rapor, 26-27 Haziran 2000 tarihinde düzenlenen 1. İstanbul Çocuk Kurultayı nedeniyle hazırlanan 

İstanbul Çocuk Raporu içinde yer alan “Kanunla İhtilaf Halindeki Çocuklar Komisyonu Raporu” esas 

alınarak hazırlanmıştır. İstanbul Çocuk Raporu. Yayıma Hazırlayan: Mustafa Ruhi Şirin, Dr. Sevgi Usta 

Sayıta. İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, İstanbul: Haziran 2000, sayfa 585-624 
2 Çocuk Adalet Sistemi Oluşturma Komisyonu  İstanbul’da 8 aylık çalışmanın ardından toplantılarını 

Ankara’da devam ettirme kararı almıştı. Çocuk Hukuku’na dayalı bir anlayış Adalet Bakanlığı ve 

komisyonda yer alan ceza hukukçuları tarafından benimsenmemesi ve Çocuk Adalet Sistemi’nde hiç bir 

ara kurum öngörülmemesi nedeniyle  Çocuk Vakfı Ankara’daki hiç bir toplantıya katılmama kararı 

almış ve katılmamıştır. 
3 Jean Zermatten 1980-2005 yılları arasında İsviçre Valvis Kantonu Çocuk Mahkemesi Başkanlığı 

yapmış, 1995 yılında Sion / Bramois’da Uluslararası Çocuk hakları Enstitüsü’nü kurmuş, 2005 yılından 

itibaren Cenevre’deki BM Çocuk Hakları Komitesi Üyeliğine seçilmiş, 2007 yılında Komite’nin 

Başkan Yardımcılığı ve 2001 yılında Komite’nin Başkanlığı’na getirilerek bu görevi 2013 yılının Mayıs 

ayına kadar sürdürmüştür.  

 

 

 

NOT: Çocuk Vakfı Kurucusu (Mustafa Ruhi Şirin tarafından  5395 sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu’na yönelik süreç ve gelişmelere yönelik “Çocuğa Özgü Adalet İçin günlükleri” (Aralık 

2014 tarihine kadar olan günlükler) İTİBAR Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi'nin Ekim, 

Kasım, Aralık 2014 tairhli 37,38,39'uncu sayılarında yayımlanmıştı. 

  

                                                 
1 http://www.cocukvakfi.org.tr/kurucu/ 
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