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Sevgili arkadaşlar, 

Kongre ödevimize sizi dinleyerek 
başladık. 9-18 yaşlarında 6230 
arkadaşınızın görüşlerinden hareketle 
hazırladığımız Sesimizi Kim Duyacak! 
2010 Çocuk Görüşü Raporu’nu 23 
Nisan 2010 tarihinde açıkladık. Sesinizi 
duyanlarla I. Türkiye Çocuk Hakları 
Kongresi ödevi için bir yıl boyunca 
çalıştık. Ve size çocuk hakları kültürü 
kitaplığının ilk kitaplarını sunmayı 
başardık. Bu kitaplar,  sizler için, yalnız 
çocuk yaşlarda değil, büyüyünce de 
okuyacağınız başvuru kitapları olacak.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, bütün 
aşamalarında, çocuk ve yetişkinlerin yan 
yana oldukları ülke ölçekli çocuk ödevi 
olarak gerçekleşti. Kongre’nin en önemli 
amacı, Türkiye’de çocuklara önceliğin 
verilmesi. Bundan böyle, çocuklarla 
ilgili yapılacak her işte çocuğun öncelikli 
yüksek yararının gözetilmesi için bireyleri, 
toplumu ve Devlet’i göreve çağırıyoruz. 
Artık çocukla ilgili her eksikliği 



izleyeceğiz ve sonuç alıncaya kadar sizlerle 
birlikte hareket edeceğiz.

Kimlerle yola çıkacağız? Elbette önce 
çocuklarla. Gülümsediğinizin farkındayız! 
Evet, evet bundan böyle sizinle ilgili 
bütün karar süreçlerinde yetişkinlerin 
bir adım önünde olacaksınız. Türkiye’nin 
sizi dinlemesi için gerekli düzenlemeleri 
yapması gerekenlere önerilerde 
bulunacağız. 81 il 957 ilçeden ve 30 bin 
köyden seçimle gelecek çocuk delegelerle 
Türkiye Çocuk Meclisi kurulacak. 23 
Nisan muhtarı, kaymakamı, valisi, bakanı, 
başbakanı, meclis başkanı, cumhurbaşkanı 
oyununun heyecan vermediğinin siz de 
farkındasınız …

Sizin adınıza yetişkinlerin konuşma 
hakkı yok hiçbir yasada ve Sözleşme’de. 
Çok yalın ifadeyle çocuk olma, 
çocukluğunu yaşama ve yaşadığınız 
çağın tanığı olarak büyümenize bütün 
yetişkinlerin, toplumun ve Devlet’in saygı 
duymasını arzu ediyoruz.  Arzudan da 
öte, bunu istiyoruz. Bundan böyle sizin 
değil yetişkinlerin, iletişim araçlarının ve 
Devlet’in sınavı başlayacak. Her yıl çocuk 
karnesi düzenleyeceksiniz yetişkinlere, 
iletişim araçlarını yönetenlere ve Devlet’e. 
Türkiye ile de sınırlı olmayacak çocuk 
karnesi: Çünkü, dünya çocuk karnesini 
düzenleme hakkı da öncelikle size ait. Siz 
de şimdiden, bir çocukta bütün çocukları 
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düşünme çabası içine girerseniz, güzel 
bir dünyada yaşama hayalimizin çok 
daha kısa sürede gerçekleşeceğine 
inanıyoruz.

Siz de farkındasınız: Çocuklukla ilgili bu 
yeni başlangıcı yapabilmek, haklarınızı 
öğrenmek ve davranışa dönüştürmenizle 
mümkün olabilecek. Çocuk hakları 
kültürü, çocuklar için demokrasi 
okulunun ilk dersidir. Çocukların 
yetişkinlerle eşit haklara sahip olacağı 
çocuk cumhuriyeti’ne de demokrasi 
okuluyla ulaşabileceğiz.

Çocukların yalnızca sağlık, gelişme 
ve korunma hakları yok. Görüşlerini 
açıklama ve ayrımcılığa karşı korunma 
hakları da var. Daha da önemlisi 
çocukların haklarını bilme ve savunma 
hakları var. Unutmayacağınız önemli bir 
nokta ise şu: Çocuk haklarını yalnızca 
çocukların öğrenmesi yetmez. Sizden önce 
anne-babaların, öğretmenlerin, özetle 
bütün yetişkinlerin ve toplumun da çocuk 
haklarını bilmesi ve hayata geçirilmeleri 
için de çalışmaları gerekir. Devlet’i de 
unutmayın. Devlet de çocuklara verdiği 
sözleri yerine getirmekle yükümlüdür.

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, 
yeni bir yol haritası öneriyor ülkemize: 
Anayasa’dan başlamak üzere, bütün 
yasaların çocuk haklarıyla uyumlu 
duruma getirilmesini. Çocuk hakları 
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temelinde çocuk politikasının 
hazırlanması, uygulanması ve 
izlenmesini... Bütün bunları kim 
yapacak? Çocuklar, yetişkinler, toplum 
ve Devlet. Bundan böyle herkes çocuğun 
safında olacak; bireyler de, toplum da, 
Devlet de…

O halde hepimiz ebeyiz. Çocuk ödevini 
hatırlatmak için şöyle sesleneceğiz 
herkese: Elim Sende!..

Biz söz veriyoruz size: Hangi koşullarda 
olursanız olun, kulağımız hep sizde 
çocuklar. Aklımız da sizde. Her zaman 
sizden yana tarafız. Bundan böyle 
çocuktan yana taraf olmayanlara ise şöyle 
sesleneceğiz: Elimiz de gözümüz de sizde!

Hepsinden önemlisi sevgili çocuklar, 
kalbimiz sizde!..

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı
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Önsöz

Sevgili arkadaşlar, 

İlk kez merhaba.

Çocuklarla ilgili Sözleşme’lerin kısa ve 
özet tarih bilgisini paylaşmak istiyorum 
sizlerle:

Birinci Dünya Savaşı sonrası 4 maddelik 
bildiri hazırlandı: Cenevre Çocuk Hakları 
Bildirisi: Yıl 1924. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, bu bildiriyi Türkiye adına  1928 
yılında imzaladı.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
açıklanan Çocuk Haklarına Dair 
Beyanname  ise 10 madde. Tarih: 20 
Kasım 1959

1979 Dünya Çocuk Yılı’nda gündeme 
gelen ve 10 yılda hazırlanan üçüncü 
Sözleşme ise 54 maddelik. Tam adı  
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi. İmza tarihi: 20 Kasım 1989. 
Türkiye’nin  bu sözleşmeyi kabul tarihi 27 
Ocak 1995.
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Önceki yüzyıl çocuk yüzyılı ilan edilmişti 
dünyada. Bir yüzyıla üç bildiri ve bir 
de Dünya Çocuk Yılı ( 1979 ) sığmıştı. 
Geçmişe baktığımızda, insanlığın 
çocuklara borçlu kaldığını söylemekten 
başka bir şey gelmiyor aklımıza. 

21 inci yüzyılın ilk 10 yılı geride kaldı. 
Çocuklar yine aynı durumda ve insanlık 
yine çocukların esenliği için çok az çalıştı 
çocuk ödevine.

Haklarınız, elinizdeki Sözleşme’de 
yazan haklarla sınırlı değil. Yine 
de çoğu haklarınızın hangi kişi ve 
kurumlar tarafından yerine getirileceği  
bu Sözleşme’de yer alıyor. Yalnızca 
çocukların haklarını bilmesi ve 
öğrenmesi de yeterli değil. Bütün 
yetişkin bireylerin ve toplumun çocuk 
haklarını bilmesi de gerekir. Bu da 
yetmez: Çocuk haklarının uygulanması, 
sonuçlandırılması ve izlenmesi de 
gerekir.

Çocuk haklarının üç paydaşı var: 
Birey, toplum ve Devlet. Çocuğa 
karşı sorunlulukları yerine getirmesi 
gerekenlerin öncelikle bilmeleri gereken 
şudur: Çocuk olma, çocukluklarını 
yaşama ve haklarını savunma hakları 
yetişkinler tarafından kabul edilmelidir.

Doğan  her çocuğun hayata iyi bir 
başlangıç yapması ve güzel bir dünyada 
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yaşaması mümkün olmadıkça insanlık 
çocuğa karşı yine borçlu kalacak.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ni henüz okumamış hattâ 
duymamış arkadaşlarımızın varolduğunu 
biliyoruz. İstedik ki çocuklarımız 
Sözleşme’yi okuyarak hakları üzerinde 
şimdiden düşünmeye başlasınlar. Yaşama, 
gelişme, korunma ve bakılma yanında, 
görüşlerinizi açıklama haklarınızın 
anlamlarını küçük yaşlarda bilmeniz çok 
önemli ve gerekli. Dünyada hiçbir çocuğa 
ayrımcılık yapılmaması gerektiğinin 
farkına varmalısınız. Ve bundan böyle, 
dünyada yapılacak her işte çocuğun 
öncelikli yüksek yararının gözetilmesini 
siz hatırlatın yetişkinlere.

Daha da önemli bir hakkı var çocukların: 
Kendilerini ifade etme ve görüşlerini 
açıklama hakkı. Bundan böyle sizi 
dinlemeye alışmalı anneleriniz babalarınız 
büyükleriniz. Bu da yetmez: Toplum ve 
Devlet de sizi dinlemeye alışmalı. Çocuklar 
adına çocuklardan başka kimsenin 
konuşmaya ve karar vermeye hakkı yok 
çünkü. Bu nedenle çocuk hakları sizin için 
demokrasi okuludur. Türkiye’nin acemi 
demokrasiden kurtulması da ancak sizinle 
mümkün olabilecek.

Artık bundan böyle Anayasa ve yasalar 
hazırlanırken politikacılar önce sizi 
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dinleyecek. Politikacılara sesinizi duyurun 
ve birleşin. Çok kalabalıksınız; sizden 
kalabalığı da yok şu yaşlı dünyada. 
Politikacılar çocuk hakları dersinden 
sınıfı geçmedikçe de oy vermeyin hiç 
birine. Çocuk yüzlü bir dünya hayalinizi 
gerçekleştirmek için oylarınızı geleceğiniz 
için saklayın. Bizim oylarımız her zaman 
sizin çocuklar. Bin yıl yaşasak da her 
zaman ve her yerde sizden tarafız…

Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı
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ÇOCUK
HAKLAR

İÇİN EN
EVRENSE

BİLDİR
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ÇOCUK HAKLARI İÇİN EN 
EVRENSEL BİLDİRİ

Çocuklar dünyanın en büyük konseyini 
topladılar ve şu önemli kararları 
aldılar…
Yeni Çocuk Hakları Bildirisi Altı 
Maddede Şöyledir:
Çocuk haklıdır.
Hem de her zaman!
Haksız olan varsa, bu çocuk değildir.
Çocuk Hakları Bildiricileri; bildiri 
okumayı bırakıp hemen güzel olmayı 
denesinler!
Çünkü buradan çok çirkin 
görünüyorlar!
Konsey kararları kuşlar aracılığıyla 
bütün dünyaya dağılacaktır. Bu 
yüzden kapınıza kadar gelen hiçbir kuş 
hediyesiz gönderilmez ve kuşelçiler asla 
öldürülmezler.

Vural Kaya 

K 
RI 
N 
L 

Rİ
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KARDEŞLİK

Birbirimize
Kardeşim darken
Neden
Su içiyor gibiyiz ?

Birbirimize
Kardeşim derken
Neden
Türkü söylüyor gibiyiz ?

Birbirimize
Kardeşim derken
Neden
Doyuyor gibiyiz ?

Fazıl Hüsnü Dağlarca

KA
RD

EŞ
LİK

KA
RD

E
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 Madde 1, Çocuğun tanımı: 

Sözleşmeye göre on sekiz yaşına kadar 
çocuksun.

KA
RD

EŞ
LİK

RD
E



ZENCİLER

I.
Anneciğim
Zencilerin terleri
Siyah mı akar
Beyaz pamukları
Toplarken

II.
Anneciğim
Bütün ağızlarıyla
Güldükleri için mi
Beyazdır dişleri

III.
Anneciğim 
Neden bütün ezgileri
En güzel onlar söylüyorlar
Yoksa bizleri
Utandırmak için mi
Bütün bunlar 

Yalvaç Ural
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 Madde 2, Ayrımcılık: 

Irk, renk, cinsiyet, din, görüş, köken veya eko-
nomik durum, engellilik veya anne babanız 
veya bakımından sorumlu olan diğer kişilerin 
herhangi bir başka özelliği nedeniyle ayrımcı-
lığa uğratılamazsın.

Bü
tü

n
 a

ğı
zl

ar
ıy

la
G

ü
ld

ü
kl

er
i i

çi
n

 m
i Beyazd

ır d
işleri



 Madde 3, Çocuğun öncelikli yararı:  

Çocukları etkileyen bütün eylemler ve karar-
larda çocuk için en iyi olan temel alınmalıdır.

 Madde 4, Sözleşmedeki hakların 
kullanılması: 

Hükümetlerin bu hakların sen ve bütün ço-
cuklar tarafından kullanılabilmesini temin et-
meleri gerekir.

BÜ
YÜ

KL
ER

E 
AN

LA
TI

N
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BÜYÜKLERE ANLATIN

Haklar benim olsa da
Bana değil
Büyüklere anlatın yasaları
Onlar bilmeli
Onlar anlamalı
Onlar uygulamalı.

Ben yalnızca
Çocukluğumu yaşamalıyım...

Aytül Akal
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 Madde 5, Anne baba rehberliği ve 
çocuğun gelişim halindeki yetenekleri:

Aileniz size rehberlik etmek gibi temel bir so-
rumluluğa sahip olup, geliştiğin ölçüde ve ye-
teneklerin ve yaptıklarının sonuçları ile ilgili 
anlayışın arttığı ölçüde haklarını doğrudan 
kendin kullanırsın ve hayata geçirirsin. Hükü-
metler bu hakka saygı göstermelidir.

 Madde 6, Yaşama ve gelişim hakkı: 

Yaşamaya ve gelişmeye hakkın vardır. Hükü-
metlerin yaşamını sürdürmeni ve sağlıklı ge-
lişmeni temin etme görevi vardır.

 Madde 7, Doğum kaydı, ad, vatandaşlık 
ve anne baba bakımı:

Doğumunun yasal biçimde kaydedilmesi, bir 
ad ve vatandaşlığa sahip olmak, anne babanı 
tanımak ve onlar tarafından bakılmak hakkın-
dır.

 Madde 8, Kimliğin korunması: 

Hükümetler bir ad, vatandaşlık ve aile bağları-
na sahip olma hakkına saygı göstermelidirler.

ÇİÇ
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ÇİÇEKLER GİBİ

Adıyla güzeldir
Her çocuk 
Tıpkı kırları süsleyen
Çiçekler gibi

Anneler babalar
Işıltılı sevinçli gökçe
Adlar verin çocuklara

Güzel yaşamanın eşiğinden
Daha kolay girsinler içeri

Mustafa Ruhi Şirin

ÇEKLER
gibi

KLERKE



M
ASAL

ÇOCU

 Madde 9, Anne babadan ayrılma: 

Kendi isteğin dışında (örneğin ana-babandan 
birinin size kötü davranması veya ihmal et-
mesi durumu dışında) anne babandan kimse 
sizi ayıramaz. Anne baban ayrıysa, bu durum 
sizi incitmediği ölçüde her ikisiyle temas etme 
hakkın vardır.

 Madde 10, Ailenin yeniden bir araya 
gelmesi: 

Anne baban farklı ülkelerde yaşıyorlarsa, her 
ikisiyle teması sürdürebilmek veya yeniden 
aile olarak bir araya gelebilmek için ülkeler 
arasında seyahat etmene izin verilir.

 Madde 11, Başka bir ülkeye yasadışı 
yoldan gönderilmeme: 

Hükümetler ülkeden yasadışı olarak çıkartıl-
maman için önlem almalıdırlar.

 Madde 12, Çocuğun görüşüne saygı 
gösterilmesi: 

Yetişkinler seni etkileyecek kararlar alırken 
özgür biçimde düşündüğünü söyleme ve gö-
rüşlerinin alınacak kararda hesaba katılması 
hakkındır.

 Madde 13, İfade ve bilgi özgürlüğü: 

Söz konusu bilgi size ve başkalarına zarar ver-
mediği sürece, her biçimde bilgiye ulaşmaya 
çalışmak, bilgi edinmek ve bilgilerinizi paylaş-
mak hakkın vardır (örneğin yazı, sanat, tele-
vizyon, radyo ve internet yoluyla). 
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M
ASAL

K

ÇOCUK

Kolay mı
Çocukla konuşmak

Otur dersin
Hayır der

Çıra dersin
Çamur der

Çiçek dersin 
Yaprak der

Bulut dersin
Yağmur der

Ders dersin
Küstüm der

Seni seni dersin 
Yapma der

Oysa kolay 
Çocukla konuşmak
Masal de bak
Evet der

Cahit Zarifoğlu



 Madde 14, Düşünce, vicdan ve din 
özgürlüğü: 

Başkalarının haklarını kullanmalarına engel 
olmadığı sürece, istediğini düşünme ve iste-
diğine inanma, dininin gereği ibadet etme 
hakkın vardır. Anne baban sana bu konularda 
rehberlik yapmalıdır.

 Madde 15, Barışçıl örgütlenme ve 
toplanma özgürlüğü:

Diğer çocukların haklarını engellemediği sü-
rece, başka çocuklarla gruplar ve dernekler 
kurmak veya var olanlara katılmak hakkındır.

 Madde 16, Özel hayatın gizliliği, onur 
ve saygınlık: 

Özel hayatın gizli tutulması hakkındır. Kimse 
geçerli bir neden olmaksızın saygınlığına za-
rar veremez, senin veya ailenin evine giremez, 
mektuplarını ve e-postalarını açamaz. 

 Madde 17, Bilgi ve medyaya erişim:

Kitap, gazete, dergi, televizyon, radyo ve inter-
net dahil, çeşitli kaynaklardan güvenilir bilgi 
edinme hakkın vardır. Bilgi, yararlı ve anlaşılır 
olmalıdır.

 Madde 18, Anne babanın ortak 
sorumluluğu: 

Anne ve babanın her ikisi de seni yetiştirmek-
te ortak sorumluluk sahibi olup, her zaman 
senin için en iyi olanı dikkate almalıdır. Hükü-
metler, özellikle anne ve baba çalışıyorsa sana 
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karşı sorumluluklarını yerine getirebilmeleri 
için gerekli hizmetleri sunmalıdır.

 Madde 19, Her tür şiddet, istismar ve 
ihmale karşı korunma: 

Hükümetler, senin gerektiği gibi bakılmanı ve 
anne babandan ya da başka bakıcılardan kay-
naklanabilecek şiddet, istismar ve ihmale karşı 
korunmanı temin etmelidirler.

 Madde 20, Alternatif bakım:

Anne baba ve aile sana gereken bakımı sağla-
yamıyorsa, Hükümetler dinine, gelenek ve di-
line, insanlık onuruna ve insan haklarına saygı 
gösterecek kişilerin ve kurumların  senin ba-
kımını üstlenmesini sağlamakla yükümlüdür.

 Madde 21, Evlat edinilme: 

Kendi ülkende ya da bir başka ülkede evlat 
edinilmiş olmana bakılmaksızın, evlat edinir-
ken yetişkinlerin düşünmesi gereken şey senin 
için en iyi olandır.

Haklarımı Çalmayın!.. |   29



KAYBOLAARKADA

 Madde 22, Sığınmacı çocuklar: 

Ülken güvenli olmadığı için bir başka ülkeye 
geldiysen, korunma ve desteklenme hakkın 
vardır. O ülkede doğan çocuklarla hakların 
aynıdır.



AN AŞLARIM

KAHRAMAN

Büyüyünce ben
Bizim oraya gitsem
Bombalar, silah sesleri
Yıkılmış evler arasından 
Korkmadan geçerim
Önce ayakkabımın tekini
Sonra küçük kendimi
Bulurum belki 
Dedemin düşürdüğü kösteği

Elma! Elma! Diye bağırırım
Birer birer çıkar ortaya
Kaybolan arkadaşlarım

Zeynep Uzunbay

Haklarımı Çalmayın!.. |   31



 Madde 23, Engelli çocuklar: 

Herhangi bir engellilik durumun söz konusu 
ise, özel bakım, destek ve eğitim alarak eksik-
siz ve bağımsız bir yaşam sürmeye ve yetene-
ğin ölçüsünde topluma katılım göstermeye 
hakkın vardır.

MÂNİ OLAN
GELLER VAR?
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EN/GELLİ ÇAĞRI

Biraz gücüm olsaydı,
Elinizden tutardım.
Sizinle bir oynasam
Sevinçle takla atardım.

Yürüyebilsem
Engelleri birer birer aşardım,
Okul yollarında 
Düşe kalka koşardım.

Konuşabilsem,
Çağırırdım komşumuz
Kerem ile Ayşe’yi;
Sevimli kuşlar gibi 
Bölüşürdük neşeyi.

Engelsiz kardeşler için
İçimde büyüttüğüm
Gül kokulu davetler,
Mis kokulu gel’ler var.
Ya size mâni olan
Ne gibi engeller var?

Bestami Yazgan

YA SİZE 
NE GİBİ ENG

Haklarımı Çalmayın!.. |   33



 Madde 24, Sağlık bakımı ve hizmetleri: 

Kaliteli bir sağlık bakımı hakkın vardır (ör-
neğin ilaç, hastane, sağlık görevlileri). Ayrıca 
sağlığını korumak için temiz su, besleyici gıda, 
temiz çevre ve sağlık eğitimi de hakkındır. 
Eğer ülkende hakkının hayata geçmesi için ye-
terli kaynak yoksa, uluslararası dayanışma ru-
huyla ülkeler birbirlerine yardım ederler.

ÜZ
ÜL

M
E A

NN
E

AA
LM

E AAA
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BESLENME HAKKI

Beslenme çantamı 
Dolduramadın diye
Üzülme anne

Şiirler, renkler, kokular
Bir de gülücüğünü
koydum içine
onlar yeter
açlığımı ötelemeye

Mavisel Yener

Haklarımı Çalmayın!.. |   35
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 Madde 25, Kurumların periyodik olarak 
denetlenmesi: 

Anne babandan uzakta senin bakımından so-
rumlu kurumlarda bakılıyorsan, iyi bakım ve 
muamelenin sürüp sürmediği düzenli olarak 
denetlenmelidir.

 Madde 26, Sosyal güvenlikten 
yararlanma: 

İçinde yaşadığın toplum, senin gelişmen ve iyi 
koşullarda yaşaman (örneğin eğitim, kültür, 
beslenme, sağlık, sosyal refah) amacıyla sosyal 
güvenlikten yararlanma olanağı sunmalıdır. 

Hükümet yeterli mali imkânı olmayan aile-
lerin çocukları için maddi ve manevi yardım 
hizmeti sunmalıdır.

 Madde 27, Yeterli hayat standardı: 

Fiziksel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal açıdan 
gelişmen için iyi koşullarda yaşaman gerekir. 
Hükümet bu yönde ailelere yardımcı olmalı-
dır.

O



Haklarımı Öğrenme Hakkım Var! |   37

 Madde 28, Eğitim hakkı: 

Eğitim hakkın vardır. Okulda disiplin insanlık 
onuruna saygıyla bağdaşmalıdır. İlköğretim 
zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. Eğer ülkende 
hakkının hayata geçmesi için yeterli kaynak 
yoksa, uluslararası dayanışma ruhuyla ülkeler 
birbirlerine yardım ederler.

İKİMİZDE ON YAŞINDAYIZ

Ben okula gidiyorum
O işe gidiyor.

Ben eve dönüyorum
O çalışıyor.
 
Ben derslerimi bitiriyorum
O hâlâ çalışıyor.

Ben oyun oynuyorum
O yanımdan geçiyor.

Ben yemek yiyorum
O düşünüyor.

Ben uyuyorum
O ağlıyor.

İkimiz de on yaşındayız.

Süreyya Berfe 

YAŞINDAN



 Madde 29, Eğitimin amaçları: 

Eğitim, kişiliğini, yeteneklerini, zihinsel ve fi-
ziksel becerilerini en üst noktaya kadar gelişti-
recek şekilde düzenlenmelidir. Eğitim seni ya-
şama hazırlamalı; anne babana, kendine, diğer 
uluslara ve kültürlere saygı göstermeye teşvik 
etmelidir. İnsan haklarını öğrenmek hakkın-
dır.

 Madde 30, Azınlık ve yerli haktan 
çocuklar: 

Ülkende çoğunluk tar  afından kabul edilip 
edilmediğine bakılmaksızın ailenin gelenekle-
rini, dinini ve dilini öğrenmeye hakkın vardır.
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 Madde 31, Serbest zaman, oyun ve 
kültür: 

Rahatlama, dinlenme, oynama ve çeşitli kültü-
rel amaçlı etkinliklere katılma hakkın vardır.

TEMBELLİK HAKKI

N’olur notumu kırma
Öğretmenim dedi Ayşen,
Önümüzdeki dönem
Daha çok çalışıp
Yüzünü güldüreceğim harfl erin

Bu dönem
Tembellik hakkımı kullanmak istiyorum;
Kuşlarla 
Saklambaç oynayacağım.
Akgün Amcam dedi ki
2+1’den daha önemliymiş
Oyun oynamak.
Büyüyünce hesaplarım ben de elbet
Taze etin kalorisini…
   

Betül Tarıman

EBÜYÜYÜNCEHESAPLARIM
Haklarımı Çalmayın!.. |   39
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 Madde 32, Çocuk emeği sömürüsü: 

Hükümet seni,  sağlık veya gelişimin için za-
rarlı nitelikteki, eğitimini engelleyen veya baş-
ka insanların seni sömürmelerine neden olan 
işlerden korumalıdır. 

İY
İN

ED
İR



ÇOCUK VE İŞ

Akşamları çok kısa usta
Kalbim bir kuşun kalbi
Bir çırağın eli, yorgun
Sıkıca tutar göğüs kafesimi

Yaslar başını usta
Ayı, yıldızları dinler.
Çarpar, habire çarpar
Duymak iyi bir dilek:
İyi uykular ya da iyi geceler.

Sahi, iyi nedir usta?
  

Salih Mercanoğlu

İY
İ N

ED
İR

US
TA

?
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 Madde 33, Çocuklar ve uyuşturucu 
kullanımı: 

Hükümet seni tehlikeli uyuşturucu maddele-
rin üretim ve dağıtım yollarına karşı koruma-
lıdır.

 Madde 34, Cinsel istismara karşı 
korunma: 

Hükümet seni cinsel istismardan korumalıdır.

 Madde 35, İnsan kaçakçılığı, satışı ve 
kaçırılmasına karşı korunma: 

Hükümet kaçırılmana, satılmana, istismar 
edilmek üzere başka ülkelere götürülmene 
karşı kesin önlem almalıdır.

 Madde 36, Diğer istismar biçimlerine 
karşı korunma: 

Gelişimine ve refahına zarar verebilecek etkin-
liklere karşı korunmalısın.

 Madde 37, İşkence, aşağılayıcı muamele 
ve özgürlükten yoksun bırakmaya karşı 
korunma: 

Yasaları çiğnemen durumunda sana zalimce 
davranılamaz. Yetişkinlerle birlikte hapse ko-
namazsın ve ailenle temasını koruyabilirsin.

Û
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 Madde 38, Silahlı çatışmadan etkilenen 
çocukların korunması: 

On sekiz yaş altındaysan, hükümetler, orduya 
katılmana ve savaşta doğrudan yer almana izin 
vermemelidir. Savaş bölgelerindeki çocuklara 
özel koruma sağlanmalıdır.

SORU

Neden 
Hiç bitmiyor savaşlar?
Kan karışıyor her akşam oyunlarımıza

Neden  
Dünya ikiyüzlü?

Ama neden?

Mustafa Baki Efe

NEDENENNEENNENN



 Madde 39, Kötü muamele ve sömürü 
mağduru çocukların rehabilitasyonu: 

İhmal edilmiş, işkence görmüş veya istismara 
uğramışsan, istismar veya savaş kurbanıysan 
veya hapse atılmışsan, fiziksel ve zihinsel sağ-
lığına yeniden kavuşarak topluma geri dön-
mek için özel yardım almak hakkındır. Dev-
letler bunun için gerekli hizmeti sağlamakla 
yükümlüdür.

 Madde 40, Çocuk adaleti sistemi: 

Yasaları ihlal etmekle suçlanıyorsan, onuruna 
yaraşır bir muamele görmelisin. Hukuki yar-
dım alabilmelisin. Hapis cezası en son başvu-
rulacak önlemdir.

 Madde 41, Daha ileri düzeydeki 
insan hakları standartlarına saygı 
gösterilmesi: 

Ülkende çocuklarla ilgili yürürlükteki yasalar 
sözleşmeden daha ileriyse, o yasalar uygulanır.

 Madde 42, Sözleşmenin yaygın 
tanıtımı: 

Hükümet, bütün anne babaların, kurumların 
ve çocukların sözleşmeyi bilmesini sağlamalı-
dır.

 Maddeler 43-54, Hükümetlerin 
görevleri: 

Bu maddeler yetişkinlerle hükümetlerin, ço-
cukların bütün haklarından yararlanmalarını 
sağlamak üzere nasıl birlikte çalışmaları ge-
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rektiğini açıklamaktadır. Sözleşme çocukların 
haklarının korunması, hayata geçirilmesi ve 
haklarına saygı duyulup duyulmadığını izle-
mek için uluslararası uzmanlardan oluşmuş 
bir komite kurmuştur: Çocuk Hakları Komi-
tesi. Hükümetler her beş yılda bir Komiteye 
ülkenizde çocuk haklarının nasıl uygulandı-
ğı ile ilgili bir rapor sunmak ile yükümlüdür. 
Komite siz çocukların hazırladığı raporları da 
görmekten mutluluk duymaktadır... 

Açıklama

Çocuk Hakları Sözleşmesi, BM Genel Kurulu 
tarafından 20 Kasım 1989’da kabul edildi ve 
1990’da uluslararası bir yasa gücüyle yürür-
lüğe girdi. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk 
haklarını ve bu hakların hükümetlerce nasıl 
geliştirilip korunacağını tanımlayan 54 madde 
içermektedir. Dünyadaki ülkelerin çoğu söz-
leşmeyi onaylamış ve içerdiği hakların tanın-
ması için taahhütte bulunmuştur.

Haklarımı Çalmayın!.. |   45



NEDİR HAK?

İyilik mi ?
…….

Ayrıcalık mı ?
…….

Doğuştan payına
Düşen mi ?

Herkes için eşit
Olması gereken mi ?

Söyler misiniz ?
Nedir hak ?

…….
…….

Mustafa Ruhi Şirin

NEDİR HAK?
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