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3 Kasım 2002 İçin Asıl Sorulması Gereken:    
TÜRKİYE ÇOCUKLARIN CUMHURİYETİ OLABİLECEK Mİ?  
 
 
3 Kasım 2002 tarihinde ülkemizde bir erken genel seçim olacağı artık kesin. Seçime 
katılacak partiler birçok konuda hazırlıklarını tamamladı. Seçim bildirgeleri ard arda 
kamuoyuna deklere edilmeye başlandı. Türkiye’nin sorunları ve bunlar için geliştirilen 
çözüm önerileri bir kez daha tartışmaya açılıyor. Yurttaştan, kimin hangi sorunu nasıl 
kavradığı ve o sorunu çözmek için neleri yapmayı planladığına bakması, bir 
değerlendirme yapması ve önceki eğilimlerini de gözeterek bir seçim yapması 
bekleniyor. Yurttaş şaşkınlık içinde şunu da görüyor ki, kendisi için ‘sorun’ olan  
kimi şeyler seçim bildirgelerinde sorun olarak gözükmüyor, kimi şeylerse ilk kez  
bir ‘sorun’ olarak siyasal söylemde kendisine ‘sunuluyor’. Ne için?      
 
Toplumumuz, bir demokrasi toplumu olma yolunda hiç kuşkusuz önemli kazanımlar 
elde etti. Bugün, demokrasinin Türkiye’ye özgü halinin toplumun hemen her 
katmanınca tartışılıyor olması, bu kazanımların başında geliyor. Türkiye toplumu, 
giderek sorgulayan, tartışan ve gerektiğinde önüne konan seçeneklerle yetinmeyip, 
kendi iç dinamikleriyle yeni seçenekler yaratmaya çalışan bir toplum olma 
kimliğine doğru ilerliyor. Bunlar, bir sivil toplum kuruluşu olarak bizi ve temsil 
etmeye çalıştığımız çevreyi (çocuk ve çocuğa duyarlı olan herkesi) sevindiren 
gelişmeler. 
 
Devlet aygıtını, onun toplumsal işleyişini, sosyal hayatı, aileyi ve bireyi... çocuğun 
haklarını önceleyen, çocuğu hayatın odağına alınması gereken biricik özne olarak 
görecek bir zihinsel donanım, duyarlılık ve bilgiyle dönüştürmek amacını güden Çocuk 
Vakfı, Türkiye’nin kendisi için hayati kararlar vereceği bu ortamda bazı temel 
ödevleri ilgili herkesin dikkatine sunmayı yerine getirilmesi zorunlu bir sorumluluk 
kabul ediyor.  
 
Türk toplumunun 3 Kasım’da vereceği karar, bugünlerde tüm dikkatlerden kaçan, 
üstünde hiç durulmayan, sözü edilmeyen, belki anımsanmak bile istenmeyen bazı çok 
önemli konuları da içeriyor. 3 Kasım 2002’de oy verecek; bir lidere, bir partiye, 
milletvekili adayına, bir siyasal programa “evet” damgasıyla desteğini verecek 
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yurttaşlarımız belki üzerinde yeterince düşünmedikleri bir konuda da karar vermiş 
olacaklar: Çocuklarının yaşayacağı Türkiye nasıl bir Türkiye olacak? Çocuk gerçeği  
 
büyük bir insanlık trajedisine dönüşen bu ülkenin önümüzdeki beş yılı neye 
benzeyecek? 3 Kasım’da ulusumuzun kendisini temsil yetkisini vereceği kişiler, 
siyasal organizasyonlar bu trajik gerçeğin farkındalar mı? Farkındalarsa, ne kadarının 
farkındalar? Siyaset insanları, liderler, onların teorisyenleri bu konularda toplumun 
huzuruna ikna edici programlarla çıkabiliyorlar mı? 
 
 
Sorunu gerçekten tahlil edip kavradıklarından nasıl emin olabiliriz? Siyasetçilerin sözü 
bu noktaya getirmeleri gerektiğinde söyleyecekleri topluma gerçekten bir çözüm 
ufku açabilecek mi? Yoksa, bu seçimde de, önceki birçok seçimde olduğu gibi, 
‘çocuk’ seçim atmosferi boyunca propagandaların görsel istismar unsuru mu olacak? 
Her bakımdan masum çocuklarla medyaya ‘resim’ verecek liderler, milletvekili 
adayları; buradan kendilerine temiz ve kirlenmemiş, saf ve masum bir ‘imaj’elde 
etmekle mi yetinecekler? Bu soruların cevaplarını henüz bilmiyor olmakla birlikte, 
önümüzdeki birkaç hafta içinde öğreneceğimiz kesin.  
 
Çocuk Vakfı olarak, ilgililerin seçim karmaşası içinde muhtemelen üzerinde pek 
“düşünme fırsatı bulamadığı” konuları, sorular halinde gündeme taşımayı  
amaçladık. İlişikteki 100 soru, bizce, bir demokrasi ortamında her seçmenin, oyunu 
talep edenlere bir anne, bir baba, bir kardeş, bir yurttaş olarak sormakla yükümlü 
olduğu sorular.  Aynı sorular, milleti temsil etmeye ve ülkeyi yönetmeye aday her 
lider ve siyasal kurumun yanıtlarını çoktan hazırlamış olması gereken sorulardır. Bu 
sorulara verilecek yanıtlardan öğreneceklerimiz, ummak isteriz ki, partilerimizin 
sorunu bütün boyutlarıyla kavramış olduklarını göstermenin yanısıra çözüm için 
atılacak acil ve uzun vadeli adımların da rasyonel bir şekilde tasarlandığını, 
projelendirildiğini ortaya koymuş olsun.    
 
Çocuk gerçeğine ilişkin tüm soruların, bir tek soru altında toplanabileceğini, hatta 
toplanması gerektiğini söylemek gerekir. Bu hayati soru şudur: Türkiye, çocukların 
cumhuriyeti olabilecek mi? Geleceği bir uçuruma her gün biraz daha dönüşen bu 
ülkede, çocuğun ve çocukluğun bunca trajediyle kuşatıldığı bir kültürel, toplumsal ve 
ekonomik ortamda, bize göre yegâne önemli soru budur. İlgili ve yetkililerden hiç 
olmazsa, bu temel sorunu ciddiyetle anlayabilme olgunluğunu bekliyoruz. Bu soru, 
Türkiye’nin sözü edilen, çeşitli şekillerde tartışılan tüm diğer sorunlarını doğası gereği 
kapsamaktadır.  
 
Çocuklar için göstermelik eylem ve planların, seremonilerin yapılması; çocuklar için 
gerçekte bir şey yapıldığı anlamına gelmemektedir. Ülkemizde durum tam olarak 
budur ve çocuk sorunu, çözümü tüm diğer sorunların arkasına, bilinmeyen bir geleceğe 
ertelenmiş bir sorundur. Cumhuriyetimizin kurucularının çocuğa verdiği önem, 
geleceği yeniden ve görkemle inşa edecek kuşaklar  yetiştirme arzusu, ne yazık ki 
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bugün samimi bir temenni olarak bile anılmadan, alışılagelmiş seremoniler 
sürdürülmektedir. Ülkemiz, değil çocukların cumhuriyeti hedefine sahip çıkma, 
çocuklarının trajedisini kavrama noktasından bile çok ıraktadır. Konuyla ilgili  
kamuoyuna sunduğumuz raporlar, sayısal göstergeler bunun apaçık birer kanıtıdır.  
 
Ülkemizin demokrasi, sosyal adalet, sağlık, eğitim, ekonomik refah, çağdaş insanî 
değerler, kültür, özgür ve yaratıcı düşünce ve diğer alanlarda çocuklarına yaşanabilir 
bir hayat sunabilmesi, yapılacak seçimin bu doğrultuda önemli adımlar atılmasına 
neden olabilmesi... en büyük arzumuz.  
Hiçbir parti ve siyasal görüş ayrımı gözetmeksizin, bizimle bu konuda işbirliğine 
girecek her politik örgütle, her liderle, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla talepleri 
ölçüsünde ilgileneceğimizin bilinmesini bir kez daha isteriz. Bizim için esas olan 
çocuk ve çocuğun yararıdır. Bu herkes için, tüm toplum kesimleri, tüm kurumlar ve 
örgütler için böyle olmalıdır. Gelecek, bunu gerektirir. 
 
Faaliyetlerini on yılı aşkındır bu hayati alana adamış, toplumsal vicdan adına 
sahiplenilip gerçekleştirilecek projeler üretmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşu 
olarak, seçime giren her partinin Türkiye çocuklarına verecek bir mutlu haberi 
olmasını yürekten istiyoruz.  
 
4 Kasım, tüm ülke çocuklarının mutlulukla uyanıp, mutluluk içinde yaşayacağı 
günlerin başlangıcı olsun.  
 
UMUT VAR... VE HEP OLACAK!  
 
Saygılarımızla...                         
 
 
Mustafa Ruhi Şirin  
Çocuk Vakfı Başkanı 


