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Sevgili Okur, 

Modern dönemde, merkeze aldığımız değerler çeşitli alışkanlıklarla değişmeye 

başladı. Buna en güzel örnek, resimlerini çerçeveletip evimizin en müstesna 

köşesine yerleştirdiğimiz çocuklarımız. Bu moda yahut bu alışkanlık, çocukların 

merkeze çekildiğinin en iyi göstergelerinden biri. Çerçevelenmiş bu fotoğraflar, 

eski dönemlere göre çocuklara daha fazla değer verildiğinin, itina gösterildiğinin, 

önemsendiğinin sembolik bir göstergesi. 

Evet, sembolik bir gösterge!  Zira böyle olmasaydı, çocuklarımızı şuanda bekleyen 

sorunların büyüklüğü bu kadar ürkütücü olmazdı. Aileler, ebeveynler modern 

dünyada çocuğuna verdiği değeri çerçevelettiği fotoğrafı kadar görüyor ne yazık ki! 

Oysa çocuk; toplumun, maddi hiçbir kriterle ölçülemeyecek kadar, mühim bir yapı 

taşı. İstikbalimizin aydınlığı, yarınlarımızın tek güvencesi. 

İşte bu çocukları, henüz konuşma çağında bile değilken, televizyon ekranlarına 

emanet eden ebeveynler de yine biz oluyoruz. Sübliminal mesajların verildiği, bir 

çocuk filminde hatta çizgi filmde görmeyi hiçbir şekilde ummadığımız cinsellik ve 

şiddet içeren sahnelere şahitlik ediyoruz. Pek çok uzman tarafından uyarılsak da, 

konunun abartıldığını düşünüyor ve işin kolayına kaçıyoruz. En kolay eğlenme 

yöntemimiz olan TV ekranlarına, çocuklarımızı bağımlı yaptığımızı düşünmeksizin 

emanet ediyoruz. “Emanet” etmiyor, kaptırıyoruz aslında. TV ile zehirliyoruz. 

Okuma, düşünme, oyun oynama kabiliyetlerini ellerinden alıyor ve daha ilk 

yaşlarında onları mekanikleştiriyoruz. 

Hatta verdiğimiz bu zararla yetinmiyor, televizyon ekranlarından çok daha korkunç 

olan bilgisayar oyunları ve internetin dev ağında bocalamalarını seyrediyoruz. 

Bunların hepsini de onları çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, önemsediğimiz, hiçbir 

şeyden mahrum etmek istemediğimiz için yapıyoruz. Durumu vahim hale sokan da 

bu çarpık anlayış oluyor zaten. Onları şiddet üzerine kurgulanmış bilgisayar 

oyunlarına teslim ediyor ve anlayışlı olmasını bekliyoruz. Sakin olmalarını, ılımlı 

olmalarını, mantıklı olmalarını bekliyoruz. Önlem almazsak, korkarım ki bunları 

daha çok bekleyeceğiz. Zira oyun bağımlılığı gerekçesiyle klinik tedavi görmesi 

gereken çocuk sayısı hiç de azımsanmayacak düzeyde. İş çığırından çıkıyor… 

Sadece oyun bağımlılığı ile de kalmıyor, internetin sunduğu imkânlardan 

faydalansın dediğimiz çocuklarımızı pek çok sanal tehlike de bekliyor. Sanal kumar 

siteleri denetlenmiyor, yaş sınırını kontrol etmek mümkün değil. Bir merakla 

girdiği kumar sitelerinde borçlanan evlatlarımız psikolojik ve sosyolojik pek çok 

sorunla karşı karşıya kalıyor. Sanal fuhuş tuzaklarına düşürülüyor. Siz, çocuğunuz 

yan odada ders çalışıyor diye çay keyfi yapıyorken, bu sanal örgütler/kişiler 

çocuklarınıza musallat oluyor. Pornografik görüntülerin çoğu bu şekilde elde 
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ediliyor. Fuhuş mafyasının, insan ticareti yapan organize suç örgütlerinin eline bu 

kanalla düşüyor.  

Modern dönemde merkeze aldığımız çocuğumuzu, yıpratarak sevdiğimizin farkına 

ne zaman varacağız? Onları tehlikeye kendi ellerimizle attığımızı ne zaman görecek 

gözlerimiz? İllaki başkasına olan bu olaylar kendi başımıza geldiğinde mi? Bu 

paradokstan kurtulmanın vakti hala gelmedi mi? 

Bütün sorun aileden kaynaklanmıyor elbette. Modern dünyada çocuğa/gençlere 

değer verdiğini söyleyen, yapılan her organizasyonda onların da yer alması 

gerektiğini vurgulayan, onlar için her imkânın verileceğini söyleyen diğer bir güç 

de devlet!  

Peki ya devlet nasıl seviyor çocuklarımızı? Alkolsüz biranın her kantinde, 

dükkânda, markette satışına izin vererek! Milli Piyango isminde okul ve yurtlar 

yapılmasına olanak sağlayarak! Süper Lige Spor toto ismini, basketbol 

takımlarımıza alkollü içecek ismini uygun görerek! Her etkinliğe şans oyunları 

markalarını sponsor yaparak! Her konsere, her müzikli şölene, her festivale alkollü 

içki reklamlarını hatta satışlarını ve denetimsizliği reva görerek! 

Sigara satışı, kullanımı denetlenemiyor. Legal satış yöntemleri bile tam olarak 

yönetmeliğe uygun değil. Kaçak sigara satışları ayyuka çıkmış durumda ve 

tüketimdeki payı belirlenemiyor. Kaçak denetimini yapacak olan emniyet 

mensuplarını bile kaçak sigara alışverişinde görmek vaka-ı adiyeden oldu. 

Uyuşturucu hapların okul önlerinde üç kuruşa satıldığını bilmeyen yok! 

Evet, ne yazık ki devlet de çocuklarını bu paradoks içinde seviyor! Tıpkı ailelerde 

olduğu gibi! 

Değerli Dostlar, 

Biz Yeşilay Cemiyeti olarak, çocuğun çocuk olarak kalması, bu tehlike deryasında 

kaybolmaması için spor, eğlence, eğitim üçgeninde sağlıklı alternatifler sunulması 

gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda gerçekleştirilen her organizasyonu 

destekliyor, her kampanyaya imkânımız ölçüsünde katılıyoruz. Milli Eğitim, 

Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları ile çalışmalarımızın 

temelinde çocuklarımızın sağlıklı nesiller olarak yetiştirilmesi gayreti var. Bu 

gayreti çoğu zaman bürokrasinin yanlışlarını var gücümüzle dile getirerek ortaya 

koyuyoruz. Ancak modern devlet algısının yukarıdan beri saymaya çalıştığımız 

aymazlıkları henüz kendi bünyesinde çetele halinde bile değil. 

Sanal ortamda şiddet oyunları oynayan, savaşan çocuklar değil; şans oyunları 

bayilerinin önünde kupon dolduran, alkolizmin kurbanı hiç değil; resim yapan, 

elleri boya olan keyifli, sağlıklı çocuklar görmek istiyoruz. Cinselliği zorla 

hissettirilmiş, sömürülmüş, taciz edilmiş bir nesil değil; olağan akışında 

cinsiyetinin ve kimliğinin farkına varmış sağlıklı bir nesil istiyoruz. 



Bütün bunların olabilmesi iki temel şarta bağlı; aile ve devlet çocuklarını sözde 

değil özde sevecek ve bu istikamette onları yetiştirecek! Onları kötülerin ve 

kötülüklerin yolundan alıkoyacak, bağımlılıkların yoluna taş döşemeyecek! Zira 

sokak çocuklarının akıbeti ortada. Ailesiz bir ortamda çocuğu nice tehlikelerin 

beklediğini, can güvenliği için ya sokak çetelerine ya da suç örgütlerine sığınmak 

zorunda olduklarını hepimiz biliyoruz.  

Önce onlara sağlıklı ebeveynler olmalı ve onları sıcak bir yuvada muhafaza 

etmeliyiz. Devlet de hepimizin bildiği, hepimizin gördüğü, hepimizin çocuğunu 

tehdit eden bu tehlikeli oyunu artık bozmalı! 

Hala umutluyuz… 

Av. Muharrem Balcı 
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