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Yetişkin Bildirileri Kitabı



İstanbul, Şubat 2011

Bu kitabın hazırlanması sürecinde, yazarların
kullandıkları bilimsel yazım tekniklerine mümkün
olduğunca müdahale edilmeyerek, bildirilerin özgün
yapıları korunmuştur. Ancak, kitabın estetik açıdan
bütünlüğünün sağlanması bakımından başlık ve ara
başlık yazımı sistematik hale getirilmeye çalışılmıştır.
Yayın Hazırlama Ekibi

Kongre’nin Sunuşu
I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, başlangıcından sonuçlanıncaya kadar çocuk ve
yetişkinlerin kendilerini ifade ettiği, görüşlerini açıkladığı ve eleştirilerinin dikkate
alındığı uzun bir sürecin sonunda gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez düzenlenmiş olmasına rağmen, hiçbir aşamasında çocuklar adına hareket edilmedi ve çocukları dinleyerek Kongre’nin kozası örüldü. Türkiye genelinde 6230 öğrenci ve çocuk meclisi üyesinin görüşlerinden oluşan Sesimizi Kim Duyacak ! 2010 Çocuk Görüşü Raporu’nu 23
Nisan’da açıklayarak bu büyük çocuk ödevi başladı. Kongre, çocuk konusunda açılımı önermekle kalmadı, yetişkinlerle birlikte yönetilecek bir kongre geleneğini de başlatmış oldu. Bu yönüyle Kongre, çocuk hakları bağlamında yalnızca ülkemizde değil
dünyada da bir ilk.
I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin çocuk tarihimize düştüğü en önemli kayıtlardan biri ise çocuk hakları kültürü merkezli çocuk ve yetişkinlere yönelik yayınlarla gerçekleşmiş olmasıdır. Bu Kongre, çocuk ve yetişkin bildiri kitapları yanında, 2010
yılı boyunca hazırlanan yayınlarla da iz bırakmayı amaçlamıştır.2012 – 2016 yıllarını kapsayacak I. Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi’nin birinci taslağının hazırlanarak Kongre Genel Kurulu’na sunulması ise Türkiye’nin çocuk tarihinde tam bir dönüm noktasıdır…
Son çeyrek yüzyılda çocuk araştırmalarındaki artış dikkatlerden kaçmasa da,
Türkiye’de çocuk hakları çalışmaları henüz kök çocuk sorununun çözümüne yönelecek kuşatıcılıkta değildir. Bu açmazın nedeni, üniversitelerin çocuk konusunda çok
alanlı çalışma anlayışından uzak olmasıdır. Türkiye’nin öğrenmesi ve aşması gereken
asıl mesele ise çocuk sorunlarının tek başına çözülemeyeceği gerçeğini bir an önce
fark etmesidir. Aileden soyutlanmış çocuk yaklaşımının çözümsüzlük sarmalının genişlemesinden başka bir sonuç doğurmayacağı da ortadadır. Kongre’nin, çocuk hakları kültürüyle ilgili bütün yayınlarında aile, çocuk, toplum, devlet odaklı yaklaşımın
tercih edilmesinin nedeni ise bütün yönleriyle çocukla ve çocuk gerçeğiyle yüzleşme
çabası olarak kabul edilebilir.

I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi yayınlarının kalıcılığı ve çok yönlülüğü çocuk,
çocukluk ve çocuk hakları kültürü konusunun edebiyat ve sanat boyutu ile sağlanmıştır. Çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatının yetkin kalemlerinin çocuk hakları kültürüne dayalı yeni yazılmış metinleri bu kongreyi daha da kalıcı duruma getirmiştir.
Kongre, çeviri yoluyla kitap yayımlama kolaycılığını değil, yerli birikimi harekete geçirmeyi tercih etmekle de çok önemli bir birikimi ortaya çıkarmıştır.
I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nin amacı ve işlevinde vurgulandığı gibi, Kongre,
çocuk hakları konusunu medeniyet ölçekli bir anlayışla okumayı öneren düşüncenin
ilk uygulamasıdır. Kongre’nin ana fikri, yalnızca çocuk konusuna değil, birey, toplum
ve devlet sorunlarının medeniyete dayalı bir yaklaşımla çözüleceği düşüncesine dayanmaktadır. Çünkü, hiçbir çocuk sorunu tek başına varolmamıştır ve çözüldüğünde
de tekrarlanmayacağı iddia edilemez.
I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocukların hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi için önce yetişkinlerin sorumluluklarını hatırlatıyor bireylere, topluma ve devlete.
Bu yönüyle çocuk hakları öğretimi önce anne-baba merkezlidir. Bu konuda ülke olarak sormamız gereken üç ana soru ise şunlardır: Çocuklarımızın haklarını bilerek büyümelerini ve gelişmelerini istiyor muyuz ? Toplum olarak çocuklarımızla hayatı paylaşmaya hazır mıyız ? Devlet, çocukların esenliği için görev ve sorumluluklarını nasıl yerine getirecek?
Bu üç ana sorunun Kongre yayınlarında bütün yönleriyle cevabı yok elbette. Ancak Kongre, medeniyet, aile, çocuk, toplum ve devlet bağlamında yetişkinlere çocuk
hakları kültürü kaynaklarını sunarak yeni bir çocuk okuması yapılmasını öneriyor:
Hazır mısınız ? …
Mustafa Ruhi Şirin
Çocuk Vakfı Başkanı
Kongre Genel Yönetmeni

Prof. Dr. Aydın Gülan
Kongre Başkanı

Önsöz
I.Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’nde sunulacak bildiriler, eşine az rastlanır bir
şekilde, Kongre öncesi basılmış ve Kongre’de dağıtılacak şekilde elinizdeki 2 cilt kitapta yer alıyor. Benzer çalışmalar yapanların bileceği üzere, bunun çok zor, ülkemiz
alışkanlıklarında neredeyse bir imkansızı başarmak anlamına geldiğine işaret etmek
isterim. Bir vakıf insan olarak çocuğa tahsis edilmiş bir ömrün, yılmadan gösterilen
bir gayretin ve sabrın sonucu olarak, çocuk gönüllülerinin ve Mustafa Ruhi Şirin’in
yoğun emekleri ile bu aşamaya kadar gelinebildi.
Eksikleri ile, eleştirilebilecek yönlerinin ortaya çıkması, bir tartışma ve eleştiri ortamı hazırlaması halinde dahi bu emek yerini bulmuş olacaktır. Çocuk hakları konusu, ihtiyaca nispetle “hareketsiz” ve “yetersiz” bir düşünce konusu oluşturmaktadır. Bu
alanda yapılan az sayıda çalışma, yetkili ve etkililerin dikkatini çekememektedir. Belki biraz da bu yüzden uzmanları verimsizleşmiş ve kendini tekrar eder hale gelmiştir.
Bu tür bir ortamda, herkese ulaşılmaya çalışarak, davet göndererek ve kapılar açarak çalışmalarını istemek ve beklemek, üstelik bir bilimsel ciddiyetle en az üç hakemden olumlu görüş alarak kabul etmek suretiyle, -sayı ve konu olarak beklenenden az da olsa- , derli toplu ve çok boyutlu bir çalışma ortaya konmuş olması büyük
bir önem taşımaktadır. Bu önem, Kongre ve yayınlarının içerdikleriyle de sınırlı değildir. Kanaatimce, bundan sonra yol açacağı çalışmalar bakımından, durgun denize
bir taş atmanın getireceği ufak dalgalar oluşturma etkisine benzer bir sonuç doğuracağının haklı beklentisi içindeyiz.
Çocuk hakları konusu, elbette tüm dünyanın geleceğini ilgilendirmektedir. İhmal edilemez. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile önemli bir mesafe alınmıştır. Ancak,
Sözleşme’nin bu alanın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını düşünmek ve ulaşılmış bir zirve noktası kabul etmek de mümkün değildir. Bir yandan en azından Sözleşme’nin gereklerinin ülkelerde hayata geçirilmesi, diğer yandan Sözleşme’nin de yeniden okunması, teorik planda tartışılması, aşılması ve daha ileri götürülmesi ihtiyacı da gözardı edilmemelidir.

Hukuk açısından çocuk haklarının kendine özgü bakış açısı, ilkeleri ve yaklaşımları olan, diğer hukuk dallarının çocuğu ilgilendiren konularını o hukuk dalının bakış açısını aşan bir şekilde, çok boyutlu bir yaklaşımla yeniden ele alarak işleyen bir
Çocuk Hukuku bakış açısı içinde ele alınmasına duyulan ihtiyaç; eğitim bilimleri,
sağlık, sosyoloji ve diğer bilim dallarının sürekli ve bilinçli bir birlikteliğine olan ihtiyaçla birlikte artık daha da öne çıkmaktadır. Elinizdeki bildiriler kitabı, bu yaklaşımın ilk örneğidir.
Kısaca, herkesi çocuğa saygı temelinde çocuk hakları konusunda yeniden düşünmeye ve daha fazla çalışmaya davet ediyoruz.
Prof. Dr. Aydın Gülan
İstanbul, 7 Şubat 2011
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YAŞAMAK İSTİYORUM
Gülsen Birgül ÖZKAN AKKIN

Sosyal Hizmet Uzmanı

ÖZET
Evlilik dışı gebeliklerin ve çocuk annelerin (adölesan gebelik) son yıllarda artış göstermesi nedeni ile istenmeyen bebeklerin terk edilmesi, istenmeyen ellere geçmesi, bebek ölümlerinin arttığı; aile ve sosyal çevreden gizlenen bu bebeklerin aileler tarafından
öğrenilmesi ile anne ve bebeğin öldürülmesi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle benzer durumun dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Avrupa’da yaşanmasıyla bebek sandıkları ve
anonim doğum uygulamaları ve tartışmaları gündeme gelmiştir. Bebek sandığı ve anonim
doğum uygulaması en yaygın olarak Almanya’da uygulanmaktadır. Almanya’da uygulanan bu yöntemlerin tanıtımı ile Türkiye’de uygulanabilirliği ya da bu konunun Türkiye’de
tartışmaya açılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekmek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bebek Sandığı, anonim doğum.
Giriş
Son yıllarda evlilik dışı doğan bebek ve çocuk anne (adölesan) vakalarında belirgin bir
artış olması nedeniyle evlilik dışı doğan bebeklerin, nüfus işlemleri ve hukuksal durumları; annelerin ve özellikle adölesan annelerin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi), psikolojik
sağlıkları açısından ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Sadece İzmir İlinde ve İl Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na evlilik dışı bebeğini vermek üzere 2010 yılı eylül sonu
itibarıyla 64 anne başvurmuş ve bunlardan 19 anne, 18 yaşının altında doğum yapmıştır.
Bu alanda yaşanan genel sorunlar
Evlilik dışı isteyerek ya da istemeyerek yaşanan birliktelikler sonucunda doğan bebeklerde en çok yaşanılan problemlerden birisi kuşkusuz nüfus problemidir. Doğum yapan
anne bebeğini evlilik dışı doğurmuşsa, Medeni Yasa gereği velayet hakkı annede bulunmaktadır. Dolayısı ile baba tanıma yapmadığı sürece veya anne bunu kabul etmediği sürece bebeğin nüfus tescili anne üzerine yapılmaktadır.
Annenin bekâr olması halinde anne genellikle hamilelik sürecini kendisine zarar verecekleri ve öldürüleceği kaygısı ile ailesinden ve sosyal çevreden gizlemektedir. Bu nedenYetişkin Bildirileri Kitabı
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le hamileliğin son ayını/aylarını ya bir tanıdığının yanında ya da Müdürlüğümüze bağlı Kadın Konukevleri’nde geçirmektedir. Doğum sonrası ise bebekle duygusal bağ gelişmemesi için bebeği görmeden SHÇEK’na evlat edinmek üzere korunma altına alınmasını talep etmektedir. Ancak bebeğin korunma altına alınabilmesi için bebeğin nüfus tescilinin anne tarafından yapılması istenmektedir. Anne bu talebi kabul etmek istememektedir. Çünkü bebeğin aile nüfus kayıt tablosunda görünmesi halinde annenin kendi ailesinin bebeği öğrenmesinden kaygı duymaktadır. Bilindiği üzere ailenin bu durumu öğrenmesi halinde ise annenin ve bebeğin yaşamsal riski söz konusu olabilmektedir. Bebek evlat edinilmiş bile olsa evlat edinme işlemi tamamlandıktan sonra (yaklaşık 1,5 yıl sonra
tamamlanıyor) nüfus hareketi ile bebeğin nüfus kaydı evlat edinen ailenin nüfusuna geçmekte, ancak annenin nüfus kaydından tamamen silinmesi mümkün olmamaktadır. Bebeğin nüfusu “kapalı kayıt” olarak annenin aile nüfus kaydında görünmektedir.
Eğer doğum yapan anne evli ise, boşanma henüz gerçekleşmemişse ve annenin başka birisinden birlikteliği sonucunda bebeği olmuşsa bebeğin nüfusu evlilik birliği üzerine tescil edilmektedir.
18 yaş altı çocuklarda da isteyerek ya da istemeyerek yaşadıkları cinsel birliktelikler sonucunda doğan bebeklerin de nüfus işlemleri benzer olmakla birlikte ek olarak nüfusun
çıkarılmasında sorunlar yaşanmaktadır. 18 yaş altı anne reşit olmadığı için bebeğin nüfus
tescilini kendisi yaptıramamaktadır. Bebeğin nüfus tescilini çocuk annenin velayeti kimde ise (anne/babası) o yaptırmak durumundadır. Ancak, anne/babanın durumdan genellikle haberdar olmaması, haberdar olsa bile anne ve bebeği reddetmeleri nedeni ile nüfus
tescilini yaptırmak istememektedirler. Durum böyle olduğunda da bebek nüfus tescili olmadan korunma altına alınmakta ve Kurum görevlilerinden nüfus tescil etmek üzere kayyım atanmaktadır. Ancak bu işlemlerin tamamlanması 2 ila 5 ay sürebilmektedir. Anne
üzerine nüfus tescili gerçekleştikten sonra eğer anne orta veya lise öğrenimine devam ediyorsa bebek doğumundan sonra öğrenimi sonlandırılmaktadır.
Evlilik dışı doğum yapan ya da doğum gerçekleşmeden yapılan görüşmede, anne ailesi ve sosyal çevresi tarafından reddedilme, öldürülme, ileriki yaşamında nüfusta karşısına
çıkabilecek sürekli bir olumsuz durum, evlenmeye karar verdiğinde yaşayacağı problemler vb. nedenlerle bebeğin nüfus tescilini yaptırmak istememektedir. Kurum olarak nüfus
çıkartmalarının zorunlu olduğu, kendileri çıkartmamaları halinde Kurum olarak kayyım
atanarak gene anne üzerine nüfus tescilini gerçekleştirmek durumunda olduğumuz bilgilerini aldıktan sonra anne, bebeği Kurum’a vermekten vazgeçebilmektedir. Bunun sonucunda da bebeğin illegal yollardan para karşılığı başka ailelere satılması ve verilen ailenin
nesep bozarak kendi doğum yapmış gibi üzerine kaydedilmesi.
Bebeğin her türlü riske açık olarak sokağa terk edilmesi ve bunun sonucunda bebeğin
çalınması, kötü amaçlar için kullanılması (organ mafyası, dilencilik, hırsızlık…), bebeğin
öldürülmesi (camdan atarak, çöpe bırakılarak, boğarak, ….).
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Annenin ailesi tarafından bilinmiyorsa ve aile tarafından öğrenilmesi durumunda,
hem anne hem bebeğin aile tarafından öldürülme veya reddedilmeyle karşı karşıya kalabilmesi; bunun sonucunda da her ne kadar henüz ülkemizde bu açıdan istatistiki bir çalışma yapılmamışsa da anne bebek ölümüyle karşı karşıya kalınmaktadır.
Bu durumlara çözüm bulmak üzere Avrupa’da ve dünyanın bazı ülkelerinde (Almanya, Fransa, Avusturya, Macaristan, Pakistan, Filipinler, Japonya) bebek sandıkları ve anonim doğum denilen uygulamalar başlatılmıştır.
“Bebek sandığı” ve “anonim doğum”un anlamı ve Almanya örneği
Almanya’da uygulanan bebek sandığı, annenin bebeğini kimseye sormadan ve izin almadan bebeğini bırakabileceği, bir bebeği alabilecek büyüklükteki kapalı mekân anlamına gelmektedir.
Almanya’da hastaneler, vakıflar ve derneklerce verilen bebek sandığı hizmetinde, bebek sandığı içi görünür bir şekilde cam veya benzeri malzemelerden yapılmaktadır. Sıcak
olarak tutulan bu sandık hizmeti veren kuruluşun binasının dış yüzeyine konulmaktadır.
Bebek sandığının açılır kapağı binanın dışında bulunmaktadır. Bebeğini buraya bırakmak isteyen anne bu kapağı açarak bebeği içeri bırakmaktadır. Anne bebeği bırakıp kapağı kapattıktan sonra sistem kapağı otomatik olarak kilitlemekte, bebeğin dışardan alınması veya olası riskleri engellenmiş olmaktadır. Annenin uzaklaşma süresini tanıyan bir süre
geçtikten sonra alarm çalmakta ve görevliler bebeği alarak bakımını ve sağlık kontrollerini yapmaktadır. Bu sandıklara konan bebekler, bakımları tamamlandıktan sonra bulunmuş çocuklara ilişkin resmi kurumlara teslim edilmektedir. Ve bu bebekler evlat edinme
hizmetinden yararlandırılmaktadır. Ancak bebek sandığını kuran kuruluş annenin vazgeçme olasılığına karşın 8 hafta beklemektedir. Bu aynı zamanda evlat edindirilmek için
beklenen yasal süredir (Türkiye’de de evlat edinme için beklenen yasal süre 6 haftadır).
Bu işleyiş tamamen pratik esaslara göre yapılmaktadır. Çünkü kanuni bir temeli bulunmamaktadır. Bu hizmet yukarıda da belirtildiği üzere, hastaneler, dernekler ve vakıflarca yürütülmektedir. Almanya’da 2005 yılı itibarıyla 80 bebek sandığı olduğu öğrenilmiştir.
Almanya dışında, Çek Cumhuriyeti’nde 2007 yılında bu sayının 5, Macaristan’da ise
bir düzineye ulaştığı öğrenilmiştir. Pakistan’da ise 300’ün üzerinde bebek sandığı olduğu
belirtilmektedir. Bunlardan başka Filipinler, Güney Afrika ve İsviçre’de de bebek sandıklarının olduğu bilinmektedir. ABD’de ise 47 eyalette bebek sandıklarına benzer şekilde itfaiye ve hastaneler gibi güvenli yerlere bebeklerin bırakılabileceği ortamlar hazırlandığı ve
bu durumun yasallaştığı belirtilmektedir.
Anonim doğum ise gene dernek, vakıf ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastane ya da tıp
merkezleri doğum sonrasında bebeğini terk edecek hamile kadınlara doğum hizmeti sunmaktadır. Hamile olan kişi bu kuruluşlara başvurarak hiçbir kimlik bilgisi ya da kendini tanıtıcı bilgi vermeden doğumunu yapmakta ve daha sonra hastaneyi terk etmektedir.
Yetişkin Bildirileri Kitabı
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Böylece sağlıklı bir ortamda doğum yapma olanağı sağlanmaktadır. Doğum sonrası süreç
ise aynı bebek sandığında olduğu gibi işlemektedir.
Anonim doğum, Fransız Medeni Kanunu’nda 1993 yılında resmen yasalaşmıştır.
Bebek sandığı ve anonim doğum birçok ülkede uygulanmakla birlikte, sonucunda annenin kimliğinin bilinmemesi, baba ile soy bağının kurulamayacak olması, aile hukuku,
miras hukukuna ilişkin bağın kurulamayacak olması; hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde bulunan aile yapısı, bunun korunması ve anne-baba çocuk arasındaki soy bağının
kurulması ilkesine aykırı bulunmaktadır.
Ancak, bunların yanında bebek sandığı ve anonim doğuma olanak tanınması ile bu ülkelerde istenmeyen bebeklerin hayatta kalması, bebeklerin illegal yollarla satışını engellemeyi amaçlamaktadır. Anonim doğum ise hem anne hem bebek açısında sağlıklı doğumu amaçlamaktadır.
Bebek sandığı ve anonim doğumunu sakıncalı yönleri de bulunmaktadır. Kişinin anne
babasını bilmemesi, soy bağı kurulamaması nedeniyle aidiyet duygusunun kurulamaması nedeniyle terk olmak kişilerde psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca, kişileri sorunsuz davranmaya ve bebeklerin bakımını üslenmemeye itebileceği düşünülebilir.
Almanya’da bebek sandıkları ve anonim doğumun artışıyla birlikte henüz tam yasal
düzenleme yapılmamış olsa da kişisel durum sicillerine ilişkin mevzuat, aile hukuku ve
anayasa hukuku açısından ele alınmakta ve tartışılmaktadır.
Türkiye’de durum
Türkiye’de bugüne kadar bebek sandığı ya da anonim doğumla ilgili resmi bir söylem ya
da talep bulunmamaktadır. Her ne kadar bebek terklerine ilişkin istatistikî bir bilgi bulunmasa da İzmir Sağlık Müdürlüğü’nün ve İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün verilerinde çocuk (adölesan) annelerdeki belirgin bir artış olduğunu göstermektedir: Şöyle ki;
İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuran adölesan annelerin sayısı 2007 yılında 4, 2008 yılında 11, 2009 yılında 16, 2010 yılı 30 Eylül itibarıyla 19 olarak belirlenmiştir.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün 2009 yılı çocuk (adölesan) annelerin yaş dağılımı da yakın gelecekte bu anlamda ciddi sorunla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Şöyle ki;
12 yaş anne 1
13 yaş anne 4
14 yaş anne 17
15 yaş anne 74
16 yaş anne 167
17 yaş anne 400
18 yaş anne 833 olarak belirlenmiştir.
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Resmi veriler dışında olan bebek ölümlerinin, illegal yollardan başka ellere giden ve illegal yollarda para karşılığı satılan bebeklerin, terk olarak bırakılan bebeklerin ve bu terk
bebeklerden kaçırılan bebeklerin, kürtajla sonlandırılan gebeliklerin olduğu gerçeğini hepimiz tahmin edebiliyoruz.
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, evlilik dışı ve 18 yaş altı hamilelikler aile ve sosyal çevreden gizlenmekte, ailenin öğrenmesi halinde hem annenin, hem bebeğim yaşamsal riski söz konusu olmaktadır. Bu tür hamileler Kurumumuz’a gelerek bebeği Kurum’a teslim
etmek istediklerini, bundan da ailesinin haberdar olmasını istemediğini ifade etmektedirler. Ancak Medeni Kanun’un 282. maddesinde “Anne ile çocuk arasında soy bağı doğumla kurulur” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle anneden mutlaka bebeğin nüfusa tescilini
yaptırması istenmektedir. Ancak anne bebeğin ailesi tarafında öğrenmesi kaygısı ile bunu
reddetmektedir. Çünkü bu tür bebekler her ne kadar evlat edinme hizmetinden yararlandırılıyor da olsa, evlat edinme işlemi tamamlandıktan sonra bebeğin nüfusu evlat edinen
ailenin nüfus kütüğüne kaydedilse de anne üzerinden tamamen silinmemektedir. Çünkü
Türk Hukukunda evlat edinen ile evlatlık arasında soy bağı kurulsa bile gerçek anne-baba ile çocuk arasındaki soy bağı ilişkisini ortadan kaldırmamaktadır. (Örn. Evlat edinilen
çocuk öz anne babasının miras hakkında yararlanma hakkına sahiptir.)
Bu nedenle hamile olan anne bir daha kuruma gelmemeyi tercih etmekte (bebeği terk
etmekte, illegal yollarla bebeği vermekte, öldürme yoluna başvurabilmekte vb.), ya da hastanede yanlış bilgi vererek doğum yaparak kaçma gibi yollara başvurmaktadır. Ya da ailenin hamilelik sürecini öğrenmesiyle anne öldürülme tehdidiyle ailesinden sürekli kaçma,
saklanma sürecine başlamaktadır.
Bu da anne ve bebeklerin yaşama hakkının ihlali anlamına gelmekte ve yaşama hakkını yok ederek Türkiye’nin de onaylamış olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve İnsan
Hakları Bildirgesi’ne aykırı bir durum oluşturmaktadır.
Değerlendirme
İstenmeyen bebeklerin korunması açısından yurt dışına baktığımızda birçok ülkede
ve en fazla da Almanya’da yaygın olarak uygulanan Bebek Sandıkları ve Anonim Doğum yöntemleri bulunmaktadır. Almanya’da her ne kadar yasal çatışmalar nedeniyle henüz dernekler, vakıflar ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastaneler eliyle uygulansa da artık devlet tarafından Bebek Sandıkları ve Anonim Doğum ciddi bir şekilde tartışılmaya ve çözüm aranmaya başlamıştır. Birçok tasarıların hazırlanıp yasalaşamamasındaki nedenler
arasında en ideal yöntemi bulmak ve kamuoyunda mutabakat sağlanamamış olmasından
kaynaklanmaktadır.
Almanya’da hazırlanan tasarılardan biri de “gizli doğum” dur. Bu tasarıya göre bebeğini terk etmek isteyen hamile kadın onaylı danışma büroları ile iletişime geçecektir. Büro,
kadının gerçekten zor durumda olup olmadığını, bebeği terk etmesi için zorunlu durumYetişkin Bildirileri Kitabı
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ların olup olmadığını inceleyecek ve haklı görürse kadının kimliğinin ileride çocuk tarafından bilinmesini sağlayacak bilgileri alarak kapalı zarf içinde Nüfus Müdürlüğü’ne iletecektir. Kurum belli yaşa geldiğinde çocuğun bu bilgilere erişimine olanak sağlamayı ve
bu yaşı da 16 yaşın bitimi olarak tasarlamıştır. (Almanya’da 16 yaş evlat edinme bilgilerinin çocuğa verilme yaşı olduğu için, evlat edinme ile paralel olması düşünülmüştür.) Bilgiler alındıktan sonra kadın hastaneye terk edecektir. Ancak, kadının kimliğinin belirsiz
kalması kadın ve bebeğin yaşam sağlığı için zorunlu görülmesi halinde hiçbir bilgi almadan anonim doğum yapmasının sağlanması planlanmıştır.
Türkiye’de henüz bununla ilgili bir gereklilik gündeme gelmemiş ve henüz böyle tartışma başlamamıştır. Ancak, yukarıda belirtilen ve gösterilen ve sayısı gittikçe artan bu
vakalar sağlıksız gebelikler, sonucunda doğan sağlıksız bebekler, bebek ölümleri ve anne
ölümleriyle sonuçlanmaktadır. Sadece SHÇEK’na ve Sağlık Müdürlüğü’nün istatistikî verilerine yansıyan vakaların gerçek sayının çok altında olduğunu düşünüyoruz. Süreç içinde de ne yazık ki artmaya devam etmektedir. Bu durum da gelecekte çocuk ve insan hakları açısından kaygı uyandırmaktadır.
Bebek sandığı ve anonim doğum uygulamasının, suiistimal edilebileceği, evlilik dışı
ilişkileri kişilerin daha kolay yaşayabileceği, bebeklerin sorumluluklarını almaktan kolayca vazgeçebilecekleri, değerleri zayıflatabileceği riskleri düşünülebilir. Ancak, bu risklerle birlikte böyle bir gerçeğin varlığını ve yaşama hakkının önceliğini düşünmek de sanırım göz ardı edilemez.
Türkiye’de de evlilik dışı doğan bebeklerin, doğuran annelerin ve özellikle de çocuk
(adölesan) annelerin yaşama hakları, psikolojik, sosyolojik, ahlaki, dini ve hukuki boyutuyla değerlendirilmesine ve bu konuya dikkat çekilmesine gereksinim duyulmaktadır.
KAYNAKÇA
Çocuk Hakları Sözleşmesi. (25 Haz 2006) Çocuk Hakları Çalışma Grubu, www.turkhukuksitesi.com
İkizler, M., Hukuki Boyutu ile Almanya’da Bebek Sandığı ve Anonim Doğum. http://web.deu.edu.tr/hukuk/
dergiler/dergimiz9ozel/mikizler.pdf
İnceoğlu, D., Doclakova, M. (2007) Mektup gibi kutulara atılan bebekler çoğalıyor. http://hurarsiv.hurriyet.
com.tr/goster/haber.aspx?id=7336818&tarih=2007-09-27 adresinden alınmıştır.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İstatistiki Verileri, 2009
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ÖZET
Genellikle 18 yaş ölçü alınarak tanımlanan çocuk, kendi adına karar verme ehliyeti ve
irade açıklama yeteneğinden yoksun bir “kişi” olarak, bir de hasta olduğunda, katmerli bir
himayeye liyakat kazanır; çocuk hukuku ile hasta hakları hukukunun çifte koruması altında girer. Yasal temsil görevi ve bakım yükümlülüğünü üstlenen velisinin, hastalığının
tedavisi ve sağlığına kavuşması amacıyla ve sadece onun menfaatine kararlar alır ve tedbirler düşünürken, kendi geleceğini belirleme hakkına sahip bir birey olan çocuğun da,
olgunluğu ölçüsünde görüşüne başvurma ve kararlarına saygı duyma ödevi olsa gerektir.
Özellikle ayırt etme gücüne sahip olmayan (tam ehliyetsiz) çocuğun değil ama ruh ve beden sağlığını nasıl koruyabileceğinin farkında olan sınırlı ehliyetsiz çocuğun beden bütünlüğü ve sağlık hakkı üzerinde “belirleyici” kılınması gereği kabul edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Çocuk, Hasta Hakları, Çocuk Hakları, Çocuk Hastanın
Hakları, Velayet Hakkı, Velayetin Kaldırılması, Çocuk Koruma Tedbirleri
1. Hukuken çocuk kimliği
Çocuk, masumiyetin, saflığın, zafiyetin, güçsüzlüğün, kusursuzluğun, bağımlılığın,
şefkat ve himayeye muhtaçlığın simgesidir. Bir eşya/nesne olarak görülemeyecek çocuk
da insandır ve hukuk diliyle “kişi” (özne) sayılır. Diğer insanlar gibi doğuştan, vazgeçilmez, dokunulmaz temel haklara sahiptir. Fakat çocuk, diğer insanlardan farklı olarak, bu
haklarının çok da farkında değildir. Ayrıca farkında olsa da olmasa da, bu haklarını koruyabilecek fiziki, mali ve mental (zihinsel) güce ve donanıma sahip değildir.
Onun için çocuk adına irade ortaya koyacak yasal temsilciler yani “veli”ler ve “vasi”ler
vardır. Onun için çocuk hakları daha bir başka önemlidir. Eğer gözbebeğimiz çocuklar bir
de hastalanmışsa, onların hakları daha bir önemli hale gelmiş demektir.
Aslında çocuklar hukukun özel himayesi altındadırlar: “Devlet … çocukların korunması … için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” (AY.m.41/II) ; “Devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır” (AY.m.61/IV); Yabancı
ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının çocukları özel olarak koruma altındadır (AY.m.62).
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Küçüklerin yargılanması özel ve korumacı düzenlemelere tabidir1. Bir benzetmeye göre,
idare hukukunda “kamu yararı” neyse, çocuk hukukunda da “çocuk yararı” odur2.
O halde “çocuk” kimdir?
Hukuki açıdan kendi başına işlem yapabilme ve sorumluluk üstlenebilme çağına
“rüşt”, çocukluğu geride bırakmış kişiye de “reşit” (ergin) denir.
Soğuk iklim kuşağı Kuzey Avrupa ülkelerinde 21, sıcak iklimin yaşandığı güneyde ve
özellikle Ortadoğu ülkelerinde 15 hatta kızlar için ayrım yapılarak 11-12 yaşa kadar inse
de; bu gün çağdaş dünyada rüşt yaşının 18 olarak kabulü yönünde baskın bir eğilim görülmektedir.
Nitekim Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (20 Kasım 1989) de3, çocuğu,
“on sekiz yaşından küçük insan” olarak tanımlamıştır (m.1). Bu tanımlamada da çocukluğun başlangıç anı açık bırakılmıştır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de, 15-24 yaş grubu arasını çalışma hayatı açısından “genç işçi” kabul ederken, 15 yaşın altında aile bütçesine katkıda bulunmak ya da yaşamını kazanmak amacıyla çalışanları “çocuk işçi” veya “çalışan çocuklar” olarak adlandırmıştır.
Fakat bunların hukuki bir tanım üretmeye yönelik olduğuna dikkat çekmek gerektiği gibi; ayrıca medeni hukuktaki çocuk yaşı ile ceza hukukundaki çocuk yaşının da farklı
düzenlendiğine işaret etmekte fayda vardır.
Çocuk tanımını belirlemede, fizyolojik bakımdan “ergenlik çağı” ölçü alınabilir. Bebek, ergen, yeniyetme, delikanlı, genç ve erişkin gibi anlatımlar, çocuğun fizyolojik gelişim aşamalarına işaret eder. Nitekim çocuk psikiyatrisinde çocukluk dönemi, bebeklik ile
ergenlik arasındaki dönem olarak kabul edilmektedir.
İş Kanununa göre, 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak bu
kurala bir istisna getirilmiştir. Buna göre, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocukların, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak “hafif işlerde” çalıştırılmaları mümkündür
(İşK.m.71).
1) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında
Kanunu yürürlükten kaldıran ve korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenleyen 03.07.2005 tarih ve 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanunu, yeni tarihli bir düzenleme olarak ayrıntılı hükümler içermektedir.
2) SEROZAN, Rona, Çocuk Hukuku, Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul 2005, s. 65.
3) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen Sözleşme, 2 Eylül 1990
tarihinde yürürlülüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke, sözleşmeyi imzalamış ya da
onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. T.C. Cumhurbaşkanı tarafından 14 Eylül 1990’da imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi (Convention on the Rights of the Child), tam beş yıl sonra 09.12.1994’te
bir yasayla onaylayarak 23.12.1994’te Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir (RG., 27.01.1995, 22184).
T.C., bu Sözleşme’nin azınlık çocuklarının dil, eğitim ve kültür alanındaki haklarına ilişkin 17, 29 ve 30. maddelerine çekince koymuştur.
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765 sayılı eski TCK’da çocuk tanımı yapılmamakla birlikte, fiili işlediği sırada 11 yaşını bitirmemiş olanlar hakkında takibat yapılamayacağı ve ceza verilemeyeceği belirtilmişti. 11-15 ve 15-18 yaş grubu çocuk suçlular için de farklı ceza indirimleri düzenlenmişti.
5237 sayılı yeni TCK, ilk defa olarak çocuğu tanımlamıştır: “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” (m.6).
Yeni TCK, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğunun olmadığı ilkesini benimseyerek, bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamamasını, sadece çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilmesini kabul etmiştir
(m.31).
Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış çocuklar, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme
yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğuna tabi olmayacak, sadece çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunabilecek; işlediği fiili algılama ve bu
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği bulunması halinde, bu kişiler hakkında suçun cezasına göre indirim yapılacaktır.
Yeni TCK, 15-18 yaş grubu çocuk suçlular için de cezanın niteliğine göre bir indirim
öngörmektedir. Çocuğa ceza verilebilmesi için Eski TCK’da 11 yaşın, yeni TCK’da 12 yaşın doldurulması aranmaktadır.
Dünyada ceza ehliyeti yaş sınırı 7-21 arasında değişmektedir4:

Ceza Ehliyetinin Başladığı Yaş Sınırları
7 yaş

Avustralya (Tazmanya), Bengaldeş, Kıbrıs Rum Kesimi, Gana, İrlanda, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Sudan,
Suriye

8 yaş

Sri Lanka, İskoçya, Nijerya

9 yaş

Irak, Filipinler

10 yaş

Avustralya (birçok eyaleti), Nepal, Yeni Zelanda, Nikaragua, İngiltere

12 yaş

Kanada, Kore, Uganda

13 yaş

Cezayir, Çad, Fransa, Polonya, Tunus

14 yaş

Bulgaristan, Çin, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Libya, Romanya, Rusya, Vietnam, Yugoslavya

15 yaş

Danimarka, Mısır, Finlandiya, Norveç, İzlanda, Peru, Sudan, İsveç

16 yaş

Arjantin, Azerbaycan, Bolivya, Şili, Küba, Portekiz, İspanya, Ukrayna

18 yaş

Belçika, Kolombiya, Panama, Peru

Maalesef ülkemizde, ceza ehliyeti bulunmaması nedeniyle henüz 12 yaşını doldurmamış çocukların özellikle kan davaları gibi pek çok cinayette kullanılmalarına sıklıkla rast4) POLAT, Oğuz, “Çocuk Suçluluğu”, http://www.kriminoloji.com/cocuk%20suclulugu.htm 23.11.2010.

Yetişkin Bildirileri Kitabı

| 25

lamaktayız. 12 yaşını doldurmamış çocukların hırsızlık suçlarında kullanılması ise, ayrı
bir fecaat olarak ortadadır.
Bu gibi “kullanma” ve “istismar” durumları için “suça teşvik” ve “azmettirme” boyutunun çok dikkatlice araştırılmasında soruşturma makamlarına önemli görevler düşmektedir.
Son olarak, 19 Nisan 2006 günü TBMM’de kabul edilen 5489 sayılı Sosyal Sigortalar
Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 18 yaşından küçüklere sosyal güvenlik primi ödeme
şartı aranmaksızın ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi imkânı, 24 milyon dolayında bir çocuk nüfusu ilgilendirmesi yönüyle önemle kaydedilmelidir.
2. Hasta çocuklar
Yukarıda bir tanım denemesi yapmaya çalıştığımız çocuk, kendi başına hukuki tasarrufa ehil olmadığı kabul edilen 18 yaşını doldurmamış dar anlamda çocuktur. Fakat aslında çocuk deyimi, hukuki kriterler bakımından dahi bu kadar dar değildir. Zira hısımlık
(aile) hukukunda belirli bir ana ve babadan türeyen evlat anlamında çocuk sayılmak için
(18) yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu yönüyle 80 yaşında bir kimse de vefat eden babasının tek “çocuğu” (altsoyu) sıfatıyla babasının mirasını alabilecektir.
Fakat geniş anlam içinde yer alan bu “büyük çocuklar”, çalışmamız kapsamı dışında
kalmaktadırlar. Yani, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.1), TCK.m.6 ve TMK.m.11 anlamında, başkasının yardımı ve aracılığı olmaksızın hukuki tasarrufa ehil olmayan ve 18 yaşından küçük çocukların hasta olmaları durumunda sahip olacakları haklar bu çalışmada ele alınacaktır.
Ayrıca 18 yaşını doldurup yasal erginliğe eriştiği halde, MK.m.405 vd.nda yer verilen
hükümler uyarınca “kısıtlanan ergin çocuklar” (MK.m.335), vesayet altına alınsa da velayetleri devam etse de, bu çalışma kapsamı dışında bırakılmışlardır.
İşte çalışmamızı sınırladığımız bu gerçek (bilinen) anlamıyla çocuk, aynı zamanda
hasta ise, iki kat (katmerli) bir korumaya liyakat kazanacağı açıktır. Çocuk da hukuk karşısında “hak ehliyeti”ne sahip bir “kişi”dir fakat kendi bedeni ve geleceği konusunda karar
verme yeterliliği ve yeteneğine henüz sahip görülmediğinden; hasta olduğunda ne yapılacağı konusunda başkalarının velayetine ve temsiline muhtaç bir varlık konumundadır. Bu
durum pek çok hukuki problemi de beraberinde getirmektedir.
Çocuk koruma hukukunda geçerli “çocuk yararının önceliği ilkesi”5 ile hasta hakları
hukukunda geçerli “hastanın yararını gözetme ve zarar vermeme ilkesi” üst üste geldiğin5) Çocuk Hakları Sözleşmesi: “Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar
veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel
düşüncedir” (m.3/1) ; “Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında ana–babanın birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi
ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana–babaya ya da durum gerektiriyorsa yasal vasilere düşer. Bu kişiler
her şeyden önce çocuğun yüksek yararını göz önünde tutarak hareket ederler” (m.18).
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de, çocuk hastalar lehine çok güçlü bir “pozitif ayrımcılık gereği” kendini gösterir.
Nitekim yeni Türk Ceza Kanunu, çocuklar ve savunmasız hastalar üzerinde işlenecek
suçları, çoğu yerde ağırlatıcı sebep olarak öngörmekte, bazen de ayrı bir suç saymaktadır.
O halde bir çocuk, aynı zamanda savunmasız bir hasta konumuna düştüğünde iki katlı bir
korumaya hak kazanmış sayılmalıdır.
Yargıtay da bir kararında, “velayet düzenlenirken analık babalık duygularından önce
küçüğün bedeni ve fikri gelişimi gözetilmelidir” tespitini ve vurgusunu yapmaktadır6.
3. Kişi olarak hasta çocuğun sağlıklı yaşama hakkı
Kişilik doğum ile başlayıp ölüm ile sona erdiğine göre, çocuklar da diğer insanlar gibi
en temel kişilik (insan) haklarından biri sayılan sağlıklı yaşama hakkından yararlandırılacaktır (İHEB m.3 ; AİHS m.2)7. Zira hayat, kişilik hakkını oluşturan değerlerin en vazgeçilmezidir.
Nitekim 1989 tarihli BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, “her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğu”nu (m.6/1) özellikle vurguladıktan sonra, “çocuğun hayatta kalması ve
gelişmesi için mümkün olan azami çabanın gösterilmesi”ni de emretmektedir (m.6/2).
Sözleşmeye göre, her çocuğun insanca yaşama standardına uygun bir bakım görmeye
hakkı vardır (m.27) ve engelli çocuklar özel bakım hakkına sahiptir (m.23). Sözleşme ayrıca çocuğun sağlık hakkına vurgu yaparak ayrıntılı hükümler getirmektedir (m.24-31).
Evrensel insan hakları metinleri gibi Türk pozitif hukuku da, sağlıklı yaşama hakkını
tanımakta ve güvence altına almaktadır. Başta Anayasa m.17/I’de, herkesin yaşama, maddî
ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu hükme bağlanmaktadır.
Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.81 vd.nda “hayata karşı suçlar” ayrı bir başlık altında cezalandırılmaktadır. Yine Türk Ceza Kanunu’na göre çocuk düşürme ve düşürtme de (m.99, 100) yasaklanmıştır. Türk Medenî Kanunu m.23, 24, 25 ve Borçlar Kanunu m.45, 47 hayat ve sağlığa yapılan tecavüzler karşısında kişilik hakkını korumaya yönelik düzenlemelerdir.
Yetişkin insanlar, bir ölçüde kendi güçleriyle yaşama haklarını koruma yeteneği ve
imkânına sahip olsalar da (BK.m.52, MK.m.753), çocuklar bu doğal imkândan yoksun
bulunduklarından, çocukların yaşama hakkını korumak daha bir önem ve öncelik kazanır. Nitekim TCK.m.99,100, gebelik süresi 10 haftayı geçen ceninin düşürülmesini yani
kürtaj işlemini suç sayıp cezalandırmakla; çocuk adayının yaşama hakkını güvence altına
almayı hedeflemiş olmaktadır.
Türk Medeni Kanunu da, anne babanın velayeti altına aldığı çocuğun “bakım ve eği6) 2. HD., 17.03.2003, 2692/3574.
7) İHEB m.3: “Herkes yaşama hakkına, kişi özgürlüğüne ve güvenliğine sahiptir” ; AİHS m.2: “Herkesin yaşama hakkı hukuk tarafından korunur. Kanunun ölüm cezası öngördüğü bir suç nedeniyle bir mahkemenin
verdiği ölüm cezasının infazı dışında hiç kimse yaşama hakkından kasten yoksun bırakılamaz”.
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timi” yükümlülüğünü, çocuğun menfaati doğrultusunda yerine getirmek üzere anne ve
babanın sorumluluğunda değerlendirmiştir (m.339/I). Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi yükümlülüğü içinde, ruh ve beden sağlığını koruyarak büyütülmesi de bulunmaktadır.
Çocuğun sağlıklı bir ortamda yetiştirilmesi, koruyucu sağlık önlemlerinin alınması, hastalandığında gerekli tedavilerinin yaptırılması da elbette bu kapsamdadır.
4. Çocuğun vücut bütünlüğü hakkı
Vücut bütünlüğü hakkı, yaşama hakkının bir parçası olup en az onun kadar önemli ve
koruma gerektiren bir haktır. Korumasız ve bağımlı bir varlık olan çocuk için bu hak daha
bir anlamlıdır. “Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış
ve ceza uygulanamaz” (m.5) hükmü ile işkenceyi yasaklayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanın vücut bütünlüğünü de koruma altına almış olmaktadır.
İsviçre Anayasası şöyle der: “Çocuklar, beden bütünlüklerinin özel olarak korunmasını ve kişiliklerinin geliştirilmesini talep haklarına sahiptir” (m.11/I)8.
1982 Anayasasına göre “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hâller dışında, kişinin
vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz” (m.17/II). “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz” (m.17/III)9. Hasta Hakları Yönetmeliği de bu ilkeleri ayrıntılandırarak tekrarlamaktadır (m.5/b, d, e).
İnsan vücudunun dokunulmazlığı ilkesi uyarınca, kişinin rızası olmaksızın vücut bütünlüğüne yapılacak her türlü müdahale hukuka aykırı sayılacaktır. O halde çocuğun beden bütünlüğü üzerinde yapılması gereken bir tıbbi girişime kim karar ve onay verecektir? Bu önemli tasarruflarda çocuğun etkisi ve katkısı nedir?
Vücut bütünlüğünün ihlali, fiziki bütünlüğün ihlali ve psişik bütünlüğün ihlali olmak
üzere iki yönlüdür. Bir çocuğu tokatlamak, yaralamak ve hastalanmasına sebep olmanın
yanı sıra; çocuğun ruh sağlığını ve psikolojik dengesini bozmak da büyüklere nazaran
daha bir kolaylıkla gerçekleştirilebilecek ihlallerdir. Bu nedenle hasta çocukların vücut
bütünlüğü hakkının korunmasına daha bir özenle eğilmek zorunluluğu vardır.
5. Tıbbî müdahalelerde çocuğun korunması
Tıbbî müdahalenin ve hekim faaliyetinin kişilik hakkına hukuka aykırı bir saldırı teşkil etmemesi için kişinin sağlığına kavuşması bakımından tedaviye rıza göstermesi gereklidir10. Müdahalenin hukuka aykırı sayılmaması için aydınlatılmış (bilgilendirilmiş) has8) SEROZAN, 2005, s.35.
9) Kasten veya taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.86 vd., m.89 vd.). TCK.m.90 hükmü de insan üzerinde deney yapmayı cezalandırmaktadır.
10) AY.m.17/2 ; Biyo-Tıp Söz. m.5 vd. ; MK.m.23/3, 24 ; 1219 sayılı Tababet K. m.70 ; HHYön.m.22.
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tanın rızası yanında ayrıca yetkili bir sağlık personeli tarafından, tedavi amacıyla11 ve tıp
biliminin verilerine uygun şekilde yapılmış olması zorunludur12.
Çocuğun bedeni üzerinde gerçekleşecek bir tıbbi müdahalede, çocuğun katkı ve katılımı olmaksızın ve onayı alınmaksızın sadece yasal temsilcisinin onun adına ortaya koyması beklenecek irade ile işlem yapmaya kalkmak, çocuğun menfaatinin tam anlamıyla korunamayacağı endişelerini de beraberinde getirmektedir. Bir bakıma “hakkın kötüye kullanılması” (MK.m.2/II) veya “yetkisiz temsil” (BK.m.39) problemleri ortaya çıkabilecek; ayrıca velayetin kaldırılması (MK.m.348), çocuğun bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirilmesi (MK.347) yahut çocuğa bir kayyım atanması, ebeveynin ihtar edilmesi veya onlara
emir ve talimat verilmesi gibi hâkim müdahaleleri (yaptırımlar) gündeme gelebilecektir13.
Çocuğun doğal yaşama ve gelişme alanı olan aile içinde ve anne-babanın şefkatli himayesi
altında olduğu halde; ebeveynin bu insani görevlerini ve kanuni yükümlülüklerini ihlal (veya
istismar) etmesi sonucu doğabilecek sorumluluk “tehlike sorumluluğu” olarak nitelendirildiğinden14; böyle bir tehlike nedeniyle hâkimin müdahalesi için tehlikenin mutlaka gerçekleşmiş olması aranmamakta, tehlike ihtimalinin muhtemel bulunması da yeterli sayılmaktadır15.
Ağır sağlık problemleri bulunan çocuğun tedavisi için ebeveynin hiçbir çaba içinde olmaması, çocuğun bakım ve gözetim yükümlülüğünün ağır ihlali ve velayet hakkının kötüye kullanılmasının tipik bir örneği olarak, hâkimin müdahalesini haklı kılacak bir uygulama olacaktır16.
Çocuğun menfaatlerinin tehlikede olduğu ve hâkimin müdahalesi ve yardımıyla korunması gereken durumlarda, çocuk ile maddi ve manevi ilgisi olan herkesin, hatta ço11) Tedavi ya da koruma amacı taşımayan fakat tıbbın gelişmesine hizmet eden denemelerin hasta üzerinde uygulanması için bkz. TCK.m.90; AYİTER, Nuşin, “Şahsiyet Hakları Açısından Organ Nakli”, AÜHFD.,
C.XXV, S.1–2 (1966), s.141 ; BAYRAKTAR, K., Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul 1972,
s.161–163 ; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 8. Baskı, İstanbul 2005, s.128; AYAN, Mehmet, Tıbbî Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, İstanbul 1994, s.12
vd. ; ÖZTAN, Bilge, Şahsın Hukuku, Hakiki Şahıslar, 6. Baskı, Ankara 1994, s.122 ; DURAL/ÖĞÜZ, Türk
Özel Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku, İstanbul 2004, s.98 ; AŞÇIOĞLU, Çetin, Tıbbî Yardım ve Elatmalardan
Doğan Sorumluluk, Ankara 1993, s.56.
12) HAKERİ, H., Tıp Hukuku, Ankara 2007, s.94 ; KÖPRÜLÜ, B., Medeni Hukuk, 2. Bası, İstanbul 1984,
s.268; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, s.128 ; DURAL/ÖĞÜZ, s.98 ; SARIAL, H. Enis, Sağlar arası
Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler, İstanbul 1986, s.70 vd. ; ARPACI, A., Kişiler Hukuku (Gerçek
Kişiler), 2. Bası, İstanbul 2000, s.119 ; HELVACI, S., Gerçek Kişiler, İstanbul 2006, s.80 ; İPEKYÜZ YAVUZ,
Filiz, Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul 2006, s.9.
HHYön.m.12: “Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek
veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez”.
13) Yargıtay, 2. HD., 09.06.1995, 6045/6867: “Anne baba velayet haklarını kötüye kullandıklarında velayet
hakları kaldırılmalı, küçükler mümkünse bir aile yanına konulmalı veya koruma altına alınarak onlara vasi
tayini için gerekli işlem yapılmalıdır”.
14) AKYÜZ, Emine, “Önemli Kanunlarımızda Çocuğun Korunmasına İlişkin Hükümler ve Boşluklar”, AÜEBFD., Y.1979, S.1-4, s.149.
15) EGGER, İsviçre Medeni Kanunu Şerhi, Çev.: ÇAĞA Tahir, C. II (Aile Hukuku), Ankara 1943, s.84 vd.
16) Karş. ÖZMEN, İsmail, Velâyet Hukuku Davaları ve Çocuk Mahkemeleri, Ankara 2005, s.420.
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cukların korunmasına hizmet amacıyla kurulmuş tüzel kişiliklerin de hâkimin müdahalesini isteyebileceği kabul edilmektedir17. Hasta çocuğun tedavisi bakımından, hekimi,
hastane yönetimlerini ve sağlık idaresini de bu kapsamda değerlendirmek mümkündür.
Bu noktada özellikle örnek verilmesi gereken bir hüküm var: 2238 sayılı Organ Nakli Kanunu m.5’e göre, organ verecek kişinin 18 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olması gereklidir. Hüküm aynen şu şekildedir: “On sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınması yasaktır”. Bu düzenleme, yaşı ne olursa
olsun mümeyyiz olmayan kişiler ile 18 yaşını doldurmamış küçüklerin organ vermesini
açıkça yasaklamaktadır18. Kanun, mümeyyiz olmayanlar ile mümeyyiz küçüklerin organ
vericisi olmasını açıkça yasakladığına göre mümeyyiz kısıtlıların verici olmaları mümkün
sayılmalıdır19.
2238 sayılı Kanun m.14 hükmü uyarınca, ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisi, yoksa herhangi bir yakının muvafakati ile ölüden organ alınması mümkün olabilmektedir. Acaba bu hüküm, çocuklar için de
uygulanabilir mi? Küçüklerin hayatta iken organ vericisi olmalarını açıkça yasaklayan kanun koyucunun onları öldükten sonra da aynı kaygıyla koruyacağı düşüncesiyle buna izin
vermeyen bir iradeye sahip göründüğü kanısındayım.
5. Hasta çocuğun kendi kaderini belirleme hakkı ya da rıza ehliyeti
TMK.m.16 uyarınca, “ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve
kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir”.
Biyo-Tıp Sözleşmesi m.6/2’de şöyle bir düzenleme yer almaktadır: “Bir müdahaleye
muvafakatini verme yeteneği bulunmayan bir küçüğe, sadece temsilcisinin veya kanun tarafından belirlenen makam, kişi veya kuruluşun izni ile müdahalede bulunabilir”.
1219 sayılı Tababet Kanunu m.70’e göre hekim, küçük veya kısıtlı olan hastanın öncelikle veli veya vasisinin rızasını alacaktır. Hasta Hakları Yönetmeliği de buna paralel bir
17) HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona, Aile Hukuku, İstanbul 1993, s.368 ; ÖZTAN Bilge, Aile Hukuku, 5.
Bası, Ankara 2004, s.385 ; AKINTÜRK Turgut, Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Aile
Hukuku, C.II, İstanbul 2002, s.308 ; KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim, Aile Hukuku, İstanbul 1989, s.624 ;
2. HD., 03.05.2000, 5501/5771, Alasu, 124.
18) Bu açık düzenlemeye rağmen her nasılsa öğretide, ayırt etme gücüne sahip küçüklerin organ verebilmesi
görüşü savunulabilmektedir (OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, s.130).
19) Aksi görüş için bkz. ÖZSUNAY, Ergun, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul 1979, s.104 ; AKÜNAL, Teoman, “2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun Açısından Hekimin Hukuki Sorumluluğu Üzerine Düşünceler”, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, İstanbul 1983, s.21 vd.; BAYRAKTAR, Köksal, “Organ Nakli”, Ceza Hukuku Dergisi, C.1, Y.1 (1979), s.16 ; ZEVKLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA, Medeni Hukuk, Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 6. Baskı, Ankara 1999, s.494. HELVACI ise, mümeyyiz kısıtlıların donör olmasını ilke olarak kabul ederken, onlar açısından da kanunî temsilcinin
onayı şartını aramaktadır (Gerçek Kişiler, 2006, s.85).
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düzenlemeye sahiptir: “Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır” (m.24/I).
Böylece pozitif hukukumuz bakımından, küçükler üzerinde yapılacak tıbbi müdahaleler için mutlak olarak yasal temsilciler yetkili görülmektedir. Bu noktada istisnai bir hüküm olarak 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kayda değerdir.
Bu hükme göre, gebeliğin sonlandırılması operasyonlarında, “küçüğün rızası ile velinin
izni” birlikte aranmaktadır20. Bu hüküm, gebe küçüğün rızası olmadıkça gebeliğin sonlandırılmasını imkânsız kılmaktadır21.
Tıbbi müdahaleye maruz (mümeyyiz) küçüğün yasal temsilcisinin rızasının alınacağına (aranacağına) dair yaygın görüş son yıllarda önemli ölçüde aşılmış bulunmaktadır. İstisnai bir örnek olsa da, estetik amaçlı tıbbi müdahalelerde kanuni temsilcilerin mümeyyiz küçük adına rıza açıklama yetkisine sahip olmadığı kabul edilmektedir22.
Aslında sorgulanan şudur: Tıbbi müdahaleye rıza, kişiye sıkıca bağlı bir hak kullanımı
(MK.m.16) alanı mıdır? Eğer öyleyse, kişiye sıkıca bağlı haklarda temsil yasağı uygulanarak, mümeyyiz küçüğün bedeni üzerindeki bir tıbbi müdahaleye kendi başına rıza göstermesi neden mümkün olmasın?
Tıbbi müdahaleye rızanın, kişiye sıkıca bağlı bir hakkın kullanımı olduğu görüşünü benimseyenler, ayırt etme gücüne sahip küçüklerin kendi beden ve yaşamlarını ilgilendiren
bir konuda rıza gösterebileceğini ve sadece ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklere yapılacak tıbbi müdahaleler bakımından yasal temsilci rızasının aranacağını savunurlar23.
Çocuk Hukuku isimli eserinde konuya derinlemesine eğilen SEROZAN, çocuğun
kendisiyle ilgili işlerde söz sahibi olma (katılım) hakkını şöyle açıklamaktadır (s.69): “Küçüğün kişi varlığıyla daha da yakından ilgili işlerde ve işlemlerde, özellikle kişilik değerleriyle ilgili tasarruflarda örneğin cerrahi müdahalelerde onun görüşünü almakla yetinmeyip, doğrudan doğruya onun olurunu da (işbirliğini de) sağlamak yerinde olur. (Kooperasyon)”.
Fakat yazarın görüşü, kesinlik ve netlikten uzak belirsizlikler içermektedir:
“Kişilik değerleri üstünde tıbbi müdahale benzeri ciddi ve önemli tasarruflarda bulunmada velinin oluru yine de aranır”(s. 98) ;
“Tıbbi ve cerrahi müdahale … konusunda her bir çocuk ve her bir ortam için ayrımlı
yargılar söz konusu olur” (s. 261);
20) Yargıtay 8. CD., 26.11.1985, 5039/5473: “Dosya içerisindeki Gemlik Nüfus Başmemurluğu’ndan verilen
doğum kayıt örneğine göre 26.4.1966 doğumlu bulunan N.Y’nin rahim tahliyesi sırasında reşit bulunmadığı
anlaşılmasına ve bu durumda kendisi ile birlikte velisinin izninin de alınması gerekmesine göre bu koşul yerine getirilmeden ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’un 6 ncı ve 8 inci maddeleri hükümleri gözetilmeden hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir”. Alasu, 124.
21) Fakat bu kurala aykırılığın yaptırımı “ağır para cezası” olarak belirlenmiştir (2827 s.K.m.8). Bu hafif ve etkisiz yaptırımın “gebe çocuğu” yeterince korumasız bıraktığı açıktır.
22) HAKERİ, 2007, s.159.
23) ŞENOCAK, Zarife, “Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası”, AÜHFD., C.50, S.4, 2001, s.74, 75, 80.
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“Ana babayla çocuğun işbirliği etmeleri zorunluluğunun çocuğun kişiliğini pek yakından ilgilendiren ciddi işler için, özellikle cerrahi müdahaleler için de geçerli olması gerekir” (s. 263);
“Çocuğun tedavisi için hekimle … kurulan sözleşmelerde … ana baba, çocuk adına
değil ile kendi adlarına hareket ederler” (s. 272);
“Veli, küçük adına ve hesabına … ne kişilik değerleri üzerinde önemli, kapsamlı, ciddi
tasarruflarda bulunabilir. (Çocuğu ameliyat ettirme gibi). Bu işleri aklı başında küçük tek
başına (kimi zaman velinin de katılımıyla) kotarabilir” (s. 278, 279);
“Kişilik değerleri üstünde (tıbbi müdahale benzeri) ciddi ve önemli tasarruflarda bulunmada velinin oluru yine de aranır” (s. 282);
“Ayırt etme gücüne sahip küçüğün, velisinin olurunu almaksızın kotarabileceği bir
başka grup iş ve işlem de, kişiye sıkı biçimde bağlı hakların kullanılmasıyla ilgili işlerdir,
kişilik değerleri üzerinde basit tasarruflarda bulunmadır (saç kestirme, resim çektirme,
aşı olma gibi)” (s. 283, 284);
“Kimi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar vardır ki, bunları küçük tek başına kullanamaz;
mutlaka ana ve(ya) babasının olurunu da almak zorunda kalır. Kişilik değerleri üzerinde ciddi tasarruflarda bulunma, özellikle cerrahi müdahale, sünnet, çocuk düşürme gibi
ağırlıklı, nitelikli kişiye bağlı işlemlerdir, işlerdir. Dikkat edilsin ki, salt küçüğün ameliyat
oluru (ana babasının olurunun eksikliği) onun hekime ve hastaneye karşı sözleşmesel sorumluluğuna yetmez; ama yerine göre pekala hekimin müdahalesinin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaya yetebilir” (s. 284);
“Kişiye sıkıca bağlı işlerden küçük için önemli ve ciddi sayılanları, küçük tek başına
veya velisinin olurunu da alarak yapabilir; birinci sınıf (mutlak) kişiye sıkı biçimde bağlı
işlemler ise, velinin küçük adına tek başına yapabileceği işlemlerdir” (s. 287).
Genellikle kabul edilen 18 yaş altında belirlenecek bir yaş sınırından sonra, mümeyyiz
küçüklerin tek başına tıbbi müdahalelere rıza gösterme hakkının tanınması yönünde bir
eğilim görülmektedir. Nitekim, İngiltere’de bu yaş sınırının 16 olduğu, Kanada’nın Quebec Eyaletinde 14 olduğu ve sadece uzun süreli veya hastanede yatmayı gerektiren bir müdahale söz konusu ise veli veya vasiye haber verilmesi gerektiği belirtilmektedir24.
Özellikle ceza hukuku açısından konuyu inceleyen yazarlar, tıbbi müdahaleye rıza
ehliyeti bakımından kesin yaş sınırları belirlemenin güçlüğüne işaret etmekle birlikte,
TCK’daki kusur yeteneğine ilişkin yaş sınırlarını göz önünde tutarak, on iki yaşından küçüklerin rıza verme yeteneğinin bulunmadığına vurgu yapmaktadırlar25.
24) HAKERİ, 2007, s.154
25) DÖNMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C.II, 10. Baskı, İstanbul 1994, s. 71;
ÖNDER, A., Ceza Hukuku, Genel Hükümler, C.II, İstanbul 1989, s.235 ; SOYASLAN, D., Ceza Hukuku, Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara 2005, s. 366 ; İÇEL, K., Ceza Hukukunda Taksirden Doğan Sübjektif Sorumluluk, İstanbul 1967, s.182 ; ÖZBEK, V. Ö., TCK İzmir Şerhi, C.1, Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara 2006,
s.368; CENTEL/ZAFER/ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 4. Baskı, İstanbul 2006, s.319 ; ERMAN, B.,
Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara 2003, s.84.
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Sağlık mevzuatında mümeyyiz küçük ve kısıtlı (sınırlı ehliyetsiz) hastalar için mutlak
anlamda yasal temsilci rızasının aranmasını yanlış bulan HAKERİ’ye göre, müdahale ne
kadar ağır, sonuçları ve rizikoları ne kadar belirsiz ve acilliği ne kadar az ve buna karşılık
hasta ne kadar küçük ise, rıza verme yeteneğinin de o kadar azaldığını kabul etmek gerekecektir. Yani, tıbbi müdahale ne kadar ağır, rizikoları ne kadar belirsiz ise, küçük yerine
ebeveynin rızasını almak o kadar gerekli; buna karşılık tıbbi müdahale ne kadar acil ise,
küçüğün rızası ile yetinmek o kadar gereklidir (s. 156).
Yazar, “jinekolojik muayene” ve “tanı için kan alınması” girişimlerini örnek göstererek
15 yaşındaki bir hastanın bu tür işlemlere rıza gösterebileceğini kabul eder. Yazar, bir ölçü
koymak bakımından, kavrama ve karar verme yeteneğine sahip küçüklerin çok önemli olmayan tıbbi müdahalelere rıza gösterebileceklerini belirtir (s. 156)26.
HAKERİ’nin haklı olarak işaret ettiği üzere, reşit olmayan kız çocuklarının doğum
kontrol hapı talep etmeleri durumunda, çocuğun rıza ehliyeti için en az 15 yaşını doldurmuş olması şarttır. Zira TCK.m.103, 104, 15 yaşını doldurmamış küçüklerin rızasıyla olsa
dahi cinsel ilişkisini ağır bir suç olarak kabul etmektedir (s. 156).
Kanımca 15 yaş, Türk hukuku bakımından kabul edilebilir ve uygulanabilir bir yaş sınırı sayılabilir. Zira Medeni Kanun, 15 yaşını doldurmuş bir mümeyyiz küçüğü, tek başına vasiyet yaparak tüm malvarlığı üzerinde tasarrufa ehil görüyorsa; aynı zamanda bu çocuğun kendi bedeni üzerinde icra edilecek çok önemli olmayan tıbbi müdahalelere rıza
gösterme ehliyetini de tanımalıdır.
MK.m.16 hükmünün yorumundan yola çıkan bir kısım yazarların bulduğu çözüm önerisi, kanuni temsilci ile mümeyyiz küçüğün rızasının birlikte aranması gerektiği yolundadır27.
Biyo-Tıp Sözleşmesi de, rıza gösterme yeteneği bulunmayan küçük yerine yasal temsilci rızasının aranacağını kabul etmekle birlikte; küçüğün iradesinin de göz önünde bulundurulması gerektiği ve bunun yaş ve olgunluk durumuyla orantılı bir şekilde, gittikçe daha belirleyici bir etken olarak göz önüne alınacağını hükme bağlamaktadır (m.6/2).
Nitekim ağırlaştırılmış şartlarda çocuklar üzerinde deney yapılabilmesine izin veren
TCK.m.90/3-b hükmü de, “rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı
sıra ana ve babasının veya vasisinin yazılı muvafakatini” aramaktadır.
Tıbbi müdahaleye rıza konusunda küçüğün ehil olduğu kabul edildiği durumlarda, yasal temsil ilişkisi devre dışı kalır ve ebeveynin rızası ve(ya) görüşü aranmaz. Hatta mümeyyiz küçük ile yasal temsilcisinin rızaları çatıştığı hallerde de, küçük hastanın iradesi
esas alınacaktır. Bununla birlikte somut olayın özellikleri (çocuğun özel durumu ve hastalığın niteliği gibi) göz önünde bulundurularak ebeveyni bütünüyle dışlamamak ve bir şekilde karar sürecine dâhil etmekte yarar bulunabilir28.
26) Aynı yönde ÇİLİNGİROĞLU, Cüneyt, Tıbbi Müdahaleye Rıza, İstanbul 1993, s.56.
27) ARPACI, 2000, s.116.
28) HAKERİ, 2007, s.158.
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6. Hasta çocuğun temsili
MK.m.335 uyarınca, “Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal
sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar”.
Elbette bunun aksi de mümkündür. Yani, erginlik öncesi velayet sona erip yerini vesayete bırakmış olabilir. Eğer güçsüzlükleri veya sorumsuzlukları yüzünden ana-babadan
velayet hakkı alınırsa ya da tek başına velayet hakkına sahip ana veya baba, bir başkası ile
evlenir de üvey evlat konumuna düşen çocuk için sakıncalı bulunarak velayet kaldırılırsa,
bu çocuğa erginlik öncesi bir vasi atanabilir (MK.m.348, 349).
Okulda öğrenci adına veliler toplantısına katılan kişi hukuken “veli” sayılamayacağı
gibi; ağabey, dayı, amca, büyük baba ve büyük ana da hukuken veli olamaz. Veli sıfatını
ancak ana ve(ya) baba taşıyabilir. Büyük ana ve baba, üvey ana veya baba, dayı v.b. hısımlar ise ancak vasi olabilirler29.
Yani Medeni Kanun anlamında veli, ana babadan başkası olamaz. Yeni Medeni Kanun,
eşitlik halinde babanın oyunu tercih eden uygulamaya son verdiği için, evlilik süresince
ana baba eşit haklara sahip olarak velayeti birlikte kullanırlar (m.336/I)30. Öyle ki, velayet
ana ve babaya sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan, ayırt etme gücüne sahip küçüğü ilgilendiren ve ana babanın rızası ile yapılacak hukuki işlemler için ana babadan birinin tek
başına irade açıklamasında bulunarak diğer eşe rıza beyanında bulunma (temsil) yetkisi
vermesi kabul edilmemiştir31.
Buna karşılık, eşlerden sadece birinin çocuk adına üçüncü kişi ile çocuğunu ilgilendiren bir işlem yaptığında, işlemin muhatabı üçüncü kişinin, işleme katılmamış olan diğer
eşin de izni bulunduğu varsayımı ile hareket etmekte haklı olacağı, kanun koyucu tarafından karine olarak benimsenmiştir (MK.m.342/II)32.
Anne veya babanın çocuğun elinden tutup diş hekimine götürmesinde, diş hekiminin iyi niyetle böyle bir karineye dayanması mümkündür. Acil tıbbi müdahalelerde anne
ve babanın birlikte rızasını arama çabası ise asgari düzeyde aranacaktır. Meğerki tedavi
veya tedavinin reddi talebi çocuğun açıkça menfaatine aykırı olsun. Bu durumda, çocuğun sağlığı için gerekenin yapılması için hâkimin bizzat kendisi de izin verebilecektir33.
29) SEROZAN, 2005, s.254 ; 2. HD., 22.12.2003, 16099/17026: “…velayet hakkı münhasıran anne ve babaya
tanınan bir hak olup, evlat edinme hali hariç, anne ve baba dışında hiç kimseye tevdi olunamaz. Mahkemece
ana ve babası bulunmayan küçüğe vasi atanması gerekirken, dedelerinin velayeti altına alınması usul ve yasaya aykırıdır”.
30) Yargıtay kararlarında da, küçük adına velayeten ana veya babadan biri tarafından açılan davada, dosyadaki nüfus kaydından eşlerden diğerinin de sağ olduğunun anlaşılması halinde, evlilik devam ettiği sürece ana
ve baba velayeti birlikte kullanacağından, diğer eşe de dava ihbar edilerek onun muvafakati alınmadan davanın görülmesi usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilmiştir. 2. HD., 06.10.2003, 11898/12737 (YKD., C.30, S.2,
Şubat 2004, s.186 vd.) ; 18. HD., 25.03.2002, 1070/2960.
31) AKINTÜRK, Turgut; Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, C.2, 10. Baskı, İstanbul, 2006, s.421.
32) Bkz. GRASSINGER, Gülçin Elçin, Türk Medeni Kanununda Yer Alan Velayet Hükümleri Kapsamında
Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler (MK.m.346,347,348), İstanbul 2009, s.45.
33) GRASSINGER, 2009, s.46-48.
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Eğer ana ve babanın velayet hakkını birlikte kullanmasını fiilen imkânsız hale gelmişse; mesela baba askere gitmişse veya geçici bir süre için yurt dışında bulunması gerekiyorsa ya da ağır hasta ise, çocuğun yanında bulunan tarafın velayeti tek başına kullanabileceği; fakat yine de iletişim imkânlarının kolaylaşması dikkate alınarak, önemli kararlarda
ve imkân ölçüsünde diğer tarafın görüşünün de sağlanmaya çalışılacağı belirtilmektedir34.
Evliliğin ölümle sona ermesi halinde sağ kalan eş velayete tek başına sahip olur
(MK.m.336/III). Eşler boşanmış veya ayrılmış ise, hâkim velayeti ana babadan birine verebilir (MK.m.336/II-III). Hatta vasi atanmasına gerek görülmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar bile ana babanın velayetine bağlanır (MK.m.335/II). Evlatlığın velayeti de evlat
edinene aittir (MK.m.314/I).
Çocuğun ana ve babası evli değillerse, velayet kendiliğinden anaya ait olur
(MK.m.337/I). Eğer ana velayeti yürütemeyecek durumda ise, velayet hakkı ya babaya verilir ya da küçüğe bir vasi atanır (MK.m.337/II).
Ana baba, ergin olmayan üvey çocuklarının velisi değillerdir. Fakat yine de kanun koyucu
onlara velayete benzer şekilde bir özen ve ilgi gösterme borcu yüklemekte, temsil görevi vermektedir: “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velâyeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder” (MK.m.338).
Velayet hakkı35 üç temel yetki verir: a. Çocuğun kişi varlığının korunması, b. Çocuğun
malvarlığının korunması, c. Çocuğun temsil edilmesi36.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da velayet hakkının kapsamı ve niteliğini şu şekilde
açıklamaktadır: “Velayet, çocukların bakım, koruma ve çeşitli yönlerden yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla ana-babanın çocukların şahısları ve malları üzerinde haiz oldukları hak, yetki ve ödevlerdir. Çağdaş hukukta, velayet öncelikle görevdir. Ana-baba, velayet
nedeniyle kendilerine yüklenen ödevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Velayet, çocuğun menfaatine kullanılması gereken bir yetki yumağıdır. Bu nedenle velayetin kapsadığı
yetkiler, kötüye kullanmaya karşı çok duyarlıdır”37.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Nielsen Kararında velayet hakkını tanımlayarak
34) OĞUZMAN, Kemal/DURAL, Mustafa, Aile Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, 1998, s.275 ; ÇETİNER, Selma
Baktır, Velayet Hukuku, Ankara, 2000, s.42,43 ; AKINTÜRK, 2006, s.421 ; AKYÜZ, 2000, s.245.
35) Velayet hakkının tanımı için bkz. OĞUZMAN/DURAL, Aile Hukuku, 3. Bası, İstanbul 2001, s.272; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku, C.III, Aile Hukuku, İstanbul 2005, s.519 ; HATEMİ/SEROZAN,
1993, s.341 ; CANSEL, Erol, “Velâyet Hakkı ve Kötüye Kullanılması Sebebiyle Kaldırılması”, AÜHFD., 50. Yıl
Armağanı, C.1, Ankara 1977, s.137 ; ÖZTAN, 2004, s.625 vd ; AKINTÜRK, 2002, s.400 ; SEROZAN, 2005,
s.250 vd. ; ZEVKLİLER Aydın/ ACABEY Beşir/ GÖKYAYLA Emre, Medeni Hukuk, Giriş-Başlangıç Hükümleri-Aile Hukuku, Ankara 2000, s.1013 ; TEKİNAY Selahattin Sulhi, Türk Aile Hukuku, İstanbul 1990, s.477
vd ; FEYZİOĞLU F. Necmeddin, Aile Hukuku, İstanbul 1986, s.503 vd. ; KÖPRÜLÜ/KANETİ, 1989, s.245 ;
ÖZMEN, İsmail, Velâyet Hukuku Davaları ve Çocuk Mahkemeleri, Ankara 2005, s.28 ; ÇETİNER, 2000, s.29
vd. ; İNAN, Ali Naim, “Medeni Hukukta Velayet Vesayet ve Kayyımlık”, İBD., Y.1995, S.1-3, s.74.
36) HATEMİ/SEROZAN, 1993, s.341 ; SEROZAN, 2005, s.250.
37) HGK., 16.11.1991, 2-360/502.
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kullanılma sınırlarına değinmektedir: “Sözleşmeci Devletlerdeki aile yaşamının, küçük
çocukların bakım ve gözetimi konusunda geniş bir velayet hakkı ve ödevini kapsadığı belirtilmelidir. Çocukların bakımları ve yetiştirilmeleri, normal olarak ve zorunlu bir biçimde, çocuğun nerede oturacağına anne ve babanın veya sadece birinin karar vermesini
ve çocuğun özgürlüğü üzerine çeşitli kısıtlamalar koymasını veya başkalarının kısıtlama
koymasına izin vermesini gerektirir. Böylece, okulda veya diğer eğitim veya dinlence kurumunda bulunan çocuklar, kendilerinin hareket serbestliğini veya başka yönlerden özgürlüklerini kısıtlayan belirli kurallara uymak zorundadırlar. Aynı şekilde, bir çocuk tıbbi tedavi için bir hastaneye yatırılabilir”38.
Türk hukukunda velayet hakkı, anayasada yer verilen temel haklardan değildir. Velayet
hakkını anayasal bir hak olarak tanıyan Amerikan Hukukunda ise, çocuğun sağlığı ciddi
bir şekilde tehlikeye düşmedikçe, çocuğa en iyi ebeveynin bakabileceği varsayımıyla, devletin velayet hakkına müdahale edemeyeceği kabul edilmiştir39.
Son yıllarda Avusturya (1977), Almanya (1998) ve İsviçre (2000) gibi çağdaş ülkelerin velayet hukukunda yapılan köklü reformlarda iki önemli değişiklik göze çarpmaktadır. Birincisi, velayet otoritesinin çocuk lehine yumuşatılmış olması. Diğeri, velayet hakkı
üzerindeki kamu denetimi ve müdahalesinin yaygınlaştırılıp yoğunlaştırılmasıdır40.
Vesayet ikincil (tali) bir yasal temsil görevidir ve velayete göre daha dar kapsamlı yetkiler verir. Öncelikle vesayet hakkı, malvarlığından yararlanma yetkisi vermez. Ayrıca veli
karar almada ve aldığı kararları yürütmede tam bir serbestîye sahip iken, vasi vesayet
mahkemelerinin (sulh-asliye hukuk) sıkı denetimi altındadır.
Tüzel kişi de olabilen “kayyım”, menfaatini koruyamayan ya da yasal temsilci ile menfaatleri çatışan kişiye atanan bir yasal temsilcidir. Vesayetin yumuşatılmış hali sayılan “yasal danışman” ise, kısıtlanması için yeterli bir sebep bulunmayan fakat korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye belirli ağırlıktaki iş ve
işlemlerde oyu ve onayı alınmak üzere atanan bir kimsedir (MK.m.429).
Çocuk adına yasal temsil yetkisi kullanan veli veya vasiyi bağlayan en temel ilke, çocuk
yararının önceliği ilkesidir. Nitekim BMÇHSöz.m.18/I’de bu ilkeye işaret edilir: “Yasal
temsilci, her şeyden önce çocuğun yüksek yararını göz önünde bulundurur”. Yargıtay’ın
da vurguladığı gibi, “Velayet düzenlenirken analık, babalık duygularından önce çocuğun
geleceği, ihtiyaçları, bedeni ve fikri gelişimi öncelikle dikkate alınır”41.
Yasal temsilci sıfatıyla velinin, kendi adına ve çocuk yararına olarak, okul sözleşmesi
veya doktorla yapılan vekâlet sözleşmesi türünden üçüncü kişilerle yapmış olduğu sözleşmeler, üçüncü kişi yararına sözleşme olarak kabul edilecektir42.
38) Geniş bilgi ve karar çevirisi için bkz. DOĞRU, Osman, Nielsen Kararı, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları, İstanbul 2004, C.2, s.673.
39) ÇETİNER, 2000, s.30 vd.
40) SEROZAN, 2005, s.256.
41) 2. HD., 20.09.2004, 9116/10227.
42) ÖZTAN, 2004, s.657.
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Ayrıca ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçüğün temsili alanı, kuşkusuz ayırt
etme gücünden yoksun bir küçüğe göre daha dar bir alandır43. Küçük adına kullanılacak
kanuni temsil iki boyutlu bir yetki içerir. Kanuni temsilci, küçük adına ve hesabına hareket ederek bir irade açıklayabileceği (doğrudan temsil) gibi; küçük tarafından açıklanan fakat hukukça yeterli bulunmayan bir iradeye destek onayı (icazet) da vermiş olabilir.
Yasal temsilcinin onayı gereken mümeyyiz küçük işlemi, kesin hükümsüz (batıl) değil,
yasal temsilcinin onay eksikliği nedeniyle “askıda hükümsüz” durumdadır. Belirli (makul) bir süre içinde icazet gelmezse, askıdaki hükümsüzlük kesin hükümsüzlüğe dönüşür
(MK.m.343/I, 451). Yoksa küçük erginliğine kavuştuktan sonra işlem kendiliğinden sağlık kazanmaz. Sadece çocuk, ergin olmadan kurmuş olduğu işleme, artık bizzat icazet verebilir.
Belirtmek gerekir ki, doğrudan doğruya çocuğun yararına kabul edilen ve mutlak anlamda kişiye sıkı biçimde bağlı sayılan hak kullanımlarında “açık temsil yasağı” bir başka
deyişle “yasal temsil düşmanlığı” benimsenmekte, fakat tıbbi zorunluluk içeren acil hallerde bu ilkenin yumuşatılması kabul edilmektedir44.
Yeni Medeni Kanun’da yer verilen “Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz
önünde tutarlar” (m.339/III) kuralı, yasal temsilci ebeveynin çocukla işbirliğini zorunlu
kılmaktadır. Yine MK.m.450/I uyarınca “vesayet altındaki kişi görüşlerini oluşturma ve
açıklama yeteneğine sahipse, vasi önemli işlerde karar vermeden önce olanak ölçüsünde,
onun görüşünü almakla yükümlüdür”.
Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir kararında: “Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Sözleşmesinin 12. maddesine göre, idrak çağındaki çocuğun kendisini ilgilendiren velayet konusunda hâkim, velayetin anneye verilmesi isteğini ortaya koyan çocuğun
açık beyanını dikkate almak zorundadır” sonucuna varmıştır45.
Yine velayetin kaldırılması davasının temyiz yargılamasında da Yargıtay, “25.01.1996
tarihli Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. maddesi gereğince küçük 1992 doğumlu Büşra dinlenmeden hüküm tesisi doğru görülmemiştir” diyerek “çocuğun dinlenmesi ilkesi”ne özellikle vurgu yapmıştır46.
Mümeyyiz küçüğün yasal temsilcisinin izni ve icazeti olmaksızın tek başına yapabileceği işlemler (MK.m.16/II) alanında, bu kişiye sıkıca bağlı haklarını avukat eliyle takip
edebilir, ivazlı da olsa avukatla tek başına vekâlet sözleşmesi yapabilir47.
43) Çocukluktan erginliğe doğru ilerledikçe velayet hakkının kapsam daralmasına uğrayacağı görüşü için
bkz. AKYÜZ, Emine, Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Ankara 2000, s.242.
44) SEROZAN, 2005, s.279.
45) HGK., 01.10.2003, 2-513/521.
46) 2. HD., 06.03.2003, 1779/2976.
47) SEROZAN, 2005, s.284.
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7. Yasal temsilcinin tıbbi müdahaleye rıza göstermemesi
Yasal temsilci sıfatıyla ebeveynin, hasta çocuk için gerekli bir tıbbi müdahaleye, kişisel bir kapris ya da batıl bir inanç uğruna ve çocuğun yararını da göz ardı ederek rıza göstermemesi, hatta başlamış bir tedaviyi reddederek yarıda kesmesi durumu ile karşılaşmak
mümkündür.
Müdavi hekimin tedavi tavsiyesine rağmen, ebeveynin çeşitli nedenlerle tedaviyi reddetmesi halinde ve tedavinin tıbben ve çocuk hastanın sağlığı yönünden zorunluluk ve
ivedilik taşıması durumunda; bu haksız direnişi kırmak üzere işleme sokulabilecek yaptırımlar şu şekilde sıralanabilir:
a. Hakkın kötüye kullanılması (MK.m.2/II)
b. Iztırar hali48
c. Vekaletsiz iş görme
d. Ebeveyn ile çocuk arasında bir menfaat çatışması yaşanan durumlarda devreye giren kayyım atanması (MK.m.345): Çocuğun malvarlığına yönelik zarar verici girişimleri kayyım eliyle etkisiz hale getirme imkanını kabul etmiş MK.m.361 kuralının, çocuğun kişi varlığı zararına bu tür girişimlerde a fortiori (haydi haydi) uygulanabileceği kabul edilmektedir49.
Hasta Hakları Yönetmeliği de bu konuya özel olarak yer vermektedir (m.24/II). Hüküm aynen şu şekildedir: “Kanuni temsilci tarafından muvafakat verilmeyen hallerde,
müdahalede bulunmak tıbben gerekli ise, velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede bulunulabilmesi Türk Medeni Kanunu … uyarınca mahkeme kararına bağlıdır”.
“Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması zaman gerektirecek ve hastaya derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya hayati organlarından birisi tehdit altına girecek ise, izin şartı aranmaz” (m.24/III).
Burada özellikle vurgulamak gerekir ki, mümeyyiz küçük üzerindeki velayet hakkı,
anne babaya çocuk üzerinde mülkiyet hakkı veya intifa hakkı türünden çok geniş yetkiler
tanıyan bir mutlak hak vermiş olmaz. Aksine “vekâlet” niteliği taşıyan velayet hakkı, kendine özgü bir hak-yüküm olarak kabul edilir50. Bu nedenle, çocuğun menfaatinin haklı
bir gerekçe olmaksızın göz ardı edildiği her durumda hâkimin yukarıda sözü edilen yaptırımları işletmesi için harekete geçilebileceği kanısındayım.

48) BAYRAKTAR, 1972, s.135.
49) SEROZAN, 2005, s.285.
50) AKINTÜRK, T., Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, C.2, 10. Bası, Ankara 206, s.419 vd. ; SEROZAN,
2005, s.253, 295.
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YOKSULLUK VE ÇOCUK SAĞLIĞI
Serap BALCI

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı

Sevim SAVAŞER

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale
Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı

ÖZET
Yoksulluk, bir ülkenin geleceğini ve aynı zamanda savunmasız olan çocukların yaşamını tehdit eden bir durumdur. Çocuklarda beslenme yetersizliğine, vitamin ve mineral
eksikliklerine, büyüme ve gelişme geriliklerine, sık enfeksiyonlara, kaza ve zehirlenmelere, ölümlere neden olur. Çocukların bedenlerini ve zihinlerini tahrip eden yoksulluk daha
sonraki kuşaklara geçerek bir “kısır döngü” oluşturur. Bu nedenle yoksulluk, sorununun
çözülmesi temelde yer alan birçok sorunun da çözümü demektir. Yoksullukla savaşta hükümetler; toplumun gelir düzeyinin yükseltilmesi, gelir dağılımının adaletli olması, yoksulluğu hazırlayan savaşlar, çatışmalar ve göçlerin engellenmesi, ücretsiz ve eşit temel sağlık hizmeti ve eğitim hizmetinin sunulması gibi kalıcı ve makro çözümler getirmelidirler.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, çocuk, hastalık, sağlık
Yoksulluk, dar anlamda açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama, geniş anlamda gıda,
giyim ve barınma gibi olanakların yaşamı devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel
düzeyinin gerisinde kalma olarak tanımlanmaktadır (Ala, 2009; www.tuik.gov.tr). Yoksulluk, eve giren besinlerin yetersizliğine, annenin kronik yorgunluğuna ve yeterli beslenememesi nedeniyle anne sütünün erken kesilmesine ve bebeklerin düşük doğum ağırlıklı doğmasına neden olur (Hatun, 2002; Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003; www.spf.boun.
edu.tr), çocukların hastalanma ve ölümünde önemli artışlara yol açar (Eryurt ve Koç,
2009; Yurdakök, 2005). Gelişmekte olan ülkelerde her 3 çocuktan biri sağlıklı barınaktan
yoksun, her 5 çocuktan biri temiz içme suyu bulamamakta, her 7 çocuktan biri en temel
sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadır (Yurdakök, 2005; www.spf.boun.edu.tr). Yoksulluğun bebek ölüm hızında dört kata kadar varan farklılıklar yarattığı bildirilmektedir (Eryurt ve Koç, 2009 ).
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UNICEF’in Dünya Çocuklarının Durumu 2005 Raporu’na göre; gelişmekte olan ülkelerde 640 milyon çocuk yeterli barınma olanaklarından, 400 milyon çocuk temiz içme
suyu imkânlarından yoksun yaşamakta, 270 milyon çocuk ise sağlık hizmetlerine erişememektedir (www.unicef.org). 2005 yılında Dünya’da 3,14 milyar kişinin günde 2,5 dolardan az gelirle yaşadığı, bu nüfusun yarısına yakınının da günde 1.25 doların altında gelire sahip olduğu, ayrıca %85’i 5 yaşın altında çocuk olmak üzere her gün yaklaşık 30 binden fazla insanın açlık, yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalıklar vb. sorunlardan dolayı öldüğü bilgisi yer almaktadır (Ala 2009).
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2008 “Yoksulluk Çalışması Sonuçları”na göre (Tablo 1), ülkemizde yoksulluk sınırının kişi başına satın alma gücü paritesi 2,15 dolar olduğunda yoksul kişi oranının % 0,47, satın alma gücü paritesi 4,3 dolar olarak kabul edildiğinde ise % 6,83 olarak tahmin edildiği, yoksulluk oranının % 17,11 olduğu, kentsel yerlerde çocuklu, çekirdek ailede yaşayan bireylerin yoksulluk riskinin % 9,4 iken bu oranın
kırsal bölgelerde % 34,6’ya çıktığı bildirilmektedir (www.tuik.gov.tr).
Tablo 1. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları (2002-2008)

Kaynak: www.tuik.gov.tr
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Çocuk Vakfı’nın “Güncel Dünya ve Türkiye Çocuk Bilgileri 2009 Raporu”nda;
Dünya’da 2 milyar 850 bin çocuğun bulunduğu, yaklaşık 600 milyon çocuğun yoksul, 380
milyon çocuğun yoksulluk sınırının altında yaşadığı, 40 milyon çocuğun aç olduğu ve 30
bin çocuğun ise açlık nedeniyle öldüğü, ülkemizde ise 9 milyon çocuğun yoksulluk sınırının altında olduğu belirtilmektedir (www.cocukvakfi.org.tr).
Yoksulluk, milyonlarca çocuğu, pahalı olmayan ilaçlar ve aşılarla kolaylıkla tedavi edilebilecek ve önlenebilecek hastalıklara karşı savunmasız duruma düşürür (Yurdakök 2005;
www.unicef.org). Her yıl beş yaşından küçük iki milyon çocuk, basit aşılar yapılamadığı
için yaşamını yitirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde beş yaşından küçük çocuklar arasında meydana gelen her 10 ölümün 7’si akut solunum yolu enfeksiyonları, ishal, kızamık
ve sıtma gibi önlenebilir nedenlere bağlıdır. Yetersiz beslenme ölümlerin yaklaşık yarısına
neden olmakta (www.unicef.org), temiz içme suyu ve uygun sanitasyon imkânlarından
yoksunluk hastalıkları daha da yaygınlaştırmakta, yetersiz beslenmeyi ağırlaştırmakta ve
sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır (Eryurt ve Koç 2009; Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003; www.unicef.org).
Yoksulluğun çocuklar üzerindeki en belirgin etkisi beslenme yetersizliği ile kedini gösterir (Hatun, 2002; Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003; www.spf.boun.edu.tr). Ayrıca kronik
açlık, gelişmekte olan beyin dokusunu olumsuz etkilediğinden dolayısıyla zihinsel gelişim
de olumsuz etkilenir (Hatun, 2002; Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003). DSÖ, yoksulluk arttıkça düşük ağırlıklı çocuk oranının arttığını ve bunların da büyük bir kısmının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını bildirmektedir (www.who.int). TNSA 2008 raporuna göre; ülkemizin doğusunda yaşayan çocukların % 21’inin yaşına göre boyunun kısa, % 5,7’sinin
yaşına göre zayıf olduğu, batı bölgesinde yaşayan çocukların ise % 1,4’ünün yaşına göre
boyunun kısa, % 1,1’inin yaşına göre zayıf olduğu belirtilmiştir (www.tuik.gov.tr).
Beslenme durumunun kötü olması, çocuğun bağışıklık sistemini de olumsuz etkiler.
Bu durum başta ishal, pnömoni gibi hastalıklar olmak üzere enfeksiyon hastalıklarının
daha sık görülmesine zemin hazırlar. Ayrıca yoksul çocukların ev ortamındaki fiziksel
koşullarının yetersiz olması; soğuk algınlığı, idrar yolu enfeksiyonu, menenjit, paraziter
hastalıklar gibi enfeksiyonların daha sık görülmesine ve daha şiddetli seyretmesine neden olur. Beslenme yetersizliği olan çocuklarda vitamin ve mineral eksikliğine (A vitamini, Çinko ve Demir eksikliği gibi) ilişkin belirtiler (Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003), demir
eksikliğine bağlı yorgunluk- eksikliğin uzun sürmesi halinde zihinsel gelişimde olumsuzluklar ve ölüm sık görülebilir (Hatun, 2002; Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003). Dünya’da vitamin A eksikliğinin 5 yaş altındaki 140-250 milyon çocuğu etkilediği, anemi ve enfeksiyonlara yatkınlığı arttırdığı ve DSÖ, vitamin A desteği yapıldığında çocuk ölümlerinin
% 23 azalacağını bildirmiştir (www.who.int). Çinko ve A vitamini eksikliği düşük sosyo-ekonomik koşulların ve gelişmekte olan ülkelerin sorunudur. Çinko eksikliğinde ishal ve pnömoni sık görülmekte ve enfeksiyon hastalıklarının ağır ve ölümcül seyretmesine neden olmaktadır. Çinko eksikliği çoğunluğu çocuk olmak üzere dünya nüfusunun
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1/3’ünde mevcuttur ve yılda 800.000 ölümden sorumludur. Beslenme yetersizliği ile birlikte vitamin ve mineral eksiklikleri de önlendiğinde her yıl Dünya’daki çocuk ölümlerinin yarısının önlenebileceği belirtilmektedir (Saç ve ark., 2008).
Yoksulluğun en önemli etkilerinden birisi de gebe ve emziren kadınların yetersiz beslenmesidir ve bu durum bebeklerin yetersiz beslenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Kadınların yetersiz beslenmesi, bebeklerin negatif bir bilanço ile yaşama başlamalarına neden
olur ve bu durum bebeklerin uzun dönemli sağlıklarını olumsuz etkiler (Hatun, 2002).
Yoksulluk, kronik hastalığı olan çocuklar ve aileleri için de çok önemli bir sorundur.
Böbrek hastalıkları, astım, diyabet, kanser vb. kronik hastalıkların tedavi ve bakımında
yoksulluk nedeniyle çocukların tedavi masrafları ve sağlık hizmetine kolay erişimi olumsuz etkilenebilir. Bu durum ailelerin çaresizlik içinde çocuklarını tedavi ettirmelerini engelleyebilir (Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003).
Yoksulluğun çocuk ölümlerini arttırma nedenlerinden biri de çocukların ev dışında ve
güvenli olmayan ortamlarda geçirdikleri zamanın daha fazla olmasıdır. Güvenli olmayan
ortamlar, kaza ve zehirlenmelerin daha sık görülmesine neden olmaktadır. Ayrıca yoksul
ailede yaşayan çocukların Merkezi Sinir Sistemi (MSS) için zararlı toksik maddelere (kurşun ve böcek ilaçları vb.) maruz kalma riski daha fazladır (Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003).
Yoksulluğun ve açlığın biyolojik etkileri kadar psikososyal ve davranışsal etkileri de
önemlidir. Yoksul ailelerin çocuklarında; saldırganlık, hiperaktivite, huzursuzluk, depresyon gibi durumların sık görüldüğü (Hatun, 2002; Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003; www.
spf.boun.edu.tr), yoksul çocukların algılama fonksiyonlarında ve öğrenme kapasitelerinde azalma olduğu ve okul başarılarının düşük olduğu gösterilmiştir (www.spf.boun.edu.
tr; Yurdakök, 2005).
Yoksulluğun dolaylı etkilerinin başında, ailenin genel “tükenmişliği” ve “eğitimsizliği”
nedeniyle çocuklarındaki hastalık bulgularını erken fark edememesi veya önemsiz bulması gelir (Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003). Bu nedenle aileler çocukta herhangi bir sağlık sorunu varlığında ya sağlık kuruluşlarına geç başvurmakta veya hiç başvurmamakta,
yeterli sağlık hizmetine ulaşamamaktadır (Eryurt ve Koç, 2009; Hatun, Etiler ve Gönüllü, 2003).
Özet olarak; yoksulluk içinde büyüyen çocukların birçok olumsuz durum ile karşı karşıya kalma riski fazladır. Bunlar (Ergül, 2005):
• Preterm, düşük doğum ağırlıklı ve anomalili doğma
• Ölüm
• Beslenme yetersizliği
• Büyüme ve gelişme bozuklukları
• Enfeksiyon hastalıklarına yakalanma
• Yetersiz bağışıklama
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• Kazalar ve zehirlenmeler
• Temiz içme suyu ve uygun sanitasyon imkanlarından yoksunluğa bağlı riskler
• Evsizlik ve buna bağlı olarak suç işleme, madde bağımlılığı ve anti-sosyal davranışlar
• Küçük yaşta, tehlikeli işlerde, çocuk satışı-kaçakçılığı, fuhuş sektöründe çalıştırılma
• Eğitim ve iş olanaklarının azalması olarak sıralanabilir.
Yukarıda sıralanan risklerden birkaçının bir araya gelmesi çocuklar üzerindeki olumsuz etkiyi daha da yıkıcı hale getirir. Örneğin; aşıları olmayan, yeterli beslenmeyen ve sanitasyonu yetersiz olan ortamlarda yaşayan çocuklar, hastalıklara daha sık yakalanırlar.
Her çocuk eğitim, beslenme ve sağlık haklarından yeterince yararlanmadığı sürece yaşamlarının tehdit altında kalmaya devam etmesi kaçınılmazdır.
Sonuç olarak; yoksulluğun her yaş grubundaki birey, aile ve dolayısıyla toplumun sağlığını ve iyilik durumunu etkilediği açıktır. Çocuk yoksulluğu oranları Dünya’daki hükümetlerin “Çocuk Hakları Sözleşmesi”ndeki vaatlerini yeterince gerçekleştirmediklerinin
bir göstergesidir (Beyazova, 2008; www.unicef.org). Yoksulluk sorununun çözülmesi temelde yer alan birçok sorunun da çözümü demektir. Hükümetler, yoksullukla savaşta gelir düzeyinin yükseltilmesi, gelir dağılımının adaletli olması, yoksulluğu hazırlayan savaşlar, çatışmalar ve göçlerin engellenmesi, ücretsiz ve eşit temel sağlık hizmeti ve eğitim hizmetinin sunulması gibi kalıcı ve makro çözümler getirmelidirler (Beyazova, 2008). Sağlık hizmetlerinin topluma sunumunda önemli bir yere sahip olan hemşireler yoksulluğun çocuk sağlığı üzerine olan etkilerini bilmeli, var olan bireysel, toplumsal kaynakları ve destek sistemlerinin kullanılması konularında yoksul ailelere rehberlik etmelidirler
(Ergül, 2005).
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ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ HAKKI
Meltem GÜNEŞ

Millî Eğitim Bakanlığı
İstanbul Millî Saraylar Anaokulu Müdürü

ÖZET
Araştırmanın amacı, çocukların okul öncesi eğitim haklarının ve okul öncesi eğitimin
amaçlarına ulaşma seviyesinin ailelerin bakış açısından belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu çocuğu devlet anaokuluna devam eden aileler meydana getirmiştir. Çocukları okul öncesi eğitim kurumuna devam eden ailelere araştırmacı tarafından okul öncesi eğitimin amaçlarından yola çıkılarak hazırlanmış anket uygulanmıştır. Ankette cinsiyet, yaş ve eğitim durumu bakımından ebeveynlerin okul öncesi eğitim hakkı ve okul öncesi eğitimin amaçlarına ulaşılma seviyesi ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. Araştırma sonunda okul öncesi eğitim hakkı ve okul öncesi eğitimin amaçlarına ulaşması hususunda
farklı özeliklere sahip aileler arasında fark olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, çocuk hakları, okul öncesi eğitimin amaçları
Giriş
Geçen yüzyılın başında çocukların yetişkinlerden farklı haklara sahip olduğu ve bu
hakların tanınması ile ilgili girişimler olmuştur. Bunların en etkilisi 1924’te Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi’dir ve bildiri 1959’da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi olmuştur. 1989 yılında daha geniş hâle getirilerek
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi şekline çevrilmiş ve ABD ve Somali dışında
Birleşmiş Milletler üyesi bütün ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Türkiye’de ise ilk kez
1929’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanmaya başlanmış ve bu tarihte dört bin çocuk TBMM’den haklarını istemiş, 1924’te de çocukların korunmasına yönelik çalışma yürürlülüğe girmiştir.
Temel çocuk haklarının başında sağlıklı yaşama ve eğitim hakkı gelmektedir. “İnsan
dünyaya potansiyel kabiliyetlerle geldiği için, hayatının sonuna kadar eğitime ve eğitilmeye ihtiyacı vardır. Yine insan kendi kabiliyetlerini kendi kendisine geliştirme yeteneğine sahip değildir. İnsan bu yönüyle başkalarının yardımına muhtaçtır” (Öztürk, 1996:
3). Çocuğun en temel hakkı olan yaşama hakkı ile eğitim hakkı arasında ise yakın bir ilişki vardır; çünkü kişinin beden, duygu, sosyal ve ahlâk gelişmesi ve doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştirebilmesi eğitime bağlıdır. Türkiye’de dünya ile eş zamanlı olarak çoYetişkin Bildirileri Kitabı
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cuk hakları ve çocukların korunması ile ilgili çalışmalar başlatılmış, hatta çocuklara özel
bir gün verilerek bu gün bayram ilan edilmiştir. Kişinin altı yaşına kadar zihnî gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı ortaya çıktıktan sonra okul öncesi eğitimin önemi daha
da artmıştır.
Kişinin eğitim hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler adlı üçüncü bölümünde yer almaktadır. 1982 Anayasası’nda eğitim hakkı ile ilgili olarak 10, 27 ve 42. Maddelerde hükümler bulunmaktadır. 10. Madde kanun
önünde herkesin eşit olmasına dairdir ve buna göre kadın-erkek eşittir ve eğitim alma
hakkı her iki cinsin de hakkıdır. 27 maddede herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme,
öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun
önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” 07.11.1982 tarihli ve
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna
“Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” cümlesi ve
aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir: “Çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz”. Anayasada 10. ve 27. maddede yer alan hükümlerin gerçekleşebilmesi 42. maddede geçen hükümlere bağlıdır: “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi Madde 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir” (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2009; 29). Ailenin korunması ile ilgili 41. Madde olan “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” maddesi, yapılan değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. Maddesinin kenar başlığı “I. Ailenin korunması ve çocuk hakları” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye
“Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
Devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır” fıkraları eklenmiştir.
Eğitim hakkı sosyal ve ekonomik şartlar sağlandığı müddetçe yararlanılabilecek bir
haktır. Anayasa ile sağlanmış olan eğitim hakkının devlet tarafından sağlanması gereklidir. Devlet, vatandaşlarına öğretmen yetiştirme, okul ve okul araç-gereçleri, burs, kredi
sağlamak zorundadır. Okul öncesi eğitim hakkı sağlanırken sayı olarak daha çok çocuğa
ulaşmanın yanında nitelik bakımından da en iyiye ulaşmak hedeflenmelidir. Yeterli öğretmen, okul, okul araç ve gereçleri de sağlanmalıdır.
Millî Eğitim Temel Kanunu’nda geçen ve Türk Milli Eğitimi’nin Temel İlkeleri ara50 |
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sında olan eğitimde fırsat eşitliği sadece ilköğretim seviyesinde değil, okul öncesi eğitimde de sağlanmalıdır; çünkü kişi gelişmesinin büyük bölümünü ilköğretim aşamasına gelmeden tamamlamaktadır. Çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sağlanması Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de geçmektedir ve 28. maddede bu sözleşmeye taraf olan devletlerin ilköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hâle getirmesi hükmü yer almaktadır. 29. maddesinde ise taraf devletlerin çocuk eğitiminin;
a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yetilerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi,
b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda benimsenen ilkelere saygının geliştirilmesi,
c) Çocuğun anne-babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı
veya geldiği menşei ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara
saygının geliştirilmesi,
d) Çocuğun, anlayış, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik, ister etnik, ister ulusal, ister
dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında dostluk ruhu ile özgür
bir toplumda, yaşantıyı, sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması ve
e) Doğal çevreye saygının geliştirilmesi
amaçlarına yönelik olmasını kabul ederler. Görüldüğü üzere okul öncesi eğitimin
amaçları Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hükümlerle örtüşmektedir. Çocuğa okul
öncesinde eğitim verilmesi hem anayasada hem Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan
hükümlere uyulmasını da sağlayacaktır.
Amaç
Bu araştırmanın temel amacı çocukların okul öncesi eğitim alma hakları ve okul öncesi eğitimin amaçlarına ulaşabilme seviyesinin ailelerin bakış açısından belirlenmesidir.
Önem
Günümüzde ailede annenin çalışması ve oyun alanlarının sınırlı olması, çocukların
bakımını eğitimi ve bilgisi yeterli olmayan kişilerin veya aile büyüklerinin üstlenmesine sebep olmaktadır. Çocuklar, sosyal gelişimleri için arkadaş ve oyun ortamına, eğitim
imkânlarına ulaşamamaktadır. Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların fizikî, zihnî, duygusal, sosyal ve dil yeteneklerinin gelişmesini sağlamak ve çocuğun birey olmasına yardımcı olmaktır. Türkiye’de okul öncesi eğitim geliştirilme çabalarına rağmen henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu sebeple araştırmada çocukları okul öncesi eğitim kurumuna devam eden velilerin okul öncesi eğitimi çocuğun hakkı olarak görüp görmediği ve
okul öncesi eğitimin amaçlarına ulaşması hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Konu hakkında ailelerin okul öncesi eğitimin çocuğun hakkı olduğunu ve çocuğu olum-
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lu etkilediğini düşünmeleri beklenmektedir. Yapılan araştırmanın benzer çalışmalara katkısı olacağı, ayrıca velilerin ve ilgililerin konuya dikkatlerini çekecekleri umulmaktadır.
Yöntem
Bu araştırma, çocukların okul öncesi eğitim hakkı ve okul öncesi eğitimin amaçlarına ulaşma seviyesi hakkında ailelerin görüşlerini belirlemeyi amaçladığından ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. “İlişkisel tarama modeli; iki veya daha fazla değişken arasında birlikte değişim varlığı ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan bir
araştırma modelidir” (Karasar, 2006: 81). Ailelerin bazı demografik özelliklerinin konu
hakkındaki görüşlerinde farklılık gösterip göstermediği araştırılacaktır.
Evren ve örneklem: Araştırmanın evrenini İstanbul’da okul öncesi eğitim almakta
olan çocukların aileleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2009-2010 öğretim yılında İstanbul Avrupa yakasında bulunan anaokullarında çocukları okul öncesi eğitimi alan ve random (tesadüfî örneklem) yöntemi ile seçilen veliler oluşturmuştur. Araştırmaya katılan velilerin soruları samimi olarak cevaplandırdıkları ve örneklemin evreni
temsil edecek büyüklükte olduğu varsayılmıştır.
Verilerin toplanması ve çözümlenmesi: Bu araştırmada araştırmacı tarafından çocuğu okul öncesi eğitim alan ailelerin çocukların okul öncesi eğitim hakları konusundaki
düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanan “Çocuğa Okul Öncesi Eğitimin Kazandırdıkları ve Çocuğun Okul Öncesi Eğitim Hakkı Anketi” kullanılmıştır. Araştırma sorularından yola çıkarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeveye göre veriler seçilmiş, düzenlenmiş, benzerlikler ve farklılıklar bir araya getirilmiş, karşılaştırılmış
ve yorumlanmıştır.
Bulgu, sonuç ve yorumlar
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın alt problemleri doğrultusunda hazırlanan
ve çocukları okul öncesi eğitim alan ailelere uygulanan ankete ait maddelerin çözümlenmesi yer almaktadır.
Cinsiyet değişkenine ilişkin bulgu, sonuç ve yorumlar
Tablo 1. Araştırmaya katılan velilerin “Cinsiyet” değişkenine göre dağılımı
Cinsiyet

Frekans (F)

Yüzde (%)

Kadın

97

82.2

Erkek

21

17.8

Toplam

118

100.0

Araştırmaya katılan velilerin %82,2’sini kadınlar, %17,8’ni erkekler oluşturmaktadır.
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Bu bulgu bayan velilerin çocuğun bakım ve yetiştirilmesinde daha fazla görev ve sorumluluk aldığını göstermektedir.
Tablo 2. Okul öncesi eğitimin çocuğa kazandırdıkları açısından kadın ve erkekler arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemeye yönelik t-testi sonuçları
Cinsiyet

N

_
X

S

Kadın

97

4,4330

,50520

Erkek

21

4,7798

,28478

Sd

t

p

51,551

-4,303

,000

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılanların 97’sini kadınlar; 21’ini erkekler
oluşturmaktadır. Erkeklerin ortalaması 4.77 iken; kadınların ortalaması 4.43’tür. Cinsiyete göre okul öncesi eğitimin kazandırdıkları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemeye yönelik yapılan t-testi sonucunda erkekler lehine istatistiksel açıdan .001 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (t51.55=-4.303, p<.001).
Cinsiyet değişkenine göre erkek velilerin kadın velilere göre konu hakkında daha
olumlu görüş bildirmiş olması kadın velilerin çocukların eğitimi ve sağlığı üzerinde daha
titiz durmasına bağlanabilir. Erkek veliler eksikliklere karşı daha anlayışlı davranırken yaratılışları gereği kadın veliler daha hassas olmaktadırlar. Bunun yanında hem erkek hem
de kadın velilerin araştırmada okul öncesi eğitimin çocuklara kazandırdıkları ve okul öncesi eğitimin çocuğun hakkı olduğu düşüncesine tam olarak katıldıkları görülmektedir.
Bu da velilerin genel olarak konu hakkında olumlu bir tutum sergilediklerini göstermektedir.
Eğitim durumu değişkenine ilişkin bulgu, sonuç ve yorumlar
Tablo 3. Araştırmaya katılan velilerin “Eğitim Durumu” değişkenine göre dağılımı
Eğitim Durumu

F

%

İlkokul

4

3.4

Ortaokul

13

11.0

Lise

33

28.0

Üniversite

51

43.2

Yüksek Lisans

17

14.4

Toplam

118

100

Araştırmaya katılan velilerin %3,4’ü ilkokul; %11’i ortaokul; %28’i lise; %43,2’si üniversite; %14,4’ü yüksek lisans mezunudur.
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Tablo 4. Eğitim durumu değişkenine göre okul öncesi eğitimin kazandırdıklarına ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları
Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Gruplar arası

1,048

4

,262

1,090

.365

Gruplar içi

27,152

113

,240

Toplam

28,200

117

Eğitim durumu değişkenine göre okul öncesi eğitimin kazandırdıklarına ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda eğitim durumuna göre; okul öncesi eğitim çocuğun beden, zihin ve duygu gelişiminde, iyi alışkanlıklar kazanmasında faydalıdır, çocuğu ilköğretime hazırlar, farklı şartlardan ve çevrelerden gelen çocuklara eşit eğitim imkânı sunar, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlar ve okul öncesi eğitim çocuk için gereklidir ve çocuğun
hakkıdır ifadelerine verilen cevaplarda gruplar arasında istatistiksel açısından anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır (p>.05). Eğitim kişinin olaylara ve insanlara bakış açısını değiştiren bir süreçtir; ancak bu araştırmada farklı eğitim seviyesine sahip velilerin ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans mezunu olmaları konu hakkındaki düşüncelerinde farklılık yaratmamıştır. Bu, araştırmanın yapıldığı örneklemdeki velilerin benzer sosyal çevreye ait olmalarının yanında konu hakkında kamuoyunun bilgi sahibi olmasına da
bağlanabilir.
Yaş değişkenine ilişkin bulgu, sonuç ve yorumlar
Tablo 5. Araştırmaya katılan velilerin “Yaş Durumu” değişkenine göre dağılımı
Yaş

Frekans (F)

Yüzde (%)

20-30 yaş

11

9.3

31-40 yaş

89

75.4

41-50 yaş

18

15.3

Toplam

118

100.0

Araştırmaya katılan velilerin %9,3’ü 20-30 yaş; %75,4’ü 31-40 yaş; %15,3’ü 41-50 yaş
arasında olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %75,4’lük bir kısmının 31-40
yaş arasında olması büyük şehirde yaşayan ve çocuk sahibi olan ailelerin daha çok bu yaş
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aralığında okul öncesi eğitimi alacak çocuğa sahip olduklarını, muhtemelen meslekleri
dolayısıyla çocukları için okul öncesi eğitim talep ettiklerini göstermektedir.
Tablo 6. Yaş değişkenine göre okul öncesi eğitimin kazandırdıklarına ilişkin yapılan tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) Sonuçları
Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

Gruplar arası

,898

2

,449

1,891

,156

Gruplar içi

27,302

115

,237

Toplam

28,200

117

Yaş değişkenine göre okul öncesi eğitimin kazandırdıklarına ilişkin yapılan tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda yaşa
göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05). Araştırmaya katılan
ve çocuğu okul öncesi eğitim alan veliler; okul öncesi eğitim çocuğun zihin ve duygu gelişiminde, iyi alışkanlıklar kazanmasında faydalıdır, çocuğu ilköğretime hazırlar, şartları elverişsiz çevre ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratır, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlar ve çocuğun hakkıdır ifadelerine
olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu, araştırmaya katılan velilerin hem eğitim hem de bulunmuş oldukları sosyal çevreden dolayı okul öncesi eğitimin gereğine, faydasına ve çocuğun
hakkı olduğuna inanmasına bağlanabilir.
Tablo 7. Okul öncesi eğitimin kazandırdıklarına ilişkin yapılan tanımlayıcı istatistik sonuçları
Okul öncesi eğitimin çocuğa faydaları ve çocuğun
okul öncesi eğitim hakkı anketi maddeleri

N

_
X

Aralıklar

Ss

Çocuğun beden gelişiminde faydalıdır.

118

4,2203

Tam

,77499

Çocuğun zihin gelişiminde faydalıdır.

118

4,6441

Tam

,54734

Çocuğun duygu gelişiminde faydalıdır.

118

4,3644

Tam

,67514

Çocuğun iyi alışkanlıklar kazanmasında faydalıdır.

118

4,4492

Tam

,66149

Çocuğu ilköğretime hazırlar.

118

4,6864

Tam

,58029

Şartları elverişsiz çevre ve ailelerden gelen çocuklar için
ortak bir yetiştirme ortamı yaratır.

118

4,4407

Tam

,72256

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını
sağlar.

118

4,3390

Tam

,75357

Okul öncesi eğitim çocuk için gereklidir ve çocuğun
hakkıdır.

118

4,8136

Tam

,50551

Ortalama

118

4,4947

Tam

,49094
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Okul öncesi eğitimin çocuğa faydaları ve çocuğun okul öncesi eğitim hakkı anketi
maddelerine verilen cevapların ortalaması 4,49’dur ve bu, velilerin anket maddelerine tam
olarak katıldıklarını göstermektedir. Veliler anket maddelerinden “Okul öncesi eğitim çocuk için gereklidir ve çocuğun hakkıdır” maddesine en üst seviyede olumlu görüş bildirmişlerdir. Veliler, cinsiyet, yaş ve eğitim durumu değişkenlerinin hepsine göre okul öncesi eğitimin hem gerekli hem de bir hak olduğu düşüncesinde birleşmektedirler. Okul öncesi eğitim “Çocuğun beden gelişiminde faydalıdır” maddesine araştırmaya katılan veliler tam olarak katılmalarına rağmen bu madde en düşük aritmetik ortalamaya sahiptir.
Veliler okul öncesi eğitimin çocuğun beden gelişmesinde etkili olduğunu düşünmektedir.
Veliler, bu maddeye zihin gelişmesi ve duygu gelişmesi, iyi alışkanlıklar kazandırması, ilköğretime hazırlaması, şartları elverişsiz çevre ve ailelerden gelen çocuklar için ortak yetiştirme ortamı yaratması, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlaması ve bu eğitimin gerekli ve çocuğun hakkı olduğu maddelerinden daha düşük seviyede katılmışlardır.
Değerlendirme ve öneriler
1. Türkiye’de “Okul öncesi eğitim hizmetlerinin yaklaşık %90’ı Millî Eğitim
Bakanlığı’nca, %10’u Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 191. Maddesine göre açılan kurum ve kuruluşlarca verilmektedir.
Buna göre başlıca okul öncesi eğitim kurumları şunlardır: Bağımsız anaokulları, çocuk yuvaları, kreşler ve ana sınıfları” (Şişman ve Taşdemir, 2008, 84). Türkiye’de okul öncesi eğitim zorunlu değildir; zorunlu hâle getirilme çabalarına hız verilmelidir. Türk çocuklarının gelecekte beden ve ruh bakımından sağlıklı gelişmesi için okul öncesi eğitim gereklidir.
2. Çocukları okul öncesi eğitim alan aileler cinsiyet, yaş ve eğitim durumu değişkenlerine göre okul öncesi eğitimin çocuğun hakkı olduğuna yönelik ve okul öncesi eğitimin
faydaları hakkında olumlu görüşe sahiptir. Eğitim süreci kişinin olaylara ve kişilere olumlu davranış ve tutum geliştirmesinde etkilidir ve cinsiyet, yaş ve eğitim durumu bakımından farklı olan veliler de bu düşüncededir.
3. Bu çalışma ile görülmüştür ki okul öncesi eğitim; çocukların bilişsel gelişmesine, dil
gelişmesine, sosyal gelişmesine, duygusal gelişmesine, psiko-motor gelişmesine, öz bakım
becerileri kazanmasına katkı sağlamaktadır ve çocuğu okul öncesi eğitim alan aileler de
bu katkılara inanmaktadır. Okul öncesi eğitimin çocuğa ve dolayısıyla bireye olan katkıları hakkında daha fazla bilimsel çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmaların sonuçları çeşitli
yönleri ile ilgililere duyurulmalıdır.
4. Okul öncesi eğitim çocuk için ilginin sadece kendi üzerinde olduğu aile ortamından
ilk kez uzaklaştığı yerdir. Çocuk ilgiyi, sevgiyi, paylaşmayı, arkadaşlığı, düzenli ve topluluk hâlinde hareket etmeyi, sabretmeyi, sorunları çözmeyi, kabul etmeyi ve kabul edilmeyi okul öncesi eğitimle öğrenir. Bütün bunları sosyal bir çevrede yani yaşayarak öğrenir ve
bu sebeple öğrendikleri kalıcı olur.
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5. Bireyin, değişen çevresine uyum sağlayabilmesi için, yeni koşullara göre eğitilmesi
gerekmektedir. Bu durum bilinmesi gereken bilgi ve becerilerin miktarını hızlı ve sürekli
olarak artırmaktadır (Özgüven: 1998, 357). Çocuğun aile ortamında rastlantı ile öğrendiği bilgiler okul ortamında düzenli bir şekilde ve daha fazladır. Böylece çocuk önceki bilgileri ile sonraki bilgilerini karşılaştırma becerisi ve sağlanan zengin öğrenme olanağı ile
sürekli olarak öğrenme ihtiyacı hissi kazanır.
6. Günümüzde şehirlerde yaşayan ailelerde annenin çalışması, şehirleşmenin getirmiş
olduğu olumsuz sonuçlardan olan oyun alanlarının sınırlı veya hiç olmaması, ailelerin
içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik yetersizliklerin sebep olduğu çocukların bakımı,
beslenmesi ve eğitimindeki aksamalar okul öncesi eğitimi gerekli kılmaktadır. Okul öncesi eğitime kavuşan çocuklar sosyal gelişmelerini sağlayacak arkadaş ve oyun ortamını,
fizikî, zihnî, duygusal, sosyal ve dil yeteneklerini geliştirme imkânlarını elde edebileceklerdir.
7. Okul öncesi eğitimin amaçları arasında olan Türkçeyi doğru ve güzel kullanma çocuğun dil gelişimini, dilin doğru kullanılması becerilerini geliştirerek çocuğun birey olmasına yardımcı olacaktır.
Okul öncesi eğitim, çocuk ilköğretime başlayana kadar çocuğun gelişmesi, yetenekleri
ve kişilik özellikleri dikkate alınarak yapılan eğitimdir. Çocuk zihnî gelişmesinin %50’sini
dört yaşına, % 30’unu dört yaşından sekiz yaşına, % 20’sini ise sekiz ile on yedi yaşına kadar tamamlar. Zihnî gelişmenin %50’sinin altı yaşından önce tamamlanması göz önüne
alındığında okul öncesi eğitimin gerekliliği anlaşılacaktır. Eğitim, en temel insan haklarından birisidir ve okul öncesi eğitim kişinin zihin gelişmesinin %50’sinin tamamlandığı dönemi içine aldığı için çocukların en temel hakkıdır. Bu sebeple okul öncesi eğitim
Türkiye’de zorunlu eğitim hâline getirilmelidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz nesiller
okul öncesi eğitim alarak yeteneklerini geliştirebilecekler, bilgi edinme becerisine sahip ve
başarılı olacaklardır. Onların başarısı, içinde yaşadıkları toplumun da başarısı olacağından gelecekte daha müreffeh bir ülkede yaşama imkânına kavuşacaklardır.
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OKULÖNCESİ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Dilek EROL SAHİLLİOĞLU

Anaokulu Öğretmeni

ÖZET
Eğitime başlama yaşının pek çok kişi tarafından okuma-yazma öğretimiyle başladığı
düşünülse de aslında bu, büyük bir yanılgıdır. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kişisel ve davranışsal özelliklerinin şekillendiği 0–6 yaş dönemi son derece önemli ve telafisi zor bir dönemdir. Yapılan pek çok araştırma da bu dönemin bireyler için çok
önemli olduğunu göstermektedir. Bireyler bu dönemde kazandığı özellikleri hayatı boyunca devam ettirmektedir. “Ağaç yaş iken eğilir”, “Yedisinde ne ise yetmişinde de o olur” gibi
atasözlerimiz de bu dönemin en iyi şekilde değerlendirilmesini öneren, okul öncesi eğitimin önemini belirten ifadelerdir. Ancak bu konunun önemini kabul etmek yeterli değildir.
Burada önemli olan ülkemizdeki tüm çocuklara bu eğitimi ulaştırabilmektir. Ülkemizde
2009–2010 eğitim istatiklerine bakıldığında okulöncesindeki okullaşma oranının % 34 olduğu görülmektedir. Birçok ülkede neredeyse %100 okullaşma oranı olan eğitimin bu kademesinden mahrum çocuklar hayata bu eğitimi almış akranlarından geride başlamakta ama
aynı kulvarda yarışmak durumunda kalmaktadır. Bu çalışmada okulöncesi eğitimin tanımı,
önemi, dünyada ve ülkemizdeki okulöncesi eğitimden yararlanma sayıları aktarılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi eğitim, okullaşma, eğitim hakkı
1. Giriş
Küçük yaşlarda alınan eğitimin kişiye kazandırdığı faydaların çokluğu bilgisi okulöncesi eğitimin önemini her geçen gün gözler önüne sermektedir. Yapılan araştırmalar ve
çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar; nitelikli ve sağlıklı nesilleri yetiştirmek için eğitimin küçük yaşta başlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu sebeple de dünyanın birçok
ülkesinde okulöncesi eğitim her çocuğun ulaşabildiği ve ücretsiz olarak verilen bir eğitim
basamağıdır.
Günümüzde insan hakları belgelerinde “zorunlu eğitim” kavramı yerine “eğitim hakkı”,
“temel eğitim hakkı” gibi eğitimi bir zorunluluk olarak değil temel bir insan hakkı olarak gören kavramlar kullanılmaktadır. Bu haklar kullanılırken en çok karşılaşılan kavram ise “eşitlik” kavramıdır. Eğitimde fırsat eşitliği, herkesin eğitim olanaklarından eşit bir şekilde yararlanması olarak tanımlanmaktadır [http://www.egitimsen.org.tr/down/230909_egitimrapor.pdf]
58 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

Ülkemizde okulöncesi eğitim halen isteğe bağlı ve ücretli olarak verilmektedir. Bu sebeple de okulöncesi eğitimde okullaşma oranı çok düşüktür. Çocuk nüfusumuzun çok az
bir payı bu önemli eğitimi almaktadır. Eğitim alanların aldığı eğitimin niteliği de son yıllarda ayrıca tartışılan bir başka sorundur. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde imzası bulunan
ülkemiz, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bir an önce okulöncesi eğitimi ücretsiz ve her çocuğa ulaşılabilir hale getirmesi gerekmektedir. Bu adım, çocuklarımızın eğitim haklarını
korumak ve bu haklarını yaşatmak adına son derece önemlidir.
2. Okulöncesi eğitim
Okulöncesi eğitim, doğumla başlamakta ve çocuğun ilköğretime başladığı güne kadar sürmektedir. Çocuklar 0-6 yaşlarında, daha sonraki yıllarda öğreneceklerini destekleyecek temel bilgi ve becerilerini geliştirirler. Kendini ifade etmeyi öğrenir, dilini geliştirir, yetişkinler ve diğer çocuklarla ilişki kurarlar. Okula ve topluma uyum için temel olan
sosyal becerileri geliştirir; matematik ve okuma yazma öncesi becerilerini ve sorun çözme, karar verme gibi yetilerini geliştirebileceği deneyimler yaşarlar. Düşünmeyi ve anlamayı öğrenirler (Gürkan, 2004: 5).
2.1. Okulöncesi eğitimin önemi
0-6 yaş aralığındaki gelişim hızı, diğer dönemlere göre daha hızlı olması sebebiyle insan hayatının en önemli kesiti olarak nitelendirilmektedir.
Ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda, kadının çalışma hayatına
atılması, çocuklarını güvenle bırakacağı ve bakılacağı kurum ihtiyacı yaratmış ve okulöncesi eğitim kurumları giderek önem kazanmıştır.
• Çocuklar bu kurumlarda:
• Toplumsal ilişkileri belirlemeyi,
• Kendi yaşıtlarıyla oyun oynamayı ve bu oyun yoluyla öğrenmeyi,
• Sorumluluk taşımayı,
• Paylaşmayı, işbirliği yapmayı, rekabet etmeyi,
• Bağımsız davranışlarda bulunmayı,
• Girişken olmayı,
• Motor yeteneğini geliştirmeyi öğrenir (Ünlü, 1989: 358-359).
Okul öncesi eğitim kurumu, çocuğa kendi hakkını korumayı öğretirken, paylaşmayı ve
başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi de öğretir. Çocuk, bu kurumlarda en iyi oyun ortamını bulur [ http://www.mihenk.gr/arsiv/3/c-egitimi.htm ]. Okulöncesi eğitim kurumları, çocuğun oyun yolu ile her alandaki öğrenmesinin gerçekleştiği bir kurumdur. Buradaki
yaşantı çocuğa; paylaşmayı, işbirliği yapmayı, rekabet etmeyi, bencillikten ve şımarıklıktan
sıyrılıp, kendinden başkasının da var olduğunu, sorumluluk almayı, sıkılganlıktan kurtuYetişkin Bildirileri Kitabı
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lup girişken ve atak olmayı, kendisine güvenmeyi, kendisini ifade etmeyi ve bağımsız hareket etmeyi öğretir, pek çok motor yeteneğini geliştirir (Üstünoğlu, 1989: 160).
Okulöncesi eğitim kurumları, çocuğun içinde yaşadığı toplumsal çevrenin temel kavramlarını ve temel alışkanlıklarını kazandırma, temel ilişkilerini düzenleme ve deneyimlerini zenginleştirme açısından da önemlidir (Üstünoğlu, 1989: 160). Toplumsallaşmanın
en önemli aracı arkadaşlıktır. Arkadaşlık kurmayı ve sürdürmeyi çocuklar en iyi, okul öncesi kurumları içerisinde öğrenebilir. Çünkü bu kurumlar çocukların yaşıtlarıyla kaynaşmaları açısından doğal bir çevre ortamı özelliği taşımaktadır [http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/151/kandir.htm]
Okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocuğun toplumsal ve duygusal gelişiminin
yanı sıra, uygulanan programlar sonucunda, yetenekleri doğrultusunda yaratıcılığı ile zihinsel gelişme kapsamına giren kavram geliştirme, algılama, bellek, dikkat, problem çözme, düşünce üretebilme yetenekleri de gelişir. Ayrıca arkadaşları ve öğretmenleri ile kurduğu çeşitli ilişkiler ve dinlediği masal, öykü ve konuşmalar onun dili anlama ve kullanma yeteneği ile, konuşulan dili günlük yaşamda etkin bir biçimde kullanma yeteneğini de
geliştirir ve sözcük dağarcığını zenginleştirir (Üstünoğlu, 1989: 160). Okulöncesi eğitim,
çocukların topluma uyumu, yeni davranışlar kazanmaları ve gelecekteki kişiliğin temellerini oluşturması bakımından da son derece önemlidir.
2.2. Okulöncesi eğitimin önemine yönelik yapılan bazı araştırma sonuçları
Sanayi toplumlarında vazgeçilmez hale gelen okulöncesi eğitim kurumları, annenin
yokluğunu giderecek bir dört duvar olmanın ötesinde birçok işleve sahiptir. İşlevliğine ve
önemine yönelik yapılan bilimsel araştırmalarda ilgi çekici sonuçlardan bazıları şunlardır;
• İnsan beyni bir yaşından önce, hızlı gelişmekte ve bu gelişim geniş bir alanı kapsamaktadır. Doğumdan hemen sonraki aylar, beynin gelişimi açısından çok önemlidir. Bu sürede öğrenmenin gelişmesini sağlayan hücre bağlantıları 20 kat daha artmaktadır.
• Beynin gelişimi, çevresel koşullardan sanıldığından çok daha fazla etkilenmektedir.
Beslenme buna en belirgin örnektir. Çevre ile etkileşimin niteliği ve çocuğun ilk 18
ayda edindiği deneyimlerin neden olduğu sonuçlar, yetersiz çevreden gelen çocuklarda telafi edilmesi güç etkiler yaratabilmektedir.
• Erken yaşlarda çevrenin beyin gelişimi üzerindeki etkisi uzun sürelidir. Çocukların
erken yaşlarda iyi beslenmesi, oyuncaklar ve başkaları ile uyarıcı nitelikte etkileşime girmesi, erken yaşta etkileşime girmeyen akranlarına oranla beyin işlevleri bakımında daha olumlu etkiler bırakır.
• Çevre, beynin yalnızca hücre sayısını ve bağlantılarını değil onların bağlanma yollarını da etkilemektedir. Okulöncesi dönemdeki deneyimler, beynin çalışma şeklini
oluşturma bakımından da önemlidir.
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• Erken yaşlarda aşırı stres yaşayan çocukların daha sonraki yıllarda zihinsel, davranışsal ve duygusal açılardan zorluklar yaşama olasılıkları daha yüksektir.
• Çocuklar, çevreleriyle ilişki kurmalarına öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak tanıyan fiziksel, sosyal ve psikolojik yeteneklerle dünyaya gelirler. Eğer bu yeteneklerin farkına varılmaz ve desteklenmezse, bunlar zamanla kaybolabilir.
• Okulöncesi yıllarda tutarlı ve koruyucu bir şekilde kendisiyle ilgilenilen çocuklar
daha iyi beslenir, daha az hastalanır ve daha iyi gelişme şansı yakalayabilir.
• Çocuğun yaşamın ilk yıllarında sevgi dolu bir ilişki içinde olması onun daha sonraki yaşamında başkalarını sevmesini ve uzun süreli ilişkiler kurmasını kolaylaştırır.
• Yaşamın ilk yıllarında kritik dönemler vardır. Temel bilgi ve beceriler, kendileriyle
ilgili bu kritik dönemlerde, doğrudan verilen zengin deneyimlerle kazandırılamazsa, ileriki yıllarda öğrenilse bile ulaşılan düzeyde eksiklikler görülür.
• Çocuğun ergenlik döneminde ulaştığı okuma düzeyinin ve sözcük dağarcığının
yaklaşık %50 si 9 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Bu nedenle dil gelişimi ve eğitimi
açısından okulöncesi eğitim çağı kritik bir dönemdir.
• Çocuğun okulöncesinde aldığı eğitimin uzun dönemli etkilerine bakıldığında, öğrenme yeteneği ve akademik başarı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Ancak bu etkiler bu kadarla sınırlı kalmamaktadır. Okulöncesi eğitim, okul
başarısını yükselterek sınıf tekrarını azaltmanın yanı sıra; okula devamı ve iş gücünü arttırmakta, ergenlik suç oranını ve erken yaştaki hamilelikleri de azaltmaktadır.
• Okulöncesi eğitime yapılan yatırım ile sosyo-ekonomik ve sosyal eşitsizlikler azaltılabilir. Yetersiz ve elverişsiz koşullarda yaşayan koşullar, elverişli koşullardan gelenlere oranla gelişim düzeyiş açısından geride kalmaktadır. Bu durum ilköğretime
başlangıçta büyük bir eşitsizlik yatmaktadır. Okulöncesi eğitim aracılığıyla bu eşitsizlikler azaltılabilir ya da ortadan kaldırılabilir.
• Okulöncesi eğitimle anne ve babaların çocuk bakım ve eğitimi konusundaki bilgi
ve becerileri değiştirilip geliştirilerek gelecek nesillere de yansıyacak olumlu etkiler elde edilebilir ( Oğuzkan, Aral, 2000; Yılmaz, 1999; Gürkan, 2000; Myers, 1999).
Tüm bunlar insan yaşamının ne denli önemli olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yıllarda çocuğa “verilenler veya verilemeyenler” onun geleceğini belirlemektedir.
Böylesine önemli olan bu yılların değerlendirilmesi iyi planlanmış, nitelikli bir okulöncesi eğitimle gerçekleşebilir. Okulöncesi eğitim hizmetini çok iyi düzenlemek, niteliğini arttırmak, bu
yaş grubunun tümünü kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak bu nedenle çok önemlidir.
3. Eğitim hakkı
24 Ekim 1945’te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Anlaşması, eğitim hakkı açısından
uluslara önemli bir zemin hazırlamıştır. İlk olarak 16 Kasım 1945’te Eğitim Bilim ve KülYetişkin Bildirileri Kitabı
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tür Örgütü (UNESCO) oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’de kabul ettiği ve ülkemizin 6 Nisan 1949 yılında onayladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, daha
sonra birçok düzenlemeye temel oluşturacak bir hüküm getirmiştir. Söz konusu hükmün
yer aldığı madde şöyledir.
1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim en azından ilk ve temel aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yükseköğrenim, yeteneğine göre herkese eşit olarak sağlanır.
2. Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, tüm uluslar, ırklar ve dinsel
gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin
barışı koruma yolundaki etkinliklerini daha da geliştirmelidir.
Ana-babalar çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikle hak sahibidir. Birleşmiş
Milletler, kabul ettiği başka birçok belge ile de eğitim hakkına ilişkin düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Özellikle alt birimleri olan ILO, UNESCO, UNICEF aracılığıyla uygulamaya
yönelik çalışmalar yapmıştır. Örgütün 20 Kasım 1989’da kabul ettiği, Türkiye’nin 9 Aralık
1994 gün ve 4508 sayılı yasa ile onaylamasını uygun bulduğu, onaylanmış metni 27.1.1995
gün ve 22184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, başlı başına bir eğitim hakkı metnidir. Söz konusu metnin eğitim hakkı ile ilgili 28. ve 29 maddeleri ile güvence altına almıştır. [ http://www.egitimsen.org.tr/down/230909_egitimrapor.pdf ]
4. Dünyada okulöncesi eğitim
Okul öncesi eğitim ile ilgili bilgiler ilk olarak Eski Yunan da ortaya çıkmıştır.16-17
yy.da düşünürler bu dönemle ilgilenmeye başlamışlardır. Çocuk gelişimi konusunda ilk
olarak çalışanlar ve okul öncesi eğitime öncülük edenler tıp doktorları ve sosyal reformcular olmuştur. Ortaçağ Avrupa’sında çocuk 5 yaşına kadar yaşayabilmişse hayatının geri
kalan kısmını garantilemiş demektir. 1816 yılında Freidrich Wilhelm Froebel 3-6 yaş çocukları için ilk anaokulunu kurmuştur. 19. yüzyılda, çocuklar bugünkünden daha az bakım görmektedir. Bunun göstergesi de çocukların işçi olarak çalıştırılmaları, ekonomik
koşullar ve bebek ölümleridir. 20 yüzyılda okul öncesi dönem, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları bakımından farklı bir dönem olarak kabul edilmiştir. Yapılan çeşitli araştırmalarla 0-6 yaş arasının, çocukların geleceğini belirlemedeki etkisinin önemli olduğu
kabul edilmiştir. Bu da özel ve resmi kişi ve kurumların bu alanla ilgili yatırımlar yapmasını sağlamıştır.
4.1. Dünyada okulöncesi eğitim okullaşma oranları
Bugün dünyada birçok ülkede eğitim 5 yaşında başlamak ve %95’lerin üzerinde okullaşma oranları bulunmaktadır. 3-4 yaş gruplarının okullaşma oranını yansıtan tablo aşağıdadır
[http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_39263238_45897844_1_1_1_1,00.html ]
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4 yaş altı
okullaşma oranı

5 – 14 yaş arası
okullaşma oranı

Avrupa Ortalaması

71,5

98,8

Avrupa Ortalaması

79,8

99

Avusturya

72,1

98,5

Belçika

100

100

Çek Cumhuriyeti

80,5

98,7

Danimarka

94,7

97,6

Finlandiya

48,2

95,5

Fransa

100

100

Yunanistan

26,1

98,9

İtalya

100

100

Japonya

86

100

Almanya

100

99,3

Türkiye

7,9

91,9

İngiltere

94,5

100

Amerika

46,9

98,6

Tablo 1. Dünyada okulöncesi eğitim okullaşma oranları
5. Ülkemizde okulöncesi eğitim
1782-1852 yılları arasında yaşayan büyük düşünür ve eğitimciler, çocuk eğitimi üzerinde önemle durmuşlar ve günümüze ışık tutan görüşler ortaya koymuşlardır.
Osmanlı Devleti döneminde Sıbyan Mektepleri açılmıştır. 1915 yılında Ana Mektepleri Nizamnamesi’nin yürürlüğe girmesi ile ülkemizde anaokulları açılmaya başlanmıştır.
Cumhuriyetin ilan edildiği tarihte 80 anaokulu bulunmaktadır. 1961 yılında yürürlüğe
giren 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nunda okulöncesi eğitim kurumlarına, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitildiği ve isteğe bağlı bir ilköğretim kurumu olarak yer verilmesinden sonra, okulöncesi eğitimi ile ilgili çalışmalara hız verilmiştir. 1962 yılında Anaokulları ve Anasınıfları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bundan sonraki
dönemlerde okulöncesi eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması hükümet programlarında,
kalkınma planlarında, eğitim komisyonlarında ve milli eğitim şuralarında ele alınmıştır.
1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Türk Milli Eğitim
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Sisteminin genel yapısı içinde, okulöncesi eğitime, örgün eğitim sistemi içinde yer verilmiştir. Okulöncesi eğitime verilen önem nedeniyle 1992 yılında 3797 sayılı kanunla okulöncesi eğitim genel müdürlüğü kurulmuştur [http://ooegm.meb.gov.tr/22tarihce.asp ]
Okulöncesi eğitim, tüm Avrupa ülkelerinde, hükümet programları ve yatırımların temel hedeflerini ve odak noktalarını oluşturmaktadır. Ülkemize bakıldığında ise bu konunun üzerinde yeterince durulmadığı ve önlemlerin yetersizliği dikkati çekmektedir. 20092010 verilerine göre 72 milyon nüfusa sahip ülkemizin 8 milyonunu 3-6 yaş çocukları oluşturmaktadır. 8 milyon çocuğun sadece %27.13’ü okulöncesi eğitim alabilmektedir
[http://ooegm.meb.gov.tr/] .
Öğrenmenin altın çağı olarak da nitelendirilen okulöncesi eğitime hizmet veren kurum sayısı ülkemizde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında toplam 26.681’dir. Bu kurumlarda toplam 45.703 derslik bulunmakta ve kurumlarda 42.716 öğretmen görev yapmaktadır. Özel okulöncesi kurumlarının sayısı az ve genelde gelir seviyesi nispeten yüksek ve
orta sınıf ailelerin çocuklarına hizmet vermektedir. Bu sebeple, asıl hizmet götürülmesi
gereken kesime hizmet sunulamamaktadır. Okulöncesi eğitimin yaygınlaşması için, devletin en azından, bu tür kurumları ticari bir müessese gibi görmemesi, vergiden muaf tutması ve hatta mali destek sağlaması gerekir. Böylece çok önemli bir görevi yerine getiren
bu kurumlar daha düşük ücretle gelir seviyesi düşük olan kesime de hizmet verme imkânı
bulabilirler [http://www.amasya.gov.tr/mem/okuloncesi.htm].
Özetle okulöncesi eğitim ülkemizde henüz temel eğitim kapsamında değildir. Bu durumun aslında temel nedeni, finansman değil; bu programların değerini kabul etmek ve
bunları yürütmek için kişisel ve politik kararlılığı oluşturamamaktır.
Sonuç
Yurttaşlar arası eşitsizliği yok etmek amacı taşıyan her ülkenin ilk yapması gereken iş,
eğitim ve sağlık hizmetini doğusundan batıya, kuzeyinden güneyine eşit şartlarda tüm
yurttaşlarına ulaştırmaktır. Bu aynı zamanda sosyal devlet olmak isteyen her ülkenin de
temel hedefi olmalıdır. Ülkemiz eğitimin ilköğretim basamağını 18 Ağustos 1997 yılında 4306 sayılı yasa ile zorunlu hale getirmiş bir ülkedir. Fakat insan gelişiminin en önemli dönemi olan okulöncesi eğitim konusunda ne yazık ki gerekli farkındalık ve kararlılık
gösterilmemiş olup, ülkemiz halen birçok ülkenin gerisinde okullaşma oranına sahiptir.
Sağlıklı, mutlu ve yaratıcı bireyler yetiştirmek istiyorsak çocuklarımızın okulöncesi dönemi en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Eğitimin bu kademesi kesintisiz ve ücretsiz olarak tüm çocuklarımıza ulaştırılması gerekmektedir. Ülkemizin eğitim alanında en
önemli hedefi gerekli alt yapı (fiziksel, eğitsel, personel, program vb) hazırlandıktan sonra, okulöncesi eğitimi ücretsiz ve her çocuğa ulaşılabilir hale getirmek olmalıdır.
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ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ve AİLE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Aytekin GİRGİN

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ali KURNAZ

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Oğuzhan ZOBU

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

ÖZET
Erken çocukluk eğitimi, doğumdan on yaşına kadar çocukluk dönemini kapsayan bir
süreçtir. Ülkemizde okul öncesi eğitim olarak adlandırılan 0–72 aylar arası eğitim ise, erken çocukluk eğitiminin çok önemli ve kritik bir bölümünü içermektedir. Bu dönemde
çocuğa sağlanan imkan ve destek yaşamın ileriki dönemlerine oldukça önemli katkılar
sağlamaktadır.
Ülkemizde kırsal alandan büyük şehirlere göç oranı oldukça fazladır. Köyden kente
göç eden ve köydeki yaşantısıyla kentteki yaşantısı arasında sıkışan birçok aile hem kentte ekonomik sıkıntıdan hem çocuk sayısının fazla olmasından dolayı çocuklarıyla ilgilenememektedir. Bu durum çocuğun psikomotor gelişimini etkilemekte ve ileriki yaşlarda
suça eğilimleri ile potansiyel suç işleme oranları artmaktadır.
Çorum ilinde sadece 5 yaş grubunda 4682 çocuk mevcuttur. Toplamda ise 1–6 yaş grubunda yaklaşık 35.000 çocuğumuz bulunmaktadır. Bu çocukların sosyal ve psikolojik gelişiminin sağlanmasında aileye büyük görevler düşmektedir. Çocukların 1–6 yaş arasında
tüm psikolojik ve sosyolojik gelişiminin tamamlandığı psikologlar tarafından vurgulanmaktadır. Taşradan yoğun şekilde göç alan Çorum ilinde yaşam standartları düşük insanların çocuklarına verdikleri eğitim sağlıklı olmamaktadır. Çocukların tüm psikolojik ve
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sosyal gelişimini 0–6 yaşları arasında edindiği göz önüne alınırsa bölgedeki hassas gruplar içerisinde yer alan gelir seviyesi düşük aileler ve çocuklarının bu eğitime daha çok ihtiyacı olduğu görülmüştür.
Bu çalışma ile gelir seviyesi düşük olan ailelerin, okul öncesi ailede çocuk eğitimi konusunda bilinç durumları ortaya konulacaktır. Ayrıca çocukların psikomotor, psikososyal
gelişimleri üzerinde ebebeynin katkısı ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, psikomotor, ebebeyn, psikososyal gelişim
Giriş
İnsanın, sosyal bir varlık olarak gelişimi açısından en önemli evresini erken çocukluk
dönemi oluşturmaktadır. Zira bu dönemde fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak birey, gelişimini büyük ölçüde tamamlamakta, temel bilgi ve becerileri kazanmaktadır. Bu dönem,
çocuğun doğumdan itibaren 0–10 yaşlarını kapsayan ve etkisi itibariyle yaşamın diğer
dönemlerini şekillendiren özel bir öneme sahiptir. Bu dönem içerisinde yer alan 0–6 yaş
grubunu kapsayan dönem ise Okul Öncesi Eğitim dönemi olarak nitelendirilmektedir.
Okulöncesi eğitim; doğumdan ilköğretimin başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını içine alan, bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve gelişim düzeylerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanaklarını sağlayan, onların tüm gelişimlerini toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren eğitim sürecidir (Oğuzkan ve Oral,1987: 2).
Yapılan bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar; nitelikli, sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip nesilleri yetiştirmek için eğitimin çok küçük yaşlarda
başlanılmasının gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Çocuk eğitiminin öneminin artmasıyla birlikte evde de nitelikli bir eğitim verilmesi gerektiği bilincine varılmıştır (Seçkin ve
diğerleri, 1997: 5).
Görüldüğü gibi, çocukların kişiliğinin oluşumu yaşamın ilk yıllarında başlamakta, temel bilgi, beceri ve alışkanlıklar 0–6 yaşları arasında kazanılmaktadır. Bilgi, beceri ve alışkanlıkların temeli ailede atılmakta, okul öncesi eğitim kurumları ailenin ilk yıllarındaki
bu rolüne katkıda bulunmaktadır. Tüm bu nedenlerle, çağdaş bir toplumun gerektirdiği,
duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, girişimci, öz denetimli, kendisinin ve başkalarının haklarına saygılı, yeteneklerini kullanabilen, ruhsal ve bedensel özellikler yönünden sağlıklı bireyler yetiştirmek ancak okul öncesi dönem çocuklarının eğitimine gerekli önemi vermekle sağlanabilmektedir. (Aral, Kandır ve Yaşar, 2000: 13).
Ailede çocuk eğitimi ve aile eğitimi
Erken çocukluk eğitimi, çocuğun doğumu ile başlayan ve ailede şekillenen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde çocuk, yaşadığı ailede ailenin ilgi ve desteği ile psikomotor ve psi-
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kososyal gelişimini sürdürür. Okul öncesi pek çok fiziksel ve zihinsel değişimi yaşar. Ailenin bu sürece olan katkısı çocuğun eğitim hayatı öncesinde eğitimini ve sosyal yaşamını da etkileyen önemli bir işleve sahiptir.
Zira toplumlarda her zaman çocuğun eğitiminden birinci derecede aile sorumludur.
Okul ve diğer kurumların bu konudaki işlevi aileden sonra gelir ve aileyi destekleyici, tamamlayıcı niteliktedir. Çünkü hiçbir kurum çocuğun büyüme çağında gereksinimi olan
sevgiyi, güveni, morali, sıcak aile ortamını ona aile ocağı kadar veremez (Çelik, 2005: 30).
Genel itibariyle bir toplumsal sorumluluk alanı olarak görülebilecek olan aile eğitimi
ve ailede çocuk eğitimi konusu ise, eğitimin içerisinde irdelenmesi gereken önemli bir alanı oluşturmaktadır. Bu alan içerisinde farklı demografik özelliklere sahip aile bireylerinin,
çocuğu destekleyici ve yönlendirici özellikleri yanında gelişimine katkı sağlayıcı bir işlevi/
görevi de yerine getirebilmesi gerekir. Burada ailenin sosyal yaşam alanı, çevre ve kalıtsal
faktörler ile eğitim durumu gibi şart ve imkânlar da belirleyici olabilmektedir. Yine çalışan anne, çocuğa zaman ayır(a)mayan baba vb. aile içi etkenler de çocuk ve gelişimi üzerine tesir etmektedir.
Bu dönemde ailelerin özgüven duyguları, çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgileri ve
yetenekleri çocuklarının sağlıklı gelişim göstermeleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Aileler, özellikle doğum, ailede ya da çocukta oluşan ciddi sağlık sorunları, tek başına çocuk
(parçalanmış aile ya da evlilik dışı çocuk sahibi olma vb.) büyütmek zorunda kalma ve çocuk gelişimindeki bazı kritik dönemlerde (okul öncesi, ergenlik vb.) çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda desteğe gereksinim duymaktadırlar. (Tezel ve Ersoy, 2007: 11).
Özellikle sosyal katılımları sınırlı, imkânları kısıtlı, maddi durumları yetersiz ve eğitim
seviyeleri düşük aile çocukları, bu dönemde akranlarına oranla yeterli destek ve ilgiyi aile
bireylerinden sağlayamamaktadır. Bu durum, varoluş ekseninde insani değerler ve kazanımlar açısından, çocuğun erken çocukluk döneminde, elde etmesi gereken psikomotor,
psikososyal gelişimi olumsuz etkilemektedir. Burada sorgulanması gereken ailenin çocuğa verdikleri ya da vermeye çalıştıklarından ziyade aileye çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuğun yetiştirilmesi hakkında verilenlerdir. Zira birey aldığını vermekte ya da bir diğer
ifade ile bildiği kadarını paylaşmaktadır.
Bireyin çocuğa sağlayacağı desteği etkileyen bir diğer unsur ise ülkemizde kırsal alandan büyük şehirlere göç eden aile sayısının fazlalığıdır. Köyden kente göç eden ve köydeki yaşantısıyla kentteki yaşantısı arasında sıkışan birçok aile hem kentte ekonomik etkenler dolayısıyla hem de çocuk sayısının fazla olması sebebiyle çocuklarıyla ilgilenememektedir. Bu durum çocuğun psikomotor gelişimini etkilemekte ve ileriki yaşlarda suça eğilimleri ile potansiyel suç işleme oranlarını artmaktadır.
Ailenin yapısı ve yaşam tarzının, okul etkinliklerinde yer alma yeteneğini ve girişkenliğini de etkilediği bilinmektedir (İşmen ve Yıldız, 1996: 44). Bu bağlamda; aile ile doğrudan ilintili değişkenler değerlendirilmeden çocuk ve ailede çocuk eğitimi üzerinde pozitif

68 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

çıktılar elde edilemeyecektir. Göç, sosyal yaşamın zorlukları, ekonomik etkenler vb. genel
sorunlar ile eğitim ve kültür gibi kişisel gelişim fırsatlarını yakalayamamış ebeveyn, çocuk
üzerinde gelişim esasına dayanan bir süreci yönetememektedir.
Pek çok alanda gündeme gelen ve genel bir kitleyi meşgul eden, eğitim ve eğitimin sorunlarında, görülmeyen/görmezden gelinen önemli bir sorun ise bu noktada bir eğitsel
eksikliğin varlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun psikolojik ve fizyolojik gelişimi
açısından böylesi kritik bir süreçte ailenin yok sayılması ve ailenin çocuk üzerindeki etkisinin görülmüyor olması hata olacaktır. Çünkü erken çocukluk dönemi, bireyin tüm yaşamsal dönemlerine etki edebilecek öneme haizdir.
Son yıllarda erken çocukluk döneminin önemi ile ilgili olarak ebeveynlerin bilinçlendirilmesi için pek çok program modeli uygulanmaktadır. Ebeveyn eğitim programlarının temel amaçları birbirine çok benzemekle birlikte, uygulamada farklı yöntemler kullanıldığı
görülmektedir. Bu farklı modelleri genel olarak evde aile eğitimi, okul öncesi kurumlarda
çocuk eğitimi ile kaynaştırılmış aile eğitimi, kurumlarda aile eğitimi ve basın-yayın araçları ile yapılan aile eğitimi olarak gruplandırmak mümkündür (Temel ve Ömeroğlu, 1993).
Araştırmanın amacı
Erken çocukluk eğitimi ve bu dönemde aile eğitiminin önemini konu alan bu çalışmanın amacı, erken çocukluk dönemini kapsayan okul öncesi eğitim sürecinde imkânları kısıtlı ailelerin çocuk eğitimi konusundaki yeterliliklerini belirlemektir. Bu amaçla üç ana
soruya yanıt aranmıştır:
a) 0–6 yaş grubunda çocuk sahibi aileler, bu dönem çocuk gelişim özellikleri ve davranışları ile ilgili yeterliliklere sahip midirler?
b) İmkânları kısıtlı anne ve babaların erken çocukluk döneminde çocuklarına karşı
tutum ve davranışları nelerdir?
c) Bu dönemde ailelere yönelik uygulanmakta olan aile eğitim çalışmalarının aile ve
çocuk üzerinde etkisi nedir?
Sınırlılıkları
Çalışma, Çorum il merkezinde yapılmıştır. Dolayısıyla bu il içerisinde ikamet eden bir
kitle ile sınırlıdır.
Yöntem
Araştırmanın modeli
Erken çocukluk eğitimi ve aile eğitiminin önemini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma kapsamında tarama modeli kullanılmıştır.
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Evren ve örneklem
Araştırmanın çalışma evrenini, Çorum ili sınırları içerisinde yer alan müstakil İlköğretim okullarının anasınıflarında 4–6 yaş grubunda çocukları eğitim gören aileler oluşturmaktadır. Çalışma yapılan alan içerisinde sadece 5 yaş grubunda 4682 çocuğun mevcut olması toplamda ise 1–6 yaş grubunda yaklaşık 35.000 çocuğun bulunması dolayısıyla
örneklem alma suretiyle çalışmaya başlanılmıştır. Bunun için ise küme örnekleme yoluyla, üç eğitim bölgesi içerisinde yer alan, il merkezi dışındaki alt sosyo-ekonomik düzeyden rastlantısal yolla altı okul belirlenmiştir. Bu şekilde belirlenen altı okulda 4–6 yaş grubunda çocuğu olan toplam 80 aileye anket uygulaması yapılmıştır. Anket uygulamasında soruların niteliği ve öğretmen tarafından uygulanmasının ortaya çıkarabileceği karşıtlıklar göz önüne alınarak davranılmıştır. Bu sebeple anket çalışması araştırma grubunun
ebeveyn ile görüşmesi şeklinde yapılmıştır. Burada her madde için, ebeveynlerin eğitim
durumları da göz önünde bulundurularak gerekli izahat yapılmıştır.
Araştırmaya katılan ailelerin kişisel özellikleri Çizelge 1’de gösterilmiştir.
Özellik

Sayı (f)

Yüzde (%)

Kadın

66

82,5

Erkek

14

17,5

Cinsiyet

Eğitim Durumu
İlkokul

12

15

İlköğretim

40

50

Ortaöğretim (Lise)

26

32,5

Ön lisans

2

2,5

Lisans

0

0

52

65

İşi–Çalışma Durumu
Çalışmıyor
Memur

1

1,25

İşçi

11

13,75

Serbest

10

12,25

Esnaf

6

7,5

Toplam

80

100

Çizelge 1. Araştırmaya Katılanların Kişisel Özellikleri

Araştırmaya katılanların kişisel özellikleri incelendiğinde, ailelerin % 82,5’i kadın, %
17,5’ i erkektir. Yine ailelerin % 15’i İlkokul, %50’si İlköğretim, %32,5’i Ortaöğretim (Lise)
ve %2,5’i Ön lisans mezunudur. Ayrıca, araştırma kapsamında yer alan ebeveynlerin %65’i
çalışmıyor, %1,25’i Memur, %13,75’i İşçi, serbest çalışan % 12,25, esnaf ise %7,5 oranındadır.
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Veri toplama aracı
Erken Çocukluk Eğitimi ve Aile Eğitiminin Önemine ilişkin yapılan çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak tarafımızdan hazırlanan bir anket uygulanmıştır. Anket
çalışması; kişisel özellikler bölümü ile katılımcıya ilişkin erken çocukluk eğitiminde bilgi ve desteğin değerlendirildiği bölümden oluşmaktadır. Anket içerisinde yer alan maddeler, anne ve babaların erken çocukluk dönemi çocuk gelişimi üzerine bilgi düzeyleri ile
sağlayabildikleri desteği saptama amacına yönelik olarak, “çok yeterli”, “yeterli”, “yetersiz”
ve “çok yetersiz” şeklinde derecelendirilmiştir.
Taslak halinde hazırlanan ve alanda çalışan eğitimcilerin görüşleri ile son şekli verilen anket çalışması, belirlenen saha içerisinde istikrarlılık katsayısı hesaplama yoluyla test
edilmiştir. Bu yapılan çalışma ile elde edilen 0,86’lık değer sonucu ile anket çalışmasının
güvenirliliği kontrol edilmiştir.
Yapılan çözümleme neticesinde anket formları, il genelinde tespiti yapılmış bulunan
altı okulda 80 ebeveyne araştırma grubu tarafından uygulanmıştır.
Verilerin çözümlenmesi
80 ebeveyn üzerinde uygulanmış olan anket çalışmasında anket maddeleri 4, 3, 2, 1 şeklinde çok yeterliden çok yetersize doğru puanlanmıştır. Çözümlemeler neticesi elde edilen
sonuçlar ile anket maddelerinin değerlendirilmesinde “çok yeterli” için 3,25–4,00 yeterli
için 2,50–3,24 “yetersiz” için 1,75–2,49 ve “çok yetersiz” için ise 1.00–1,74 temel alınmıştır.
Elde edilen sonuçlar
Anket çalışması kapsamında yapılan çalışma ile elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.
Erken Çocukluk Döneminde Aile Görüşleri

N

X

SS

Erken çocukluk dönemi gelişim özellikleri hakkında yeterli bilgiye
sahiplik

80

0,73

2,84

Bu dönemde çocuğun gelişim özelliklerini dikkate alarak hareket etme

80

0,75

2,78

Çocuğunun yaş grubuna uygun destek çalışmalarını yapma

80

0,66

2,71

Çocuğun doğumundan itibaren ailenin sağlamış olduğu destek, zihinsel
ve psikolojik gelişim açısından yeterli

80

0,75

2,85

Çocuk gelişimi ve yetiştirilmesi konusunda yayınlanan kitap ve dergileri
takip etme

80

0,34

3,14

Evde çocuğu ile birlikte eğitsel nitelikte oyun aktiviteleri gerçekleştirme

80

0,86

2,45

Çocuğun televizyonda izlemiş olduğu çizgi film vb. programların eğitici
özelliklere sahip olmasına dikkat

80

0,73

2,40

Çocuğa oyuncak alırken eğitici özelliklere sahip olmasına dikkat

80

0,69

2,60

Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bir eğitime ihtiyaç durumu

80

3,08

0,34

Çizelge 2. Erken Çocukluk Döneminde Aile Desteğine İlişkin Sonuçlar
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Çizelge ile elde edilen veriler incelendiğinde, 0–6 yaş grubunda çocukları bulunan
ebeveynlerin, erken çocukluk dönemi çocuk eğitimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarına ilişkin düşünceye sahip oldukları görülmektedir.
Anket sonuçlarına bakıldığında ebeveynler; “Erken çocukluk dönemi gelişim özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma”, “Bu dönemde çocuğun gelişim özelliklerini dikkate alarak hareket etme”, “Çocuğunun yaş grubuna uygun destek çalışmalarını yapma”
ve “Çocuğun doğumundan itibaren ailenin sağlamış olduğu desteğin, zihinsel ve psikolojik gelişim açısından yeterliliği” konularında gerekli bilgi birikimine sahip olmadıkları ve
gerekli katkıyı sağlayamadıklarını düşünmektedirler.
Ayrıca ebeveyn; “Çocuk gelişimi ve yetiştirilmesi konusunda yayınlanan kitap ve dergileri takip etme”, “Evde çocuğu ile birlikte eğitsel nitelikte oyun aktiviteleri gerçekleştirme”, “Çocuğun televizyonda izlemiş olduğu çizgi film vb. programların eğitici özelliklere sahip olmasına dikkat” ile “Çocuğa oyuncak alırken eğitici özelliklere sahip olmasına
dikkat” gibi sorular karşısında da gerekli yetiye sahip olmadıkları görüşünü ortaya koymuşlardır.
Elde edilen sonuçlar açısından en önemli görülen ise ailelerin büyük oranda bir eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmiş olmalarıdır. 3,08’ lik bir oranla “Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bir eğitime ihtiyaç durumu” ortaya konulmuştur.
Sonuç ve öneriler
Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar:
• Özellikle kırsal alandan göç suretiyle şehir merkezine yerleşen aileler ile imkânları
kısıtlı diğer grupların, erken çocukluk eğitimi ve bu dönem çocuk gelişim özellikleri hakkında kısıtlı bilgiye sahip olduklarıdır. Bu gruplar üzerinde sağlıklı bir çalışma yapılmadığı sürece toplum içerisinde eğitimli aile çocukları ile imkânı kısıtlı bu gruplar arasında bir eşitsizliğin fırsat ve kazanımlar açısından ortaya çıktığıdır.
• Şehre kıyı kesimlerde yer alan ve okul öncesi dönemde çocuğu bulunan anne ve babalar, çocuğun psikomotor ve psikososyal gelişimine yeterli destek ve katkıyı sağlayamamaktadır. Bu yönde bir aile eğitimi faaliyeti içerisinde de yer almamış olan bireyler çocuğun gelişiminde fiziksel faktörleri göz önünde bulundururken zihinsel
ve ruhsal durumu ile geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmamaktadırlar.
• Bu gruplar içerisinde yer alan ebeveynler sağlıklı bir büyüme sürecinde dikkat etmeleri gereken sosyal faktörleri yeterince değerlendirememektedir. Burada çocuk
için önemli olan oyuncak seçimi, görsel yayında seçicilik vb. faktörler çoğu zaman
ailenin dikkati dışında kalmaktadır.
• Aile; maddi yetersizlik, eğitsel eksiklikler gibi sosyoekonomik sebepler dolayısıyla
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yaş gruplarına uygun kaynaklardan yeterli oranda yararlanamamaktadır. Çalışma
kapsamında yer alan ailelerin ilgili kitap, dergi vb. materyallere ulaşma imkânlarının
sınırlı olduğu tespit edilmiştir.
• Kısaca; imkanları kısıtlı, sosyal katılımları düşük, aile eğitim düzeyleri yetersiz aileler,
çeşitli faktörler dolayısıyla çocuğun gelişim sürecinde ailede erken çocukluk eğitimini
yeterince yerine getirememektedirler. Bu yönde sınırlılıklara sahip ailelerin bir eğitsel destek faaliyeti içerisinde yer almasına olanak sağlanması gerekli görülmektedir.
Araştırma sonucu ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi neticesi ulaşılan öneriler:
• Aile eğitimi çalışmaları, erken çocukluk eğitiminde sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi
açısından bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan özellikle ebeveynlerin en hassas oldukları doğum öncesi dönemden itibaren gerekli destek sağlanmalıdır. Bu noktada, ailelere yönelik olarak doğum öncesi “Sağlıklı Hamilelik”, doğum
sonrası ise “Bebekte Sağlıklı Gelişim” başlıklarında eğitsel yayınlar ücretsiz olarak
sağlanmalıdır.
• Aile eğitimi çalışmaları, doğum öncesinde annenin çocuk ile ilgili bakım ve büyütme sorumlulukları başlamadan ilgili devlet kurumları tarafından yapılmalıdır. Çocuğun, sağlıklı bir birey olarak gelişimi açısından oldukça önemli görülen bu alanda, bu tür bir aile eğitimi çalışmasının zorunlu tutulması ise faydalı olacaktır.
• Yapılan çalışma neticesi ailelerin, erken çocukluk döneminde yeterli oranda uzman desteği sağlayamadığı görülmektedir. Bu sebeple illerde kurulan Aile Danışma
Merkezleri’nin kırsal alanda yaşayan ebeveynlere ulaşması sağlanmalıdır.
• Okul öncesi eğitime başlayan her çocuğun ebeveyni okul döneminde çocuğun eğitimi ve geleceğe hazırlanması konularında planlı seminer faaliyetlerine katılabilmelidir. Bu alanda yapılacak olan çalışma çocuğun okula adaptasyonu ve akademik başarısına katkı sağlayacaktır.
• Görsel medya ile yapılacak işbirliği ile evde çocuk bakımı ve ailede çocuk eğitimi
konularında programlar hazırlanmalıdır. Bu konuda ücretsiz yayınlar hazırlanmak
suretiyle, ilgili sağlık kurumları vasıtasıyla ailelere dağıtılmalıdır.
• Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimine destek sağlayıcı CD, DVD vb. materyaller
hazırlanmalıdır. Bu tür materyaller imkânı kısıtlı gruplara ulaştırılmalı, ailenin yararlanması sağlanmalıdır.
• Aile eğitimi çalışmalarının okullar suretiyle plansız sürdürülmesi yada Halk Eğitim
Merkezleri’nin ulaştığı kısıtlı bir kitleyle yetinilmesi doğru görülmemektedir. Bu tür
çalışmalar Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak Eğitim Merkezleri
vasıtasıyla ve alan uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilmelidir.
• Erken çocukluk dönemi ailede çocuk eğitimi konularında daha kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır.
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TÜRKÇE KONUŞ(A)MAYAN TÜRK ÇOCUKLARI:
YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI
Ali BÜYÜKASLAN

Yrd. Doç. Dr.,
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

ÖZET
Ekonomik kaygıların geleceğe yönelik planların en önünde tutulmasının sonucu, bir
ihmal edilmişliği de beraberinde getirmiştir. Bildirimiz, uzun yıllardan beri yapılan ihmalin günümüze yansıyan bir sonucu olan, yurt dışındaki işçi çocuklarının dil ve iletişim sorunları üzerinde durmayı amaçlamaktadır.
60’lı yıllarda başlayan yurt dışına işçi göçü 80’li yıllara kadar hızla büyüyerek devam
etmiş; “Ekonomik amaç doğrultusunda gelişen” göç süreci, zamanla kimlik sorunu, kültür sorunu, aidiyet sorunu, yabancı hissetme sorunu gibi birçok sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Bugün çift dillilikten kaynaklanan problemlerin sıkça gözlemlendiği, kültürel kimlik
konusunda ise bir çıkmazı yaşayan çocukların/gençlerin gösterdiği davranış bozukluklarının, sadece bir realite olmadığı, aynı zamanda tedavi edilmesi gereken psikolojik ve toplumsal bir davranış bozukluğu olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir.
Anahtar kelimeler: Göç, anadillilik, çiftdillilik.
Giriş
50. yılına girdiğimiz Türkiye’den Avrupa’ya göç hareketini; bugünden bakarak, göçün
geçmişine ilişkin dile getireceğimiz gerçeklerin çok sağlıklı olamayacağını belirtmemiz,
konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. İşçi göçü olarak başlayan olgu, sonraları işgücü
göçünün doğal sonuçları olarak ortaya çıkmıştır.
Nitekim göç sürecinin başlangıcından bugüne gelinen noktada; konu, gerek Türkiye
gerekse göçülen ülkeler açısından; sadece işçi merkezli sorunların ele alınıp irdelendiği,
çözümler üretildiği, çalışma koşullarının iyileştirilmeye çalışıldığı, yaşam standardının
yükseltilmesi ve işçi sağlığına daha önem verilecek etkinliklerin yapıldığı bir süreç olarak
ele alınmamıştır. Çünkü, İsveçli yazar Max Frisch’in “İşgücü istenmişti, insanlar geldi” şeklinde sözü, konunun sadece iş ve işçi güvenliği açısından değil insan olmanın gereklilikleri açısından da ele alınacak bir süreç olacağını ortaya koyuyordu.
Bu süreç ilerleyen yıllarda farklı sorunlar olarak ortaya çıkacaktı. Bu sorunların en baYetişkin Bildirileri Kitabı
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şında da aile ve çocuklar gelecekti. Bireyin eğitim hakkının nerede yaşarsa yaşasın bir hak
olduğu düşünüldüğünde; göçen ve göçülen ülkeler açısından çözülmesi gereken sorunlar kendini göstermiştir.
Kuşaklar arası fark
İşçi göçünün ilk yıllarında, birinci kuşak olarak adlandırılan kuşakta, eğitim/öğretim
sorunu adeta hiç hissedilmemekteydi. Çünkü işgücü göçünün bir zaman sonra kendiliğinden göçülen ülkeyi terk etmeyle sonlanacağı düşünülüyordu. Hatta o yıllarda çalışılan
ülkelerdeki işçilerin toplumla bütünlük oluşturma, entegre olma, asimile olma, orada kalıcı olma gibi bir dertleri yoktu. Bu durum Almanya’da yapılan bir saha çalışmasında kendini göstermektedir. Gittikleri ülkelerde kendini yabancı gören göçmenler, ülke insanıyla
ilişkilerinde mesafeli duruyor, toplumla kaynaşma yönünde bir değişim gözlenmiyordu.
Ancak bu bildiride dile getireceğimiz eğitim/öğretim ve çiftdillilik gibi sorunların ortaya
çıkışında sürecin iyi anlaşılmasının önemi büyüktür.
2005 yılında yapılan bir çalışmada Almanya’da yaşayan Türklerin %45’nin Alman
komşularıyla hiç görüşmediği; %55 oranındaki Türk nüfusun ise, Alman komşu ve arkadaşlarıyla zaman zaman, sık sık ya da belirli günlerde görüştükleri tespit edilmiştir. Konuya ilişkin Alman araştırmacılar tarafından 1970’li yıllarda tespit edilen oran, %5 civarlarında idi.(ASAGEM, 2009: 744-745.)
70’lerdeki bu oran göçülen ülkede kalıcı olunmadığının bir göstergesi olabileceği gibi
toplumsal uyum açısından da bir sorun teşkil etmekteydi. Ancak geçen yıllar, kalıcı olmaya doğru bir gidiş sonucunu doğururken, aile birleşimleri ve bu ülkelerde doğan çocukların eğitimleri açısından da yeni sorunların başlangıcına işaret ediyordu.
Eğitim düzeyinin yükselmesi
İkinci ve üçüncü kuşaklardan itibaren eğitim/öğretimin bir sorun olacağı kendini hissettirirken, karşılıklı anlaşmalarla bu sorunun aşılmasına yönelik çabalar da artıyordu. Bu bağlamda ana dili ve kültürü dersleri, derneklerde verilen Türkçe dersleri birer başlangıç oluyordu.
İlerleyen yıllarda ortaya çıkacak olan uydu yayıncılığı bu sürecin hızlandığı ve ana dili
ve kültürünün, göçülen ülkede de yaşanmasına olanak sağlayan en önemli ortamı sağlıyordu. Ancak tüm bu gelişmeler, ailelerin eğitim/öğretimle ilgili olarak, çocukları üzerindeki bireysel sorumluluklarının yerine getirmeleri konusunda farklılıklar gösteriyordu.
Almanya’da %70 olan meslek lisesine devam etme oranı Türk gençleri arasında
%30’lara düşmektedir (ASAGEM, 2009: 744-745.). Aynı oran Fransa’da da benzer bir durum arzetmektedir. Ancak son yıllarda ailelerin, eğitimin gerekliliğine olan anlayış değişikliğiyle birlikte, yüz yüze görüştüğümüz birçok Türk aile, kolejlerdeki öğretmenlerin
Türk gençlerini genel liselere yönlendirmek yerine meslek liselerine yönlendirdikleri yönünde şikayette bulunmaktadırlar.
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Önceleri birer meslek edinmek üzere tercih edilen okullar artık daha nitelikli öğrenim
görmeye yönelik tercihlere yerini bırakıyordu. Bu konuda bizzat tanık olduğumuz durumlar bunun bir göstergesidir. Görev yaptığımız Strazburg Üniversitesi’nde çok sayıda
Türk gencinin bulunması Fransalı Türk gençleri açısından anlamlı idi. Günlük haberler
arasında yer bulan, Türkiyeli göçmenlerin kamu görevlileri, milletvekilleri ya da daha üst
düzeylerde yer edinmeleri Avrupa’da Türklerin bugün geldiği konum hakkında bir gösterge sayılabilir.
Globalleşen dünyanın etkileri
Enis Batur, çiftdillilik ve edebiyat ilişkisine değindiği kısa yazısında, görünen bir gerçeği dile getirmekte ve çiftdilliliğin yabancı dil bilmekten farklı bir olgu olduğu üzerinde
durmaktadır. “Bugünden yarına, çok dilliliğin alan kazanacağını düşünüyorum. Çiftdillilik, yerkürede, Amerikan dilinin egemenliği nedeniyle belirgin biçimde öne çıktı, başka çiftdillilik versiyonları da dolaşım özgürlüğüyle atbaşı gelişecektir.” (Batur, Enis; www.
ykykultur.com.tr)
Anadilde eğitimin veya anadili eğitiminin uluslararası mevzuata göre bir hak olduğu
dillendirilse de anadilde eğitimin bir hak olduğunu açıkça dile getiren hükümlerin olmadığı Müge Ayan Ceyhan – Dilara Koçbaş’ın çalışmalarında belirtilmektedir. (Müge Ayan
Ceyhan – Dilara Koçbaş, 2009: 14) Ancak Türklerin göçmen işçi olarak bulunduğu Avrupa ülkeleriyle (örn. Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika) yapılan ikili anlaşmalarla belirlenmiş mevzuata göre, örgün öğretim içerisinde verilmesi; Anadili ve kültürü öğretimine ilişkin haftalık belirli saatlerde dersler yapılması öngörülmüştür.
Bizim bu sempozyum kapsamında öncelikle, dile getirmeyi, üzerinde durmayı ve değerli katılımcılarla paylaşmayı düşündüğümüz şey de işte tam da bu konudur. Çocuklarımızın bir yabancı kültür ortamında, egemen bir kültür ortamında, başka dilde konuşup anlaştıkları bir ortamda kendi anadillerini ve kültürlerini nasıl edinecekleri/koruyacakları sorusunun cevabıdır. Yurt dışındaki bu çocuklarımızın ana dili ve kültürü konularında görülen bilgi eksikliğinin, tanıma eksikliğinin, kullanım yanlışlıklarının giderilmesine yönelik çabaların konunun ilgilileri tarafından gündeme alınması gerekliliğidir.
Çiftdillilik: yanılgılar ve gerçekler
Dipnot olarak verdiğimiz açıklamalara ilaveten burada söyleyebileceğimiz şeylerin başında, konunun algılama ve araştırılmasında ülkemiz açısından henüz erken dönemde
bulunduğumuz gerçeğidir. Aslında erken dönem ifadesinin yanlış ya da eksik bir ifade olduğunu, günümüz Türkiye’sinde olup biten gelişmeleri/değişmeleri gözönüne aldığımızda görüyoruz. Lâkin, ülkenin siyasal ve konjonktürel yapısı, demokratik açılım da dahil
düşünüldüğünde, çiftdillilik konusunun hazmının pek de kolay olmadığı, olamayacağı
gerçeğini de gözlerimizin önüne sermektedir.
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Konuya sadece yurtdışında yaşayan çocuklar açısından bakmaya çalışmanın da en
azından kendi çocuklarımıza haksızlık olduğunun da idraki içindeyiz. Konuyla ilgili hemen hemen bütün çalışmaların ve çıkarımların adeta bir özeti sayılacak olan aşağıdaki
uzun alıntı ilgililerinin de merakını giderecek türden tespitler içermektedir.1
“Çiftdillilik üzerine yapılan birçok araştırma sayesinde artık bu konudaki önyargılar
yıkılmaktadır.
Bilinen; çiftdilli olan bir kişi, her zaman çok bildiği dilden az bildiği dile çeviri yapar ki
bu çok yorucudur.
Doğrusu; çiftdillilerin çoğu iki dilde de düşünürler. Birçok tekdillinin düşündüğü gibi,
başka bir dile çeviri yapmak için bir dilde düşünmezler
Bilinen; çiftdilli bir kişi sonradan çok mükemmel bir tercüman olabilecektir.
Doğrusu; çiftdilli bir kişinin, bir dili sonradan çok güzel bir şekilde öğrenen kişiden
daha mükemmel bir çeviri yapabileceğini gösteren bir araştırma yoktur. Aksine, şurası bilinen bir gerçektir ki kimi çift dilliler çok iyi çevirmenler olmamıştır.
Bir istisna dışında: İşaret dili çevirmenleri çoğunlukla, işaret dili ve işitenlerinki olmak
üzere iki dille büyüyen işitme engelli anne-babaların işiten çocuklarıdır.
Bilinen; çiftdillilik bir istisnadır, aslolan tekdilliliktir.
Doğrusu; bu, tekdilli bir ülkede yaşayan ya da en azından tekdilli bir anlayışa sahip
bir ülkede yaşayan kişilerin etnosantrik merkezli düşünceleridir. Bununla birlikte, dünya genelinde 200 ülkede konuşulan 4000 civarında dil olduğu düşünülürse, birçok dilin
bir arada bulunmalarının çok fazla ve olağanüstü karmaşık bir biçimde olduğu rahatlıkla anlaşılabilir.
Bilinen; ikinci bir dili öğrenmeye çok erken başlayan bir çocuk çiftdilli değildir, bu konuda ideal yaş 5 yaş sonrasıdır (ya 3 yaş, veya 12 yaş sonrası)
Doğrusu; elbette ki bunlar tekdilli uzmanlar tarafından dile getirilen güzel öğütlerdir!
Oysa bir dile ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme o kadar kolay olacaktır, doğal
olan budur.
Ama yine de, hangi yaşta olursa olsun, ikinci bir dil öğrenilebilir, değişen psikolengüistik mekanizmalardır. Ancak 12 yaşından sonra oldukça zor ve nadiren öğrenilen şey telaffuzdur.
Bilinen; çocuk için iki dili aynı anda öğrenmek zordur ve bu onun gelişimini geciktirecektir.
1) Burada ana hatlarıyla Avrupa Okullarını Geliştirme Amaçlı Grupça hazırlanan ve http://gudee.eu/bilinguisme.doc sayfasında orijinalini bulacağınız metinden alıntılar yapılarak konunun özü etrafında yapılan tartışmaların bir bütünü maddeler halinde verilmiştir. Konuyla ilgilenenler için başvuru özelliğine sahip araştırmaların bir bütününü oluşturan bu yazı, yine aynı konuda http://www.cairn.info/resume.php?ID_
ARTICLE=LFA_158_0058 bağlantısında bulunan ve “Göçmen Çocuklarda Çiftdillilik, Efsaneler ve Gerçekler” başlıklı araştırma makalesiyle bir bütünlük oluşturmaktadır.
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Doğrusu; tekdilli çocukların dilsel gelişimlerinde büyük bireysel farkların olduğunu
bilmek gerekir; bazıları kelimeleri çok erken yaşta söyler, bazıları ise hiç konuşmazlar ve
konuşmaya başladıklarında da kompleks cümleler söylerler. Bu çiftdilli çocuklardakiyle
aynı şeydir!
Bilinen; aynı anda iki dili öğrenmek genç bir çocuk için eziyet verici bir durumdur ve
onun zekasını azaltır.
Doğrusu; bu düşünce Birleşik Devletlerde kısa süre önce çok yaygınlaşmıştı. Son zamanlarda yapılan araştırmalar aksine çiftdilli çocukların bazı durumlarda, örneğin dil
oyunlarında daha iyi olduğunu göstermektedirler.
Bilinen; çiftdilli bir çocuk tek dilli bir çocuğa göre genç yaştan itibaren daha fazla istemesiyle daha zeki olur.
Doğrusu; iki türlü iletişim ve zihinsel ortama sahip olan çiftdilli kişide, çiftdillilik birey olmayı artırıcı olarak ortaya çıkabilecektir. Bununla birlikte birçok araştırma sayesinde, çiftdillilerle tekdilliler arasındaki zekâyı ilgilendiren farkların önemsenebilecek düzeyde olmadığı ortaya konmuştur.
Bilinen; çiftdilli çocuklar tekdilli bir çocuktan daha az olarak dillerin her birinde kendilerini ortaya koymaktadırlar ve sonuç itibariyle onlar iki dilde, tekdilli bir çocuk kadar asla
yetkin olamayacaklardır.
Doğrusu; çiftdilli bir çocuk her ne kadar dillerin her birinde kendisini çok daha az ortaya koysa da iki dildeki tüm durumlarda aynı yetkinliği elde edebilir.
Kısacası, çiftdilli bir çocuk tekdilli bir çocuğunkinden farklı bir gelişim şemasına sahip olabilir. Önemli olan şey: Eğer tekdilli bir çocukta sözlük dağarcığı farkları varsa, şurası bilinmelidir ki bu farklar her zaman geçicidirler ve genellikle okul çağında da ortadan kaybolacaktır.
Bilinen; öncelikle bir dili doğru bir şekilde öğrenmeli sonra ikinci bir dili öğrenmeye kalkışılmalıdır.
Doğrusu; bu da aynı şekilde halen kabul gören bir efsanedir, öyle ki bu işle uğraşan bazıları da buna inanır. İki dili etkili biçimde dengeli bir çevrede uygun koşullarda öğrenen
çiftdilli birinin; çiftdilli olma konusunda hiçbir problemi yoktur. Kendisi için stresli bir
çevrede (sosyal ve duygusal problemler nedeniyle) büyüyen bir çocuk, dil ediniminde çalkantılar gösterebilir –ama bu aynı şekilde sadece bir dili öğrenen çocuk için de geçerlidir.
Bilinen; iki dili öğrenen bir çocuk aynı anda bu iki dilden hiçbirinde rahatlama hissetmeyecektir. Kendini ikili bir kıskaçta hissedecektir.
Doğrusu; kimlik problemleri spektrası, çocuklarına çiftdilli bir eğitim vermeyi önemseyen karma çiftler olan ana-babalar ya da arkadaşlar tarafından hâlâ çok sıklıkla kullanılmaktadır.
Gerçekten, çiftdilli çocuklara sorular sorulduğunda onların böylesine bir kimlik problemleri olmadığı, bu konudaki soruların dahi onlara tuhaf geldiği görülecektir. Ana-ba-
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basının, her biri kendi kültüründe, rahat olduğunu hisseden bir çocuk, hiçbir şekilde kendisini bunlarla özdeşleştirme problemi yaşamayacaktır.
Dengeli bir çiftdilliliği sağlamanın en iyi yolu her bir dilde düzenli bir temas kurmaktan geçer, özellikle de azınlık diline daha hassasiyet gözeterek, yani toplumda konuşulmayan dile. Azınlık durumundaki dili konuşan anne-babanın durumunda çocuğuyla bu
dili konuşmak önemlidir. Bu, eğer anne babadan biri o dile çok hakim değilse çok zordur.
Bilinen; çiftdilliler çiftkişiliklidir.
Doğrusu; çiftdilli ergenler gerçekten konuştukları dile göre farklı bir kişilik olma duygusunu dillendirirler. Bu doğrudur; çünkü dil değişik kültürel normlara uyar. Bu tam olarak da gerçek bir çiftdilli kişinin özelliğidir, zira çiftdillilik bir dilde tam bir ustalık olarak
özetlenemez! Fransızca-Almanca bilen bir çiftdilli kişi Fransızca konuşan biriyle konuşurken, üslubunu, davranışını, hareketlerini Fransızca bilen toplumun kendisinden beklediğine göre ayarlar. Eğer bu kişi Almanca bilen biriyle konuşursa kişiliği Almanlaşır.
Bilinen; gerçek bir çiftdilli asla iki dili karıştırmaz. İki dili birbirine karıştıranlar, ikidilin
hiçbirine de doğru bir şekilde hakim olamamışlardır.
Doğrusu; aksine, dillerin birbiriyle karışması, çiftdilli bir çocuğun dilsel gelişiminde normal bir etaptır ki bu durum çocuk okul çağına gelip okula gittiğinde sonradan kaybolacaktır.
Bilinen; dillerin birbirine karışması çocuğun gelişimi için olumsuz bir durumdur. Annebabalar bu konuda bir dil bir kişi kurallarına uyarak önceden haberdar edilmelidir.
Doğrusu; dillerin birbiriyle karışması çiftdillilerde doğaldır, iki dili tamamıyla ayırd etmek zor ve yüzeysel, aksine imkansız olabilir. Her hâlükârda, çocuk çiftdilli bir çevrede çok
çabuk öğrenir ve çiftdil konuşulduğunu ve kendisini anlamayanı bilir. Ve çok çabuk bir şekilde, çocuk muhatabının diline uygun bir dil kullanır!” (http://gudee.eu/bilinguisme.doc)
Çiftdillilik ve eğitim
Çiftdillilik kavramının tanımlamasına ilişkin Ceyhan ve Koçbaş’ın proje kapsamındaki değerlendirmelerinde2 belirtilenin dışında, basitçe bir tanım olmak üzere söylenebilecek olan şudur: İki dilde iletişim becerisine (sözlü ve yazılı) sahip olma durumu. Müge
Ayan Ceyhan – Dilara Koçbaş’ın yaptığı çalışma, bireylerin evde konuştukları dil ile örgün öğretimde aldıkları eğitim dilinin farklılığının da, başarıda olumsuz etkisinin olabileceğine dikkat çekerken, ÖSS sınavlarında ülkenin doğusu ile Batısı arasındaki puan farkını örnek vermektedirler.3
2) Ana dili ile anadil kavramlarına ilişkin tartışmalar için bkz. Çiftdillilik ve Eğitim, Müge Ayan Ceyhan – Dilara Koçbaş, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi, Eğitimde Haklar Avrupa Birliği projesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul 2009, s. 14
3) Burada yanlış anlaşılmamak üzere şu gerçeği açıklamakta yarar görüyoruz: Türkiye’nin Doğu’su ile Batı’sı
arasındaki ÖSS sınavlarında bu farkın tek sebebinin sadece evde konuşulan dil ile çevrede konuşulan dil farkının olmadığını, bunun elbette ki örgün öğretimden, ailelerin ve bölgelerin yaşam standartlarının farklılığı
gibi daha birçok nedenden de kaynaklanmaktadır. Ancak burada konuyla ilgili olarak, evde konuşulan dil ile
çevrede konuşulan dil farkının da bu konu önemli bir etken olduğu vurgulanmaktadır.
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Konuya yurtdışındaki çocuklarımız açısından baktığımızda aynı durumla karşılaşmamız çok da şaşırtıcı olmamaktadır. Özellikle anne ve babadan biri ya da her ikisi birden,
evliliklerinden sonra göç edilen ülkeye gelmişlerse ve burada çocuk sahibi olup, yaşamlarını sürdürüyorlarsa bu çocukların aile içindeki iletişim kurdukları dille okulda, çevrede
iletişim kurup, öğretim gördükleri dil farklı olmaktadır.
Bu farklılık çocuğun günlük dil davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Bu farklılık,
bugün çokkültürlü, çokdilli toplumların birçoğunda görülse de, çift dilliliğin günlük yansımaları konusunda ilginç örneklerle karşılaşırız. Aralarında bulunduğumuz dört yıllık
süre içerisinde, Fransa’daki Türk çocuklarının ve gençlerinin dil davranışlarında oldukça
dikkat çekici kullanımlar tespit ettik. Her biri ciddi birer gözlemin ürünü olan bu tespitlerimizi, sonuçlarını ileride ilgilileriyle paylaşacağımız bilimsel çalışmamızın da, bu gözlemlerimizi doğrular nitelikte olacağı, saha çalışması olarak sosyolog meslektaşlarla yaptığımız bu çalışmadan da anlaşılacaktır.
Burada çiftdillilikle yabancı dil bilme arasındaki farka dikkat çekmekte fayda vardır.
Bu tespitlerimizi ileride konuya ilgi duyan araştırmacılar için bir ön çalışma olacağı düşüncesiyle belirtmek istedik. Bunları şu başlıklar altında sıralayabiliriz:
1) Ana dile olan hakimiyet yaşanılan toplumun dilini (ikinci dili) kullanmayı
olumsuz yönde etkilememektedir.
Fransa’da doğup büyümüş ve koleje kadar eğitim öğretimini Fransa’da yapmış Türk çocukları iki dile de hakimdirler. Sözlü ve yazılı iletişimlerinde kendilerini rahatlıkla ifade
edebilmektedirler. Ailede konuşulan dil ile çevrede, okulda öğrenilen dilin farklı olduğu
durumlarda, ailede konuşulan dilin çiftdillilikte yetkinlik açısından önemi de ortaya çıkmaktadır. Yirmili yaşlara kadar hemen her yaştan çocuklarla yaptığımız yüz yüze görüşmeler, iki dili de kendilerini en güzel ifade edebilecek şekilde konuşan çocukların/gençlerin öğrenim hayatlarında da başarılı olduğunu göstermektedir.
Nitekim ailesinde üniversite ve üniversite sonrası öğrenimlerine devam eden kardeşlere sahip çocuklarımızın/gençlerimizin, koleje giden kardeşleri Türkçeyi yaşları seviyesinde oldukça güzel kullanabilmekte, iletişim kurabilmektedirler.
2) Her iki dilde de başarıyla iletişim kurabilen gençler; genellikle, ana yurtlarıyla ilişkilerini düzenli olarak devam ettiren, aile içi ilişkilere ve akrabalık ilişkilerine
önem veren ailelerin çocuklarıdır.
Fransa’da yaşayan diğer yabancı/göçmen toplulukları düşündüğümüzde, Türkiye’den
gelen göçmenlerin, aidiyet duygusunda kuşaklar arasında ciddi bir fark olduğu çok çabuk dikkat çekecektir. Nitekim ilk kuşakta ortaya çıkan dil bilme, dili öğrenme sorunu,
sonraki dönemlerde ana dilini bilme, ana dilini öğrenme sorununa dönüşmüştür. Bu
dönüşümün çok hızlı ve etkili olduğu çocuklar/gençler, yaşadığı ülkede asimilasyon/
entegrasyon sıkıntısı çeken gençlerdir.
Günlük davranışlarından, konuştukları dile kadar; giyim kuşamlarından toplum içindeYetişkin Bildirileri Kitabı

| 81

ki hareket tarzlarına kadar farklılıkları hissedilen bu çocukların/gençlerin gösterdikleri dil
davranışları; gerek anadilleri açısında gerekse ikinci dilleri açısından sorunlarla doludur.
Bu çocuklarla/gençlerle konuşurken ilk dikkatinizi çeken şey;
-Türkçe başlayıp Fransızca devam ettirdikleri bir konuşma şekli
-Fransızca başlayıp araya Türkçe kelimeleri çok doğal bir şekilde yerleştirdikleri konuşma şekli
- Her iki dilde de benzer şekilde davranış gösteren konuşma şekli. (Buna en güzel örnek olarak şöyle bir örnek verebiliriz:–Tamam, ben hepsini yaptım, Je te jures (Yani yemin ederim, vallahi demek yerine kullanılan Fransızca cümle). Yine aynı şekilde Fransızca konuşurken cümlenin sonunda benzer şekilde söylediği düşünceyi destekleyici bir ifade olarak kullanılan yemin cümlesi: Je t’appellerai demain, vallahi (Seni yarın arayacağım, vallahi)
3) Fransızcanın dilbilgisi kurallarının ana dile uygulandığı durumlar.
(Tespit ettiğimiz şu cümle biçimi oldukça ilginç bir örnek olarak belleğimizde yer aldı.
C’est toi qui yalan söylüyorsun.)
Örnekte, Fransızcanın temel cümle yapısına uygun söylenen bir cümlenin, Fransızcanın cümle yapısına uygun bir biçimde Türkçe cümle olarak sonlandırılması dikkat çekicidir. Burada yabancı dil öğrenme sürecinde sıkça görülen durumların başında gelen, örneğin Fransızca bir kelimeyi çoğul Türkçe ekleriyle bitirme alışkanlığı da buna örnek gösterilebilir.
4) Yazılı dilin kullanımından kaynaklanan sorunlar.
Aslında sadece çiftdilli olanların değil aynı zamanda bir yabancı dili iyi derecede bilip,
o dilde örgün eğitim almamış olanların genelde yaptıkları dil davranışları bu başlık altında sıralanabilir. Türkçeyi Fransızca, Fransızcayı Türkçe söyleniş kurallarına göre okumak.
Ancak burada oldukça trajikomik durumlarla karşılaşılmaktadır. Ama bu da anlamı bilinmediği sürece devam eden yanlışlıklar olarak dikkatimizi çekmektedir.
Yine alfabe ve klavye farklılığından kaynaklanan Türkçe yazım yanlışlıklarının kabul
edilemez sonuçlar doğurması. Bu noktada uluslararası yapılan kimi yazışmalarda da karşımıza çıkan güçlükler dikkat çekicidir.
5) Belirli bir formata sahip yazışma türlerinde çekilen güçlükler
Bunun en güzel örneği çocuklarımızın/gençlerimizin konsolosluklara hitaben yazdıkları dilekçe örnekleridir. Fransızcanın kendine özgü formatını aynen Türkçeye uygulamaya kalktığınızda çok farklı bir durum ortaya çıkmakta, her iki dilin kendi normlarına uygun farklı biçimler söz konusu olduğu için arzu edilen amaç gerçekleşmemektedir.
Yine aynı konuda söylenmesi gereken bir başka şey de; Fransızcanın oldukça sıkı
normları olan bir dil olduğunun unutulmamasıdır. Nitekim hitap cümlesinde, selamlama cümlesine; veda sözcüklerinden imza biçimi ve şekline göre sahip olduğu farklılıklar,
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Türkçe çocukları/gençleri tarafından aynen Türkçede uygulanmaya kalkıldığında yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır.
6) Çiftdillilikte sıkça yapılanların başında gelen “Dilden dile çeviri” biçimi
Dillerin kültürlerin yansıması olduğunu düşündüğümüzde, çiftdilli kişilerin zaman
zaman gayri ihtiyari olarak, dilden dile çeviri yapmaları yanlış anlamalara, olumsuz sonuçlara, iletişim kazalarına yol açmaktadır.
Bir Fransızın vedalaşırken, bir ortamdan ayrılıken söylediği, “Je vous laisse” ifadesini,
bir Türk çocuğu/genci, “Ben sizi bırakıyorum” şeklinde Türkçede de kullanmaktadır. Oysa
“je vous laisse” tümcesinin çeviri ile değil de Türkçe karşılığı verildiğinde, söylenmesi gereken şey “Bana müsaade” ya da “İzninizle ben çıkıyorum/gidiyorum” olmalıdır.
Yine bu konuda sık sık duyduğumuz bir başka kullanım biçimi de, Türkçede bir yerden ayrılırken orada bulunan kişiye hitaben tekrar görüşeceğimizi söylerken kullandığımız, “Tekrar uğrarım” ya da “Ben yine uğrarım” anlamındaki tümcenin, Fransızca karşılığı olarak söyledikleri “Je repasserai” cümlesini çocukların/gençlerin Türkçeye çevirerek
“Size yeniden geçeceğim” şeklinde dillendirmeleri, mesajın anlamlandırılmasını sorunlu
kılmaktadır.
Bu konuda verilecek o kadar çok örnek var ki, bu dil bilmenin ya da çiftdilli olmanın,
eğer kültürel kodları benimsemek konusunda eksiklikler barındırıyorsa, birçok yanlış
kullanıma yol açacağıdır. Nitekim dil bilmenin sadece o dili konuşmak olmadığı, kültürünü tanımanın dili kullanmada çok önemli olduğu alanın ilgililerince çok sık dile getirilir.
Öneriler
Başka bir kültürün egemen olduğu ortamlarda anadilini ve kültürünü öğrenmeyi kolaylaştıracak yeni yöntem arayışlarına gidilmelidir. Bu noktada gelişen Web teknolojisi ile
bilişim ortamlarından yararlanılmalıdır.
Türk Kültür Evlerinin sayılarının çoğaltılması, Türklerin yoğun olarak bulunduğu şehirlerde görev yapan Türkçe öğretmenlerinin sayılarının artırılarak okul dışı etkinliklere daha fazla zaman ayırmalarının sağlanacağı organizasyonların geliştirilmesi gereklidir.
Okullarda haftada 2 saat olarak ve genellikle de diğer tüm öğrencilerin dersleri bitip gittikten sonra yapılan Türkçe öğretimi öğrencileri için istenilmeden gelinen dersler olmaktan çıkarılması gerekmektedir.
Bir arada yaşamayı, bir arada bulunmayı, dernekler vasıtasıyla çok iyi beceren Türklerin, sık sık uğradıkları derneklerde yapılacak etkinliklerle aslında ana dili ve kültüre ilişkin birçok konu canlı tutulabilecektir.
Ancak şurası çok kesindir ki televizyon ve kitle iletişim araçlarının bu yönde kullanılabilirliğinin artması amaca en uygun gelişme olacaktır. Nitekim bizim Strazburg ve civarında bu amaçla yaptığımız bir araştırma, uydu yayıncılığından sonra anadile ve kültüre
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olan ilginin arttığını göstermiştir. Yine bu bağlamda, yabancıların topluma entegrasyonu
konularında çalışan batılı meslektaşlarımız da, entegrasyon politikaları açısından televizyonun olumsuz bir durum olarak ortaya çıktığını belirtmektedirler.
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA DEVLETİN SUNMASI
GEREKEN HAKLAR
Faruk LEVENT

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Eğitim Yönetimi ve Denetimi A.B.D.

ÖZET
Üstün yetenekli çocuklar, özellikleri ve gereksinimleri yönünden yaşıtlarından belirgin olarak farklılık gösterirler. Bu özellikteki çocuklar kendi potansiyellerini geliştiren
farklı eğitsel programlarla desteklenmeye ihtiyaç duyarlar.
Ülkemizin mevcut yasa ve yönetmeliklerinde, üstün yetenekli çocuklara yönelik belirleyici olmayan ve işlevsellikten uzak, sınırlı sayıda madde bulunmaktadır. Bu noktada, üstün yetenekli çocuklara ve ailelerine devlet tarafından hangi hakların sunulması gerektiğinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, üstün yetenekli çocukların hakları temel kavramlar ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli çocuklar, eğitsel ihtiyaçları, devlet, hakları.
Giriş
Dünyaya gelen her çocuk, yaşama ve gelişme hakkına sahiptir. Yetenekleri ne düzeyde
olursa olsun, her çocuğun tüm potansiyelini gerçekleştirecek şekilde gelişmesi önemli bir
temel haktır. Bu temel hak aslında, “çocuğun var olma hakkı”dır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğa hem çocuk hem de birey olarak haklar tanıyan, bunun yanında da çocuğun gelecekte üretici, çok yönlü düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, gizli güçlerini en etkili bir biçimde kullanabilen, insanlığın gelişmesine katkıda bulabilen ve kendisini gerçekleştirmiş mutlu bir yetişkin olmasını amaçlayan bir düzenlemedir. Bu düzenlemeye uygun gerekli yasal altyapıyı oluşturan ve uygulayan toplumların, ileri kalkınmışlık seviyesinde olduğu görülmektedir. Gelişmiş toplumların en belirgin özelliği, o toplumu oluşturan bireylerin zihinsel kapasitesi ve yeteneklerine yatırım
yapmalarıdır.
Geleneksel okulun amacı, herkese aynı eğitimi vermek ve belirli bir zaman dilimi içinde belirlenmiş olan standardı karşılayacak kazanımları kazandırmaktır. Fakat o yıl geliştirilecek becerileri önceden kazanmış olan veya çok hızlı öğrenen üstün yetenekli öğrenciler için farklılaştırılmış öğretim imkânları sunulmazsa, bu bireylerin eğitsel gereksinimleri gerçek anlamda karşılanmamış olur.
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Anayasal bir hak olarak görülen eğitimde fırsat eşitliği, yasalarla teminat altına alınmıştır. Eğitimde eşitlik kavramı; farklı olanların farklılıklarını dikkate alan, onlara ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda eğitim verilmesini savunan bir anlayıştır. Bu nedenle üstün
yetenekli çocuklar için özel eğitim, eğitimde eşitlik ilkesini bozmamaktadır. Çünkü gerek sonradan kazanılan beceriler gerekse bireylerin doğuştan sahip olduğu bilişsel ve fiziksel farklılıklar gerçek hayatta mutlak eşitliğin bulunmadığını göstermektedir. Thomas
Jefferson’ın ifade ettiği gibi “en büyük eşitsizlik, eşit olmayanlara eşitmiş gibi davranmaktır.”
Bu anlayışa göre demokratik bir toplumda kamusal eşitlik, herkese aynı şeyi vermek değil, bireylerin farklı düzeyde ve yönde olan ihtiyaçlarını karşılayarak toplumun ortak bir
paydada buluşmasını sağlamak demektir. Başka bir ifadeyle, bireysel farklılıkları dikkate
alan kamusal eğitim politikaları geliştirmek, demokrasinin gereği olduğu gibi sosyal devlet ilkesinin de bir zorunluluğudur.
Demokrasiyle yönetilen ülkelerin birçoğunda olduğu gibi Türkiye’de de eğitimde istisnai durumlar yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş “özel eğitim ihtiyacı olan bireyler” başlığı altında toplanmıştır. Fakat oldukça kapsayıcı olan bu tanım, engelli çocuklarla birlikte üstün yetenekli çocukları da aynı yasal düzenleme içinde değerlendirmektedir. Bunun bir sonucu olarak da, üstün yetenekli çocukların eğitsel ihtiyaçlarının karşılanmasında bazı belirsizlikler ve yetersizlikler söz konusudur. Özellikle üstün yetenekli çocukların
eğitimi, istihdam politikalarını da içeren bir vizyondan yoksun olduğu için eğitim süreci sonunda bireyler kendi başkalarına terk edilmekte ve beyin göçü şeklinde bir kayıp ortaya çıkmaktadır.
1. Temel kavramlar açısından üstün yetenekli çocukların hakları
a) Doğal bir hak olarak üstün yetenekli çocukların hakları
Doğanın en belirgin şekilde herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek gerçeklerinden
biri hiç şüphesiz insanlar arasında var olan “bireysel farklılıklar”dır. İnsanlar arasındaki
bireysel farklılıklar, dünyada insan nesli var olduğu günden beri vardır. Çünkü bu durum,
doğanın değişmez yasasıdır ve bu durumun değişmesinin doğadaki dengeyi bozacağı bilinen bir gerçektir.
Her çocuk birbirinden farklı bilişsel yapı ve yetenekleri ile dünyaya gelmektedir. Bireylerin doğuştan sahip olduğu yeteneklerini geliştiren en önemli araç ise eğitimdir. Eğitim,
dünyaya gelen her bireyin sırf “insan” olduğu için doğal bir hakkı ve ihtiyacı olarak kabul
edilmektedir. Dünyada birçok ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26ncı maddesine göre “herkes eğitim hakkına sahiptir”. Bununla birlikte Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28nci maddesi, çocuğun eğitim hakkını kabul eder ve çocuğun özelliklerine göre eğitim almasını öngörür. Bu hakkın hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan, bireylerin yetenekleri ölçüsünde eğitim hizmeti almasını sağlanmak
toplumun temel görevlerinden biridir.
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Bu bilgiler bize eğitimin insanlar için kaçınılmaz temel bir ihtiyaç olduğunu, bunun
bireysel ayrılıklara ve bireyin sahip olduğu yetenek farklılıklarına göre düzenlenmesi gerektiğini işaret etmektedir. Bu doğrultuda, yaşıtlarından öğrenme hızı ve kapasitesi yönünden farklılık gösteren üstün yetenekli çocukların doğuştan sahip oldukları potansiyel
yeteneklerine uygun eğitim alması doğal bir haktır.
b) Demokratik anlayış gereği üstün yetenekli çocukların hakları
Eğitimin belki de en önemli fonksiyonu, insanların doğuştan getirdikleri farklılıkları dikkate alması, onları uygun tekniklerle keşfedip doğru yönlendirmelerle geliştirmesidir. Eğitim ve demokrasi, anlam ve işleyiş yönünden birbirine bağlı iki kavramdır (Polat, 2003: 113). Eğitimin demokratikleşmesi ya da eğitim sürecinin temel kurumları olan
okulların demokratikleşmesi, o toplumu oluşturan fertlerin bireysel farklılıklarını dikkate
alınmasıyla mümkündür. Dolayısıyla eğitim, bireyin kendisine, topluma faydalı davranışlar geliştiren, ondaki farklılığı ve üstün özellikleri fark edip işleyen faaliyetler bütünüdür.
Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için gerekli eğitimin sağlanamayışı eğitimde fırsat eşitsizliği olarak değerlendirilmektedir (Celkan, 1991: 83). Bununla birlikte yeteneklerin desteklenmesi ve en üst noktaya çıkarılması eğitimde fırsat eşitliğinin özü olarak kabul edilmektedir (Ergün, 1992: 225). Aslında demokrasi ile yönetilen her ülkenin yönetiminden sorumlu kişilerin en başta gelen görevlerinden biri her bireyin mevcut yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmesine hizmet edecek eğitim sağlamak olmalıdır (Enç ve diğerleri, 1987: 25).
Demokratik ülkelerde bireylerin eşit haklara sahip olmaları beklenirken, eğitim açısından üstün yetenekliler için halen eşitlik arayışı içinde olunması bir paradoks olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ilk olarak eşitliğin anlamı üzerinde bir anlaşmaya varmak gerekir. Eşit fırsata sahip olmak demek, aynı fırsata sahip olmak demek değildir;
her bireyin kendi gereksinimlerine uygun deneyimlere sahip olması demektir. Yetenekli bir müzisyen ile parlak bir bilim adamına aynı eğitimin verilmesi, onlara eğitim açısından eşit fırsatlar sunuluyor anlamına gelmez. Dolayısıyla eşitlik, bireyin yeteneklerinin doruk noktasına ulaşması için onlara eşit fırsatların sunulması anlamına gelmektedir (Clark, 2002).
c) Sosyolojik açıdan üstün yetenekli çocukların hakları
Toplumun bütünlüğü onu oluşturan bireylerin birleşmesi ve bütünleşmesiyle mümkündür. Toplumda hiçbir birey ihmal edilemez. Sosyal devlet, eğitim ve öğretimi devletin başta gelen ödevi sayar ve tüm vatandaşların uygun eğitim görmesini sağlamaya çalışır (Duman, 1997: 217). Toplumu oluşturan bireylerin %2’sinin üstün yetenekli olarak
dünyaya geldiğini kabul edersek devletin çok az sayıda çocuğa farklılaştırılmış eğitim olanakları sağlayabildiğini görmekteyiz. Oysa üstün yetenekli çocukların eğitim haklarından
yeterince yararlanamaması sosyal anlayışa ters düşer. Toplumun mutluluğu ve bütünlüğü
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tüm bireylerin mutluluğu ve bütünlüğü ile sağlanabilir. Çünkü içtenlikle kabul gören, toplumun eğitim hizmetlerinden yetenekleri ölçüsünde yararlanan bireyler o toplumun refahı ve mutluluğu için çalışabilir. Bundan yoksun kalan bir bireyin kendini geliştirmesi ve o
toplumun yüceltilmesine hizmet etmesi düşünülemez.
Eğitimin eşitlik ilkesine göre herkes eşit eğitim alma hakkına sahiptir. Bireyin yaşamında var olan farklılıkların hepsi eğitim ve öğretim açısından önemli değildir. Örneğin;
gözün, saçın ve derinin rengi, boyun uzunluğu ve kısalığı gibi özellikler öğrenim gücü
açısından gerekli yeteneklere göre önemsiz sayılabilir. Asıl önemli olan ise sahip olunan
yeteneklerdeki farklılığın derecesidir. Ancak bazı çocuklar yetenek düzeyi ve zihinsel beceri açısından olağanın çok altında gerilik veya üstünlük gösterirler. Bu olağan dışı farklılıkları gösteren çocukların eğitimlerini normal okullarda, normal şartlar altında, normal
çocuklar için hazırlanmış program, araç, gereç ve personelle karşılamak mümkün değildir. Bu çocuklar için özel yetişmiş personel, özel hazırlanmış programlar, özel araç ve gereçler ve uygun eğitim ortamı gerekir (Enç ve diğerleri, 1987: 6).
Okul içinde zekâsı akranlarına göre az gelişmiş (zekâ bölümü 50 olan) bir çocuğun
özel bazı yardımlar yapılarak mevcudu az olan bir sınıfta yaşıtları ile eğitim ve öğretim alması yanında bireyselleştirilmiş eğitim programının düzenlenmelidir. Aynı şekilde zekâ/
yetenek düzeyi yaşıtlarının çok üstünde (zekâ bölümü 150 olan) üstün yetenekli bir çocuğun da akranlarıyla normal bir sınıfta öğrenim görmesinin yanında farklılaştırılmış
bir eğitim alması gerekir. Sonuç itibariyle üstün yetenekli çocukların eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal bir olgu ve sosyal anlayış gereği olarak yerine getirilmesi gereken
toplumsal bir görevdir.
d) Ekonomik şartlar açısından üstün yetenekli çocukların hakları
Gelişmiş ülkelere baktığımızda kaynaklarının yer altı zenginlikleri olmadığını, en büyük hazinelerinin insan kaynağı olduğunu görmekteyiz. Bu ülkeler, sağlıklı ve çağdaş bir
eğitim aracılığıyla kalkınmanın gerektirdiği sayı ve nitelikte insan gücünü yetiştirir. Böylece, eğitilmiş insanlar tarafından ülke kaynakları daha etkili ve planlı bir biçimde değerlendirilir, ülke zenginleşir, insanlar daha mutlu ve rahat bir yaşam sürdürürler.
Üstün yeteneklilerin eğitimi, hem daha pahalı hem de daha uzun vadeli bir eğitimdir.
Negatif gibi görünen bu durum, uzun vadede kalıcı sonuçlar doğuran ve geçici sıkıntılarına mutlaka katlanılması gereken bir uzun yolculuğa benzer. Çünkü üstün yetenekliler
eğitimine önem vermeyen bir ülkenin gerçek anlamda kalkınması mümkün değildir. Bununla birlikte her alandaki yaratıcı beyinlerin bu potansiyelleri eğitim yolu ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kıt bir beşeri kaynak olarak gördüğümüz söz konusu bu potansiyel,
bir ülke açısından son derece önemli bir iktisadi unsurdur. Beşeri kapital olarak da ifade
edilen nitelikli beyin gücü, eğitilip değerlendirilemediğinde gelişmiş ülkelere göç etmekte ve göç alan ülkeler de eğitimin maliyetine katılmadıklarından tasarruf etmiş olmaktadırlar (Erkal, 1992: 103).
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Üstün yetenekli çocukların eğitsel ihtiyaçlarının karşılanmaması ekonomik açıdan iki
farklı sorun oluşturabilir:
1. Üstün yetenekli çocuklara ihtiyaç duydukları farklılaştırılmış eğitim olanakları sunulmazsa bu çocuğun ailesi özel kuruluşların düzenlediği öğretim olanaklarıyla özel ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmektedir. Bu durum, aileye ekstra masraflar getirdiğinden
bazı ailelerin sosyal ve ekonomik yaşamını olumsuz etkileyebilir.
Ayrıca ekonomik durumu yeterli olamayan aileler, çocuklarına farklı eğitsel olanakları sunma konusunda çaresizlik yaşamaktadır. Çocuklarına paralı eğitim sağlayamayan ailelerin birçoğu, kapılarını çaldıkları resmi kurumlardan eli boş dönmektedir. Bu yüzden
devlet, bu özellikteki çocukların eğitiminde ailelere destek olacak birtakım maddi yardımlar sağlayabilmeli ve bazı parasız olanaklar sunabilmelidir.
2. Üstün yetenekli çocukların farklılaştırılmış eğitim olanaklarından yoksun kalması, onları üretici olmaktan alıkoyarak tüketici durumuna düşürebilir. Oysa bu çocukların
yaratıcılık ve üreticilikleri son derece yüksektir. Üstün yeteneklilerin eğitsel ihtiyaçlarının karşılanmaması, mevcut kapasitelerini fonksiyonel hale getirip topluma üretici insan
gücü olarak katkıda bulunmalarını engelleyebilir.
Üstün yetenekli çocukların uygun eğitim alması halinde toplumun ekonomik gelişmesinde olumlu katkıları olduğu bilinen bir gerçektir. Hatta özelliklerine uygun eğitim alan
üstün yeteneklilerin normal akranlarına göre daha verimli ve üretken oldukları görülmektedir. Bu nedenle üstün yetenekli çocuklara eğitsel haklar tanınması, toplumun insan
gücünden maksimum seviyede yararlanması ve ekonomik gelişmesi için kaçınılmazdır.
e) Stratejik açıdan üstün yetenekli çocukların hakları
Bir ülkenin en temel stratejik gücü, insan unsurudur. Sabit ve stratejik unsurlar olan
tarih ve coğrafyayı değiştirmek mümkün değildir. Ancak nitelikli insan unsuru, bu tarih
ve coğrafyaya ufuk açıcı anlamlar kazandırabilir. Kalitesiz insan unsuru ise aynı tarih ve
coğrafya unsurlarını ülkenin zaafları haline dönüştürebilir (Davutoğlu, 2001: 35). Bu durumda ülkenin gelişmesi açısından uluslararası stratejik önemine sahip üstün beyin gücü,
bazı ülkeler için kayıp bazı ülkeler için kazanç olmaktadır.
Üstün beyin gücü potansiyelinin değerlendirilip değerlendirilememesi ülkeler açısından stratejik önemi olan bir konudur. Çünkü üstün yetenekli bireyler bulundukları ülkelerin ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik gelişmelerinin itici gücüdür. Bu nedenle gelişmiş ülkeler, bu özellikteki çocuk ve gençlerin eğitimi ve istihdamı konusunda bilinçli çalışmalar yürütmektedir. Dolayısıyla üstün yetenekli bireylerin, ulusal ve dünya tarihine
yön verdikleri düşünüldüğünde onlara kapasitelerini geliştirebilecekleri eğitsel haklar sunulması bir ülkenin geleceğini ve konumunu etkilemektedir.
Eğitimde temel ilke; bireyin kapasitesi ölçüsünde ve yeteneği doğrultusunda eğitime
tabi tutulmasıdır. Üstün yetenekli çocukların her toplumda toplam nüfusa oranı bilinYetişkin Bildirileri Kitabı
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mektedir. Bir ülkenin kendisi için stratejik önem arz eden bu elit potansiyeli değerlendirme sorunu, yalnızca o ülkenin milli eğitimini yönetenler ile sınırlı tutulamaz. Elbette öncelik onlara aittir ancak; ülkenin genel çıkarını ilgilendirmesi, ortak değer teşkili gibi nedenler yüzünden, konu ülkede yaşayan bütün yetişmiş bireyleri yakından ilgilendirmektedir. Çünkü kıt bir beşeri kaynak olarak üstün yetenekli potansiyel, bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, vizyonu, uluslararası konumu, etkisi ve geleceği için son derece stratejik
bir önem arz etmektedir (Bilgili, 2004: 244).
f) Pedagojik açıdan üstün yetenekli çocukların hakları
İnsan, bireysel farklılıklarının tanındığı ve bu özelliklerine göre eğitim hizmeti alıp işlendiği zaman toplum içinde uyumlu, yararlı ve mutlu bir birey olarak gelişir. Her toplum
içinde, o toplumu her alanda yükseltecek üstün niteliklere sahip az sayıda birey vardır. Bu
bireyler liderlik, üretkenlik ve verimlilik gibi özelliklere sahip “üstün yetenekli” kişilerdir.
Bu özellikteki bireylerin mevcut potansiyel ve yeteneklerini geliştirebilmeleri, onlara uygun eğitim olanakları sağlamasıyla mümkündür.
Üstün yetenekli potansiyelin eğitimi pedagojik açıdan zor bir alanı oluşturur ve bu
zorluk aynı derecede önemi de ifade eder. Yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi gerçekten önemlidir ve bu da ancak eğitim ile mümkün olabilir. Başka bir ifadeyle üstün zihin potansiyeline sahip öğrencileri tespit etmek ve eğitimlerini gerçekleştirmek güçtür;
fakat yüksek verimli arazide tarım yapmak gibidir (Bilgiseven, 1987).
Dünyanın bugün itibariyle en gelişmiş ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri yaygın
eğitimde ve okuryazarlıkta dünya birincisi değildir ama yeteneklerin keşfi, eğitimi, istihdamı, değerlendirmesi ve gerekiyorsa başka ülkelerden transferinde dünya lideridir. Demek ki üstün yeteneklilerin eğitimini ciddi bir şekilde gerçekleştirmek gelişmişliğin en
kritik noktasını oluşturmaktadır. Bu da bir bütün olarak pedagojik önemi ifade eder (Bilgili, 2004: 247).
g) Psikolojik açıdan üstün yetenekli çocukların hakları
Toplumun her bireye yetenekleri ölçüsünde eğitim hakkı vermesinin genel olarak üç
yönlü dayanağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, her insanın psikolojik ve sosyal temel ihtiyaçlarından en başta geleninin eğitim olduğu gerçeğidir. Eğitimden yoksun edilen hiçbir fert psikolojik yönden huzurlu ve sosyal açıdan uyumlu olamadığı gibi her toplum için potansiyel tehlike konumundadır. İkinci yönü, insanlar arasında mevcut bireysel farklılıkların bulunmasıdır. Bireysel farklılıklar, değiştirilmeyen ve değiştirilmesi belki
de mümkün olmayan bir gerçektir ve bu gerçeğin eğitime yansıtılması kaçınılmaz bir durumdur. Üçüncü yönü ise bireyin öğrenme gücünü oluşturan zihinsel altyapısının bireysel farklılıklardan daha belirgin oluşudur.
Üstün yetenekli çocuklar bilişsel heyecanlara, keşfetmeye, üretmeye yani zihinsel anlamda aktif olmaya yaşıtlarına göre daha çok ihtiyaç duyarlar. Başka bir ifadeyle bu özel90 |
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likteki çocuklar ne kadar çok bedenini, beş duyusunu, zihinsel ve duyusal alt yapısını kullanma fırsatı bulursa, psikolojik açıdan o kadar sağlıklı bir birey olur. Buna karşın araştırmalar, gelişim olanakları kısıtlanmış üstün yetenekli çocukların bireysel mutluluğa ulaşamadıklarını göstermektedir.
Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine baktığımızda, insanın temel ihtiyaçlarını
asgari düzeyde karşılamasından sonra, en tepede “kendini gerçekleştirme” ihtiyacı bulunmaktadır. Kendini gerçekleştirmek, bireyin sahip olduğu tüm potansiyeli etkili bir biçimde kullanabilme ihtiyacı olarak açıklanabilir (Senemoğlu, 2000: 106). Maslow’a göre eğitimin hedefi kendini gerçekleştirmeyi ya da geliştirmeyi başaran psikolojik olarak sağlıklı
ve mutlu bireyler oluşturmak olmalıdır (Demirel, 1997: 48). Başka bir ifadeyle, yaşıtlarından zihinsel açıdan daha erken gelişen ve çabuk öğrenen üstün yetenekli çocuklar kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşıladıkları ölçüde mutlu bir birey olabilir.
Üstün niteliklere sahip olan insanlar bireysel farklılıklardan dolayı belli ölçüde bazı
psikolojik problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Üstün yetenekli çocukların bu
problemleri yaşamalarındaki en temel faktör mevcut potansiyel yeteneklerini açığa çıkaramamaları ve kendilerini doğru ifade edememeleridir. Doğuştan sahip oldukları yetenekleri mümkün olan en üst seviyede geliştirebilecek ortam ve olanaklara sahip olmaları
bu özellikteki bireylerin psikolojik dengeleri açısından önem taşımaktadır.
h) Çocuğun yüksek yararı ilkesi gereği üstün yetenekli çocukların hakları
Çocukları ilgilendiren bütün eylemlerde, çocuğun yararının öncelikle gözetilmesi gerekir. Çünkü toplumun savunmasız bir grubu olan çocuklar, kendi haklarını koruyamazlar. Hükümetler, kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, aileler, idari makamlar
veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşünce olmalıdır. Çocuğun yararında aranacak ölçütler ise çocuğun
kişiliği, gereksinimleri, yetenekleri, gelişim olanakları ve yaşam şartlarıdır.
Çocuğun yüksek yararı ilkesi, çocuk merkezli bir bakış açısını destekler ve çocuğun
birbiriyle ilişkili hak ve ihtiyaçlarına dikkat çeker. Her çocuğu öncelikli olarak ele alan,
çocuğa değer veren ve kendilerini gerçekleştirebilmeleri için fırsat sunan koruyucu bir
sosyal destek sistemi oluşturmak, öncelikle devletin anayasasında düzenlenir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bazı çarpıcı maddelerine göz atarsak, çocuklara ne denli hoşgörü ve değer verici bir yaklaşımla bakmamız gerektiğini anlayabiliriz. Sözleşmenin
1nci Maddesi’nde “18 yaşına kadar her insanın çocuk olduğu”, 3ncü Maddesi’nde ise “kamusal ya da sosyal, çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel prensiptir” ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler, onlara hem biricik olduklarını hem de 18 yaşına
kadar çocuk olduklarını unutmadan davranılması gerektiğine işaret etmektedir.
Çocuk, okul çağında almış olduğu eğitimin izlerini tüm yaşamı boyunca taşır. Çocuğun yüksek yararını içeren çocuk haklarının takipçisi olmak, okul içi dönütleri çocuğun
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yararına süratle devreye sokmak, çocuğun eğitim yoluyla doğuştan getirdiği potansiyeli
geliştirmesi için olanaklar sağlamak, hem okul yönetimini hem de öğretmenleri çocuğun
hakları açısından yönlendirebilmek günümüzde eğitim sisteminden beklenilenler arasındadır. Bu doğrultuda, devlet tarafından üstün yetenekli çocukların özelliklerine uygun
eğitim hakkına yönelik politikaların oluşturulması bu çocukların “yüksek yararı” açısından büyük önem arz etmektedir.
2. Uluslararası sözleşmeler gereği üstün yetenekli çocukların hakları
a) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Çocuğun ve çocuk haklarının korunması günümüzde halen çözüme kavuşturulamayan önemli sorunlardan biridir. Çünkü çocuklar kendi haklarını koruyamadıkları için
toplumun en incinebilir kesimini oluşturmaktadır. Bu nedenle yetişkinlerin çocuk haklarını gerçekleştirme yükümlülükleri insan haklarıyla ilgili her türlü uluslararası düzenlemede yer almıştır. Ne var ki, uygulamada öteden beri çocukların hakları genelde yaşama ve korunma hakları olarak kabul edilmiştir. Kuşkusuz bu haklar çocukların hayatta
kalması ve sağlıklı yaşaması için gerekli ön koşullardır. Ancak, her çocuğun tüm potansiyelini geliştirecek şekilde eğitim alma hakkı, temel insan haklarından biridir. Bu temel
hak, “çocuğun var olma hakkı”dır. Nitekim İnsan Hakları Beyannamesinin 26.maddesinde “herkes eğitim hakkına sahiptir” ve “eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye yönelik olmalıdır” ifadeleri yer almaktadır. Burada kastedilen hak sadece herkese zorunlu ve parasız ilköğretim sağlamak değil bireylerin yetenek ve gereksinimlerine göre yeterli ve nitelikli bir
eğitim alma hakkıdır. Dolayısıyla bu beyannameyi onaylayan ülkeler, her çocuğun eğitim
alma hakkı olduğunu ve çocuğun yeterli bir yaşam standardına ulaşabilmesi için eğitsel
ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini kabul etmektedir.
Her çocuk, doğuştan sahip olduğu potansiyel yeteneklerini geliştirebilmesi için uygun
eğitim almaya ihtiyaç duyar. Üstün yetenekli çocukların diğer çocuklara göre beyin işlemleri daha hızlı ve düşünme süreçleri daha karmaşık olduğu için ortalama zekâ düzeyine sahip yaşıtlarının öğrenme hız ve düzeyi temel alınarak eğitim vermek bir haksızlıktır
(Clark, 2002). Bu bağlamda, üstün yetenekli çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal olarak tam gelişebilmeleri için onlara sunulacak eğitim programının farklılaştırılması
temel insan hakları açısından bir zorunluluktur. Çünkü bu özellikteki çocukların sağlıklı
bir kişilik geliştirebilmesi, eğitsel ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır.
b) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğu bir birey olarak ele almakla birlikte, yaşla ve olgunlaşmayla gelişen ihtiyaçlara sahip bir varlık olarak tanımlamaktadır. Çocuğun yüksek
yararını esas alan bu sözleşme çocukların yaşama ve eğitim gereksinimlerinin güvenceye alınmasını için temel ilkeleri belirleyen bir metindir. Ayrıca bu sözleşmeyle, çocukla92 |
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rın yaşama ve gelişmeleri bakımından gerekli koşullar üzerine evrensel bir uzlaşma sağlanmıştır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi, UNICEF’in sınıflandırmasına göre; yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama
eksiksiz katılma haklarını kapsamaktadır (www.unicef.org, 2010). Sözleşme, 18 yaşından
küçük herhangi bir kişinin bireysel haklarını ayrıntıyla işleyen 54 madde içermektedir. Bu
maddelerden yalnızca ikisi eğitime ayrılmışken, beş ayrı madde de eğitimle ilgili amaçlara atıfta bulunmaktadır. Bu bölümde ele aldığımız konu itibariyle sözleşmede vurgulanan
temel haklar içinde “gelişme hakkı” üzerinde durulacaktır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 6ncı maddesinde “devlet, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı göstermelidir” ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade, temel yaşama hakkının ötesinde, çocuğun gelişmesi ve topluma yararlı bir birey olarak kazandırılması için devletçe gerekli tüm hizmetlerin sunulması anlamını içermektedir. Bununla birlikte “gelişme” kavramı yalnızca çocuğun yetişkinlik dönemine hazırlanmasıyla sınırlı değildir. Gelişim, çocuğun doğuştan sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarma sürecidir. Dolayısıyla, sözleşmeyi imzalayan taraf devletler; çocuğun fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi için uygun eğitim ortamı
sağlamalıdır.
Günümüzde devletler kendilerini bilim, teknoloji ve sanat gibi alanlarda ileri taşıyacak
bireylere her zamankinden daha fazla gereksinim duymaktadır. Bu durum, ortalamanın
üstünde beyin gücüne sahip olan üstün yetenekli bireylerin ayrı bir grup olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bunun yanında toplumda üstün yetenek potansiyeli gösteren bireylerin yetenek ve ilgilerinin belirlenerek, eğitsel ve gelişimsel ihtiyaçları başta olmak üzere tüm gereksinimlerinin karşılanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, sözleşmenin 6ncı maddesinin üstün yetenekli çocukların mevcut yeteneklerini geliştirebilmeleri için onlara birtakım olanaklar sunulmasını devletin temel görevleri arasında sayan bir
anlayışı ifade ettiği söylenebilir.
Sözleşmesinin 27nci maddesinin 1inci fıkrasında “devlet, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul eder” ifadesi yer almaktadır. Buna göre sözleşmeye taraf devletler çocukların doğuştan getirdiği bilişsel yeteneklerini tam olarak geliştirme hakkı olduğunu kabul
etmektedir. Katılımsal özelliklerin en büyük destekçisi hiç şüphesiz eğitimdir. Üstün kalıtsal kapasitenin, doğru yöntem ve uyaranlarla beslenmesi ve eğitimi, bireyin gelişimine
büyük katkılar sağlar. Ancak, mevcut eğitim sisteminin, insanoğlunun sahip olduğu üstün özelliklerin açığa çıkmasına ve mevcut potansiyellerin geliştirmesine tam olanak sağladığı söylenemez. Özellikle üstün yetenekli çocuklar, doğuştan getirdikleri kapasitelerini geliştirebilecekleri farklılaştırılmış eğitim ihtiyacı içindedir. Bu bağlamda, devletin tüm
üstün yetenekli çocukların eğitim gereksinimlerine duyarlı davranması ve onların özel ihtiyaçlarını eşit oranda karşılayacak olanaklar sunması gerekmektedir.
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Yine sözleşmenin 27nci maddesinin 3 üncü fıkrasında “taraf Devletler, ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde, ana-babaya ve çocuğun bakımını üstlenen diğer kişilere, çocuğun gelişme hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli önlemleri
alır” ifadeleri bulunmaktadır. Çocukların temel hakları, onların yaşam standartlarını yükseltmeye veya potansiyellerini geliştirmeye yöneliktir. Aileler, çocuklarının gelişimlerini
güvence altına alacak yaşam standartlarına sahip olmasında birinci elden sorumlu kişilerdir. Bu maddeye göre, taraf devletler çocuğun gelişiminden öncelikle sorumlu olan ailelere ekonomik, sosyal ve kültürel yönden destek verecek uygulamalar yapmalıdır.
Günümüzde engelli çocukların ailelerine yönelik devlet tarafından yapılan maddi yardımın sosyal devlet anlayışı adına önemli bir adım olduğu söylenebilir. Ancak özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin engelli öğrencilerle sınırlı olmadığı düşünüldüğünde
yapılan bu maddi yardımın üstün yetenekli çocukların eğitiminde de sağlanması gerekmektedir. Üstün yetenekli çocukların akranlarından farklı eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sadece ailelere sorumluluk yüklemek doğru bir yaklaşım değildir. Bunun
yanında üstün beyin gücüne sahip bireyler bir ülkenin geleceğinde hayati öneme sahip
milli bir hazinedir. Dolayısıyla, devlet, bu potansiyel gücün toplum yararına yetiştirilmesi
konusunda ailelere destek sağlayarak üzerine düşen görevi yerine getirmek durumdadır.
Sözleşmesinin 28nci maddesinde “taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşünü benimser” ifadesine yer verilmiştir. Sözleşmenin bu maddesi, hiçbir ayırım gözetilmeksizin bütün çocukların eğitim hakkına sahip olduğunu belirtmekte ve eğitimin kalitesini belirleyen bir çerçeve sunmaktadır.
Çağdaş eğitim felsefesi, eğitimde fırsat eşitliği kavramını her bireyin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun, çeşitlendirilmiş, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitim ortamlarını sunmak olarak tanımlamaktadır. Ayrıca günümüzde eğitim anlayışı yetenekleri göz önüne almayan uygulamaların getirdiği haksızlıklardan uzaklaşmaya yönelmektedir (Akarsu, 2004: 128).
Bir ülkenin eğitim politikasının temelinde, her öğrenciye genel standart çerçevesinde öğretim sunmak, bireysel farklılıkları hiçe saymak ve görmezden gelmek olmamalıdır. Böyle bir eğitim sisteminde, gerektiğinde zaman ve destek açısından gerekli düzenlemeler yapılmazsa, zihinsel yönden daha yavaş öğrenenlerin başarısız olması kaçınılmazdır. Aynı paralelde hızlı öğrenen üstün yetenekli çocukları için de gerekli olanaklar sunulmazsa, onların da eğitsel gereksinimleri karşılanmamış olur. Bu nedenle bu özellikteki çocuklar için eğitim programının farklılaştırılması bir zorunluluktur (Tomlinson ve Allan,
2000; Tomlinson, 2001). Başka bir ifadeyle, farklı özelliklere sahip üstün yetenekli çocuklara farklılaştırılmış eğitim olanakları sunmayı reddetmek ne demokrasi ne de insan haklarıyla bağdaşmaktadır (Clark, 2002).
Sözleşmesinin 29ncu maddesinde “taraf devletler, eğitimin çocuğun kişiliğinin, yetenek-
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lerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi amacına yönelik olmasını kabul ederler” ifadeleri bulunmaktadır. Bu maddede eğitimin, bireylerin yeteneklerini geliştirici yöntemleri uygulaması gerektiğine işaret edilmektedir. Eğer yetenekler iyi tespit edilir ve yetenek düzeyleri dikkat edilirse eğitimin asıl maksadına uygun bir
çalışma yapılabilir. Bu nedenle yüksek öğretimden önceki kademede temel eğitimin başından ortaöğretime kadar geçen süre içerisinde çocukların yeteneklerinin uygun tekniklerle tespit edilmesi gerekir. Böylece öğrencilerin üstün yeteneklilik potansiyeline sahip
olup olmadığının ortaya çıkması kolaylaşabilir.
Hızlı gelişen, çok çabuk öğrenen, yaşıtlarının bir kaç yaş üstünde performans gösteren çocukların normal gelişim hızını izleyen akranlarıyla aynı yönde eğitim ve öğretim
uygulamak, üstün yetenekli çocukların gelişimlerinin önünün kapanması anlamına geldiği gibi bu özellikteki çocuklara yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirilebilir. Clark
(2002)’a göre bu çocukların zihinsel gelişimlerini mümkün olabildiğince devam ettirebilmeleri için kendi düzeylerine uygun öğrenme deneyimlerinden yararlanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, üstün yetenekli bireylerin gereksinimlerini karşılayacak farklılaştırılmış bir öğretim anlayışı benimsenmelidir.
Sözleşmesinin 31 inci maddesinde ise “taraf devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkına saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için,
boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda
uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler” ifadesi yer almaktadır. Buna göre herkese kişisel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönlerden gelişme olanaklarının sunulması, eğitim ve öğretimle kazanılanların toplumsal yaşama katkı sağlayacak uygulamalara dönüştürülmesi açısından önemlidir. Okullardaki eğitim sürecinde kültürel ve sanatsal etkinliklerin zaman alıcı olmaları gerekçesiyle ihmal edilmesi ve klasik eğitime dayalı
bir anlayışın sürdürülmesi çocuğun yaratıcılığını büyük ölçüde engellemektedir. Sözleşmenin bu maddesi, eğitimin daha okul öncesinden başlayarak çocukların boş zamanlarını keşfetme ve üretme özelliklerini teşvik etmesi ve mevcut kapasitelerini açığa çıkartabilmelerine fırsatlar hazırlayan bir yol izlemesi gerektiğine dikkat çekmektedir.
Üstün yetenekli çocuklar yeni bilgiler öğrenmeye meraklıdır. Bu özellikteki çocuklar, akranlarından farklı olarak boş zamanlarını bilmek, öğrenmek ve araştırmaya harcamak isterler. Üstün yetenekli çocukların birçoğu bilim, teknoloji, tarih, kültür ve sanat
gibi alanlardaki değişik konulara büyük ilgi göstermekle birlikte bu konularla ilgili kitaplar ve dergiler okuyarak uzmanlık derecesinde bilgiler toplarlar. Dolayısıyla bu çocuklar,
çok önem verdikleri ve ilgi duydukları bu konular hakkında araştırma ve uygulama yapma imkanı bulacakları eğitim ortamlarına ihtiyaç duyarlar.
Ülkemizde, örgün eğitim kurumlarındaki programlara destek olacak şekilde planlanan ve öğrencilerin ilgilerine yönelik proje temelli öğretim anlayışına dayanan deneysel
bir öğrenme modeli olan BİLSEM modeli, 1993 yılından beri üstün yeteneklilere uygun
ortamlar hazırlamak için çabalamaktadır. Üstün yeteneklilerin boş zamanlarını değerlenYetişkin Bildirileri Kitabı
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dirme adına önemli bir girişim olan BİLSEM modelinin ülke içinde yaygınlaştırılması ve
mevcut sorunlarının giderilerek işlevinin arttırılması üzerinde çalışılabilir.
Ayrıca 2009 yılında Ankara Üniversitesi’nde başlatılan ve 2010 yılında İstanbul ve
Trakya Üniversiteleri bünyesinde geliştirilen “Çocuk Üniversitesi” projesi üstün yetenekli
çocuklar için zamanlarını verimli ve etkili değerlendirmelerine yönelik dikkate değer bir
girişimdir. Bu projenin kapsamının genişletilerek program ücretlerinin devlet tarafından
karşılanması ve tüm Türkiye’deki üniversitelere yayılması bu alandaki boşluğu bir nebze
kapatabilir.
c) Herkes İçin Eğitim Dünya Beyannamesi
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (UNESCO) ve Dünya Bankası yönetimlerinin birlikte oluşturduğu “Herkes için Eğitim Dünya Konferansı”
5-9 Mart 1990 tarihlerinde Tayland’da düzenlenmiştir. Konferans sonunda “Herkes İçin
Eğitim Dünya Beyannamesi” ile “Temel Öğrenme Gereksinmelerinin Karşılanması için
Hareket Çerçevesi” başlıklı iki belge oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Herkes İçin Eğitim Dünya Beyannamesi, temel eğitimdeki genişletilmiş bakış açısı konusunda dünya ölçeğinde bir oybirliği oluştuğunu ve bütün çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarının bütün ülkelerde yeterli biçimde sağlanması konusundaki inancın bir kez daha tazelenmiş olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
Herkes İçin Eğitim Dünya Beyannamesi’nin 1nci maddesi temel öğrenme gereksinmelerinin karşılanmasıyla ilgilidir:
“Her insanın -çocuk, genç, yetişkin- kendi temel öğrenme gereksinmelerini karşılamak
üzere tasarlanmış eğitim olanaklarından yararlanabilmelidir. Bu gereksinmeler, hem temel
öğrenme araçlarını, hem de insanların varlıklarını sürdürmek, kapasitelerini sonuna kadar
geliştirmek, onurlu bir biçimde yaşamak ve çalışmak, kalkınmaya her anlamda katılmak,
yaşam standartlarını yükseltmek, bilgili kararlar vermek ve öğrenmeyi sürdürmek için gerek
duydukları temel öğrenimin içeriğini (bilgi, beceri, değerler ve tavırlar gibi) kapsar.”
Herkes için eğitim kavramı, temelde her bireyin temel öğrenme gereksinimlerinin karşılanmasını içermektedir. Bu kavramın kaynağını, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile kabul edilen “herkes eğitim hakkına sahiptir” ifadesi oluşturmaktadır. Aynı zamanda
eğitimin temel prensibi bireysel öğrenme özelliklerini dikkate almaktır. Bu nedenle yüksek zekâ özelliklerine sahip olan öğrenciler için eğitim programının farklılaştırılması gerekmektedir. Farklılaştırılmış eğitim olanaklarını sunmayı reddetmek demokrasi ve temel insan haklarıyla bağdaşmamaktadır. Bu bağlamda farklılaştırılmış eğitimin amacı bütün öğrencilerin kapasitesini sonuna kadar kullanmasını sağlamak ve gelişimini üst düzeye çıkarmaktır.
Üstün yetenekli çocukların doğuştan sahip oldukları kapasitelerini sonuna kadar ge96 |
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liştirmeleri için devlet, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Bu özellikteki çocuklar ancak temel eğitim ihtiyaçları karşılanırsa, topluma ve toplumun kalkınmasına önemli katkılar sağlayabilir. Bunun yanında üstün yetenekli çocuklara özelliklerine
uygun bir eğitimin verilmesi, onların üretken ve bilinçli evrensel bir dünya vatandaşı olmasını sağlayacaktır.
Ayrıca bu maddede geçen “öğrenmeyi sürdürme” ifadesinden, üstün yeteneklilere sunulacak eğitsel hakların ve olanakların kısa bir dönem için değil, bütün bir eğitim hayatı boyunca sunulması gerektiğini anlamı çıkarılabilir. Başka bir ifadeyle bu özellikteki
çocukların hem bugün hem de gelecekteki yaşam kalitelerini etkileyen eğitim süreçlerini devam ettirebilmeleri için sağlanacak hizmetlerin belli bir süreklilik arz etmesi gerekmektedir.
Beyannamenin 2 nci maddesi bireylerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
görüş oluşturmakla ilgilidir:
“Herkesin temel öğrenme gereksinmelerine hizmet etmek, mevcut durumlarıyla temel
eğitim vaatlerini yinelemekten daha fazlasını gerektirmektedir. Gerekli olan, yürürlükteki
uygulamaların en iyisi üzerine inşa edilmekle birlikte, mevcut kaynak düzeylerini, kurumsal yapıları, müfredat ve geleneksel hizmet sistemlerini aşan “genişletilmiş bir görüş” oluşturmaktır. Bugün bilgi alanında kaydedilen ilerleme ile benzeri görülmemiş bir iletişim kapasitesi arasındaki yakınlaşmadan kaynaklanan yeni olanaklar söz konusudur. Bunları, yaratıcı ve daha etkin kılma konusunda kararlı bir biçimde ele almak durumundayız.
Bu maddede belirtilen “herkesin temel öğrenme gereksinimlerine hizmet etmek” ifadesiyle akranlarından farklı olarak özel gereksinimleri olan çocukların eğitsel ihtiyaçlarına
dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda, özel eğitim kapsamında yer alan üstün yetenekli çocuklara sahip oldukları yetenek düzeylerine uygun, potansiyellerini geliştirici eğitim verilmesi yoluyla bu çocukların eğitsel ihtiyaçları karşılanabilir.
Gelişmiş ülkeler, milli eğitim sistemlerinde üstün yetenekli çocukların eğitimine çok
önem vermektedir. Bu gelişmiş ülkeler, sınırları içinde bulunan üstün yetenekli çocukları keşfetmek için uğraşmakta ve bütün imkanlarını bu çocukların gelişimleri için seferber
etmektedir. Bu sayede gelişmişliklerini devam ettirmektedirler. Gelişememiş ülkelerde ise
bütün çocukların eğitimle aynı kalıba sokulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu ülkelerde,
ortalama bir kapasiteye hitap eden eğitim müfredatı hazırlanıp, ortalamanın altındaki çocukları bu seviyeye çıkartma, ortalamanın üzerindeki çocukları da bu seviyeye indirgeme
yönünde bir anlayış hâkimdir. Bu tür eğitim sistemlerinde müfredatın altındaki seviyede olanlarla birlikte ne yazık ki üstün yetenekli çocuklar da uyum sorunu yaşamaktadır.
Üstün yetenekli çocuklar kendilerine son derece basit gelen müfredat nedeniyle motivasyonları kaybetmekte ve okuldan soğuyabilmektedir. Dolayısıyla zekâ geriliği olan çocuklar ne kadar kaynak oda ve bireyselleştirilmiş eğitim planına (BEP) muhtaç ise üstün yetenekli çocuklar da en az onlar kadar bu eğitsel haklara ihtiyaç duymaktadır.
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Beyannamenin 5nci maddesi eğitim araçlarını ve kapsamını genişletmekle ilgilidir:
“Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin temel öğrenme gereksinmelerinin çeşitliliği, karmaşıklığı ve değişken yapısı, temel eğitimin kapsamının genişletilmesini ve sürekli olarak yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir.
Gençlerin temel öğrenme ihtiyaçları çeşitlilik gösterir ve çeşitli sistemler aracılığıyla karşılanması gerekir.”
Demokratikleşme ve insan hakları alanlarındaki gelişmeler öğrenmenin de bireyselleşmesine, bireyin ilgi ve yeteneklerine odaklanılmasına, bireysel eğitim programları ve
okul çeşitliliğinin artmasına yol açmıştır. Çağdaş eğitim anlayışında, beceri düzeyinin
yükselmesi, bireyin kendini geliştirmesi ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanması ön plana çıkmıştır. Demokratik toplumlar çok çeşitli özelliklere sahip olan bireylerin
(üstün yetenekli olanlar dahil) tümüne gelişme hakkı sunar. Ayrıca bu toplumlarda sınırlı becerilerin değil, tüm gizilgüçlerin sonuna kadar gelişimine olanak sağlanmaya çalışılır.
Eğitimde ortalama standartlara ulaşma anlayışı, bireylere ortak özellikler kazandırma
gereksinimi ve eğitim hizmetlerini yaygınlaştırmak maksadıyla büyük grupla öğretim uygulamalarına öncelik vermektedir. Bu anlayış yüzünden eğitim, bireysel açıdan özel gereksinimlere göre düzenleme yönünden işlevini yerine getirememektedir. Özellikle öğrenme hızı ve yetenekleri yaşıtlarından üstün olan çocuklar bu uygulamalarla zarar görmektedir. Üstün yetenekli çocuklar daha ileri, karmaşık ve entelektüel çalışmalarda sırf
standart eğitim programının temellerini hızlı bir şekilde kazanmış olmaları nedeniyle yerinde saymaya zorlanmaktadır. Bu durum, üstün yetenekli çocuklar için bir anlamda cezalandırma etkisi yapmakta ve bireysel gizilgüçlerini geliştirmeleri engellenmektedir. Üstün yetenekli çocuklara, temel öğrenme becerileri kazandırıldıktan sonra daha karmaşık, daha ileri düzeyde öğretim sunulmalıdır. Başka bir ifadeyle, esnek ve farklılaştırılabilir bir program bu çocuklar için eğitsel bir ihtiyaçtır. Çünkü bu maddede belirtildiği üzere, her çocuğun ilgi, yetenek ve becerileri birbirinden çok farklıdır ve eğitim programlarının mümkün olduğunca temel öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilir şekilde düzenlenmiş
olması gerekmektedir.
Üstün yetenekli çocuklar düzenli sınıflarda akranları ile birlikte eğitim alırken, ilgili,
istekli ve yetenekli olduğu alanlarda daha geniş ve derin bilgi kazanmaları için müfredat
programı, bu çocuklar için genişletilmelidir. Bu yolla üstün yetenekli çocuklar normal sınıfta öğrendiği konularda ileri gidip daha geniş ve derin bilgiler elde edebilirler. Ayrıca
akranlarının öğrenemediği konularda da incelemeler, projeler ve denemeler yapıp, yeteneklerini geliştirme olanağı bulabilirler.
Beyannamenin 6ncı maddesi bireysel öğrenme gereksinimlerine göre öğrenme ortamını zenginleştirmekle ilgilidir:
“Çocukların öğrenme ortamını genişletecek bilgi ve beceriler yetişkinler için hazırlanan
öğrenme programlarıyla bütünleştirilmelidir.”
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Üstün yetenekli çocukların doğuştan sahip oldukları yetenek ve becerilerini geliştirebilmeleri için onların ilgilerini, potansiyellerini ve ihtiyaçlarını tatmin edecek bir eğitim
ortamı sunmak önemlidir. Çünkü bu öğrenciler normal sınıflarda resmi müfredatta yer
alan konuları hızlı bir şekilde öğrendikleri için çabuk sıkılırlar. Bu yüzden değişik tarzda
ve boyutta öğrenme olanakları sağlanarak araştırma, sorgulama ve problem çözmeye teşvik edici bir sınıf ortamı oluşturmaya özen gösterilmelidir (Smutny, 2000). Başka bir ifadeyle geleneksel öğretim metotlarının ötesinde üstün yeteneklilere sunulan öğretim zenginleştirmeli ve sınıfta uygulanan programda yer alan konulara üstün yetenekli öğrenciler için ek konular, projeler, ödevler eklenerek müfredat programının genişletilmesi sağlanmalıdır.
Beyannamenin 7 nci maddesi eğitimde ortaklıkları güçlendirmekle ilgilidir:
“Ulusal, bölgesel ve yerel eğitim yetkililerinin biricik görevi, herkes için temel eğitim sağlamaktır; ancak bu görevin gerektirdiği bütün insani, mali ya da örgütsel koşulları sağlamaları onlardan beklenmemelidir. Bütün düzeylerde yeni ya da yeniden canlandırılmış ortaklıklar gerekli olacaktır. Bunlar; öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer eğitim personelinin özel
rolü olduğu kabulüyle eğitimin bütün alt-sektörleri ve biçimleri arasında ortaklıklar; planlama, finansman, emek, iletişim ve diğer toplumsal sektörleri içeren devlet kuruluşlarıyla eğitim arasındaki ortaklıklar; resmi ve resmi olmayan kurumlar, özel sektör, yerel toplumlar,
dini gruplar ve aileler arasındaki ortaklıklardır.”
Üstün yeteneklilere yönelik farklılaştırılmış eğitim olanaklarının sunulması konusu sadece belli bir grubun değil, tüm toplumun derdi olmalıdır. İnsanlığın gelişmesinde
önemli role sahip üstün yetenekli bireyler, bulundukları ülkelerin ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik gelişmelerinin itici gücüdür. Bu bağlamda özel ve resmi kuruluşların üst
düzey yöneticileri, ülkelerin siyasi ve ekonomik karar alma noktalarına kadar yükselenler, teknolojik gelişmelerde esas görevi üstlenen araştırma-geliştirme birimlerindeki çalışanlar, icatlar yapan ve yeniliklere imza atanlar çoğunlukla üstün yetenekli bireylerdir.
Üstün yetenekli bireylerin ihtiyaçlarının karmaşık ve çeşitli olması, bu ihtiyaçların karşılanmasında çok sektörlü stratejileri ve genel kalkınma çabalarıyla bütünleştirilmiş hareketleri gerektirir. Üstün yetenekliler eğitiminin geliştirilmesinde pek çok tarafın eğitim
yetkilileri, öğretmenler ve diğer eğitim personeliyle işbirliği yapılmalıdır. Bu da, çok çeşitli paydaşların –ailelerin, öğretmenlerin, toplumun, özel şirketlerin, hükümet kuruluşlarının ve hükümet dışı kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının vb.– üstün yeteneklilere
verilecek haklar konusundaki çalışmalara etkin olarak katılmaları anlamına gelmektedir.
Beyannamenin 8 inci maddesi destekleyici bir politika içeriği geliştirmekle ilgilidir:
“Bireyin ve toplumun geliştirilmesinde temel eğitimin tam olarak sağlanması ve kullanılmasını olanaklı kılmak için toplumsal, kültürel, ekonomik sektörler arasında destekleyici politikalara gerek vardır.”
Silverman (1994), üstün yetenekli bireylerin “toplumsal definedeki bir maden” olarak
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görülmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu özellikteki çocukların bilişsel yetenekleri, ilgileri
ve duyarlılıkları erken yaşlarda iken keşfedilirse toplum ve bilimin kazançlı çıkacağı açık
bir gerçektir. Başka bir ifadeyle kalkınmakta olan toplumların böylesi nitelikli bireylere
ihtiyacı vardır. O halde toplum olarak bu “altın çocukları” kazanmak için gereken hassasiyet gösterilmelidir.
Üstün beyin gücü, bir toplumun kıt bir beşeri kaynağıdır. Beşeri sermaye olarak vurgulanan bu kaynak genelde eğitim yoluyla açığa çıkmaktadır. Bu nedenle ticari yaklaşımdan uzak bir şekilde yönetilmek durumundadır. Ayrıca bir ülke bu kaynaktan yararlanmak istiyorsa öncelikle işin felsefesine, bilgi birikimine ve bu doğrultuda entegre ve sürdürülebilir bir politikaya sahip olması gerekmektedir. Bu tür bir politikaya ve birikime sahip olmadan bu alanda başarılı olmak günümüz şartlarında mümkün görünmemektedir.
Bütün bu faktörler bir ülkede üstün yetenekliler eğitiminin sorumluluğunu hem kurum
olarak devlete hem de topluma yüklemektedir. Dolayısıyla bu alanda oluşturulacak devlet
politikası sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütülmelidir (Bilgili, 2004: 250).
Beyannamenin 9 uncu maddesi herkes için eğitimde kaynakların harekete geçirilmesiyle ilgilidir:
“Herkesin temel öğrenme ihtiyaçları geçmişte olduğundan daha geniş kapsamlı olarak
karşılanacaksa, mevcut ve yeni mali kaynakların -kamu, özel ve gönüllü- harekete geçirilmesi zorunlu olacaktır. Temel eğitim için ayrılan zaman, enerji ve paranın insana ve ülkenin geleceğine yapılabilecek en kapsamlı yatırım olduğu düşünülünce, toplumun bütün kesimlerinin bu alanda bir katkıda bulunabileceği açıktır.
Kamu sektörünün desteğini genişletmek demek ulusal kaynaklardan pay almayı bekleyen alanlar içinde önemli bir yer tutmakla birlikte eğitimin yegâne öğe olmadığının bilincinde olarak, temel eğitim hizmetlerine ayrılan mutlak ve oransal payları arttırarak devletin
insan gelişiminden sorumlu tüm organlarının kaynaklarına geniş kapsamlı destek sağlamak
demektir. Var olan eğitim kaynakları ve programlarının yeterliliğini artırmayı hedefleyen
ciddi çabalar, daha fazla kaynak üreteceği gibi yeni kaynakları da kendine çekebilecektir. Temel öğrenme gereksinmelerinin karşılanması için saptanan görevin aciliyeti, sektörler arasında kaynakların yeniden dağılımını gerekli kılabilir, örneğin askeri harcamalardan eğitim
harcamalarına bir kaynak aktarımı gerekebilir. Eğitim, bugün, her zamankinden daha çok,
toplumsal, kültürel ve ekonomik tasarının temel bir boyutu olarak görülmek zorundadır.”
Yaşadığımız yüzyılda, insan kaynağı en önemli milli servet haline gelmiştir. Bu kaynak
keşfedilip işlenmedikçe heba olur. Dolayısıyla bu kaynağın yerinde ve doğru kullanılması önemlidir. Eğitimin yüksek maliyetli ve geri dönüşü geç bir yatırım olduğu düşünüldüğünde eldeki imkanların getirisinin maksimum seviyede kullanılması adeta bir zorunluluktur. Başka bir ifadeyle, sosyal dinamikleri dikkate almadan ve mevcut kaynakları harekete geçirmeden eğitimde başarılı olmak günümüz global koşullarında mümkün değildir.
Clark (2002), üstün yetenekli bireyleri “olağanüstü gizilgüçlerinden dolayı, yüksek se-
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viyeli iş bitirme becerisi yüksek olan kişiler” olarak tanımlamaktadır. Bu özellikteki bireyler, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için yeteneklerine uygun eğitim programları ve hizmetlerine gereksinim duyarlar. Dolayısıyla üstün yetenekliler eğitimi devlet,
üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşların ortak çabaları ve katkıları ile yapılmalıdır. Bunun için toplumun bütün kesimlerinin bu alana katkıda bulunabileceği bir yapılanma ve ortak kaynakların harekete geçirilmesi gerekmektedir.
Problem çözme, analitik düşünebilme, yenilik yapabilme, farklı bakış açılarıyla soruna yaklaşabilme gibi beceriler iş dünyasında ihtiyaç duyulan becerilerdir. Bu beceriler aynı
zamanda üstün yeteneklilerin ayırt edici özellikleridir. İş dünyası ve özel sektör kuruluşları, mesleki-teknik eğitimin yanı sıra üstün yeteneklilerin eğitimine araç-gereç, mekân, ulaşım, barınma ya da daha genel olarak fon ve sponsorluk sağlama şeklinde destek verebilir. İş dünyasının rekabet ortamında, yaratıcı beyin gücü ihtiyacı ile üstün yetenekli bireylerin öğrenme ve gelişme ihtiyacı bir araya getirilebilirse sonuçtan her iki taraf da kazançlı çıkabilir. Bu yolla, öğrenciler yapay okul çevresi yerine, gerçek hayat şartlarının yer aldığı durumlar karşısında deneyim kazanarak öğrenme fırsatı bulabilir (Akarsu, 2004: 364).
Sonuç ve öneriler
Ülkemizde zihinsel engelli çocukların ihtiyaçları için devlet tarafından birtakım maddi destek ve eğitsel olanaklar sunulmasını takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Buna karşın, eğitim terazisinin diğer kefesindeki üstün yetenekli çocuklar grubunun aynı derecede
zorunluluk gösteren ihtiyaçları için ulusal düzeyde somut ve işlevsel çok az şey yapıldığı
kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Oysa geleceğimizin bilim ve devlet adamları, ulusal
ve uluslar arası liderleri bu gruptan çıkacaktır.
Üstün yetenekliler eğitiminin gelişimini engelleyen en büyük etken, anlayış eksikliğidir. Bu eksiklik yüzünden üstün yetenekli çocuklar, bilişsel potansiyellerine uygun bir eğitim alamamakta ve bu durum her türlü ihmalin zeminini oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde öncelikle üstün yetenekli çocuğa bakış açısı değişmeli ve onun bir birey olarak
gelişme hakkının bulunduğu kabul edilmelidir. Eğer bu konuda anlayış ve inanç eksikliği
giderilmezse çıkarılacak yasa ve yönetmelikler somut bir fayda sağlayamaz. Bu doğrultuda, eğitim politikalarının belirlenmesinden sorumlu yetkililerin ve ülkeyi yöneten üst düzey yöneticilerin eğitimde bireysel farklılıklara saygı duyması ve üstün yeteneklilere özel
haklar verilmesi gerekliliğine içtenlikle inanmaları gerekmektedir.
Üstün yetenekli çocukların bilişsel olarak sağlıklı gelişebilmesini ve toplumumuza en
üst düzeyde katkı sağlamalarını istiyorsak öncelikle bu doğrultuda işlevsel ve sürdürülebilir bir politikaya ihtiyacımız var. Başka bir ifadeyle, üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili tanımlama, tanılama, eğitme, izleme, istihdam konularında ülke ölçekli bir devlet politika geliştirerek uygulanabilir yasal bir çerçeve oluşturmalıyız.
Sonuç olarak insan hakları, çocuk hakları ve demokrasi kültürü konularında sağlaYetişkin Bildirileri Kitabı
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nan ilerlemeler günümüzde çağdaş toplum olmanın temel göstergeleridir. Türkiye’de üstün yetenekli çocukların eğitimi alanında kısa dönemde ilerlemelerin sağlanması için anlayış değişikliğine, yapısal yeniliklere ve uygulamada kararlılığa ihtiyaç vardır.
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MEDENİ KANUN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA
ÇOCUĞUN AİLE İÇERİSİNDE VELİSİNE KARŞI KORUNMASI
Gülçin Elçin GRASSINGER

Prof. Dr.,
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

ÖZET
Medeni Kanun velayet altındaki çocuğun velisine karşı korunması ile ilgili olarak
özel hükümler getirmiştir. Aile Mahkemeleri, bakmakta oldukları davalar ile ilgili olarak
ÇKK’daki koruyucu ve destekleyici tedbirleri uygulayabilecekleri gibi, Çocuk Mahkemeleri de MK’daki tedbirleri uygulayabileceklerdir. Çocuğun yüksek yararı tehlikede olduğunda koruma tedbirleri alınacaktır. Hâkim re’sen tedbir alabilir. Çocukla ilgili her kişi de
hâkime başvurabilir. Tedbir alınırken, tehlikeyi bertaraf edebilecek en hafif tedbirin tercih edilmesi, ölçülülük ve çocuğun yararının her şeyden önce dikkate alınması ve korunması, ana ilkelerdir. Çocuğun mahkemede dinlenmesinde ve görüşünün alınmasında da
onun üstün yararı dikkate alınıp, menfaatine uygun olmayan hallerde çocuğun görüşüne
başvurulmayabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Medeni Kanun, Çocuk Koruma Kanunu, çocuğun menfaati yüksek yararı, koruma tedbirleri, ölçülülük ilkesi, mk md.346, Mk md.347, Velayetin kaldırılması, çocuğun dinlenmesi.
Yöntem
Giriş kısmında açıklanan konu, Medeni Kanun, Çocuk Koruma Kanunu ve bu kanuna
bağlı olarak çıkarılmış yönetmeliklerdeki hükümler dikkate alınarak açıklanacaktır. Uygulama bakımından Yargıtay Kararlarına değinilecektir. Ayrıca Medeni Kanunun kaynağı olan İsviçre Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri ve İsviçre Federal Mahkemesi kararlarına da yer verilecektir.
Bulgular
1-Medeni Kanun’da, aile içerisinde çocuğun korunmasına ilişkin yer alan hükümleri
Çocuk Koruma Kanunu ve bu Kanuna binaen çıkarılmış yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca Çocuk Mahkemelerinde hâkimlerce uygulanacaktır. Benzer şekilde Aile Mahkemesi hâkimleri de, Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdeki koruyucu, destekleyici ve önleyici tedbirleri önlerine gelen uyuşmazlıkta uygulayabileceklerdir. Bu sebeple
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Medeni Kanun çerçevesinde çocuğun korunması hükümleri sadece Aile Mahkemelerini
değil, Çocuk Mahkemelerini de ilgilendirmektedir.
2-MK md.346’ın hâkime verdiği takdir yetkisi sebebiyle Medeni Kanun’da yer alan
tedbirlerle birlikte Çocuk Koruma Kanunundaki tedbirler bir arada uygulanabilecektir.
3- Çocuğun Korunmasında “çocuğun menfaati, onun üstün yararı” kavramı büyük
önem arz eder. Bu kavramın önemi ve içeriğinin belirlenmesi gereklidir.
4- Çocuğun korunması için alınacak tedbirlerde de çocuğun dinlenilmesi, ancak çocuğun menfaatine uygun ise, mümkün olacaktır. Diğer ifadeyle çocuğun menfaati gereği
dinlenilmemesi de söz konusu olabilir.
Tartışma
1-Medeni Kanunda yer alan tedbirlerin somut olay bakımından uygulanma alanlarının belirlenmesi. MK md.347 ile MK md.348’in uygulanırlık alanlarının tespiti.
2-MK md. 347 gereği çocuğun bir aile yanına verilmesi tedbirinde “aile” kavramının
nicelik ve nitelik bakımından anlamı.
3-Koruma tedbirlerinin uygulanırlığı ve denetimi bakımından sosyal çalışma görevlilerin işlevi. Sosyal çalışma görevlisi dışında hâkimin yararlanabileceği kişilerin belirlenmesi.
4-Türk uygulamasında, çocuğun dinlenilmesinin yarattığı sorunlar ve bu konuda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümlerinin doğru yorumlanması.
Giriş
Medeni Hukuk hükümleri çerçevesinde çocuğun korunması kavramı geniş anlamda
gerek velâyet altındaki, gerekse vesayet altına konulmuş çocukları kapsar. Velâyet altında
olmayıp vesayet altında bulunan küçüklerin korunması da, “çocuğun korunması” üst başlığının altında, velâyet altındaki çocukların korunmasının yanında ayrı bir alt başlık olarak yer almaktadır. Böyle bir ayrım uygulanacak hükümlerin belirlenmesi bakımından
önemlidir; Vesayet altındaki çocukların korunması hususunda kanun koyucu vesayet hükümleri altında (bkz. MK md.438 vd.) düzenlemeler getirmişken, velâyet altındaki çocukların korunması için MK md.346 vd ile md.360 vd.’daki tedbirleri öngörmüştür.
Çocuğun korunmasıyla ilgili olarak velâyet ve vesayet altındaki çocuk bakımından yapılan ayırımın birbiriyle karışmaması için doktrinde, velâyet altındaki çocukların korunmasına “dar anlamda çocuğun korunması” ismi verilmektedir.. Dar anlamda çocuğun korunması da yine kendi içinde çocuğun kişi varlığı ile mal varlığının korunması olarak ikiye ayrılır. Türk Medeni Kanunu’nda da bu ayırıma uygun olarak çocuğun kişi varlığı ile
malvarlığını koruyucu hükümler iki farklı grupta düzenlenmiştir; Çocuğun kişi varlığının korunması MK md.346-348 ve Çocuğun mal varlığının korunması MK md.360 -361
ve MK md.348. Görüldüğü gibi velayetin kaldırılması ile ilgili olan MK md.348’deki koru-
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ma tedbiri genel nitelikte bir tedbir olup hem çocuğun kişi varlığı hem de malvarlığı tehlikeye girdiğinde uygulanacak bir tedbirdir.
Özel hukuk boyutuyla olsa bile çocuğun korunması konusu, çok geniş bir alanı kapsadığından, tebliğimizin konusunu, Medeni Hukuk hükümleri çerçevesinde çocuğun kişi
varlığının aile içerisinde velisine karşı korunması olarak sınırlama gereği duyulmuştur.
Bu bakımdan aşağıda açıklanılan tedbirler sadece çocuğun velisi ile olan ilişkilerinde ve
veliye karşı uygulanabilecek tedbirlerdir.
Bu konuyla ilgili olarak şu hususu vurgulayalım ki, Medeni Kanun’da yer alan velayetin
kaldırılması koruma tedbirini sadece Aile Mahkemesi hâkimleri değil, Çocuk Mahkemesi
hâkimleri de uygulamakla görevlidirler. Nitekim ÇKK md.7/b.7’ye göre;
“Mahkeme, korunma ihtiyacı olan çocuk hakkında, koruyucu ve destekleyici tedbir
kararının yanında 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine
göre velayet, vesayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar vermeye yetkilidir.
I- Çocuğun kişi varlığının korunmasıyla ilgili alınacak koruma tedbirleri
A- MK md. 346
1- Genel olarak
MK md.346 hükmü hâkimin alabileceği en hafif tedbirdir. Bu madde hükmü uyarınca çocuğun menfaatini tehlikeye sokan hal, çocuğun ana babasının yanından alınmasına gerek kalmaksızın, hâkimin çocuğu veya ana babaya nasihat vermesi, onları uyarması veya çocuğa danışman tayin etmesi gibi nispeten hafif tedbirlerle bertaraf edilebilecek
türde tehlikedir.
2- MK md.346 hükmünün uygulanma koşulları
Hâkimin veli-çocuk ilişkisine, hafif bir müdahale şeklinde olsa bile, karışabilmesi için
çocuğun menfaatinin böyle bir müdahaleyi gerekli kılması gereklidir. Ana babanın, tek
başlarına ek bir yardım gelmeden veya uyarılmadan tedbir alamayacak durumda olmaları halinde, hâkim madde 346 hükmü gereği çocuğun menfaatini korumak için müdahalede bulunacaktır.
MK md.346 gereği alınacak tedbirlerin amacı, çocuğa yönelik tehlikeyi, çocuğu ana
babanın gözetiminden, etki alanından çıkarmadan bertaraf etmek olduğundan, MK
md.346’da, çocuk ana babanın denetimi, gözetimi altında kalmaya, onlarla birlikte yaşamaya devam eder. Ana- babanın hâkim tarafından uyarıldığı, kendilerine talimat verildiği hallerde veli olarak velâyet hakları sınırlandırılmış olmaz. Ancak çocuğa bir danışman atanmış ise çocuğa atanan danışmanın alacağı kararlara uyulması gerektiğinden
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keza hâkimin ana babaya belli bir işlemi yapmamaları hususunda talimat verdiği hallerde, ana babanın velâyet hakkından doğan hak ve görevlerini yerine getirmeleri fiilen sınırlanmış olacaktır.
3- MK md.346 çerçevesinde hâkimin alabileceği önlemler
MK md.346 hükmü hâkime alabileceği tedbirler bakımından çok geniş takdir yetkisi
tanımıştır. MK md.4 gereği hâkim takdir yetkisini kullanarak gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Tedbirlerin neler olabileceği hakkında MK md.346’da hiç bir açıklık yoktur. Buna
karşın kaynak İMK md.307/ III’ de, vesayet makamının alacağı tedbirler örnek kabilinden
sayılmıştır. Hükme göre ana babanın / koruyucu ana babanın, çocuğun uyarılması, çocuğun bakımı, gelişimi, yetiştirilmesi, okul eğitimi ile ilgili olarak talimatların verilmesi, konunun uzmanı kişi veya kurumların gerekli bilgi ve danışmanlık yapabilmeleri için yetkili kılınması şeklinde tedbirler alınabilecektir.
Türk Hukuku bakımından hâkimin takdir yetkisini kullanarak alabileceği tedbirlerin neler olabileceği konusunda kaynak İMK md.307 hükmü bir örnek teşkil edebileceği gibi, Çocuk Koruma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılmış Çocuk Koruma Kanunu’na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te
yer alan tedbirler de aynı şekilde hâkime yol gösterecektir. Nitekim ÇKKY md.8/ X ‘da
“Aile mahkemeleri, bakmakta oldukları davalar ile ilgili koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verebilir.” hükmü mevcuttur.
Hâkimin alabileceği tedbirler, sınırlı sayıda olmamak üzere, şunlardır;
a) Hâkim önüne gelen olayda, konuyu taraflarla birlikte görüşerek öğüt verebilir.
Hâkimin, kanun gereği veli-çocuk arasındaki ilişkiye müdahale edebilmesi imkânı olduğundan, somut durumun şartları buna elverişli ise, sadece taraflara öğüt ve nasihatte
bulunabilir. Henüz tehlikenin ortaya çıkmadığı dönemde ise, hâkim, olabilecek tehlikelere dikkat çekerek, veli ve çocuğa ne şekilde hareket etmeleri, hangi davranışlarda bulunmamaları, kaçınmaları gerektiğini bildirmesi yeterli olabilecektir. Bu önlem henüz gerçek
anlamda usulî prosedür başlamadan evvel olabilecek bir tedbirdir.
b) Hâkim uyarıda bulunur.
Hâkim, somut olay bakımından gerekiyorsa veliyi ve veya çocuğu uyararak, onlara
karşılıklı ailevi görevlerini hatırlatıp, bu görevlerini gereği gibi yerine getirmeleri hususunu hatırlatacaktır. Bu anlamda uyarı muhatabında psikolojik olarak ciddi etki bırakmalı
ve uyarıya kulak verilmemesi durumunda hâkimin daha ağır tedbirler alabileceği hissini
etkili bir şekilde verebilmelidir.
Uyarı, veli ve çocukla sınırlı olmayıp, çocukla aynı evde yaşayan diğer yakınlarına,
onunla birebir ilişkideki arkadaş ve öğretmenlerine de yapılabilir.
c) Hâkim çocuğa ve veliye talimat verebilir.
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Talimat aynı uyarıda olduğu gibi çocuğun sağlıklı gelişimini tehlikeye düşürebilecek
bir eylemin tekrarlanmaması ve/ veya çocuğun menfaati için belirli bir şekilde davranılması gerekliliğini belirtir. Uyarıda, dikkat çekilerek, uyarılan şekilde davranılmaması halinde ortaya çıkacak tehlikeler göz önüne konulurken, talimatta tehlikenin ortaya çıkmaması için mutlaka yapılması veya yapılmaması gereken hususlar belirtilir.
d) Hâkim, Çocuk Koruma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılmış olan Çocuk Koruma
Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte yer alan tedbirleri de, kıyasen uygulayabilecektir.
Yukarıda da ifade edildiği üzere Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesinin 10. fıkrasına dayanarak hâkim, yaptığı uyarı veya verdiği talimatların denetlenmesini ve uygulanırlığını sağlayacak danışman
ve denetçi atayabilir
Denetçi, hâkime belirli aralıklarla rapor vermek suretiyle alınan tedbirlerin yerinde
olup olmadığını, daha ağır bir tedbirin alınması gerekip gerekmediği ya da mevcut tedbirin artık uygulanmasına ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunda görüşlerini aktaracaktır. Danışman ise alınan tedbirin uygulanırlığının sağlanmasında çocuğa ve ana babasına
yol gösterecek, fikir verecek, destekleyecektir.
Danışman ve denetçinin görevleri sınırlandırılamaz. Her somut duruma ve ihtiyaca
göre farklılık taşır. Ancak genel itibarıyla denetçi ve danışmanlar, alınan koruma tedbirlerinin gerçek amacına ulaşabilmesi için danışmanlık, rehberlik görevini yerine getirecekleri gibi, tedbir kararı vermiş mahkemeye de düzenli aralıklarla rapor vermek suretiyle tedbirin ne surette etkili olduğu, bu tedbirin kaldırılması veya süresinin uzatılması ya da bir
başka tedbir alınmasının gerekip gerekmeyeceği hususunda hâkimi bilgilendireceklerdir.
MK md.346 gereği atanan denetçi ve danışman çocuğu hukuken temsil etmez. Sadece çocuğun davranışlarını sürekli gözlemleyerek onu kontrol eder. Denetçinin görevlerini, onu atayan hâkim belirleyecektir
Denetçi ve danışmanın çalışma şekli ve görevleri hususunda aile mahkemesi hâkimi,
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
md.25 ve keza ÇKKY md.18’deki hükümlerden de kıyasen yararlanabilecektir1.
B- Çocuğun velinin yanından alınarak bir aile veya kuruma yerleştirilmesi
1-Genel olarak
Çocuğun ana-babasının yanından alınması, çocuk-aile ilişkisine müdahale teşkil ettiği gibi çocuk ailesinin yanından alındığı için velisi ile doğal iletişim bağı da zayıflayacak
hatta kopabilecektir. Bu açıdan 347. maddede yer alan tedbire ancak, çocuğun sağlıklı ge-

1) Elçin Grassinger, Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler, İstanbul, 2009: 120 vd.
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lişimi için ana babasından belirli bir süre ile uzaklaşması gerekiyorsa, başvurulacaktır2.
MK md.347 uygulanması bakımından çocuğun, velisinin yanından alınıp bir aile veya
kuruma bırakılması için mutlaka mahkeme kararına ihtiyaç olduğundan, ailenin kendisinin çocuğu bir aile veya kuruma bırakmaları, madde 347 kapsamında değerlendirilmez.
2-MK md.347’nin uygulanma koşulları
MK md.347 hükmünde çocuğun yerleştirilmesi için iki ana sebep düzenlemiştir. Bunlardan biri 347.maddenin ilk fıkrasındaki durum, diğeri ise ikinci fıkrada yer alan düzenlemedir.
a) MK md. 347/I Hükmü
MK md.347/I‘de koruma tedbirine başvurulabilmesi için iki ayrı sebep öngörülmüştür; Bunlardan ilki çocuğun bedensel ve / veya zihinsel gelişiminin tehlikede bulunması,
diğeri ise çocuğun manen terkedilmiş olmasıdır.
Manen terk edilmişlik çocukta gerek kalıtımsal olarak mevcut olan, gerekse çevresel etkilerle ortaya çıkan sosyal olmayan, çevreye uyum gösteremeyen davranışlardır. Çocuğun
manen terk edilmişliğinin en çarpıcı yanı, yardıma muhtaç olduğu açık olan çocuğa karşı
velisinin (kusurlu veya kusursuz) kayıtsız olmasıdır3.
MK md. 347’nin uygulanma alanına örnek olarak çocuğun aile içinde cinsel veya bedensel tacize uğraması, istismar edilmesi, ana babanın şahsi veya evliliklerinden kaynaklanan sorunları olduğu için çocukla uygun tarzda ve gerektiği şekilde ilgilenememeleri4,
özel ihtimam gerektiren çocuğun varlığı halinde velinin bu duruma çaresiz kalması, çocuğun hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın sosyal yaşantıya uygun davranışlar
gösterememesi, kendini kontrol edememesi, uyuşturucu maddelere veya intihara eğilimli olması, çocuğun bedensel ya da zihinsel özrü sebebiyle özel eğitim alması gerekmesine rağmen velinin ihmalkâr davranışı5, ailenin, anne veya babadan birinin ölmüş olması veya hastalığı, yaşadıkları yerin özellikleri gereği çocuğu bakıp eğitme imkânının olamaması verilebilir.
b) MK md.347/II
MK md.347/II’de velinin çocuk üzerinde otoritesini kaybetmesi söz konusudur. Öyle
ki, artık onun çocuğu terbiye etmesi, eğitmesi, aynı çatı altında birlikte yaşama imkânları
2) BGE 120 II 384; ZVW, 1960, 137 Nr.18, karara göre çocuğun bedensel ve ruhsal gelişiminin tehlikede olması ve yetkili makamın veliyi uyarmasına rağmen, uyarıların sonuçsuz kalması durumunda (eski İMK 284
= yeni İMK 310/I = MK md.347) koruma tedbiri alınır; ZVW, 1962, 135 N.37. Belirtelim ki, Çocuk Koruma
Kanunu md. 5/b.c ve bu kanuna dayanarak çıkarılmış bulunan ÇKKY md. 8/b.12’de koruma tedbiri olarak
hâkimin diğer tedbirler yanında kurumda bakım veya barınma kararı alması hükmü mevcuttur.
3) BGE 70 IV 118 (Erw.,4, 124); 71 IV 203 Karara konu olayda Federal Mahkeme, çocuğun (eski İMK md.284,
yeni İMK md.310 gereği) bir kurumda yaşarken herhangi şahsi bir geliri olmamasına rağmen ana babasının
çocuğun bakım giderlerine katılmamasını, çocuğun manen terk edilmesi olarak kabul etmiştir.
4) Ahlâki açıdan zaafları olan kız çocuğunu velinin koruyamaması, çocuğu disiplin altına alamamaları, ZVW
1962, 135 N.37.
5) ZVW 1962, 138 N.39; BGE 117 Ia 29 (Erw.7, 34-35).
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ya çok azalmış veya hiç kalmamış olmalıdır. Bu durum çocuktan kaynaklanan nedenlerle
ya da velinin normal terbiye tarzına rağmen çocuğun aşırı ve haksız olarak aşırı tepki vermesinden doğabilir. Örneğin ana baba çocuk ilişkisindeki karşılıklı saygı ve sevginin tükenmiş olması nedeniyle çocuk isyankâr davranır. İsviçre Federal Mahkemesi önüne gelen bir örnek olayda boşanma neticesi velâyeti alan babanın yanında yaşayan çocuğun,
babası ile anlaşamadığı için evden kaçması durumunda MK md.347/II’ye tekabül eden
(eski İMK md.284/II) hükme göre tedbirin uygulanmasına karar verilmiştir6.
3- MK md. 347’nin hukuki sonucu
Her ne kadar kanun koyucu MK md. 347’de ve kaynak kanunda da (İMK md.310) aileden söz etmekte ise de, bunu, çocuğun menfaati ve somut durumun koşulları dikkate
alınarak çocuğun yanında mutlu olacağı ve ona bakabilecek kişi veya kişiler olarak anlamak gerekir. Bu nedenle çocuğun tek başına yaşayan kişinin yanına verilmesi de mümkün olacaktır7. Zira önemli olan, çocuğun yanında mutlu olarak yaşayabileceği, çocuğun
menfaatini koruyabilecek güce sahip bir kişi ile birlikte olmasıdır. Bu kişi çocuğun akrabalardan biri (büyükanne, dede gibi) olabileceği gibi, çocuğa bakacağı belli olan ve çocukla uzun süredir yakınlığı bulunan bir aile de olabilir. Çocuğun çevresinde onun bırakılabileceği kişi veya aile yok ise bu takdirde çocuk, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu aracılığı ile yetkili kuruluş veya koruyucu aile yanına yerleştirilecektir.
MK md. 347 gereği çocuğun ana babasının yanından alınıp bir aile veya kuruma yerleştirildiğinde, ana babanın veli sıfatı devam eder ve kural olarak velinin velâyet hakkından doğan hak ve görevlerinde de bir değişiklik olmaz8. Sadece velâyete bağlı olan çocuğun oturma yerini belirleme hakkı, koruma tedbiri nedeniyle mahkemece velinin elinden
(tasarrufundan) alınır. Ayrıca çocuk velisi ile birlikte oturmayacağından, çocuğun bakılma ve yetiştirilmesi keza bu konularda karar verme imkânı, çocuğa fiilen bakan ve gözeten aile veya kurum olacağından, velinin çocuğa bakma ve eğitme hak ve yetkisi, kendiliğinden sınırlanmış olur.
Çocuğun ana babasının yanından alınması sonucunda, velayetin kaldırılmasında olduğu gibi, MK md. 323 hükmüne göre, çocukla ana babanın kişisel ilişki kurma hakkı doğacaktır (Bkz. aşağıda “Velayetin kaldırılmasının sonuçları” kısmına).
Çocuğun ana babasının yanından alınarak bir başka kişi veya kuruma yerleştirilmesi
tedbiri en hafif tedbir olan uyarma, talimat verme tedbiri ile velayetin kaldırılması tedbiri
6) BGE 94 I 97.
7) Silbernagel/Wäber Familienrecht, II.Abteilung, Die Verwandtschaft, 2. Auflage, Bern 1927 Art.284 N.12.
Yazarların yaşadığı dönemde dahi (yirminci yüzyıl başları) bu sonucun kabul edildiği göz önüne alınacak
olursa, günümüzde tek yaşayan pek çok kişinin, sadece klasik anlamda aile vasfını taşımadığı için ve çocuğun
menfaati gerektirse dahi, çocuğa bakamayacağını kabul etmek, kabul edilemez bir muhafazakârlıktır.
8) Y. 2. HD. 08.05.2003, 5839/6824 (Gençcan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde 1-351, C.1, Ankara,
2004. 1570), kararda, çocuk koruma amaçlı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna verilmiştir. 2828
sayılı Kanun gereğince alınan koruma kararları tedbir niteliğinde olup, velâyet hakkını ortadan kaldırmaz,
denilmektedir.
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arasında orta hafiflikte bir tedbirdir. Velayetin kaldırılması için gerekli şartlar gerçekleşmediği fakat çocuğun velisi ile birlikte yaşaması çocuk açısından uygun olmadığı durumda MK md.347’deki tedbir alınmalıdır.
Öte yandan velayetin kaldırılması talep edilmiş olsa bile, hâkim velinin velayetten doğan görevlerini yerine getirdiği fakat çocuğun velisi ile birlikte aynı çatı altına yaşamasının çocuğun menfaatine uygun olmadığına kanaat getirecek olursa, velâyetin kaldırılması
talebi reddedilmesine rağmen MK md.347 gereği çocuğun bir aile veya kurumun yanına
bırakılmasına karar vermesi mümkün olabilecektir9. Zira, koruma tedbirlerinin alınmasında hâkimin sadece çocuğun menfaati için ölçülülük ilkesi çerçevesinde hareket edecek
olması, koruma tedbirlerinin alınması için açılan davanın nizasız kaza olması ve hâkimin
koruma tedbiri alınabilmesi için re’sen harekete geçebilme imkânı hâkimin, tedbir kararı isteyen tarafın talebi ile bağlı olmaksızın çocuğun menfaatine uygun bir tedbir kararı vermesine olanak sağlayacaktır. Daha ağır bir tedbirin alınması için örneğin velâyetin
kaldırılması talebiyle açılan davada, hâkim daha hafif nitelikteki diğer tedbirlerin çocuğun menfaatine daha uygun olduğunu tespit ederse, yukarıda belirttiğimiz gerekçelerin
dışında HUMK md.74/son c. gereği hafif nitelikte bir başka tedbire hükmedebilecektir10.
Hâkim çocuğu kendi ailesinin yanından alıp, yanına yerleştirilecek kişi veya kuruma
koymadan evvel veliyi11 ve iradesini beyan edebilecek, arzularını ve ihtiyaçlarını anlatabilecek olgunlukta olması halinde çocuğu dinleyecektir12.
Biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi MK md. 347 gereği çocuk ana babanın yanından
alınıp bir aile veya kurumun yanına yerleştirildiğinde velinin çocukla birlikte yaşama ve
ona bakıp, yetiştirme görevlerini yerine getirmesi fiilen elinden alınmış olmaktadır. Ancak velayet hakkı alınmadığından, çocuğu temsil etme, çocuğun eğitimi konusunda karar verme hak ve yetkileri devam etmektedir. Eğer veli sıfatını haiz ana baba velayetten
doğan hak ve yetkilerini kullanamıyorlar, örneğin çocuğun kanuni temsilcisi olarak gereği gibi hareket etmiyorlar ya da çocuğun yanında yaşadığı aile veya kurumla işbirliği içinde çocuğun menfaatleri için çaba göstermiyorlar ise bu takdirde velâyet hakkı da ellerinden alınacaktır. İşte böyle bir ihtimalde MK md.348’de yer alan yaptırım, koruma tedbiri devreye girecektir.

9) Hegnauer, Das Familienrecht, 2. Abtl., die Verwandtschaft, 1.Teilbd., das eheliche Kindesverhältnis, Art.
252-301 ZGB, 3. Aufl., Bern, 1964 , Art.284 N.41; BGE 54 II 69.
10) Bu yönde Y. 2 HD. 30.12.1975, 9587/9916 (Yetik, Açıklamalı İçtihatlı Nüfus Velayet Vesayet Nafaka, Ankara, 2007: 234) Karara göre “… Gerek kanun koyucunun bu hükümleri düzenlemekteki amacı, gerekse küçüklerin korunması ilkesine kamu açısından verilen özen ve değer gözetildiği takdirde şartları varsa hakim bu
konuda her çeşit tedbiri re’sen de alabilir. Bunun tabii sonucu olarak ana babanın mahkemeye başvurması bir
dava olmayıp, hakimi tedbir almak konusunda uyarma niteliğindedir. Onun için hakim gerçekleşen duruma
göre karar vermekle yükümlü ve görevli olup, tarafların arzu ve istekleriyle bağlı değildir…”
11) ZVW 1962, 133 N.36.
12) Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5 Aufl., Bern, 1999, N.27.41; Hegnauer-BK Art. 284 N. 69; Honsell/ Vogt/ Geiser (Breitschmid) Basler Komm., Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 3.Aufl., Basel-GenfMünchen, 2006 Art.310 N.1.
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C- MK md. 348 velayetin kaldırılması
1- Genel olarak
Velâyetin kaldırılması için velâyet hakkının gereği gibi ifa edilememesi, velinin
velâyetten doğan görevlerini kendisinden ya da çocuğun şahsından kaynaklanan bir nedenle yerine getirememesi yüzünden çocuğun ana babasıyla birlikte bulunmasının, onun
sağlıklı gelişimini esaslı surette ve sürekli olarak tehlike altında bırakması gerekmektedir. Bununla beraber velâyet hakkının kötüye kullanılması tek bir kerelik eylem sonucu
olsa bile, bunun çocukta bıraktığı olumsuz etki uzun süre devam edecek ise tek bir eylem,
velâyetin kaldırılması için yeterli olacaktır. Velâyet hakkının kaldırılma sebepleri her iki eş
için ortaya çıkmışsa her iki eşten birden alınabileceği gibi, eğer kaldırma sebebi sadece bir
eş için söz konusu ise, velâyet hakkı sadece o eşten alınır.. Zira velâyet hakkı, ana ve babadan her birine ait bağımsız hak olduğundan, velâyet hakkından doğan görevleri hangi taraf yerine getirmemişse sadece ondan velâyet alınacak, velâyet hakkı alınmayan eş ise tek
başına bu hakkı kullanacaktır13. Eğer eşlerden sadece biri için velâyetin kaldırılma sebepleri ortaya çıkmış olmasına rağmen, diğer eş, bu eşin eksikliklerini tamamlayabiliyor ve
çocuğun sağlıklı gelişimi hiçbir surette etkilenmiyorsa velâyet hakkı kaldırılmayacaktır14.
2- Velayetin kaldırılma sebepleri
a) Velinin deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerle
velâyetin kaldırılması MK md.348/b.1.
MK md.348/I,b.1’deki sebeplerin ortak özelliği, velinin velâyet görevini gereği gibi
ifa edememesinde kusurunun olmamasıdır. Hükmün amacı, fiilen ve sürekli olarak15
velâyetten doğan görevlerini yerine getirmede kifayetsiz olma, yetersiz kalma, velâyetin
veli olma sorumluluğunun üstesinden gelememe nedeniyle çocuğun menfaatlerini sağlama ve korumada etkisiz kalan ana babanın elinden velâyet hakkını almaktır.
Velinin, çocuk ile bir arada bulunmaması nedeniyle (kanunun deyimiyle ana babanın
bir başka yerde bulunması) onunla uzun bir süre boyunca ilgilenemeyecek olması; hastalık sebebiyle çocukla ilgilenememesi16; ana babanın nerede olduklarının bilinememe13) Hegnauer-BK Art. 285 N. 35; Honsell/Vogt /Geiser (Breitschmid) Art. 311/312 N. 12;; Köprülü /Kaneti
Aile Hukuku, Istanbul, 2.bası, 1989, 259; İnan Çocuk Hukuku, Istanbul, 1968, 147; Oğuzman /Dural, Aile Hukuku, 3.bası, Istanbul, 2001, 319; Akıntürk Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, C.2, 10.bası, İstanbul, 2006,
453; SJZ 1982, 112; 82 II 181; ZVW 1963, 113 N.23; BGE 67 II 9, karara göre ana babadan velâyetin kaldırılması için açılan davada kadının kocası tarafından temsil edilmesi söz konusu olamaz.; Y.2 HD. 18.01.1995,
13131/ 519 (Yetik, 234).
14) Tuor/ Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 12. Aufl., Zürich Basel- Genf,
2002, 455; Hegnauer-BK Art.285 N.22a ve 23; Hegnauer, Die Entziehung der elterlichen Gewalt gegenüber
später geborenen Kindern (Art.311 Abs.3 ZGB), ZVW 1978, 139; BGE 96 II 69.
15) Buradaki süreklilik ile kastolunan, ortaya çıkan sebep örneğin yurtdışında yaşama veya hastalık ( bu durum geçici olsa bile), sebebin varlığı süresince velâyet görevinin kullanılamıyor olmasıdır, BGE 119 II 9 (Erw.
4b, 11).
16) Velâyetin kaldırılması için açılan davada, davalı velinin ruhsal yönden hasta olmasının velâyetin kaldırıl-
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si; yaşlarının küçüklüğü sebebiyle ana babanın deneyimsiz olmaları; bedensel veya ruhsal bakımdan çocuğu yetiştirmeye elverişli yapıya sahip olamamaları; ana babanın arasındaki evlilik ilişkisinin, çocuğun bakım ve yetiştirilmesi için gerekli koşulları sağlayamayacak ölçüde sarsılmış olması ya da velinin normal saatlerde çalışması gerektiğinden özel
bakım ihtiyacında olan çocuğuna bakamayacak olması17 gibi etmenler18 velâyet hakkının
kaldırılmasına sebep olur.
Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi veli sıfatını taşıyan ana babadan sadece birinin
çocukla fiilen ilgilenemeyecek ölçüde başka yerde bulunmasına rağmen diğer eşin bu eksikliği tamamlayabildiği durumlarda ise velâyetin kaldırılması söz konusu olmayacaktır19.
Kısıtlanmış olma da velayetin kaldırılma sebebidir. Her ne kadar MK md.348’de açıkça zikredilmemiş olsa da, tasarı gerekçesinde açıkça yer aldığı gibi 20, doktrinde de kısıtlanmanın velayetin kaldırılma sebebi olduğu kabul edilmektedir21.
b-Velinin çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması sebebiyle velâyetin kaldırılması
Ana babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya velâyetten doğan görevlerini ağır
biçimde savsaklaması kasıt veya ağır ihmali gerektiren davranış biçimleridir. Velinin çocuğun fiziksel, psikolojik, sosyal, duygusal her türlü gelişimini engellemek suretiyle onu
ihmal ve istismar etmesi de velâyetin kaldırılması sebeplerinden biri olacaktır.
İstismar, fiziksel, duygusal ya da cinsel olabilir. Ancak Fiziksel istismarın etkisi geçse
dahi, ondan sonra devam eden psikolojik etkinin giderilmesi çok güç olduğundan, cinsel
taciz gibi psikolojik etkisi çok uzun süreli durumlarda, çocuğun korunması için velâyetin
kaldırılması gerekir.
Ana ve/veya babanın çocuğun ahlâki gelişimini olumsuz yönde etkileyecek ahlâka aymasına sebep olabilmesi için bu rahatsızlığın, çocuğun gelişmesi, eğitimi, ruhsal sağlığı yönünden sakınca yaratması gerekir. Bu nedenle velideki ruhsal bozukluğun çocuk açısından sakınca yaratıp yaratmayacağı hakkında rapor alınarak velâyetin kaldırılması hususunda sonuca varılacaktır, bkz. Y. 2HD. 18.06.2001, 819/9535
(Gençcan, 1586).
17) Çocuğun astım olması, velâyet hakkı sahibi babanın ise gece çalıştığı ve küçüğe yeterli zaman ayıramadığı gerekçesiyle velâyet hakkı kendisinden alınmıştır, bkz. Y.2HD. 06.05.2003, 3684/ 6706 (Özuğur 530 =Gençcan, 1593).
18) Y. 2. HD. 9.5.2002, 5376/6107 (Gençcan 1584); Zihinsel özürlü olup da velâyet hakkı kendisine bırakılmış
olan babanın, çocuğu annenin evinin önüne bırakması, baba yönünden velâyet hakkının ağır ihmalini oluşturur, denmiştir; Y.2 HD.16.10.2000, 11774/ 12287 (Özuğur, Velayet-Vesayet-Soybağı ve Evlat Edinme Hukuku, Ankara, 2003, 557-558), kararda “Velâyet hakkını kullanmaktan kaçınan ve küçüğü hastanenin bahçesine terk eden anneye velâyet hakkı verilmez” denilmektedir. Benzer yönde Y.2 HD. 05.07.2000, 7540/9281
(Özuğur, 559).
19) Elçin Grassinger 173
20) “… velâyet görevinin yerine getirilmesini engelleyen sebepler sınırlayıcı sayıda olmadıkları için, bu maddede, yürürlükteki metinden farklı olarak, yer almayan “kısıtlılık da” velâyet görevinin gereği gibi yerine getirilmesini engelleyen sebepler arasında değerlendirilecektir” Türk Medeni Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi, T.C.
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999, 143.
21) Oğuzman/ Dural 314; Akyüz, Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 3395, Ankara, 2000, 286; Y.2 HD., 16.05.2000, 3360/ 6401 (Özuğur, 591-592); Y. 2. HD.
08.10.1992,9041/9789 (Özuğur, 57).
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kırı bir hayat tarzı sürdürmeleri, velâyet hakkı anneye ait olup da, annenin evlilik dışı birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kız çocuğuna uygunsuz davranışlarda bulunmasına annenin ses çıkarmaması22, ana babanın bedensel veya zihinsel özürlü çocuğun gerekli eğitimi almasına imkân tanımamaları23, zihinsel özürlü çocuğa bakmamaları24, çocuğu, zorunlu olan ilköğretime yollamamaları25, çocuğun meslek eğitimi almasına engel olmaları26, dilenciliği yaşam biçimi haline getirmeleri, ana veya babanın küçük çocuğunu çok
uzun süre üçüncü bir kişi yanında bırakmış olması ve bakım ve eğitiminin bu kişi tarafından sağlanıyor olması27, zorunluluk yokken annenin velâyeti altındaki çocuğu çocuk
yetiştirme yurduna yerleştirmesi28, annenin çocuklarına göstermesi gereken yeterli ilgiyi
göstermemesi29, hastalıklı çocuğa gereken tedaviyi yaptırmaması, ana babanın çocuğu yetiştirme ve eğitme şekillerinin hatalı oluşu nedeniyle çocukta kişilik bozukluğunun görülmesi veya böyle bir tehlikenin ciddi surette söz konusu olması, velâyet hakkı kendisine verilmiş babanın küçüğü yanına almayıp, çocuğun yıllarca annesinin yanında kalmış olması30 MK md.348/I, b.2 için örnek teşkil eden hadiselerdir. Buna karşın velâyet hakkını tek
olarak üstlenmiş olan annenin, evlilik dışı bir başkası ile yaşaması, velâyetin alınması için
tek başına yeterli sebep teşkil etmemektedir31.
Terbiye maksatlı olsa dahi çocuğun ana babası tarafından dövülmesinin, şiddete maruz kalmasının, onun yetiştirilmesi için gerekli terbiyeyi sağlayacak araçlardan olmadığı
özellikle vurgulanmalıdır. Bu itibarla Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere, çocuğun
velisi tarafından dövülmesi veya şiddete maruz kalması, veliyi bu davranışta bulunmaya
22) Y. 2. HD. 03.03.2003, 1468/ 2770 (Gençcan 1580).
23) Bu durum, ana babanın deneyimsizliği veya bilinç düzeyinin yeterli olmayışından kaynaklandığı takdirde
MK md.348 /I, b.1 bu başlık altına, ama ana babanın durumu görmeleri ve gereken tedbirleri alma imkânları
olmasına rağmen, duyarsızlıkları ise bu maddenin ikinci bendi kapsamında değerlendirilecektir.
24) Y. 2. HD. 09.05.2002, 5376/6107 (Gençcan 1584 =Kazancı-Otomasyon) Karara göre tarafların müşterek
evliliklerinden olma ve boşanma kararı ile velâyeti babaya verilen zihinsel özürlü çocuğun baba tarafından
davalı annenin evinin önüne bırakılması velâyet hakkının ağır ihmalini oluşturur.
25) Y. 2. HD. 14.09.2000, 9763 / 10306 (Özuğur, 599 =Gençcan 1581) Karara göre “... davalı velâyeti kendisinde olan çocuğu zorunlu olan ilköğretime kaydettirmeyip göndermediği... ilköğretim parasız olup davalının
davranışı velâyet görevini ağır ihmaldir...”; Y. 2 HD. 21.03.1994, 2167/2768 (Özuğur, 597).
26) ZVW 1962, 17, N.3; BGE 86 II 213.
27) Olayda velâyet hakkı annede olan çocuk onbir yıldan beri üçüncü bir kişi yanında yaşamış olduğundan,
annenin MK md.348/I, b.2 çerçevesinde velâyet hakkını ağır surette ihlal ettiği sonucuna varılmıştır, bkz. Y. 2.
HD. 14.06.2004, 6832/ 7872 (Kazancı-Otomasyon).
28) Y. 2. HD. 13.05.1985, 4405/4618 (Şener, Her Yönü İle Vesayet ve Velâyet Hukuku, Ankara, 1996, 284-285)
Kararda velâyet kendisinde olan ve yeniden evlenen davalı anne, küçük çocuğun babasını (eski kocasını) ölmüş gibi göstererek çocuğu yetiştirme yurduna yerleştirmiştir. Bu durumda velâyetin anneden alınmasına karar verilmiştir.
29) Y. 2. HD. 04.03.2003, 196 / 2816 (Kazancı-Otomasyon); Y. 2HD. 10.3.2004, 1970/ 2973(Kazancı-Otomasyon), Karardan anlaşıldığı üzere, boşanma davası sonucu velâyet hakkını alan annenin, eski eşinin de rızasıyla müşterek çocuklarını boşanma kararından sonra Türkiye’de babaanne ve dedesinin yanında bırakıp okul
çağına kadar yanına almamasını, anne bakım ve şefkatine muhtaç çocuğun manen terk edildiği anlamına geleceği ve velâyetin anneden alınması sonuncu doğuracağı ifade edilmiştir.
30) Y. 2. HD. 25.5.2004, 3568/ 6730 (Kazancı-Otomasyon).
31) Y. 2. HD. 16.04.2003, 4523/ 5537 (Kazancı-Otomasyon) Kararda isabetli olarak kocası ölmüş ve velâyete
tek başına sahip annenin bir başka erkekle birlikte yaşadığı durumda, bu kişinin çocuklara karşı olumsuz davranışlarda bulunduğu ispat edilememişse, anneden velâyetin alınmayacağı belirtilmiştir.
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sevk eden sebep ne olursa olsun,–eğer md.346 veya 347’nin bir çözüm getirmeyeceği belli ise-, velâyetin kaldırılması için bir sebep olacaktır32.
Veli sıfatını taşıyan annenin ruhsal sağlığının yerinde olmaması veya akli veya bedensel gelişimi nedeniyle karşı koyabilme gücüne sahip olamamasından dolayı, çocuğun,
anne tarafından değil de, onunla birlikte yaşayan kişi tarafından dövülmesi veya şiddete
maruz kalması halinde, annenin bu duruma karşı koyamaması, ses çıkarmaması, kolluk
kuvvetlerine veya mahkemeye başvurmaması, çocuğuna karşı yönelmiş tehlikeyi bertaraf
edebilme gücüne sahip olmadığı anlamına geldiğinden, velâyet hakkı elinden alınacaktır.
c-Velâyet hakkına sahip ana veya babanın bir başkasıyla evlenmesi
MK md. 349 hükmü uyarınca “Velâyete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi,
velâyetin kaldırılmasını gerektirmez. Ancak, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velâyet
sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velâyet kaldırılarak çocuğa vasi de
atanabilir”.
Sadece velâyete sahip eşin yeniden evlenmesi bizatihi velâyet hakkının elinden alınması için bir sebep olmaz33. Keza çocukların da yeni evliliği istememeleri tek başına velâyetin
kaldırılma sebebi değildir. Velâyetin kaldırılması için yeniden evlenme nedeniyle çocuğun menfaatlerinin somut olarak önemli ölçüde tehlikeye düşmüş, zedelenmiş olmalıdır.
Hatta öyle ki, somut durum bakımından MK md. 346 ve md. 347 tedbirlerin uygulanması çözüm olamamalıdır.
Veli yeni eşinin (yani çocuğun üvey ana veya babasının) çocuğa karşı kötü davranması
durumunda buna ses çıkarmaz ve çocuğun mal veya kişi varlığını olumsuz etkileyen davranışlarına kayıtsız kalırsa, çocuğunun menfaatini korumada gösterdiği bu ihmal veya kayıtsızlık nedeniyle velâyet hakkını kaybedecektir.
Velâyet hakkını haiz eşin yeniden evlenmesi sebebiyle çocuğun menfaatleri gerektirdiği için velâyetin bu eşten alınması ancak diğer eşe verilmesinin de (yeniden evlenen kişinin eski eşine) sakıncalı görüldüğü hallerde ya da diğer eşin ölmüş olması durumunda hâkim doğrudan çocuğa vasi atayacaktır. Velinin yeniden evlenmesi üzerine
hâkimin çocuğun menfaatlerini tehlikede görüp ona vasi ataması halinde bu durum, veliden velâyetin alınması anlamında olduğundan, vasi atanmadan önce velâyetin kaldırılması için dava açılmasına gerek yoktur.

32) Y. 2. HD. 9.12.2003, 11130 / 16531 (Gençcan, 1576); Y.2 HD. 05.05.1998, 31612 / 5391 (Yetkin, 236).
33) Y. 2. HD. 05.02.2003, 309/ 1676 (Gençcan 1580) Kararda velâyet kendine verilen kadının evlenmesi, tek
başına velâyetin kaldırılma sebebi olmadığı, velâyet görevini ihmal ettiğinin ispatı aranmalıdır, denmektedir.; Y. 2. HD. 27.10.2000, 12525/ 13085 (Gençcan 1589);Y HGK, 15.04.1992, 2-140/ 248 (Yetik, 230); Y.2
HD.28.01.1985, 209/666 (Şener, 284); Y. 2HD. 21.11.2000, 12525/ 13085 (Özuğur, 598) Karara göre, Yargıtay’ın
yerleşmiş görüşü, velâyet kendisine bırakılan tarafın evlenmesinin tek başına velâyetin kaldırılma sebebi olamayacağıdır, (Y.HGK.12.2.1968, 2/1617-104 sayılı kararı). Bu evlilik ya da bir başka sebepten çocuğun çocuğun fikri veya bedeni gelişmesinin tehlikede bulunması ya da çocuğun yararı velâyetin değiştirilmesini zorunlu kılmalıdır. Çok ciddi olmayan sebeplerden dolayı çocuğun eğitiminde, bakılıp gözetilmesinde yapılacak değişiklik, onun yararına olmaz.; BGE 82 II 473 (Erw.5, 477).
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3- Velayetin kaldırılmasının sonuçları
a- Kişisel ilişki kurulması
Ana Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurma Hakkı mevcut olur. Velâyet hakkının kalkmasına rağmen ana babanın, “soybağı” sebebiyle çocukla kişisel ilişki kurma hakkı, çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama görevi devam eder.
Çocukla kişisel ilişkisi kurma hakkı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
md.9/III ve MK md. 323 vd’de düzenlenmiştir. Kişisel ilişki kurma hakkı, çocuğun menfaati ile sınırlıdır. Çocuğun kendisi ile kişisel ilişki kurmak isteyen tarafla, görüşmeyi kabul etmemesi halinde, bu isteğin, iradenin ciddi olarak kabul edilebileceği hallerde, görüşme hakkına son verilecektir34.
Yargıtay vermiş olduğu bir kararında, kişisel ilişki düzenlenirken çocuğun bakımı, eğitimi, gelişimi konusunda velâyet hakkı sahibinin etkinliğini azaltmamak gerektiğini ama
diğer tarafa da ana veya babalık duygusunun tatminini sağlayacak makul görüşme süreci
vermenin gerekliliğini vurgulamıştır35.
Çocuğun menfaatini zedelemediği sürece, ana babası, diğer aile bireyleri, hatta çocukla duygusal bağ kurmuş olan ve herhangi bir hısımlık ilişkisi bulunmayan kişilerin de kişisel ilişki içinde bulunmasına olanak sağlanmalıdır36. Böylelikle çocuk mevcut çevresinden kopmamış, yabancılaşmamış olacaktır. Çocuğun kişisel ilişki kurması onun menfaati
için düzenlenmiş olduğundan, onun böyle bir ilişkisi kurması ve sürdürmesine velisi haklı sebep olmaksızın engellerse, bizatihi veli, çocuğun menfaatine aykırı bir tutum ve davranış içinde bulunduğundan, velâyet hakkını kaybedecektir37.
b- Velinin mevcut çocukları bakımından hukuki sonuçları
MK md.348/son gereği, velayetin kaldırılması kararında aksi belirtilmedikçe, velâyetin
kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsayacaktır.
Ana babanın mevcut çocukları ile kast olunan, velâyet hakkı elinden alınanın ister
daha evvelki evliliğinden olsun, ister mevcut evliliğinden olsun, velâyeti altındaki tüm çocuklarıdır. Eğer velâyet mevcut çocukların tümünü değil sadece birini veya bir kaçını kapsıyor ise, velâyet hakkının kaldırılması, velâyet hakkı elinden alınan tarafın ileride doğacak çocuklarını kapsamaz..
34) BGE 126 III 219 karara göre, çocukla kişisel ilişki kurma hakkı İMK md.274/II (= MK md.324/II) çocuğun menfaatine aykırı bir durum almış ve bu anlamda ilişkinin sınırları aşılmış ise, artık çocuğun İMK
md.308 gereği bir kayyım aracılığı ile görüşmesine olanak da verilmeyecektir.
35) Y. 2. HD. 13.09.1999, 8860/ 8830 (Özuğur, 566- 567); Y. 2. HD. 27.03.1991, 2412/5136 (Yetik, 231). Bu konuda İsviçre Federal Mahkemesi vermiş olduğu bir kararında, bebeklik döneminde çocuğun gelişimi de dikkate alınarak, babası ile kısa aralıklarla ama sık bir araya gelmesinin, ayda bir kere görüşmelerinde iki gün boyunca birlikte olmasından daha uygun olacağına hükmetmiştir, SJZ 1993, 231-232.
36) 5C.207/2004, 26.11.2004 (www.bger.ch/index/juridiction)
37) Bu yönde bkz. Y. 2. HD. 30.10.2000., 12847/ 13179 (Kazancı-Otomasyon = Yetik, 211-212); Y. 2. HD.
20.3.2003, 2839/3956, karara göre velâyeti haiz olan tarafın, diğer tarafın çocuk ile kişisel ilişkisini engellemesi velâyetin alınması sebebidir. Veli durumundaki babanın anne ile çocuğun şahsi münasebetini imkânsız
hale getirmesi velâyetin kaldırılma sebebidir (Kazancı-Otomasyon). Y.2 HD. 31.01.2000,14721/ 888 (Özuğur,
595); Y. 2. HD.20.03.2003, 2839/ 3956 (Özuğur, 533); Y. 2 HD. 02.10.1992, 8023/8927 (Yetik, 229).
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c- Çocuğun evlat edinilmesindeki durum
Kanun koyucu evlat edinmede ana babanın, veli sıfatını taşıyıp taşımadığına bakmadan sadece ana baba olması nedeniyle rızalarını aramıştır, MK md. 309. Bu sebeple veli sıfatını taşımasa da evlatlık verilecek çocuğun ana babası, evlatlık ilişkisine izin verme hakkına sahip olacaktır.
II– MK md. 347 ve md. 348 çerçevesinde denetçi ve danışmanın rolü
Denetçinin tayin gerekliliği, MK md.347 gereği çocuğun Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanununa tabi olmaksızın özel olarak çocuğun bir akrabası veya yakın
aile yanına yerleştirilmesinde ortaya çıkar. Zira Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çerçevesinde çocuk koruyucu aile yanına yerleştirildiğinde mevcut mevzuat, böyle
bir denetimi bizzat düzenlemiştir. Koruyucu Aile Yönetmeliği38 md.14’e göre, “Koruyucu
aile ve yanına yerleştirilen çocuk, görevli sosyal çalışmacı tarafından düzenli olarak izlenir. Ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik gerekli mesleki çalışmalar yapılır”.
MK md. 347 gereği çocuğun kendi ailesi yanından alınıp, bir başka aile veya kuruma
bırakılmış olması durumunda hâkim, çocuğun yeni ortamına intibak sağlayıp sağlayamadığı, çocuğun yanına konulan ailenin, çocuğun ihtiyaçlarını giderip gidermediğinin belirli
aralıklarla denetlenmesi ve kendisine rapor olarak sunulması görevi için de MK md.346’a
dayanarak bir denetçi tayin edebilecektir. Çocuğun Koruyucu Aile Yönetmeliği’ne tabi olmaksızın bir aile yanına konulmuş olması halinde, denetim ihtiyacının hukuki yolla giderilmesi gerekecektir. Bu bakımdan 347. maddedeki tedbirin etkili olarak uygulanabilmesi
için MK md.346 gereği denetçi atanması uygun olacaktır.
Keza MK md.347 gereği alınmış tedbirin kalkması sonucu çocuğun tekrar kendi ailesine dönmesi durumunda da denetçiye önemli görev düşmektedir. Her ne kadar tedbir kararını veren hâkim, tedbir kararının kalkmasına karar vermeden evvel, durumun düzelip
düzelmediğini özen ve büyük titizlikle araştıracaksa da, bazı durumlarda çocuğun kendi
ailesine dönmesinden sonra, ailenin çocuğun sağlıklı gelişimi için gerekli ortamı sağlayıp
sağlamadığı, çocuğun kendi ailesine intibak edip etmediğinin belirli süre kontrol altında tutulması gerekebilir. İşte bu tür ihtiyaçların varlığı halinde hâkim, MK md.347’deki
tedbirin kalkmasına ama aynı zamanda çocuğun kendi ailesi, çevresi ile ilişkisi, okul yaşantısının belirli süre kendi gözetim altında bulunması ve /veya ana babaya çocuğun
eğitimi, yetiştirilmesi ilgili olarak gereken konularda danışmanlık yapabilmesi için MK
md.346 gereği danışman ve denetçi atayabilecektir.
MK md.346 gereği atanacak denetçinin bir diğer görevi, hâkimin MK md. 347 gereği
çocuğu bir aile yanına vermesi veya MK md.348 gereği velâyet hakkını ana babadan alması halinde, çocuğun, yanında yaşamadığı ana ve /veya babası arasındaki kişisel ilişkilerin
sağlıklı olarak devam etmesini denetleme, gerektiğinde çocuğun yanında olmasıdır. Zira
38) RG 14.10.1993 t., 21728 sy.
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çocukla, velâyeti kendisine verilmemiş taraf veya ana babanın yanından alınmış çocuklarda çocuk ile ana babası ve diğer aile bireyleri ile kişisel ilişkinin sağlıklı yürütülüp yürütülmediğini hâkim bizzat denetleyemez. Hatta hâkime talepte bulunulmadıkça, tedbir kararına ilişkin hükmün verilmesinden sonra çocuk veya ana babasıyla bağlantısı olmaz. Oysa
çocuğun menfaati sadece tedbir almakla sağlanmış olmaz, tedbirin etki ve sonuçlarını izlemek de şarttır. İşte bu nedenle hâkimin koruma tedbirini aldıktan sonra, çocuk ile ana
babası arasındaki ilişkinin nasıl yürüdüğünü, çocuğun psikolojisi açısından, bu görüşmelerin faydalı mı yoksa faydadan çok zarar mı verdiğini kontrol edebilmesi, gerekiyorsa çocuğa yardımcı olabilmesi amacıyla denetçi ve danışman ataması yerinde olacaktır.
Hâkim, tedbiri alıp hükmü verdikten sonra bu tedbirin ne kadar devam etmesi gerekip gerekmediğini önceden kesin surette belirleyemez. Kaldı ki, hâkim tedbirin uygulanacağı süreyi belirlemiş olsa bile zaman içinde koşulların değişmesi nedeniyle alınmış tedbirde değişiklik yapılması ihtiyacının varlığı ortaya çıkarsa, bu durumun gecikilmeksizin
hâkim tarafından değerlendirilmesi gereklidir.
Koruma tedbirlerinin bir kere alındıktan sonra değiştirilebilmesi veya kaldırılabilmesi ihtimalinden dolayı kanun koyucu MK md.351/I hükmünü koymuştur. Söz konusu hüküm uyarınca, korunma tedbirlerinin alınmasından sonra durumun değişmesi üzerine,
alınan önlemlerin yeni koşullara uydurulması gereklidir.
Alınan tedbirin uygulanmaya başlamasından sonra, tedbirin alınmasını gerektiren koşulların değişmesi söz konusu olabilir. Bu takdirde değişen durumu, bizzat tedbir kararının uygulandığı kişiler, ana baba, çocuk bildirebilir. Ancak ana babanın zaten velâyet görevlerinin icrasındaki zafiyetleri ve çocuğun tek başına kendi menfaatini sağlama olanağından yoksun olması nedeniyle hâkimin aile kurumuna müdahale edip, koruma tedbiri aldığı göz önünde bulundurulursa, alınan tedbirin uygulanırlığının, tedbirde bir değişiklik yapılıp yapılmaması gerekliliğinin, konunun uzmanı kişilerce rapor halinde hâkime
sunulmasının, çocuğun etkin olarak korunmasını sağlayacağı görülecektir. Bu imkânın
gerçekleşebilmesi için de hâkimin, almış olduğu tedbirin uygulanırlığı hakkında atadığı
denetçinin kendisine uygun aralıklar rapor vermesi şarttır.
Raporun hazırlanması ve hâkime sunulması, koruma tedbirlerin değişen koşullara
uyarlanması bakımından da çok büyük önemi haizdir. Bu amaçla atanan denetçi, çocuğu ve veliyi, verilen talimatlara uygun hareket edip etmediklerini denetler, konusuyla ilgili olarak çocuğa veya veliye rehberlik yapar, aileyi ve çocuğu okulda, evde ziyaret edip,
veli ve çocuğa gerektiği zamanlarda gereken uyarılarda ve tavsiyelerde bulunur. Ayrıca çocuğun gelişimini izler, alınmış olan tedbirin yetersiz olduğu, velinin kendisiyle müşterek
bir çalışma yapmaktan kaçındığı veya alınan tedbirlerin uygulanmadığını görürse veyahut da başka bir tedbirin daha etkili olacağı kanaatine varırsa, bunu raporla tedbiri almış
olan mahkemeye bildirir.
Koruma tedbirini alan hâkim, mahkemede görevli sosyal çalışma görevlisini veya
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mahkeme nezdinde görevli olmayan psikolog, pedagog, doktor, öğretmen, sosyal uzman
sıfatıyla bir kişiyi denetçi ve danışman olarak atayabileceği gibi, tedbirin niteliğine göre
çocuğun yakınındaki bir kişiyi de aynı görevle görevlendirebilir.
Denetçi ana babayı ziyaret ederek, çocuğun öğretmeni ile konuşarak veya çocukla ilgili kişilerle irtibata geçerek çocuğun bakımı, eğitilmesi, yetiştirilmesi konularında bilgi
edinir. İstenildiği takdirde danışmanlık hizmeti sunarak ana babayı veya diğer ilgili kişileri bilgilendirir. Danışmanlık yapmak üzere atanan denetçinin önerileri gerçek anlamda
tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı olamaz. Ancak uzman danışman, tedbiri veren mahkemeye, alınan tedbirin yeterli olup olmadığı, daha ağır bir tedbirin alınması gerekip gerekmediği konularında rapor verebilecektir39. Bu nedenle, velinin ve / veya çocuğun, uzman danışmanın öğüt ve tavsiyelerine uyması, hâkimin daha ağır tedbir almasına engel
olacağı gibi, mevcut tedbirin de kaldırılmasına sebep olacaktır. Denetçinin atanması, eğer
alınmış tedbir belirli bir süre uygulanacaksa anlam taşır. Bir defalık eylemi kontrol için
denetçi atanmasının bir yararı olmaz40.
III -Koruma tedbirlerinin alınmasında çocuğun menfaati
A- Çocuğun menfaati kavramı
Çocuğun menfaati kavramı hukuki düzenlemelerde farklı isimlerle yer almaktadır.
Çocuğun yüksek yararı, çocuğun yarar ve esenliği, küçüğün yararı, çocuğun menfaati
olarak ifade edilmektedir. Farklı terimlerin kullanılmasına rağmen içerikleri bakımından
bir farklılık mevcut değildir.
Doktrinde bu kavram açıklanırken bir görüş çocuğun menfaatinin, onun kişiliğinin
her yönüyle, zihinsel ruhsal, bedensel, sosyal ve hukuksal açılardan en iyi şekilde gelişebilmesi ve böyle bir gelişmenin gerçekleşebilmesi için de gerekli koşulların sağlanması olduğunu ifade etmektedir41. Benzer bir başka görüş ise çocuğun yararı, menfaati veya güvenliği, somut bir durumda çocuğun maddi, manevi, ekonomik, sosyal bütünlüğünün
korunması, geliştirilmesi, kültürel haklarıyla eğitim ve öğretiminin sağlanması olarak
açıklamaktadır42. Yargıtay kararlarında da çocuğun menfaati yerine, çocuğun bedeni, fikri, ahlâki gelişmesinden söz edilmekle, menfaat kavramının kapsamı belirlenmektedir43.
39) Hâkim, tedbir kararını aldığında, bu tedbir kararını uygulayacak kişi veya kurumun belirli aralıklarla kendisine rapor sunmasına da hüküm vermelidir ki, böylece alınan tedbirin uygulamasını yakından takip edebilsin. Buna ilişkin olarak ÇKKY md.18 ve Çocuk Koruma Kanununun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik md.19’da özel ve ayrıntılı hükümler mevcuttur. Aile mahkemesi hâkimi de bu hükümden kıyasen yararlanarak kendisine rapor sunulmasına dair hüküm verebilmelidir
40) Henkel, Die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen gem. Art. 307 rev. ZGB, Diss., Zürich, 1977, 78.
41) Hegnauer-BK. Art.283 N.67 vd; Brauchli Das Kindeswohl als Maxime des Rechts, Zürich, 1982, 119.
42) İnan, Çocuğun Korunmasında Medeni Kanunumuzun İlkeleri Ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede Hak
Grupları, Istanbul Üniversitesi, Cumhuriyet’in 75.Yıl Armağanı, Istanbul, 1999, sh, 712.
43) Y. 2. HD. 27.12.2004, 14629/ 15838 (Köseoğlu, Aile Mahkemelerinin İşleyişi, Ankara, 2005, 296); Y.2
HD.09.05.2003, 6238/6856 (Köseoğlu, 299).
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Neticede çocuğun menfaatinden anlaşılması gereken anlam, çocuğun yetişkin biri olmuş olsa idi kendisini ilgilendiren bir olayda, kendi yararı için nasıl bir karar verebilecekti ise, çocuk için karar verme konumundaki kişinin aynı yönde karar verebilmesi olarak
ifade edilebilir44.
B- Çocuğun menfaatinin işlevi
a- Çocuğun menfaatinin ilk işlevi, koruma tedbirlerinin alınmasının hukuki sebebi olmasıdır. Zira koruma tedbirlerinin alınabilmesi için çocuğun menfaati tehlikede olmalıdır. Çocuğun menfaati tehlikede olmadığı sürece koruma tedbirlerine başvurulmayacaktır. Çocuğun menfaati ilkesi aynı zamanda alınacak tedbirin ölçülülük ilkesine göre belirlenmesine de yardımcı olacaktır. Şöyle ki, hâkimin alacağı tedbir, çocuğa yönelmiş tehlikenin ağırlığına uygun bir ağırlıkta olmalıdır ki, çocuğun menfaati gereği gibi korunmuş
olsun45. Aksi takdirde tedbirin ölçüsü aşılacak olursa, örneğin uyarı veya talimatla aşılabilecek bir tehlikeye rağmen çocuk ailesinin yanından alınacak olursa çocuğa yarar yerine zarar verilmiş olur.
b- Çocuğun menfaati, velâyet hakkının kullanılma sınırını belirleyen ana kuraldır46.
Çocuğun menfaatini her zaman, velâyet hakkını haiz ana babanın menfaatinin önünde
tutulacaktır. Velinin menfaati, ancak ve ancak çocuğun menfaatiyle çatışmadığı sürece
dikkate alınabilecektir47. Veli velâyet hakkını çocuğun yararını gözeterek kullanmadığı
takdirde, velâyet hakkına kanunen müdahale edilebilecektir48.
Bu işlevine bağlı olarak çocuğun menfaati kavramı, çocuğun gerek kişiliği, gerekse mal
varlığının konu olduğu uyuşmazlıklarda hâkime çocuğun yararını ön plâna alarak karar
verme yükümlülüğü yüklemektedir49.
c- Çocuğun menfaati, çocuğun kendisiyle ilgili karar vermesindeki eksikliği tamamlama, erişkin bireylere göre güçsüz ve zayıf durumdaki çocuğun bu eksikliğini dengeleme işlevi görür.
Çocuk, çocukluktan doğan zayıflık, saflık, güçsüzlüğü nedeniyle kendi arzularını ileri sürme ve kendisine karşı olan kötülüklere karşı koyamama durumundadır. Sosyal açı44) Köster, Sorgerecht und Kindeswohl, Marburg, 1996, 115.
45) Brauchli, 113.
46) Brauchli, 113; Y.2HD 07.02.2005, 16542/1472 (Köseoğlu, 296).
47) Tschümperlin Die elterliche Gewalt in Bezug auf die Person des Kindes, Freiburg, 1989, 81-82 ve 91; Brauchli, 109 vd., 137 -138,; Hegnauer -BK. Art. 273 N.19; Hegnauer N.26.04; Honsell/Vogt/Geiser (Schwenzer) Art. 301 N.4; Serozan, , Çocuk Hukuku, 2. bası, Istanbul, 2005, 65 ve 162; İmamoğlu, Çocuğun Kişiliğinin Ana Babaya Karşı Korunması, AÜHFD, C.54, S.2, 2005, 192; Staudinger /Coester Komm. zum Bürgerlichen Gesetzbuch, mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 4, Familienrecht, Berlin 2004, § 1666 N.64;
Münchener Komm /Olzen Bd.VIII, Familienrecht, §§ 1589-1921, 4. Aufl., München, 2002,§ 1666 N.45; ZVW
1959, 18, N.4, kararda velinin arzularının, çocuğun menfaati karşısında ikinci plânda kalacağı belirtilmiştir.
48) Tschümperlin 86 ve 91; Coester, Das Kindeswohl als Rechtsbegriff, Frankfurt a.M., 1983, 135 vd ve
173; Brauchli 137; Hegnauer- BK.Art. 273 N. 19; Staudinger/ Coester § 1666 N. 63; Y. 2. HD. 14.12.2004,
12249/15059 (Köseoğlu, 295).
49) Silbernagel/Wäber Art.283 N.16; Hegnauer-BK Art.284 N.8;Tschümperlin 86; Coester 171 -172; Serozan,162; BGE 111 II 121 (Erw.5, 124); 107 II 499; Y.2 HD. 21.12.1998, 13883/13887 (Özuğur, , 573-574).
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dan çocuğun güçsüzlüğü onun arzu ve iradesini erişkinler tarafından dikkate alınmamasına ve en kötü ihtimalde de, çocuğun istismar edilmesine neden olabilmektedir. Bundan
dolayı hukuk düzeni çocuğun menfaati kavramını, hukuken re’sen korunması gereken temel ilke olarak kabul etmiştir50.
d- Çocuğun menfaatinin bir başka işlevi veliye, çocuğu bir kişilik olarak görüp, onun
kişiliğine saygı gösterme, kişiliğinin gelişmesine yardımcı olma görevi yüklemesidir.
e- Çocuğun menfaatinin en önemli işlevlerinden bir diğeri de toplumun geleceği çocukların her yönüyle sağlıklı büyümelerini sağlamak suretiyle huzurlu bir toplum yaratmaktır51.
IV- Koruma tedbirlerinin alınmasında çocuğun dinlenmesi
Çocuğun dinlenilmesi ilkesi, MK md.339/ III, son c.’de yer alan ve ana babanın önemli konularda olabildiğince çocuğun görüşlerini, düşüncesini göz önünde tutmalarına ilişkin hükmün bir görünüm şeklidir52. Çocuğun fikrinin mümkün olduğu ölçüde onunla ilgili her işlemde dikkate alınması ilkesine Birleşmiş Milletler Çocuk Hakların Dair Sözleşme md.12 ve Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi madde 3’de, çocuğun dava sırasında görüş bildirme hakkı olarak ayrıca Anayasanın 25 ve 26.maddelerinde yer verilmiştir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, çocuğun görüşlerinin alınması ve buna
saygı gösterilmesinin, çocuğun en yüksek yararı ile ilgili olduğunun altını çizmiştir53.
Çocuğun konuyla ilgili olarak görüşünü ifade edebilmesi için, neyin söz konusu olduğunu anlayabilecek ayırtım gücüne sahip olması şarttır. Bu bakımdan çocuğun dinlenebilmesi için yaşı ve(zihinsel) gelişimi dikkate alındığında, mevcut durumu çelişkisiz, istikrarlı olarak ifade edebilmesi ve olayları ayırtedebilme (seçebilme) yeteneğinin gelişmiş
olması gereklidir54.
Çocuğun menfaatine (yüksek çıkarına/ yararına) aykırı düşmediği takdirde bizzat kendisine veya üçüncü kişi veya kurumlar vasıtasıyla çocuk için elverişli durumda ve onun
idrakine uygun bir usulde çocuğun görüşüne başvurulmalıdır 55. Ayrıca çocuğun dinle50) Brauchli 136; Hegnauer-BK.Art.273 N.6.
51) Brauchli, 137.
52) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama Elkitabı, 44; Tschümperlin 87-88.
53) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama Elkitabı, 44.
54) BGE 122 III 401; 5P. 322/ 2003, 18.12.2003 (SJZ, 100, 2004, N.11, 262-263)
55) Çocuk “ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla” dinlenebilir. Temsilci; çocuğun anne ve/veya babası, bir avukat, sosyal çalışma görevlisi veya bu temsil görevini icra edebilecek bir başka kişi olabilir. Ancak, birçok davada (hukuk davası, ceza davası veya idari dava), çocuk ile en muhtemel temsilcisi velisi arasında bir çıkar çatışması tehlikesi göz önünde bulundurulmalıdır. 37. Temsilci, münhasır olarak çocuğun yararını temsil ettiğinin ve diğer kişilerin (ebeveyn(ler), kurumlar veya organlar (örneğin yatılı yurtlar, idare veya toplum) yararını temsil etmediğinin farkında olmalıdır. Çocuğun görüşlerini temsil etmek üzere tayin edilmiş temsilciler için davranış kuralları geliştirilmelidir, Çocuk Hakları Komitesi 51. Oturum, N. 35– 37.
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nilmesi sırasında ona (çocuğa), ihtilaf konusu ile ilgili soru sorma ve dava süreci hakkında bilgi verme imkânı da sunulmalıdır56.
Çocuk Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 6. maddesinin konumuz açısından en
önemli noktası, çocuğun görüşünü, onun menfaati ve yararı gözetilerek çocuğa en uygun zamanda ve yerde, ürkmeden, korkmadan, kişiliği sarsılmadan, özgürce konuşabileceği bir ortam sağlanarak, ifade edebilmesine imkân tanınmasıdır. Buna ek olarak çocuğun görüşünü ifade edebilmesi için, onun idrak edebileceği, kavrayabileceği şekilde uyuşmazlık konusu açıklanmalı, sorular sorulmalıdır. Ancak çocuk kendisiyle ilgili bir uyuşmazlıkta görüşünü bildirme hakkını kullanmama hakkına da sahiptir. Görüşlerini ifade
etmek çocuk için bir yükümlülük değil, bir tercihtir57. Bu sebeple çocukların görüşlerine başvurulması, usuli bir şart olarak ve mutlak uygulanması gereken bir kuralmışcasına
uygulanmamalıdır. “Herhalükârda çocuk dinlenilecektir”, şeklinde bir kanı yanlıştır. Çocuğun dinlenilmesinin amacı, şekli bir usul hukuku kuralı değildir. Çocuğun korunması onun yararı için konulmuş bir hükümdür. Dolayısıyla eğer çocuğun konuşması için uygun bir yer yoksa58 ortam ve koşullar uygun değilse, çocuk korktuğu, tedirgin olduğu için
görüşme yapmaktan kaçınıyorsa çocuk hiç dinlenmeyebileceği gibi dinlenmesi ertelenebilmelidir.
Birleşmiş Milletler Komitesi, BMÇHS madde 12’deki hükmün daha iyi anlaşılabilmesi
için şu açıklamayı yapmaktadır: “… Taraf Devletler özellikle çok küçük çocukların dâhil
olduğu durumlarda veya çocuğun bir adli suç, cinsel istismar, şiddet ya da diğer kötü muamele biçimlerinin mağduru olduğu durumlar başta olmak üzere bu hakkın düşüncesiz
bir şekilde uygulanmasının getirebileceği olası olumsuz sonuçların farkında olmalıdır”59.
Türk Hukukunda Yargıtay çocukla ilgili tüm uyuşmazlıklarda çocukların dinlenilmesini şart olarak görmekte ve çocuğun dinlenilmemiş olmasını, verilen kararın bozulma sebebi olarak kabul etmektedir60.
56) Felder/Nufer, Richtlinien für die Anhörung des Kindes aus kinderpsychologischer/ kindespsychiatrischer
Sicht gemäss Art.12 der UNO_Konvention über die Rechte des Kindes, SJZ 95, (1999),Nr.14, sh.318.
57) Çocuk Hakları Komitesi 51.oturum, Hukuki İnceleme bölümü no.15 ve 16.
58) Kovuşturmaların hem erişilebilir hem de çocuğa uygun olması gerekir. Çocuk dostu bilgilerin, yeterli öz
savunu desteğinin, uygun şekilde eğitilmiş personelin, uygun mahkeme salonu tasarımlarının, hâkim ve avukatlar için uygun kıyafetlerin, görüşü engelleyen paravanların ve ayrı bekleme odalarının sağlanmasına özellikle dikkat edilmelidir, Çocuk Hakları Komitesi 51.oturum, no.34.
59) Çocuk Hakları Komitesi 51. oturum, no.21.
60) Y. HGK. 01.10.2003, 2-513/521 (ABD, 2004-1, 223 = Yasa Dergisi C.27, 2004, S.256, 80-81) Kararda
BMÇHS md.12 hükmü dikkate alınarak, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etmek hakkına sahip olduğu gibi bu görüşlere de çocuğun yaşı
ve olgunluk derecesine uygun olarak itibar edilmelidir, denilmiştir.; Y 2. HD. 20. 02. 2007., 2045 / 2362 (Kazancı-Otomasyon) karara göre velâyetin düzenlenmesinde ve değiştirilmesinde aslolan çocuğun yüksek çıkarına, bedensel ve zihinsel gelişimini sağlamaya en uygun çözüme ulaşmaktadır. Bu bakımdan yeterli idraka sahip olduğu anlaşılan çocuğun, duruşmaya getirtilerek, dava konusu hakkında bilgilendirilmesi ve kendi görüşünü ifade etme olanağının tanınması ( Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi md.3-6 ), gerektiğinde uzmanlardan bu konuda yardım alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek
hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru görülmemiştir.); Y.2 HD. 25.10.2005, 12496/ 15273 (Kazancı-Otomasyon).Karara konu olay velâyetin düzenlenmesi-
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Bu sonuç çocuğun üstün menfaati düşünüldüğünde çok isabetlidir. Ancak uygulamada çocuğun her ne pahasına olursa olsun ve çoğu zaman da koşullar uygun olmasa bile
şeklen dinlenildiği göz önünde bulundurulacak olursa, çocuğun dinlenilmesinin gerçekte
her zaman onun menfaatine mi olduğunun sorgulanması gerekmektedir.
Kaynak İsviçre Medeni Kanunu ve Alman Medeni Kanunu’nda çocuğun dinlenilmesi
kuralı getirilmiş ama hemen aynı hükümde, çocuğun menfaatine uygun olmayan zaman,
yer ve koşullarda çocuğun dinlenilmeyebileceği kuralı da eklenmiştir. Alman ve İsviçre
uygulamasında örneğin, çocuğun görüşüne başvurulması veya dinlenilmesi halinde elde
edilecek menfaatin, dinlenilme sonucu çocukta oluşacak manevi rahatsızlıkla kıyaslandığında, çocuktaki olumsuz etkilerin, çocuk açısından katlanılmayacak, tahammül etmesi
beklenemeyecek nitelikte olması halinde hâkim çocuğun dinlenilmesinden, onun görüşüne başvurulmasından vazgeçecektir. Çocuk daha evvelden dinlenmiş ve bir kez daha
(tekrardan) dinlenilmesi söz konusu olduğunda çocuğun menfaati açısından tekrar dinlenilmesinde titizlikle davranılacak, ancak belirli şartlar mevcutsa yeniden dinlenecektir.
Çocuğun tekrardan dinlenilmesinin gerekip gerekmediği bakımından, çocuğun daha evvelden dinlenmesindeki şekil, usul ve dinlenme sonucu tutulan zaptın ayrıntılı bilgi taşıyıp taşımadığı bir ölçü oluşturmaktadır. Daha evvelki görüşmelerde çocuk arzu ve iradesini, gerekçeli olarak ifade etmiş ve dayandığı gerekçeler de mantıklı ise, daha sonraki aşamada tekrardan ek bilgi edinmek maksadıyla çocuğun dinlenmesi Federal Mahkeme kararlarına göre makul görülmemektedir61. Benzer bir başka kararda çocuk daha evvelden uzman biri tarafından dinlenmiş ve çocuğun yaşı itibarıyla da görüşünü açıklamasında bir engel yok idiyse, tekrar dinlenilmesinde ayrıca ek bir bilgi vermesi beklenmeyeceğinden, tekrar dinlenilmeyecektir, denilmiştir. Bu kararda ayrıca kanunda, çocuğun
görüşüne başvurulmasından söz edilmiş olması sebebiyle, sırf bu şekle uymak maksadıyla çocuğun görüşüne başvurulmaması, çocuğun tekrar tekrar dinlenilmesi, çocuk bakımından çekilmez, tahammül edilmez bir hal yaratacak ve keza mahkemeye karar verme
aşamasında yeni bir bilgi, yaklaşım olanağı sunmayacaksa, tekrar dinlenmede arzu edilen yarar,–bu durumun çocukta yaratacağı manevi baskı ve korku nedeniyle- gerçekleşmeyecektir, denilmiştir 62.
Yine bir Federal Mahkeme kararında açıkça ifade edildiği üzere, engizisyonu aratmayacak sorular çocuğa sorulmamalıdır. Bu nedenle çocuğun tekrar dinlenilmesi, ancak ve
ancak çocuğa hiçbir zarar verilmeyecekse mümkün olacaktır63.
ne ilişkin olup, Yargıtay, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3.maddesine de atıfta bulunarak, 15 yaşındaki çocuğun dinlenilmesi ve görüşünün alınması gerektiği sonucuna varmıştır.; Y.2
HD. 09.12.2003, 11130 / 16531 (Gençcan, 1576) Karara göre, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 2. maddesi ve Avrupa Sözleşmesinin 3-4-5-6. maddeleri gereğince çocukların yaşı ve olgunluk derecelerine göre dava ile bilgilendirilme ve görüşlerine özen gösterilmelidir; Y.2 HD 26.4.2004, 4582/5242; Y.2 HD. 08.11.2005, 12496/
15273 (YKD C.32, S.3, 2006, 376) Y.2 HD. 03.05.2004, 4839/ 5712 (Kazancı-Otomasyon); Y.2 HD. 14.05.2002
3928 /5423 (Yetik, 167).
61) BGE 133 III 553; BGE 127 III 295.
62) BGE 131 III 409 = 5C.71/ 2005, 26.4.2005
63) BGE 134 III 88.
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Diğer bir örnekte beş yaşındaki çocuğun önceden psikolog tarafından dinlenilmiş olması ve olay hakkında tekrar tekrar konuşması, çocuğa, özellikle onun psikolojik durumuna zarar verecek olduğu gerekçesiyle dinlenilmesinden vazgeçilmiştir64.
Bir başka olayda çocuğun muhtemel psikolojik baskı nedeniyle veya başka bir sebeple hiçbir surette konuşmak istememesi65; Çocuğun ev halkından biri tarafından açık istismarının varlığı halinde66; Çocukla ilgili karar verebilme hususunda gereken diğer bilgi ve
belgeler mevcut olup da çocuğun dinlenmesinin bir anlamı ve öneminin olmayacağı hallerde67 hâkim, çocuğun görüşlerine başvurmayacaktır.
Bu sebeplerin yanı sıra, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, çocuğun dinlenildiği yerdeki koşulların da uygun olması gereklidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin
51. toplantısında da belirtildiği üzere taraf devletler çocuğu serbest bir görüş oluşturmaya teşvik etmeli ve çocuğun dinlenilme hakkını kullanmasına olanak veren bir ortam sağlamalıdırlar. Bu uygun ortam, çocuğun konuşturulmak istenilen yerin, onun bulunduğu
mekânın, çocuğun konuşabilmesine, serbestçe, ürkmeden fikirlerini açmasına uygun olmalıdır. Mahkeme koridorunun bir kenarında, insan kalabalığının içinde, çevrenin meraklı bakışları altında sosyal çalışma görevlisinin çocukla yapacağı birkaç dakikalık görüşmenin, bir yarar sağlamayacağı ortadadır. Bu gibi hallerde çocukla konuşmak sadece,
kanunlarda yer alan hükümlerin şeklen uygulanmasına yol açar. Yoksa gerçek bir yarar
sağlaması düşünülemez. İşte bu gibi hallerde çocukla görüşme yapıldığı yerin uygun şartları taşımaması nedeniyle çocuğun görüşlerini bildiremeyecek olması ya da onun söyleyeceği birkaç cümlenin gerçek durum hakkında yeterli (veya hiç) bilgi vermeyeceğinin pek
muhtemel olduğu takdirde, çocukla görüşmenin yapılmaması, görüşmenin uygun bir ortam bulununcaya kadar ertelenmesi uygun olacaktır.
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VELÂYET HAKKININ KALDIRILMASI
İzzet BAŞARA

Adalet Bakanlığı, Ankara-Kalecik Hakimi

ÖZET
Çalışmanın konusu velâyet hakkının kaldırılması olup, konu öğreti ve uygulama ışığında ele alınmıştır. Bu kapsamında öncelikle velâyet hakkı kavramına ve velâyet hakkına
sahip olan ana babanın hak ve yükümlülüklerine değinilmiştir. Daha sonra velâyet hakkının kaldırılması kavramı ve kaldırılması nedenleri incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken velâyetin kaldırılmasının şartları, velâyetin kaldırılmasına yol açan ana ve baba davranışları örneklerle ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın devamında
velâyet hakkının kaldırılmasının ana ve baba ile çocuk yönünden sonuçları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Son olarak velâyet hakkının kaldırılması şartlarının ortadan kalkması,
başka bir ifadeyle durumun değişmesi halinde bunun velâyetin kaldırılması kararına etkisi ve velâyetin kaldırılması davasına ilişkin meseleler usul açısından ele alınarak çalışma neticelendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Velâyet, velâyet hakkının kaldırılması, çocuğun yararı, çocuğun
korunması.
I. Genel olarak velâyet hakkı
Velâyet hakkı, kural olarak küçüklerin, istisnai olarak da ergin olup da kısıtlılık altına alınmış olanların bakım ve korunmalarının sağlanması amacıyla, onların kişilikleri ve malları üzerinde ana babanın sahip oldukları görev, yetki ve hakların bütününü ifade eder.1
Velâyet hakkı, ana babanın kişilik haklarının bir parçasıdır. Ancak ana babanın buradaki kişilik hakkı genel anlamdaki kişilik haklarından farklıdır. Zira kişilik hakları, hak
sahibine kendi yararı için tanınmış haklardandır. Buna karşılık velâyet hakkı ana babaya
çocuğun yararının sağlanmasına, çocuğun korunması ve yetiştirilmesine yönelik olarak
tanınmış bir haktır. Velâyet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan devredilemez, feragat edilemez ve bir hukuki işlemle sınırlandırılamaz.2
1) Dural ve diğerleri, 2005 s. 519; Köprülü ve diğerleri, 1989 s. 246; Tekinay, 1990 s. 483; Öztan, 2004 s..625
2) Akyüz, 2009 s. 115; Özmen, 2005 s. 29; Akıntürk, 2008 s. 408.
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Velâyet çift yönlüdür. Yani, ana babaya çocuğun şahsı ve malları üzerinde sadece haklar tanımayıp, aynı zamanda onlara bir takım yükümlülükler de getirmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, bu yükümlülükler yalnızca ahlâki anlamda olmayıp aynı zamanda yasal yükümlülüklerdir.3
Velâyet hakkına sahip olan ana babanın hakları, yetkileri ve görevleri ile çocuğun ana
babasına karşı olan yükümlülükleri Medeni Kanunun 339 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre ana ve babanın velâyeti birlikte kullanacakları, çocuğun bakımı ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları
alacakları, çocuğu olanakları ölçüsünde eğiterek onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâki ve
toplumsal gelişimini sağlayıp korumakla yükümlü oldukları ve üçüncü kişilere karşı çocuğun yasal temsilcisi oldukları hüküm altına alınmıştır.
Medeni Kanun’un 339’uncu maddesinde yer alan “Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygular”
hükmünden anlaşılacağı üzere velâyet hakkının kullanılmasında temel amaç çocuğun yararının korunmasıdır.4 Dolayısıyla kanun koyucu, ana ve babanın çeşitli nedenlerle kanunun kendilerine verdiği bu hakları kullanamadıkları veya yükümlülükleri yerine getiremedikleri hallerde, çocuğun yararının korunmasına yönelik tedbirleri düzenleyen hükümlere de yer vermiştir. Velâyet hakkının kullanılmasının istisnalarını oluşturan bu hükümler kanunun 345, 346, 347, 348 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup çocuğun
korunması için kanun koyucu tarafından öngörülen bu tedbirlerden en ağırı velâyet hakkının kaldırılmasıdır.
II. Velâyet hakkının kaldırılması
A. Genel olarak
Ana ve babanın velâyet hakkını çocuğun yararının korunması amacına uygun olarak
kullanmaması durumunda, Medeni Kanunun 348’inci maddesinde velâyet hakkının kaldırılması öngörülmüştür.5
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 19/I’inci maddesinde, sözleşmeye taraf olan devletlerin,
çocuğun ana ve babasının ya da onlardan yalnızca birinin, vasi ya da vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken, bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet
veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dâhil her türlü istismar ve
kötü muameleye karşı korunması için yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alacakları hüküm altına alınmıştır. Medeni Kanunumuzun 348’inci maddesinde düzenlenen
velâyet hakkının kaldırılması da sözü geçen sözleşme uyarınca alınacak önlemlerden birisidir. Velâyet hakkının kaldırılması, çocuğun korunması açısından alınabilecek en ağır
3) Akıntürk, 2008 s. 407.
4) Öztan, 2007 s. 508; Dural ve diğerleri, 2005 s. 521.
5) Dural ve diğerleri, 2005 s. 531.
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önlem olduğundan öncelikle çocuğun korunması ile ilgili diğer genel koruma önlemleri ve çocuğun bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirilmesi önlemlerinin uygulanmış ve
bir sonuç alınamamış veya daha başlangıçta bu önlemlerin gereksiz olacağı ve yetersiz kalacağı sonucuna varılmış olması gerekmektedir.6
Velâyetin kaldırılması, son çare olarak başvurulması gereken bir önlem olduğundan
soyut iddialarla yetinilmeyerek velâyetin kaldırılmasını gerektiren nedenlerin somut olarak ve şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Özellikle, ana babanın velâyet görevlerini yerine getirip getirmedikleri, iyi niyetli ve sorumluluklarının bilincinde kişiler olup olmadıkları titizlikle araştırılmalıdır. Şayet, evlilik birliği devam ediyorsa eşlerin veya boşanma gerçekleşmişse velâyet hakkı kendisine bırakılan eşin uyarılmaları, çocuk üzerindeki velâyet haklarını ve yükümlülüklerini ne şekilde yerine getirecekleri hususunda kendilerine talimat verilmesi, çocuk için özel eğitmen tutmalarının sağlanması ve benzeri tedbirlerin alınması çocuğun korunması açısından yeterli ise öncelikle bu tedbirlere başvurulmalıdır.7 Zira çocuğun ruhsal, psikolojik, ahlâki ve fiziksel gelişimi yönünden anne ve babasının göstereceği dikkat ve özeni bir başkasının göstermesi mümkün olamayacağından hâkim, kanunun öngördüğü şartların tamamı gerçekleşmedikçe velâyetin kaldırılması önlemine başvurmamalıdır.
Velâyet hakkı, mutlak ve dokunulmaz bir hak olduğundan, bu hakkın başkalarına devri ya da başkaları aracılığıyla kullanılması mümkün olmadığı gibi ana babanın velâyet
hakkından tek taraflı olarak veya iki taraflı vazgeçmesi de hiçbir hukuksal sonuç doğurmayacaktır. Zira, velâyet yalnızca hakları değil, çocuğa karşı görevleri de kapsamaktadır.
Bu nedenle, velâyet hakkının kaldırılması sadece hâkimin yetkisindedir ve gerçekleşmesi Medeni Kanunda tek tek sayılan koşulların varlığına bağlıdır. Velâyet hakkının devri ve
bu haktan feragat söz konusu olmadığı gibi ana ve babanın rızasının olup olmamasının da
velâyet hakkının kaldırılmasında hiçbir hukuksal etkisi yoktur.8
Velâyet hakkının kaldırılmasında amaç çocuğun yararının korunması olduğundan,
ana ve babanın kusurlu olmaları şart değildir. Çünkü velâyetin kaldırılması ana ve babanın kişiliklerine karşı uygulanan bir yaptırım değil, çocuğun korunmasına yönelik bir
önlemdir. Ana ve babanın velâyetten doğan yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemeleri, yetkilerini ve haklarını amacına uygun olarak kullanmamaları sonucunda çocuğun ana ve babası ile birlikte bulunmasının, onun sağlıklı gelişimini esaslı şekilde ve sürekli olarak tehlike altında bırakması velâyetin kaldırılması için yeterlidir.9 Ana ve babanın kusurlu olup olmamaları çocuğun mallarını kullanmaya devam edip etmeyecekleri
yönünden etkili olacaktır(Medeni Kanun(MK.) madde(m.) 354).

6) Çelik, 2005 s. 267; Dural ve diğerleri, 2005 s. 531; Özmen, 2005 s. 415; Akyüz, 2009 s. 143; Akıntürk, 2008
s. 438; Gençcan, 2009 s. 228; Bulut, 2007 s. 13.
7) Çelik, 2005 s. 268; Bulut, 2007 s. 13;
8) Çelik, 2005 s. 268.
9) Öztan, 2004 s. 641-642; Grassinger, 2009 s. 163; Çelik, 2005 s. 268.
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B. Velâyet hakkının kaldırılmasının şartları
Medeni Kanunumuzun 348’inci maddesinde ana babanın velâyet hakkının kaldırılacağı haller iki bent halinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre, maddenin birinci fıkrasında,
“Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velâyet görevini gereği gibi yerine getirememesi; ikinci fıkrasında ise “Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması” hallerinde velâyet hakkının hâkim kararı ile kaldırılabileceği düzenlenmiştir.
1. Velâyet görevinin gereği gibi yerine getirilememesi
Kanun koyucu, ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması
veya benzeri sebepler dolayısıyla velâyet görevinin gereği gibi yerine getirilememesi halinde, velâyet hakkının kaldırılacağını öngörmüştür.
Medeni Kanun’un 348/I’inci maddesindeki “veya benzeri sebeplerden biriyle” şeklindeki düzenleme, sayılan sebeplerin sınırlı sayıda olmadığını göstermektedir. Velâyet hakkının gereği gibi kullanılmadığına ilişkin sebeplerin her somut olayda farklı özellikler göstermesi mümkün olduğundan, kanun koyucu velâyetin kaldırılması sebeplerini sınırlandırmayarak, hâkime geniş bir takdir yetkisi tanıyacak şekilde hüküm altına almıştır.10
Maddede sayılan sebeplerin ortak özelliği, ana ve babanın velâyet görevlerini gereği gibi
yerine getirememelerinde kusurlarının aranmamasıdır.
Bu düzenlemedeki amaç, fiili ve sürekli bir biçimde velâyetten doğan görevlerin yerine getirilmesinde kifayetsiz ve yetersiz olunması, çocuğun menfaatlerini sağlama ve korumada etkisiz kalınması durumunda ana babanın elinden velâyet hakkını almaktır.11
a. Ana ve babanın deneyimsizliği
Ana ve babanın deneyimsizliğinden kasıt, velâyetten doğan yükümlülüklerini yerine
getirirken bilgi açısından yetersiz kalmalarıdır. Ana ve babanın velâyet görevlerini yerine
getirememeleri, onların bedensel, zihinsel veya ahlâki bakımdan ehliyetsiz olmalarından
ileri gelebileceği gibi, çocuğun normal bir ana babanın baş edemeyeceği fiziksel ve ruhsal
rahatsızlıklarının bulunmasından da ileri gelebilir.12 Deneyimsizlik ve bilgisizlik sebepleriyle velâyet hakkının kaldırılmasına, ana ve babanın velâyetleri altındaki çocuğu aşırı derecede şımartmaları, çocuğun davranışlarına hiçbir sınır koymamaları veya tam tersine
kişiliğinin tamamen baskı altında tutulmasına yol açacak şekilde sert davranmaları, sert10) Grassinger, 2009 s. 169; Çelik, 2005 s. 270. TMK.nun 348’inci madde gerekçesine göre “bu bentte yapılan
ve velâyet görevinin yerine getirilmesini engelleyici sebepler sınırlayıcı olmadıkları için, bu maddede, yürürlükteki metinden farklı olarak, yer almayan ‘kısıtlılık’ da velâyet görevinin gereği gibi yerine getirilmesini engelleyen sebepler arasında değerlendirilecektir, çünkü ‘kısıtlı’ bir kişinin, o kişi ayırt etme gücüne sahip olsa
bile, zaten kendisi sınırlı ehliyetsiz olan bir kişi olarak velâyet görevini gereği gibi yerine getiremeyeceği açıktır. Kısıtlı ayırt etme gücüne sahip değilse o zaman da tam ehliyetsizdir ve elbette ki o da öncelikle bu bendin
kapsamına girer.”(Öztan, 2003 s. 348).
11) Grassinger, 2009, s. 169.
12) Öztan, 2004, s. 643; Özmen, 2005, s. 418.
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lik ve şımartma arasında dengesiz ve açık bir değişiklik gösterilmesi gibi ana baba tutum
ve davranışları örnek olarak gösterilebilir.13
Velâyet hakkının kaldırılması, çocuğun korunması açısından alınabilecek önlemlerin
en ağırı olduğundan zorunlu kalınmadıkça ana ve baba ile çocuk arasındaki bağın koparılmaması gerekmektedir. Bu nedenle, hâkim, ana ve babanın deneyimsizliği sebebiyle velâyetin kaldırılmasına karar vermeden önce ana ve babanın deneyimsizliği ve bilgisizliğini ortadan kaldırmak için öncelikle başka önlemlere başvurmalıdır. Her ne kadar
velâyet hakkının kaldırılmasını düzenleyen 348’inci maddede velâyetin kaldırılması koşullarının gerçekleşmesi halinde, hâkime, velâyeti kaldırmama veya başka bir önlem alma
yetkisi tanınmamış ise de; Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine
Dair Kanun’un 6/I-d maddesinde hâkime, ana ve babayı deneyimsizliklerini gidermeleri
için meslek edinme kursu veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna gönderme imkânı
tanınmıştır.14
Ana ve babanın velâyet hakkını kullanırken velâyetin getirdiği yükümlülüklerden kaçması, çocukların bakım, gözetim ve eğitiminde üzerine düşen ödevleri ve yükümlülükleri bilinçli bir şekilde kavrayamamaları ve gerekli kararları alamamaları hallerinde, yetersizlikleri somut olarak gerçekleşmiş olur.15
Ana ve babanın fakir ve yardıma muhtaç durumda bulunmaları tek başına velâyet
hakkının kaldırılmasını gerektirmez. Ancak ana ve baba fakir olmalarına rağmen, çalışmamakta ısrar edip tembelliği meslek haline getirmiş iseler bu durum onlardan velâyetin
kaldırılması için haklı bir neden olarak kabul edilebilir. Öte yandan ana ve baba, zor durumda bulundukları halde, velâyetleri altındaki çocuklarının bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirilmesine karşı çıkıyorlar ve bunda da ısrar ediyorlarsa bu durum da velâyetin
kaldırılması nedeni sayılabilir.16
b. Ana ve babanın hastalığı
Velâyet hakkının kaldırılmasına neden olan durumlardan bir diğeri de ana ve babanın hastalığıdır. Ana ve babanın hastalığı açık olarak velâyet hakkının kaldırılması nedeni
olarak öngörülmüş olmakla birlikte, her türlü hastalığın velâyetin kaldırılması sonucunu
doğurması söz konusu değildir. Hastalığın ana ve babanın velâyet görevlerini yerine getirmelerine engel olacak nitelikte ve süreklilikte olması gerekmektedir.17 Sürekli olarak ayırt
etme gücünden yoksun kalma durumunda bu şart gerçekleşmiş olacaktır. Ana ve babanın
uzun süre iyileşme olanağı bulunmayan ve doktor raporuyla tespit edilen akıl hastalığı ve
akıl zayıflığında da durum aynıdır.18
13) Akyüz, 2009 s. 143; Çelik, 2005 s. 270; Grassinger, 2009, s. 170.
14) Çelik, 2005 s. 27.
15) Özmen, 2005 s. 418.
16) Özmen, 2005 s. 418; Öztan, s. 643.
17) Akyüz, 2009 s. 144; Çelik, 2005 s. 270; Bulut, 2007 s. 15.
18) Akyüz, 2009 s. 144; Y. 2. HD. T. 05.06.2003, E. 6627, K. 8302 sayılı kararı..
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Öte yandan geçici fiziksel rahatsızlıklar velâyetin kaldırılması sonucunu doğurmaz.
Ancak felç gibi fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle velâyetin kaldırılmasına karar verilebilecektir.19
c. Ana ve babanın başka bir yerde bulunması
Ana ve babanın başka bir yerde bulunması velâyetin normal bir biçimde kullanılmasına engel olduğundan, bu durum velâyetin kaldırılmasına neden olabilmektedir. Zira, ana
ve baba ile çocukların birlikte yaşamaları velâyetin temel özelliklerinden biridir.20 Çocuktan ayrı olarak başka bir yerde bulunma, çocuğun denetimsiz, düzensiz ve disiplinsiz bir
yaşam sürmesine yol açacaktır.21
Başka bir yerde bulunmanın velâyet hakkının kaldırılması nedeni olabilmesi için her
şeyden önce ana ve babanın çocukla her türlü bağlantı imkânını ortadan kaldıracak biçimde uzak bir yerde yaşamaları gerekir. Ayrıca çocukla haberleşmemenin uzun süre devam etmesi ve yakın gelecekte de ana ve babanın dönme ihtimallerinin bulunmaması,
tüm araştırmalara rağmen de ana ve babaya ulaşmanın mümkün olmaması gerekir.22
Ana ve babanın görevi gereği ya da hastalık, tutukluluk, gözaltında bulunma veya savaş esirliği gibi nedenlerle çocuktan farklı bir yerde bulunmaları halinde, bu durumlarda
çocuğu terk iradesi ve amacı olmadığından bu haller, kanun koyucunun öngördüğü “başka bir yerde bulunma” şartını karşılamazlar. Fakat bu gibi hallerde ayrı kalınacak süre, bu
süre içerisinde çocuğu kontrol imkânının bulunup bulunmaması, başka yerde bulunmaya yol açan halin ortadan kalkmasından sonra velâyet hakkı sahibi ana babanın çocuğun
yanına dönme ihtimali gibi hususlar hâkim tarafından göz önüne alınarak velâyetin kaldırılmasına karar verilebilecektir.23
d. Benzeri sebepler
Medeni Kanunumuzun 348/I’inci maddesinde hüküm altına alınan ve yukarıda açıklanmaya çalışılan velâyet görevinin gereği gibi yerine getirilmemesi halleri sayılan durumlarla sınırlı değildir. Hükümdeki “...benzeri sebepler...” ifadesinden bu husus açıkça
anlaşılmaktadır.24
Ana ve babanın alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ahlaka aykırı hayat sürmeleri, çocuğun özürlü olması nedeniyle ona bakmamaları25, özgürlüğü bağlayıcı cezaya
mahkûm olmaları, evliliğin temelinden sarsılması halleri de “diğer benzeri sebepler” içe19) Çelik,2005 s. 271; YHGK. T.24.11.1993, E. 2, K. 593 sayılı kararı.
20) Çelik, 2005 s. 272; Y. 2. HD. T. 10.03.2004, E.1970, K. 292 sayılı kararı..
21) Akyüz, 2009 s. 144. Y. 2. HD. T.17.12.2007, 16901-17658 E-K sayılı kararında, 2000 yılından beri
Almanya’da olan ve Türkiye’ye gelmeyen annenin çocuğunu manen terk ettiğine hükmetmiştir.
22) Akyüz,2009 s. 144; Grassinger, 2009 s. 172; Akyüz, 1993 s. 13.
23) Akyüz, 2009 s. 144; Çelik, 2005 s. 272; Y. 2. HD. T. 23.01.2007, E. 2006/10576, K. 2007/220 Sayılı kararı..
24) Akıntürk, 2008 s. 439; Grassinger, 2009 s. 168;Öztan, 2004 s. 643; Dural ve diğerleri, 2005 s. 531; Çelik,
2005 s. 270.
25) Y. 2. HD. T. 09.05.2002, E. 5376, K. 6107sayılı kararı..
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risinde değerlendirilerek velâyetten doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle velâyetin kaldırılmasına karar verilebilecektir.26
Ana ve babanın kısıtlanması halinde velâyet hakkının kaldırılıp kaldırılmayacağı kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Ancak kısıtlama kararı ile birlikte kısıtlanan kimsenin fiil ehliyeti tamamen veya kısmen ortadan kalkacağından, bu durumda kısıtlanan ana ve babanın
çocuğun kişiliği ve malları üzerinde velâyetten doğan bazı yetkileri kullanmaları mümkün
olmayacaktır. Ana ve babadan biri veya her ikisinin kısıtlanması kendiliğinden velâyet hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Hâkimin kısıtlama kararı ile birlikte kendiliğinden
veya talep edilmesi üzerine velâyetin kaldırılmasına da karar vermesi gerekmektedir.27
2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya çocuğa karşı
yükümlülüklerin ağır biçimde savsaklanması
Ana ve babanın çocuklarına yeterli ilgiyi göstermemeleri, ona karşı ihmali davranışlarda bulunarak velâyet görevlerini kötüye kullanmaları anlamına gelmektedir. Ana ve
baba çocuğu güçleri ölçüsünde yetiştirmek, terbiye edip eğitmek ve ona bir meslek kazandırmakla yükümlüdürler. Çocuğun sağlığına özen göstermede, okuyup bir meslek sahibi
olmasında, hastalandığında doktor muayenesinden geçirilmesinde ana ve babanın gerekli dikkat ve özeni gösterme yükümlülükleri vardır. Bu görevlerini ağır bir biçimde ihmal
eder ve çocuğu bedenen ve ruhen hasta, eğitilmediği için fikren geri kalmış hale getirirlerse velâyet hakkı kendilerinden bu nedenlerle alınabilir.28
Yeterli ilgiyi göstermeme ile çocuğa karşı yükümlülüklerin ağır biçimde savsaklanması arasında tam bir ayrım yapmak mümkün değildir. Zira her iki durumda da ihmali hareket söz konusudur. Yükümlülüklerin ağır biçimde savsaklanması, içerisinde çocuğa yeterli ilginin gösterilmemesini de kapsamaktadır. 29
Öğretide ve uygulamada çocuğa yeterli ilgi gösterilmemesi ve yükümlülüklerin ağır
biçimde savsaklanması hallerine örnek olarak; tehlikeli bir hastalığa yakalanmış olan çocuğa tedavi imkânının sağlanmaması, sık sık yerleşim yeri değiştirilerek çocukların eğitiminin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olunması, çocuğun bakım için verildiği yerin sürekli değiştirilmesi, ana ve baba arasında düşmanca tutum ve davranışlar, baba veya
ananın bir daha dönmemek üzere evi terk etmesi, ana ve babanın çocuklarının sağlığını
ve eğitimini tehlikeye sokan kötü ve ahlak dışı davranışları, çocuğun suça sürüklenmesi,
kazanç amacıyla çocuğun çalıştırılması, çocuğu istemediği bir kişi ile nişanlamaya kalkışmaları, sebepsiz olarak ve devamlı surette okula göndermemeleri, bir kuruma veya koruyucu aile yanına yerleştirilmiş bulunan çocuğa ana babanın haksız olarak sürekli müdahale etmesi, babanın veya ananın kazancını kendisine harcayarak çocuğu zarurette bırak26) Dural ve diğerleri, 2005 s. 531; Çelik, 2005 s. 273-274.
27) Akıntürk, 2008 s. 439; Özmen, 2005 s. 418; Grassinger, 2009 s. 176; Akyüz, 2009 s. 144; Çelik, 2005 s. 274;
Cansel, 1977 s. 145; Öztan, 2004 s. 644; Akyüz, 1993 s. 13-14.
28) Cansel, 1977 s. 147;
29) Çelik, 2005 s. 276
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ması, çocuğa karşı şiddet uygulamaları, bir kez dahi olsa cinsel tacizde bulunmaları gibi
haller sayılmaktadır.30
Çocuğa yeterli ilginin gösterilmemesi veya velâyet görevinin ağır biçimde savsaklanması nedeniyle velâyet hakkının kaldırılmasına karar verilebilmesi için diğer velâyetin
kaldırılması nedenlerinden farklı olarak ana ve babanın kusurlu olmaları ve bu tutum ve
davranışlarının süreklilik arz etmesi gerekir.31 Hâkim, kanunun kendisine tanıdığı takdir
hakkını önüne gelen her olayın özelliğine göre kullanmalıdır. Velâyet hakkının kaldırılmasında amaç çocuğun ileriye dönük yararlarının korunması olduğundan yukarıda örnek olarak sayılan her harici olayda hâkimin, bu olayın çocuk üzerindeki etkileri ile ana
ve babanın çocuk ile ilişkisindeki etkilerini ve sonuçlarını araştırması, çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz eden bir olay olup olmadığı ve tehlikenin boyutu ile doğurması muhtemel telafisi güç sonuçları üzerinde düşünmesi ve buna
göre karar vermesi daha sağlıklı, daha yerinde ve yasaya uygun bir çözüm sağlayacaktır.32
3. Ana veya babanın yeniden evlenmesi
Evlilik birliği içerisinde ana ve baba velâyet hakkını birlikte kullanırlar. Ancak, boşanma veya ayrılık halinin gerçekleşmesi ile ortak hayata son verilmişse, hâkim, velâyet hakkını eşlerden birine verebilir. Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalan eşe,
boşanma halinde ise çocuk kendisine bırakılan tarafa ait olur (MK.m.336).
Velâyet hakkına sahip olan ana veya babanın yeniden evlenmesi kural olarak velâyet
hakkının kaldırılmasını gerektirmez(MK. m.349). Ancak, bazı hallerde yeniden evlenme
çocuğun sosyal, ruhsal, bedensel, ahlaki ve zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyerek
onun sağlıklı gelişimini bozabilir. Örneğin, üvey ana veya üvey babanın çocuğa ayrımcılık yapması, onu dövmesi, cinsel tacizde bulunması, çocuğun mal varlığını kendi çıkarları doğrultusunda kullanması söz konusu olabilir. Kanun koyucu bu gibi ihtimalleri göz
önünde bulundurarak Medeni Kanun’un 349. maddesinde velâyete sahip ana veya babanın yeniden evlenmesi halinde, “çocuğun menfaati gerektirdiğinde” velâyet hakkı sahibi değiştirilebileceği gibi, durum ve koşullara göre velâyetin kaldırılarak çocuğa bir vasi
atanmasına da karar verilebileceğini hüküm altına almıştır.33
30) Öztan, 2004 s. 643-645; Akıntürk, 2008 s. 439; Akyüz, 2009, s. 145-146; Grassinger, 2009 s. 178-179; Baktır, Çetiner, 2000 s. 103-104; Cansel, 1977 s. 146; Y. 2. HD. 14.06.2004 Tarih 6832-7827 E-K. Sayılı kararında,
velâyeti anneye verilmiş olan küçüğün on bir yıldan beri üçüncü bir kişinin yanında kalması ve bakım ve eğitiminin onun tarafından karşılanmasında annenin velâyet görevini kullanmada ağır ihmalinin bulunduğuna (
savsakladığına) hükmetmiştir. Aynı yönde kararlar için bkz. Y. HGK. T. 21.10.1987, E. 2-99, K..746; Y. 2. HD.
T. 03.03.2003, E.1468., K. 2770; T. 09.05.2002, E.5376, K. 6107; T. 14.09.2000, E. 9763, K.10306; T. 09.12.2003,
E. 11130, K., 16531;T. 08.10.2007 E. 922, K. 13542;T. 29.01.2001, E.336, K. 1443 sayılı kararları.
31) Çelik, 2005 s. 278;Akyüz, 1993 s. 15; Dural ve diğerleri, 2005 s.532; Akyüz, 2009 s. 146.
32) Özmen, 2005 s. 419-420
33) Akyüz, 2009 s. 146; Gençcan, 2009 s. 231;Öztan, 2007 s. 511; Akıntürk, 2009 s 440; Dural ve diğerleri,
2005 s. 532; Akyüz, 1993 s. 17; Çelik, 2005 s. 279; Özmen, 2005 s. 421; Grassinger, 2009 s. 182-183; Y. HGK.
T. 08.03.2000, E. 2-167, K. 168.; Y. 2. HD. T. 27.10.2000, E. 12486, K. 13084; Y. 2. HD. T. 03.03.2003, E./1468,
K. 2770 sayılı kararları..
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4. Ana veya babanın mahkûm olması
Velâyetin kaldırılmasının şartlarının gerçekleşmesi halinde, hâkim, talep üzerine veya
re’sen velâyetin kaldırılmasına karar verebilmektedir. Ancak, kanun koyucu bazı hallerde çocuğun menfaatinin korunmasını sağlamak amacıyla hukuk hâkiminin kararını gerekli görmemiş ve doğrudan ceza mahkemesince verilecek kararda mahkûmiyetle birlikte
velâyetin kaldırılmasına da karar verileceğini hüküm altına almıştır(TCK. m.53).
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu( TCK)’.nun 53. maddesinde kasten işlenen suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olunması halinde bu mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak kişinin velâyet hakkından yoksun bırakılacağına hükmedilmiştir. Bu durumda hakkında
hapis cezası verilen ana veya babanın velâyet hakkı, mahkûm olduğu hapis cezasının süresi kadar kaldırılır.
C. Velâyet hakkının kaldırılmasının sonuçları
1. Genel olarak
Velâyetin kaldırılması sebepleri gerçekleştiği takdirde, velâyet hakkı, mahkeme kararıyla, ana veya babadan ya da her ikisinden de alınabilir. Hâkim, velâyet hakkını hem ana
hem babadan almışsa, bu halde çocuğa bir vasi atanacaktır34(MK. m. 348/II). Velâyetin
kaldırılmasını gerektiren durum ana veya babanın biri tarafından gerçekleştirilmişse,
hâkim sadece ondan velâyetin kaldırılmasına karar verecektir.35 Ancak hemen belirtmek
gerekir ki, velâyet hakkının ana veya babadan birinden alınması özel durumlarda söz konusu olabilir. Örneğin, eşlerden birinin cezaevinde olması, ağır hasta olması, eşlerin fiilen ayrı yaşıyor olması halinde velâyet hakkı diğer eşe bırakılabilir. Zira eşler bir arada yaşarken, velâyetin bir taraftan alınıp diğer tarafa bırakılması halinde, velâyet hakkı kendisine bırakılan eşin velâyet hakkından kaynaklanan görevlerini tek başına yerine getirebilmesi zor olacaktır. Çünkü bu halde, velâyet hakkı kendisinden alınan eşin, diğer eşin iradesinin ve idari makamların isteğinin aksine, velâyet hakkının kapsamına giren bazı işleri yapmaya devam etmesi söz konusu olabilecektir.36
Mahkemenin velâyet hakkının kaldırılması kararı verebilmesi için talepte bulunulması gerekli değildir. Hâkim, velâyetin kaldırılmasını gerektiren bir sebebin gerçekleşmiş olduğunu öğrenmesi halinde, re’sen hareket ederek velâyetin kaldırılmasına karar verebilir.37
34) Yargıtay 2. HD. 04.01.1998 Tarih, 14140-14 Esas-Karar sayılı kararında, velâyetin babadan alınması halinde anne yok ise küçüğe vasi tayini için ihbar yapılması gerekirken küçüğün velâyet hakkının dedeye verilmesini bozma nedeni olarak kabul etmiştir(Özuğur, 2000 s. 824)..Aynı yönde bkz., Y. 2. HD., T. 23.01.2007,
E. 10576, K. 220; T. 18.05.2006, E. 1224, K. 7839; T. 17.10.2005, E. 12046, K. 14219 ; Grassinger, 2009 s. 187,
dn. 291.
35) Öztan, 2004 s. 679; Dural ve diğerleri, 2005 s. 532; Akyüz, 1993 s. 18; Köprülü ve diğerleri, 1989 s. 259;
Oğuzman ve diğerleri, 1998 s. 319; İnan, 1968 s. 147; Akıntürk, 2008 s. 440-441; Grassinger, 2009 s. 186.
36) Öztan, 2004 s. 641; ; Grassinger, 2009 s. 187.
37) Dural ve diğerleri, 2005 s. 532.
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Velâyet hakkının kaldırılması ile birlikte, ana babanın velâyet hakkından kaynaklanan
tüm hak ve yükümlülükleri sona erer. Ancak velâyet hakkı kaldırılmış olsa da, ana baba
ile çocuk arasındaki hısımlık ilişkisi ve şahsi ilişkiler devam edecektir. 38
Velâyetin kaldırılması kararı, kararda aksi belirtilmedikçe mevcut ve doğacak bütün
çocukları kapsar(MK. m. 348/III). Eğer velâyetin kaldırılması kararı tüm çocuklar için verilmişse, bu karar ileride doğacak çocukları da kapsayacaktır. Ancak bazı hallerde hâkim
yalnızca bir çocuk için de velâyetin kaldırılması kararı vermiş olabilir. Örneğin, hâkim
yalnızca eğitimi çok zor olan çocuk üzerindeki velâyet hakkının kaldırılmasına karar verebilir.39
Hâkim, velâyetin kaldırılmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kendiliğinden veya ana babanın talebi üzerine velâyet hakkını geri verebilecektir(MK. m.
351/II).
2. Velâyetin kaldırılmasının çocuğun şahsı ile ilgili sonuçları
Velâyet hakkının kaldırılması ile birlikte, kural olarak ana babanın velâyetten doğan ve
çocuğun şahsı ile ilgili hak ve yükümlülükleri; örneğin çocuğu eğitme ve temsil etme gibi
hak ve yükümlülükleri sona erer. 40
Daha önce de belirtildiği üzere, velâyet hakkı, ana babanın her ikisinden de alınması halinde çocuğa vasi atanır. Bu halde her ne kadar ana babanın çocuk üzerindeki
velâyetten kaynaklanan hakları sona ermiş olsa da, bu, onların çocuğa atanan vasinin her
davranış ve faaliyetine katlanmak zorunda oldukları anlamına gelmez. Aksine ana baba,
vasinin tasarrufları aleyhine Medeni Kanun’un 461’inci maddesi uyarınca vesayet makamına şikâyette bulunabilirler. Şikâyetin reddedilmesi halinde ise, on gün içerisinde denetim makamına itiraz edebilirler (MK. m. 461/II).41
Velâyetin kaldırılması, ana babanın velâyetten doğan hak ve yükümlülüklerini sona
erdirmesine rağmen, çocukla ana ve baba arasındaki kişisel ilişkilere son vermez.42 Zira,
ana babanın çocukla kişisel ilişki kurma hakkı velâyet hakkından bağımsız bir haktır. Ana
ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptirler(MK. m . 323). Hâkim de ana baba ile çocuk arasındaki kişisel ilişkiyi düzenlemek zorundadır. Ancak çocuğun menfaati aksini gerektiriyorsa, ana baba-

38) Öztan, 2004 s. 641; Dural ve diğerleri, 2005 s. 532; Akyüz, 1993 s. 18; Baktır Çetiner, 2000 s. 124.
39) Öztan, 2004 s. 642; Oğuzman ve diğerleri, 1998 s. 318; Cansel, 1977 s. 148; Baktır Çetiner, 2000 s. 123;
Akıntürk, 2008 s. 440; ; Grassinger, 2009 s. 187. Y. 2. HD., T. 17.10.2005, E. 12046, K. 14219, ; Grassinger, 2009
s. 187, dn. 298.
40) Köprülü ve diğerleri, 1989 s. 259; Tekinay, 1990 s. 506; Oğuzman ve diğerleri, 1998 s. 319; Cansel, 1977 s.
148; Grassinger, 2009 s. 192.
41) Oğuzman ve diğerleri, 1998 s. 319.
42) Oğuzman ve diğerleri, 1998 s. 320; Grassinger, 2009 s. 193; Serozan, 2005 s. 293. Yargıtay da, velâyet hakkının ana ve babadan alınıp çocuğa vasi tayin edilmiş olmasının ana babanın çocukla kişisel ilişki kurmasına
engel olamayacağını kabul etmiştir(Y. 2. HD. T. 18.09.1992, E. 7547, K. 8176).

136 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

nın çocuğu görme hakları sınırlandırılabilir; hatta tamamen kaldırılabilir(MK. m. 324).43
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 9’uncu maddesinde de taraf devletlere, ana babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, kendi yüksek yararına
aykırı olmadıkça, ana babanın ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan görüşme hakkına saygı gösterime yükümlülüğü getirilmiştir.
Velâyet hakkının kaldırılması ana baba ile çocuk arasındaki hısımlık ilişkisini sona
erdirmeyeceğinden, ana babanın velâyet hakkına bağlı olmayan, çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılama ve nafakaya ilişkin yükümlülükleri de devam edecektir (MK. m.
350/I, III). Velâyet hakkı ana babadan birinden alınmışsa, velâyet hakkı alınan taraf, gücü
oranında uygun bir iştirak nafakası ödemekle yükümlü olacaktır (MK. m. 182/II). Velâyet
ana ve babadan ikisinden de kaldırılmışsa, bu durumda ikisinin de çocuğun bakım masraflarını karşılamaları gerekmektedir.
Ana babanın bakım ve eğitim giderlerini karşılama gücü yoksa bu giderler çocuk mallarından karşılanacaktır (MK. m. 327/II). Ana babanın bu giderleri karşılama gücünün
olmaması ve çocuk mallarının da giderleri karşılamaya yetmemesi halinde, bunlar devlet tarafından karşılanacaktır (MK. m. 350/II).Ancak burada nafakaya ilişkin hükümler
(MK. m. 364 vd.) saklı tutulduğundan (MK. m. 350/III), devlet, çocuğun bakımı ve eğitimi için yapmış olduğu masraflar için Medeni Kanun madde 364’te yer alan nafaka yükümlülerine başvurabilecektir.
3. Velâyetin kaldırılmasının çocuğun malları ile ilgili sonuçları
Velâyet hakkı kendilerinden alınan ana babanın, çocuğun malları ile ilgili işlemleri çocuğu temsilen yapabilme hak ve görevleri de son erer. Zira ana babanın çocuğun mallarını yönetmesi hakkı, velâyet hakkından kaynaklanır.44
Velâyet hakkı ana babanın her ikisinden de alınmışsa, ana baba malları çocuğa atanan
vasiye devretmekle yükümlüdürler (MK. m. 362). Eğer velâyet hakkı eşlerden yalnızca birinden alınmışsa, diğer eşin velâyet hakkı devam edeceğinden malların devri söz konusu olmayacaktır.45
Velâyet hakkı ve buna bağlı olarak malları yönetim hakkı sona eren ana baba, çocuğun mallarını teslim ederken, mallarda meydana gelen zarar ve eksikliklerden vekil gibi
sorumlu olurlar (MK. m. 363/I). Dürüstlük kuralına uygun olarak, ana baba, başkalarına
devrettikleri malların yerine, sadece aldıkları karşılığı geri vermekle yükümlüdürler (MK.
m. 363/II). Ayrıca ana baba, kanuna uygun olarak, çocuk veya aile için yaptıkları harcamalardan dolayı tazminatla yükümlü tutulmazlar (MK. m. 363/III).
Velâyet hakkının kaldırılması halinde, velâyet hakkını kaybeden taraf kural olarak, çocuğun malvarlığını kullanma hakkını da kaybeder. Ancak velâyet hakları kaldırılmış olsa
43) Öztan, 2004 s. 642; Çelik, 2005 s. 285-286.
44) Öztan, 2004 s. 688; Cansel, 1977 s. 148; Akıntürk, 2008 s. 441.
45) Öztan, 2004 s. 688; Çelik, 2005 s. 286.
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da, ana baba velâyet görevlerini, herhangi bir kusurları bulunmaksızın, örneğin çok yaşlı olmaları ve hastalıkları yüzünden gereği gibi yerine getiremedikleri takdirde çocuğun
malvarlığını kullanmaya devam edebilirler (MK. m. 354).46
D. Durumun değişmesinin velâyet hakkının kaldırılması kararına etkisi
Medeni Kanun’un 351/I’inci maddesi, çocuğun korunmasına yönelik önlem alınmasını gerektiren sebeplerde değişiklik meydana gelmesi halinde, bu önlemlerin yeni koşullara uydurulması gerektiğini öngörmektedir.
Bu kapsamda koruma önlemi olarak alınan velâyet hakkının kaldırılması kararı da çocuğun menfaati olduğu sürece geçerli olacaktır.47 Eğer velâyetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmış ise, hâkim re’sen ya da ana veya babanın talebi üzerine velâyet
hakkını geri verebilecektir (MK. m. 351/II). Hükümden anlaşıldığı üzere, velâyet hakkının geri verilmesi, kaldırma sebebi ortadan kalkınca kendiliğinden gerçekleşmez. Bunun
için mutlaka hâkimin hükmüne ihtiyaç vardır.48
Velâyetin kaldırılmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olup olmadığını tespit
etmek çok kolay olmayacaktır. Velâyet, ana babanın hastalığı, başka bir yerde bulunması gibi nedenlerle kaldırılmışsa, bu sebeplerin ortadan kalkıp kalkmadığını tespit etmek
kolaydır. Ancak bunlar dışındaki nedenlerle, özellikle ana babanın yükümlülüklerini ağır
biçimde savsaklaması veya çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi nedeniyle velâyet kaldırılmışsa, bunların ortadan kalkıp kalkmadığını tespit edebilmek oldukça zordur. Bu sebeple hâkim, velâyet hakkının iadesine karar vermeden önce bütün şartları titizlikle incelemelidir.49
Velâyet hakkının iadesi bakımından durumun değişmesi iki açıdan söz konusu olabilir. Bunlardan biri ana veya baba açısından, diğeri ise çocuk açısındandır. İlk halde velâyet
hakkı, ana babadan her ikisinden de alınmış olmakla beraber, velâyetin kaldırılmasını gerektiren sebep eşlerden birisi bakımından ortadan kalkmış ve hâkim de onun tek başına
velâyeti gereği gibi ifa edebileceğine kanaat getirmiş olduğundan, velâyet hakkını yalnızca
o eşe vermesi söz konusu olabilecektir. İkinci halde ise, velâyetin kaldırılması sebebi yalnızca bir çocuk bakımından ortadan kalkmış olduğundan, hâkim yalnızca o çocuk için
velâyeti geri verebilecektir.50
Velâyetin kaldırılması kararı yürürlükteyken çocuğun ergin olması veya ölmesi ya da
46) Özuğur, 2002 s. 401; Cansel, 1977 s. 148; Baktır Çetiner, 2000 s. 124; Akıntürk, 2008 s. 441; Grassinger,
2009 s.197.
47) Yargıtay 2. HD’nin 11.06.1998 Tarihli, 6412-7398 Esas-Karar sayılı kararında, velâyete ilişkin mahkeme
kararlarının kesin hüküm teşkil etmediğini, bu nedenle değişen şartlara göre değiştirilebileceğine hükmetmiştir.
48) Öztan, 2004 s. 647; Dural ve diğerleri, 2005 s. 532; Oğuzman ve diğerleri, 1998 s. 320; Akyüz, 1993 s. 1920; Cansel, 1977 s. 148; Baktır Çetiner, 2000 s. 127; Akıntürk, 2008 s. 441; Gençcan, 2009 s. 232-233; Grassinger, 2009 s. 202.
49) Akyüz, 1993 s. 20; Özuğur, 2002 s. 354.
50) Oğuzman ve diğerler, 1998 s. 321; Çelik, 2005 s. 301.
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evlatlık verilmesi halinde velâyet hakkının iadesi söz konusu olmayacaktır(MK. m. 351/
II). Belli bir kaldırma sebebi ortadan kalkmış ancak bu arada bir yenisi ortaya çıkmışsa,
mevcut kaldırma kararının kaldırılmasına gerek yoktur.51
E. Velâyet hakkının kaldırılması ile ilgili davalarda usuli meseleler
1. Davanın tarafları
Velâyetin kaldırılması ile ilgili davayı, ana veya baba, velâyet hakkına sahip olan tarafa
karşı açabilir. Velâyetin kaldırılması kamu düzenine ilişkin olduğundan, velâyetin kaldırılmasını istemek sadece ana babaya tanınmış bir hak olmayıp, ilgili herkes velâyetin kaldırılmasını isteyebilecektir. Hâkim de herhangi bir şekilde velâyetin kaldırılmasını gerektiren bir sebebin var olduğunu öğrenmişse, re’sen gerekli tedbirleri alacak ve velâyetin kaldırılmasına karar verebilecektir.52
2. Görevli ve yetkili mahkeme
Velâyetin kaldırılmasına ilişkin davalar, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun(AMK)’un 4’üncü maddesi uyarınca aile mahkemelerinin
görevine girer.53 Eğer aile mahkemesi kurulmamışsa, o yerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla yetkilendirilen asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakacak ve velâyetin kaldırılmasına karar verebilecektir. 54
Velâyetin kaldırılması davasında yetkili mahkeme ise, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu(HUMK)’nun 9 ve devamı maddelerindeki yetki kuralları uygulanmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre, genel yetkili mahkeme davalının ikametgâhı
mahkemesidir(HUMK. m. 9). Velâyetin kaldırılması davalarında özel yetki kuralı öngörülmediğinden, bu davalarda yetkili mahkeme, davalının, yani ana veya babanın
ikametgâhı mahkemesi olur.55

51) Öztan, 2004 s. 647.
52) Özmen, 2005 s. 454; Bulut, 2007 s. 19.
53) AMK’nun 4’üncü maddesine göre, “Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler:
1. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun(Ek ibare: 14/04/2004-5133 S.K. 2. mad.) Üçüncü Kısım Hariç olmak üzere İkinci Kitabı ile 03/12/2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygula Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler.”
54) AMK’nun 2’nc madesine göre, “…Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava
ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır.”
55) Y.2. HD., T., 02.06.2003 E. 6798, K. 7962, Gençcan, 2009 s. 233.
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İSTANBUL FATİH ADLİYESİ 1. AİLE MAHKEMESİ’NDE 2005-2007
YILLARI ARASINDA VERİLEN VELAYET KARARLARINDA YER ALAN
UZMAN RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Neylan ZİYALAR

Yrd. Doç. Dr.

Gülden Elçim ÜNER ALTUNTAŞ

Uzman Psikolog

ÖZET
Bu çalışmanın amacı; uzmanların velayet hakkında verdikleri raporları inceleyerek, bu
raporların değerlendirme kriterlerini ortaya koymak, çocuğun yüksek menfaatini sağlamak amacıyla literatürde tartışılan konuların göz önüne alınıp alınmadığını değerlendirerek bu raporların mahkeme kararlarına etkisini incelemektir.
Bu amaç doğrultusunda; 2005–2007 yılları arasında İstanbul Fatih Adliyesi 1. Aile
Mahkemesi’nde görülen davalarda verilen velayet kararlarındaki uzman raporları retrospektif dosya taraması yöntemiyle incelenmiş, elde edilen bilgiler tanımlayıcı istatistik
yöntemleri ile değerlendirilmişlerdir. Ele alınan dosyalar; davanın konusu, kararı, velayete konu olan çocuk veya çocukların sayısı, yaşları, cinsiyetleri, eğitim durumları, velayet
ile ilgili olarak anne-baba arasında bir ihtilaf olup olmadığı, çocuğun velayet konusundaki görüşünün rapora ve karara etkisi açısından incelenmiştir.
Bu inceleme sonucunda Fatih Adliyesi 1. Aile Mahkemesi’nde 2005- 2007 yılları arasında velayet kararı verilen dosyaların sadece %13,74’üne uzman raporu ve %32,73’ünde
duruşmada çocuk görüşü alınmıştır. Raporlar ve duruşmada alınan görüşler düşünüldüğünde çocuk görüşünün kendisini ilgilendiren velayet davalarına sadece %46,64 oranında yansıdığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Velayet, değerlendirme raporları, uzman görüşü, çocuk görüşü.
İncelenen raporların %81,2’sinde her iki ebeveyn ile yapılan görüşmeler de yer alırken 16 raporda (%18,8) ebeveynlerden biri ile görüşmeye dair bilgiler bulunmamaktadır.
Ebeveynler ile tüm raporların %64,7’sinde ayrı olarak, %35,3’ünde birlikte görüşülmüştür.
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Rapor verilen dosyaların %49,4’ünde tek çocuk bulunmaktadır. İki ve daha fazla çocuk
bulunan dosyaların %86,04’ünde kardeş ilişkileri raporda değerlendirilmiştir.
İncelenen raporların %97,6’sında anne-babanın evliliklerinin gelişim süreci, %96,7’sinde aile içi dinamikleri, %98,8’inde boşanma/velayet davasına yol açan nedenler ve ebeveynlerin çatışma öyküsü yer almıştır. Ebeveynlerin birbirleri ile çalışabilme kapasiteleri ve aralarındaki çatışma düzeyi raporların %94,1’inde ele alınmıştır. Verilen raporların %24,7’sinde ebeveynlerin ev ortamı incelenmiş, %17,6’sında kök aile ile görüşülmüştür. Raporların %82,3’ünde kök aileler ile ilgili ebeveynlerden edinilen bilgiler aktarılmıştır. İncelenen raporların %11,8’inde velayete konu çocuğun okuluna gidilerek öğretmen
ve okul müdürü/müdür yardımcısı ile görüşme yapılmış ve edinilen bilgiler değerlendirmeye alınmıştır.
Raporlar içerik yönünden değerlendirildiğinde literatürde tartışılan özellikleri büyük
ölçüde taşıdığı fark edilmektedir. Ancak ev ve okul ziyaretlerinin raporlara oldukça düşük
bir oranda yansıdığı, ayrıca psikolojik test ve ölçeklerin kullanıldığına yönelik herhangi
bir bilgi verilmediği anlaşılmaktadır.
Raporlara yansıyan bu eksiklerin yasal bazı düzenlenmeler ve literatürde velayet değerlendirmelerinde kullanılan standartlarla zenginleştirilmiş meslek içi eğitimlerle giderileceği ve tartışılan bütün bu konuları içeren standartları belirleyen yeni çalışmaların yapılması uygun olacaktır.
1. Giriş
Yasalarımıza göre velayet çocuğun bakım, eğitim, sağlık, disiplin gibi sorumluluklarını kapsayan, bu konularda çocuğun menfaatine yönelik karar alıp uygulama görevi olup,
4721 sayılı medeni kanunun 335. maddesine göre anne ve baba evli ise ergin olmayan çocuğun velayeti her ikisi tarafından birlikte kullanılır. Boşanma durumunda 336. maddeye
göre çocuğun velayeti taraflardan birine bırakılır. Bununla birlikte velayeti kullanma hakkına sahip taraf bu sorumluluğunu yeterli kullanmıyor, ihmal veya istismar ediyorsa veya
çocuğun menfaati değişim gösterdiyse velayet değiştirilebilir (Şimşek, 2007).
Velayeti kullanma hakkı ebeveynlerden birine verilir, ancak mahkeme tarafından gerekli görülürse her iki eşe de bırakılabildiği ülkeler ve yasalar mevcuttur (Şeker, 2004).
Kimi araştırmalar (Luepnitz, 1982; Ilfeld, Ilfeld ve Alexander, 1982) paylaşımlı velayetin
yararlarından bahsetmişler, çocuğun ebeveynlerin her ikisi ile de iletişiminin sürekliliğin
boşanma sonrası travma ile başetmesine faydalı olduğunu vurgulamışlardır.
Velayet davalarında psikolojik değerlendirme günden güne daha fazla önem kazanmakta olup, Billick ve arkadaşlarına göre artan boşanma oranları nedeniyle yargı gün geçtikçe psikolojik değerlendirme yapıp görüş bildirecek uzmanlara daha fazla ihtiyaç duymaktadır (Billick & Perry, 1994).
Amerikan Psikologlar Derneği’ne göre, çocuğun velayeti konusunda karar verirken;
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(1) ebeveyn-çocuk arasındaki karşılıklı ilişkinin kalitesi,
(2) çocuğun ihtiyaçları ve tarafların ebeveyn sorumluluklarını karşılama kapasiteleri
(3) işleyişle ilgili aile dinamikleri göz önüne alınmalıdır (APA, 1996).
Levy bu 3 madde dışında çocuğun velayet konusundaki tercihini de etkin olması gerektiğini eklemiştir (Levy, 1985).
Velayet kararı verilirken çocuğun yüksek menfaati baz alınmalı, çocuğun duygu, düşünceleri, yaşı ve anlama kapasitesi değerlendirilerek ortaya konmalı, fiziksel, duygusal,
bilişsel olarak ihtiyaç duyduğu uyaranlara ulaşabilme kapasitesi araştırılmalı, yaşam şartlarındaki değişimin etkileri öngörülmeli, yaş, cinsiyet ve kişilik özellikleri değerlendirilmeli, yaşaması olası zararlar tespit edilmeli, çocuğun ihtiyaçlarının velayeti alması söz konusu olanlar tarafından ne derece karşılanabileceği hesaba katılmalıdır (Çocuk Hakları
Sözleşmesi, 1989).
Rosner’a göre; çocuğun yüksek yararı en az zararlı seçeneğin değerlendirilmesi ile gerçekleşir. Ona göre psikolojik değerlendirmede anne, baba ve çocuktaki gizli agresyon olasılığı, çocuk ile anne, baba arasında rol değişiminin bulunup bulunmaması, çocuğun çok
çatışmalı bir evlilikte yaşama ihtimali dikkate alınmalıdır. Yapılan araştırmalar bazı çocukların boşanma sonrası daha az psikolojik hasar yaşadığını tespit etmiştir (Emery ve
ark. 2005; Melton, 1997; Rosner, 1994).
Melton ve arkadaşları (1997); çocuğun yüksek yararının gözetilmesinde, çocuğun tercihinin, beklentilerinin, anne, baba, kardeş ve diğer önemli kişilerle iletişimlerinin, ev,
okul ve toplumla uyumunun, çocuk ve diğer aile üyelerinin ruhsal ve fiziksel sağlığının
değerlendirilmesini önerir (Melton, Petrila, Poythress, & Slobagin, 1997)
Değerlendirme yapılırken ebeveynlerin güçlü ve zayıf yönleri, psikolojik durumları,
çocukların psikolojik ve gelişim düzeyleri, ebeveyn çocuk ilişkileri, ebeveynler arasındaki karşılaştırmalar vurgulanmalı, velayet ve şahsi ilişki ile ilgili tavsiyede bulunulmalıdır
(Gould & Martindale, 2009).
Ebeveynlerle görüşme; demografik bilgiler (isim, yaş, eğitim durumu, meslek, vs.), nerede doğup, nerede büyüdüğü, ebeveynlerinin evlilik durumu, kardeş sayısı, kardeşleri ve
ebeveynleri ile ilişkileri, geniş ailenin çocukla ilişkileri, yaşadıkları yerler, ebeveynlerin
geçmiş aile yaşantılarında fiziksel, cinsel şiddet, madde kullanımı, akıl hastalığı gibi özel
bir durumun olup olmadığı, fiziksel ve psikolojik sağlık durumları, sürekli kullandıkları ilaçlar, adli durumları, dinleri, yaşam koşulları, önceki ilişkileri, çift olarak birbirleriyle ilişkileri, evlilik öyküleri, geçim kaynakları, birlikte yaşadıkları dönem ki ekonomik durumları, birlikte yaşadıkları dönem ev içi sorumlulukların paylaşımı, sorun çözme becerileri, çocukla duygusal ve sosyal paylaşımları, çocuğa yönelik uygulanan disiplin yöntemleri gibi konular içermelidir (Ackerman, 2006).
Ebeveynlerle görüşülürken uzman risk faktörlerinin (aile içi şiddet, ihmal/istismar,
madde kullanımı, akıl hastalığı, vs.) olup olmadığını, aile içi dinamikleri ve anne-baba
arasındaki çatışmayı da değerlendirmelidir (Gould & Martindale, 2009).
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Çocukla görüşme; adı, yaşı, kişilik özellikleri, sağlığı, sosyal aktiviteleri, arkadaş ilişkileri, okul durumu (davranışsal ve akademik), ebeveynleri ile birlikte yapmaktan hoşlandığı aktiviteler, ebeveynlerin ayrılığını algılayışı, bu ayrılığa verdiği duygusal ve davranışsal tepkiler, geleceğe dair endişeleri, velayet konusundaki görüşü gibi konuları içermelidir (Ackerman, 2006).
Çocuğun bilgileri ve algıları anlaşılmadan çocuğun yüksek yararını sağlamak mümkün değildir (Kuehnle, Greenberg & Gottlieb, 2004). Çocukla velayet konusundaki görüşme, fiziksel, bilişsel ve duygusal durumu, ev, okul ve sosyal uyumu, aile bireyleri-özellikle ebeveynleri ile olun ilişkileri, velayet konusundaki duygu ve düşünceleri temel alınarak
yapılmalıdır (UMDA, 1979).
Velayet konusunda değerlendirme yaparken çocuğu ebeveynleri ile birlikte gözlemlemek önemlidir. Bu gözlemler ebeveynlerin ana-babalık davranışları ve becerilerinin
ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin kalitesinin ölçülmesi açısından da önemli bulgular sunar
(Schutz ve ark., 1989).
Ev ziyaretleri, velayet konusunda değerlendirme yapılırken aileyi ve çocuğu doğal ortamlarında gözlemlemek, ilişkilerini rahat ve günlük haliyle anlamlandırmak gibi konularda yardımcı olduğu gibi çocuğun yaşadığı ortamın güvenlik, temizlik özellikleri, bakım
ve gelişim olanakları da göz önüne alınmış olur (Hynan, 2003).
Ev ziyaretlerinde evin temizlik ve düzeni, güvenliği, beslenme alışkanlıkları, özel yaşam alanları, çocuğun oyun alanları gibi evin fiziksel koşulları ile çocuğun oyuncakları,
aile fotoğrafları, ödülleri, kitapları, vs incelenir. Çocuğun aile bireyleri, komşuları, evcil
hayvanları ile ilişkileri gözlemlenir (Ackerman, 2006).
Standardizasyon süreçlerinde önyargıları en aza indirecek çalışmalar yapılmış olması
sebebiyle nesnel olmaları, kesin bir değerlendirme sistemi içermeleri, yanıtlama sırasında
kişinin kendini farklı gösterme eğilimleri hakkında fikir vermeleri nedenleriyle psikolojik testler velayet konusunda değerlendirme yapan pek çok uzman tarafından yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Psikolojik testlerin kullanılması karşılaştırma ve genel eğilimleri anlama yetileri ve geçerlik, güvenirlikleri sayesinde zaman, durum ve değerlendiriciler farklılık gösterse de sonuçlarda farklılık oluşmaması nedenleriyle uzmanlar için yararlı olur. Bir değerlendirme sürecinde birden fazla testin kullanılması çapraz değerlendirme
yapılmasını ve birden fazla boyutun ölçülmesini sağlar (Ackerman & Ackerman, 1997).
Uzman psikolojik testleri ebeveynlerden birinin veya her ikisinin de davranış ve karakter problemi yaşadığı ve/veya ana-babalık becerileri ile ilgili bir yetersizlik olduğu görüşüne vardığında uygulamalıdır. Ebeveynlerden sadece birinde dahi problem olduğu ön
görülüyorsa testler eşitlik ilkesi ile her iki ebeveyne de uygulanmalıdır (Medoff, 2003).
Değerlendirmenin sonucu olan rapor hakimlere davayla ilgili karar vermelerine yardımcı olacak bilgileri vermelidir. Raporun dili basit ve anlaşılır olmalı, toplanan bilgiler
ve değerlendirmeler kısaca izah edilmeli, gereksiz uzatma ve karmaşık mesleki jargondan
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kaçınılmalıdır. Aile hakkında hangi bilgilerin karar vermede yardımcı olacağı düşünülerek bunlardan bahsedilmelidir. Psikoloji bilgisi olmayan hakim, avukat ve tarafların teşhise yönelik tanımlamaları yanlış yorumlama, genelleme yapma olasılıkları nedeniyle bu
tür ifadelerden kaçınılmalıdır (Gould, 2006).
Mahkemeye sunulacak velayet değerlendirme raporu, raporun konusunu içeren başlık ve tarih belirtilerek başlamalı, raporu isteyen mahkeme, dosya numarası, taraf adları,
avukatlar ve bunların iletişim bilgileri ilk sayfada açıklanmalıdır. Raporun ikinci sayfasının “içindekiler” bölümü olması okuyucuya kolaylık sağlayabilir ancak ek bir sayfaya yol
açması nedeniyle dezavantaj da içerir (Gould & Martindale, 2009).
Giriş bölümü, değerlendirmeyi isteyen mahkeme, istenen tarih, cevaplanması beklenen sorular ve bu soruların davranış kalıplarına getirilmiş işlevsel tanımları açıkça ifade
edilmeli, görüşme sürecine katılan bireylerin mahremiyetin olmayacağı yönünde bilgilendirildiklerine ve paylaşıma izin verdiklerine dair açıklama ve belgeler bu bölümde yer
almalıdır (Gould, 2006).
Bilgi toplama yöntemleri ve değerlendirme ölçütleri sırasıyla ve tarihleriyle ifade edilmeli, bu yöntemlerin sosyal bilimlerdeki araştırma ve bulgulara dayandığı ve istenen cevaplarla ilgileri basitçe anlatılmalıdır. Değerlendirme sürecinde psikolojik testler kullanılmışsa bu testlere ihtiyaç duyulma nedenleri açıklanarak, psikometrik özellikleri anlaşılır
bir dille belirtilmeli, testlerin konuyla ilgileri ve neyi ölçtükleri net bir şekilde açıklanmalıdır (Scafte, 1985).
Aile hakkında toplanan bilgiler açıklanırken ebeveynler ve çocuklar ayrı ayrı anlatılmalı, ebeveynler cinsiyet dışı ifadelerle (ebeveyn1, ebeveyn2 gibi) tanımlanmalıdır. Bu tür
ifadeler okuyucun yaşaması muhtemel cinsiyete dayalı ön yargılarını azaltacak ayrıca aynı
cinsiyetten ebeveynlerin kurduğu aile kalıplarına da hitap edecektir. Görüşme yapılırken
şikayeti daha fazla olan ebeveyn ile daha önce görüşülmesi uzmana konuya daha hakim
olma açısından yardımcı olacağı gibi, raporun da bu sırayla yazılması okuyucu ve uzman
açısından kolaylık sağlayacaktır. Değerlendirmede kullanılan tekniklerin açıklandığı bölümde sıralamanın neden ve ne şekilde yapıldığı açıklanarak ebeveynlerin “ebeveyn 12” şeklinde tanımlanmasının okuyucuda yaratabileceği “uygun ebeveyn” algısını ortadan
kaldıracaktır (Gould, 2004).
Her iki ebeveyn hakkında verilecek bilgiler ayrı ayrı belirtilerek; bilgilerin toplanma
yöntemleri, ebeveynlerin genel tavırları, davranışları, aile bireylerinin ve aile dışı kaynakların bahsedilen ebeveyn ile ilgili olarak söyledikleri, değerlendirilen belgelerden ve uygulanan psikolojik testlerden edinilen bilgiler, bahsedilen ebeveynin kök ailesi hakkında edinilen bilgiler, o anki yaşam koşulları, eğitim ve kariyer durumu, fiziksel ve psikolojik durumu, çocuk ile kurduğu ilişkinin özellikleri, sosyal yaşantısı, duygusal durumu, diğer ebeveyn ile yaşadığı çatışma düzeyi ve birlikte çalışabilme kapasitesi, geçmiş ilişkileri
gibi konularda edinilen bilgi ve değerlendirmeleri içermelidir (Gould, 2004). Ebeveynle-
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rin geçmiş ilişkileri hakkında verilecek bilgiler okuyucuya bireyin ilişki kalıpları, ilişkilerinde genel olarak karşılaştıkları sorunlar ve geçmiş ilişkilerinden olan çocuklar hakkında bilgi verir (Gould, 2006). Değerlendirme raporunda aile öyküsü ve velayet tartışmasına neden olan olaylar kısaca açıklanmalı, her ebeveynin de velayet konusundaki görüş ve
endişeleri belirtilmelidir (Bow & Quinnell, 2001). Ebeveynlerin uyguladıkları ana-babalık davranışları, ayrılma öncesi uyguladıkları bakım davranışları ve çocuğun ebeveynlerine yönelik geliştirdiği duygusal bağ tanımlanmalıdır. Ebeveynler, çocuklar ve diğer kaynaklardan edinilen bilgi, gözlem ve değerlendirmeler ışığında ebeveynlerin güçlü ve zayıf
yönleri bu bölümde tartışılmalıdır (Gould, 2006).
Çocuk hakkında verilecek bilgiler de aynı şekilde bilgi toplanan kaynakların belirtilmesi ile başlamalı, çocuğun aile bireyleri ile ilişkileri, okul ve sağlık durumu, sosyal ve psikolojik işleyişi ve velayet hakkındaki görüşleri bu bölümde yer almalıdır (Gould, 2004).
Aile dinamikleri konusunda edinilen bilgilerin toplanma şekli, bilgi veren kaynaklar,
edinilen bilgi, yapılan gözlem ve değerlendirmeler ile aile içi şiddet, madde kullanımı, akıl
hastalığı gibi özel durumların varlığı belirtilmelidir (Gould, 2006).
Özet ve sonuç bölümlerinde; önceki bölümlerde tartışılan konular özetlenerek velayet konusunda yorum yapılır. Bu yorumlarda her iki ebeveynin de ana-babalık yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri bunların çocuk üzerindeki etkileri tartışılarak açıklanır, çocuğun yaşı ve gelişimsel ihtiyaçları çeşitli ana-babalık davranışları açısından bilimsel temelde açıklanır, mahkemece yöneltilmiş sorulara net ve işlevsel olarak tanımlanmış cevaplar verilir. Değerlendirmenin sonunda anne babanın çocuk üzerindeki hak ve kararlara katılım oranlarının ne şekilde sağlanması (ortak velayetin mümkün olduğu yasalar
için), velayeti kullanma hakkının, çocuğun yaşamı ile ilgili düzenlemelerin ve şahsi ilişkinin ne şekilde kullanılacağı (tatil günleri, kalış süreleri, yatılı kalma durumu) ile ilgili olarak okul, kamp ve okul sonrası aktiviteler göz önünde bulundurularak ve yasal tatil günleri, dini uygulayışlar ve aile ile ilgili özel günler (anneler, babalar günü, doğum günleri)
çerçevesinde önerilerde bulunulur, tavsiye edilen ana-babalık yöntemleri bilimsel temelde açıklanır (Ackerman, 2006).
2. Gereç ve yöntem
Çalışmada; 01.01.2005– 31.12.2007 tarihleri arasında İstanbul Fatih Adliyesi 1. Aile
Mahkemesi’nde görülen davalarda verilen velayet kararları dosyaları ve bu dosyalardaki uzman raporları retrospektif dosya taraması yöntemiyle incelenerek, elde edilen bilgiler tanımlayıcı istatistik yöntemleri ile değerlendirilmişlerdir. Ele alınan dosyalar; davanın konusu, kararı, velayete konu olan çocuk veya çocukların sayısı, yaşları, cinsiyetleri, eğitim durumları, velayet ile ilgili olarak anne-baba arasında bir ihtilaf olup olmadığı, çocuğun velayet konusundaki görüşünün rapora ve karara etkisi incelenmiştir. Ayrıca
uzman tarafından düzenlenmiş rapor içerik ve etkinlik bakımından değerlendirilmiş, li-
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teratürde rapor hazırlanırken incelenmesi gerektiği tartışılan konuların raporlarda bulunup bulunmadığı ve velayet hakkındaki kararla uzman kanaati bildirir raporun uyumluluğu incelenecektir.
3. Bulgular
Çalışmada velayet kararlarında verilen uzman raporları incelenmekte olup, boşanma
davalarında da çocuk bulunma ve velayet kararı verilme ihtimali nedeniyle bu davalar da
incelenmiştir. Bunlar dışındaki kararlar özel olarak değerlendirilmemiştir.
Buna göre; 2005 yılındaki 906 adet kararın 749’u (%82,7) boşanma, 15’i velayet (1,65)
davaları, 2006 yılında karara bağlanan 871 dosyanın 725’i (%83,2) boşanma, 15’i (%1,7)
velayet davası, 2007 yılındaki 846 karardan 709’u (%83,8) boşanma, 8’i (%0,9) velayet davalarında verilen kararlardır.
2005 yılında karara bağlanan boşanma davalarının; 194’ünde velayet kararı verilmiştir.
Bunların gerekçeli kararında belirtilen; birinci çocukların yaş ortalaması 10,67; ikinci çocukların yaş ortalaması 9,39; üçüncü çocukların yaş ortalaması 8,45; dördüncü çocukların yaş ortalaması 6,50 ve beşinci çocuk bulunan tek dosyadaki çocuk 1 yaşındadır. Velayet kararlarının yalnızca 2 tanesinde kardeşlerden birinin velayeti anneye diğerininki babaya verilirken %98,96 oranında kardeşlerin bir arada bulunmaları daha uygun görülerek
velayeti kullanım hakkı aynı ebeveyne verilmiştir.
Kararların %82,4 birinci çocukların velayeti anneye, 17,6 babaya verilmiş, ikinci çocuğun da velayetinin söz konusu olduğu 57 dosyada velayet kararı %77,2 oranında annenin
kullanması yönündedir. Üçüncü çocuğun velayet kararında olduğu 10 dosyada anne yönündeki karar bunların %60’ını oluşturmaktadır. Dördüncü çocuğun da velayet kararının
bulunduğu iki dosyada kararların biri annenin diğeri babanın velayeti kullanması yönündedir. Beşinci velayetin de bulunduğu tek dosya velayetin anneye verilmesine hükmeder.
2005 yılında velayet kararı verilen boşanma davası dosyalarının %8,7’sinde uzman raporu bulunmakta olup kararlar rapor yönündedir. Boşanma davası dahilinde velayeti söz
konusu çocukların %32,4’ü de duruşmada dinlenmiştir
Velayetin değişikliği yönünde açılmış ve 2005 yılında karara bağlanmış 15 dosyanın
%81,8’inde tek çocuk bulunmakta, 2 dosyada ise 2 kardeşin birden velayet değişimi istenmektedir. Bunların hepsinde uzman raporu dosyaya sunmuş olup 2 dosyada velayet değişimi söz konusu olan çocuk duruşma esnasında dinlenilmiş ve dosyada çocuk görüşünü
dilekçe ile mahkemeye iletmiştir.
2006 yılında karara bağlanan boşanma davalarının 196’sında velayet kararı da bulunmaktadır. Velayet kararları birinci çocuklar için %84,1 anne, %15,81 (31) baba, ikinci çocuklar için %80 anne, %20 baba, üçüncü çocuklar için %76,9 anne, %23,1 baba, dördüncü
çocuklar için %75 anne, %25 baba ve beşinci çocuk için de velayet konusunda karar verilen tek dosyada ise baba yönünde verilmiştir. 2006 yılındaki çocuklu boşanma davalarınYetişkin Bildirileri Kitabı
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daki velayet kararlarının yalnızca 2 tanesinde kardeşlerden birinin velayeti anneye diğerininki babaya verilirken %98,9 oranında kardeşlerin bir arada bulunmaları daha uygun
görülerek velayeti kullanım hakkı aynı ebeveyne verilmiştir. Bu dosyalarda birinci çocuklar için yaş ortalaması 9,35; ikinci çocuklar için 8,94; üçüncü çocuklar için 7,35; dördüncü çocuklar için 7,50 ve beşinci çocuğun da bulunduğu tek dosyada çocuk 9 yaşındadır.
Velayet kararının da verildiği boşanma davası dosyalarının %10,7’sinde uzman raporu
bulunmakta iken, %14,2’sinde uzman görüşünü duruşmada bildirmiştir. %43,3 de ise velayeti söz konusu çocuk duruşma esnasında hakim tarafından dinlenilmiştir.
Velayet değişikliği istemiyle açılan ve 2006 yılında karara bağlanan dosyaların
%63,6’sında karar anne, %36,3’sında baba, ikinci çocuğun bulunduğu 4 dosyanın 2’sinde velayet kararı anne, 1 dosyada baba, üçüncü çocuğun da bulunduğu 2 dosyanın 1’inde
anne yönündedir. Üç çocuklu bir dosyada ise babanın vefat etmesi ve annenin hapiste olması nedeniyle vasi tayini için ihbarda bulunularak velayet kaldırılmıştır. Birinci çocukların yaş ortalaması 12,5; ikinci çocukların 10,5; üçüncü çocuk ise 4 yaşındadır.
Velayet istemiyle açılmış davaların %73,3’ünde uzman raporunu dosyaya ibraz etmiştir.
Dosyaların %26,6 çocuk duruşmada hakim huzurunda da görüş bildirmiştir. Tüm dosyalarda kardeşlerin bir arada bulunmaları uygun görülerek velayetleri aynı ebeveyne verilmiştir.
2007 yılında karara çıkmış boşanma davası dosyalarının %79,7’sinde velayet anneye, 36’sında %19,6’sında babaya verilmiş, ikinci çocuklar için velayet kararı %68,1 anne,
%30,4 baba yönünde, üçüncü çocuklar için %77,7 anne, %22,3 baba yönünde, dördüncü
çocuklar için 2 karar anne,1 karar baba yönünde, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu çocuklarda velayet kararı baba yönünde verilmiştir. İki çocuğun velayetinin söz konusu olduğu bir davada da çocukların Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirilmesine karar verilmiştir. Bu davaların %99,45’inde kardeşlerin bir arada bulunmaları
daha uygun görülerek velayeti kullanım hakkı aynı ebeveyne verilmiştir. Birinci çocukların yaş ortalaması 9,43, ikinci çocukların yaş ortalaması 8,82, üçüncü çocukların yaş ortalaması 8,72, dördüncü çocukların yaş ortalaması 7,3 yaşındadır. Beş, altı, yedi, sekiz ve
dokuzuncu çocukların bulunduğu tek dosyada çocukların yaşları sırasıyla; 10, 8, 6, 5 ve
2’dir. Dosyaların %8,7’sinde uzmandan rapor istenirken, %18,5’inde uzman görüşü duruşmada alınmıştır, dosyaların %27,3’ünde çocuk görüşünü duruşma esnasında hakim
huzurunda bildirmiştir.
2007 yılında velayetin değişikliği istemiyle açılan davaların birinci çocukların yaş ortalaması 11, ikinci çocukların yaş ortalaması 4,5’tur. Kabul edilen davaların birinde velayet babadan anneye, diğerinde anneden babaya değiştirilmiş, ikinci çocuğun bulunduğu
kabul edilen davada velayet anneden babaya değiştirilmiştir.
2007 yılında velayetin değiştirilmesi istemiyle açılan 8 davanın 5’inde (%62,5) uzman
raporu bulunmaktadır.
Yapılan çalışmada 2005–2007 yılları arasında İstanbul Fatih Adliyesi 1. Aile Mahke148 |
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mesi’nde velayet kararı verilen dosyaların sadece %13,74’üne uzman raporu sunulduğu,
bunların %32,73’ünde duruşmada çocuk görüşü alındığı, sonuç olarak çocuk görüşünün
kendisini ilgilendiren velayet davalarına %46,64 oranında yansıdığı anlaşılmaktadır.
İçerik açısından değerlendirilen uzman raporlarının %94,1’nde başlık , %98,8’inde tarih ve %92,9’unda raporu isteyen mahkeme, istenen zaman, cevaplanması beklenen sorular ve bunların davranışa dönüşmüş tanımlarıyla ilgili açıklamalar bulunduğu, %83,5 oranında tüm aile bireyleriyle görüşüldüğü anlaşılmaktadır.
İncelenen raporlarda çocuklarla %85,8 oranında görüş yapıldığı, duygu ve düşüncelerini oluşturması ve ifade etmesi mümkün olmayan çocukların yaş ve gelişim düzeyleri göz
önüne alınarak gözlemlendiği (%5,8), ebeveynler ve çocuk/çocuklar arasındaki ilişkinin
ve güven düzeyinin %87 oranıyla raporlara yansıtıldığı görülmüştür.
İncelenen raporlarda risk faktörlerinin değerlendirilerek var olan aile içi şiddet, madde ve alkol kullanımı, ihmal gibi durumların mahkemeye bildirildiği, bu durumun çocuk
açısından taşıdığı risk düzeyinin belirtildiği ayrıca ebeveynler arası çatışmanın düzeyi ve
birlikte çalışabilme durumları ile davaya yol açan nedenler ve aile içi dinamikler %96,7
oranında açıklandığı görülmektedir.
Yapılan çalışmada incelenen velayet değerlendirme raporlara ev gözlem ve ziyaretlerinin %24,7, okul ziyaretleri ve üçüncü kişiden bilgi edinmenin (öğretmen, rehber
öğretmen,vs.) ise %11,8 oranları ile yansıdığı anlaşılmıştır. Ebeveynlerin kök aileleri hakkında %82,3 oranında bilgi alındığı ancak bunlarla yüz yüze görüşmenin %17,6 oranında olduğu, ayrıca incelenen raporların hiçbirinde psikolojik ölçek ve testlerin kullanılmadığı görülmektedir.
5. Tartışma ve sonuç
Son yıllarda artan boşanma davaları ile velayetin anne baba arasında hangisinde kalacağı konusunda verilecek kararın karmaşık bir yapı alması nedeniyle velayet ve boşanma
davalarında psikolojik değerlendirme günden güne daha fazla önem kazanmaktadır (Billick & Perry, 1994).
Çocuğun bilgileri ve algıları anlaşılması çocuğun yüksek yararını sağlama açısından
büyük önem taşır (Kuehnle, Greenberg & Gottlieb, 2004). Çocuk Hakları Sözleşmesi 12.
maddesinde de taraf devletlerin çocukların kendisini ilgilendiren konularda görüşlerini
özgürce ifade hakkı tanıması, onların gelişim ve olgunlukları ölçüsünde bu görüşleri dikkate alması gerekliliğini ifade edilmekte ve Türkiye’de bu sözleşmeyi imzalayan devletlerden biri olarak çocuğun hayatını en büyük oranda etkileyecek velayet kararı konusunda
çocuğun görüşünün dava sürecine yarıyı bile bulmayan bu oranda (%46, 6) yansımasının
oldukça düşük olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Raporlar içerik yönünden değerlendirildiğinde literatürde tartışılan özellikleri büyük
ölçüde taşıdığı fark edilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar velayet konusunda değerlenYetişkin Bildirileri Kitabı
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dirme amacıyla bilgi toplama sürecinde mümkün olduğunca çok kaynaktan bilgiler edinilmesinin raporun objektifliği açısından önemli olduğu belirtilmektedir (Gould & Martindale, 2009). İncelenen raporların bu konuda yetersiz kaldıkları fark edilmektedir.
Literatürde ev ve okul ziyaretlerinin, velayet konusunda değerlendirme yapılırken
önemli veriler sunacağı belirtilmekte (Hynan, 2003) iken incelenen raporların bu açıdan yetersiz kaldığı görülmüştür. Ayrıca incelenen raporlarda eksik olarak gözlemlenen
kök aile ve üçüncü kişilerle yapılan görüşmelerin de raporların objektifliğini arttırması ve
ebeveynlerin aldıkları sosyal desteğin algılanması açısından önem taşıdığı belirtilmektedir (Hynan, 2003). Uzmanların adliye dışında yapacakları görüşmeler için gerekli yol gideri vs. gibi konuların henüz yasalarda açık bir şekilde belirlenmemiş olmasının ve yol giderinin hakimin kararı ile belirlenmesinin bu sorunları yarattığı düşünülmektedir.
İncelemeler sonucunda raporların literatürde tartışılan özelliklerin pek çoğunu karşılamakla birlikte ev ve okul ziyaretleri, üçüncü kişilerden edinilen bilgiler ve test uygulamaları konularında eksik kaldıkları, bu eksiklerin yasal bazı düzenlenmeler ve meslek içi
eğitimlerin literatürde velayet değerlendirmelerinde kullanılan standartlarla zenginleştirilerek yaygınlaşmasıyla giderileceği ön görülmektedir.
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ÖZET
Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuklara bakım hizmetlerinin sağlanması en önemli sorunlardan biri olmuş, hizmette yaşanan bazı aksaklıklar alternatif modellerin oluşturulmasını gerekli kılmıştır. Alternatif modeller arasında öncelikle çocuğun öz aile yanında bakım ve korunmasının sağlanması, mümkün olmadığı takdirde koruyucu aile uygulamasına öncelik verilmesinin gerektiği düşünülmektedir. Ancak; bu alternatiflerin uygulanamaması durumunda korunmaya muhtaç çocukların kurum bakımına alınması uygundur. Türkiye’de kurum bakımından faydalanan çocukların psiko-sosyal ve kültürel gelişimleri değerlendirildiğinde ve hizmet modelinin koşulları düşünüldüğünde, bu modelin çocukları bağımlı, sosyal beceriden ve özgüvenden yoksun, sorun çözme becerileri geliştirmeyen bir birey olarak yetiştirdiği tespit edilmiştir. Tüm bu nedenlerden dolayı ku-
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rum bakımı modeli yerine; her bir çocuk için yaş, özür, eğitim, ilgi ve isteklerinin önemsendiği çocuk evi hizmetinin en uygun hizmet modeli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Korunmaya muhtaç, çocuk, bakım alternatifleri.
Giriş
Ülkemizde ailede yaşanan sorunlar ve kriz nedeniyle korunmaya muhtaç duruma gelen çocuklar 2828 sayılı SHÇEK Kanunu ve 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında korunma ve bakım altına alınarak yurtlara, yuvalara, sevgi evlerine, çocuk evlerine veya koruyucu ailelere yerleştirilerek bakımları sürdürülmektedir. Diğer yandan hukuksal durumu uygun olan korunmaya muhtaç çocuklar evlatlık olarak ailelere yerleştirilmektedir.
Tüm dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarda korunmaya muhtaç çocukların kalabalık kuruluşlarda bakımlarının çocuklara yarar sağlamadığı ve çocukların öz güvenlerinin olmadığı, psikolojik ve sosyal gelişimlerini tamamlamaları konusunda sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı öncelikle öz aile yanında bakımın desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Çocuk hakları sözleşmesinin 5. Maddesinde çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme
konusunda anne babanın sorumluluk, ödev ve haklarına değinilerek ailenin önemi vurgulanmakta ve 18. Maddesinde de çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğunun ilk önce anne-babaya yüklendiği görülmektedir. Ayrıca 5395 sayılı çocuk koruma kanununun 5. maddesinde de korunmaya muhtaç çocuğun öncelikle kendi aile ortamında
korunmasını sağlamaya yönelik tedbirlerin alınarak tekrar ailesiyle bütünleştirilmesi gereği vurgulanmaktadır.
Korunmaya muhtaç duruma gelmiş olan çocukların öncelikle öz ailelerinde bakımlarının sağlanmasına yönelik SHÇEK Genel Müdürlüğünce “aileye dönüş projesi” gibi projelerle ailenin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi suretiyle çocukların öz ailelerinde bakımlarının sağlanması için çalışmalar yapılmıştır. Öz ailelerine döndürülemeyen veya öz aile yanında bakımları çeşitli nedenlerle sağlanamayan çocuklara yönelik tüm
dünyaca kabul edilen koruyucu aile hizmetinin yaygınlaşmasına ağırlık verilmiştir. Koruyucu aile hizmeti çocuğun aile ortamı içerisinde gelişmesini, çevresiyle iletişimini devam
ettirmesini, aidiyet duygusunu yaşamasını, özgüvenini geliştirmesini, aile yaşantısı içerisinde toplum değerlerini öğrenmesini sağlamaktadır. Diğer bir önemli katkısı ise çocuğun içinde bulunduğu travmatik dönemi örselenmeden atlatmasına yardımcı olmaktadır.
Korunmaya muhtaç çocuklar için yukarıda bahsedilen bakım alternatiflerinin uygulanamaması durumunda genellikle 60 – 80 kapasiteli çocuk yuvası, yetiştirme yurdu gibi
kuruluşlarda 0 – 18 yaş arası çocukların bakımlarının sağlandığı ancak bu bakım modellerinden istenilen olumlu sonuçların alınamaması nedeniyle farklı bakım alternatiflerine
yönelik mevzuat düzenlemesi yapılarak 6 çocuğun bakımının sürdürüldüğü “çocuk evi”
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modeli uygulanmaya başlanmıştır. Bu model son iki yılda tüm ülkemiz genelinde hızla yaygınlaşmaktadır. Çocuk Evi Hizmeti korunma ve bakım altında bulunan çocukların toplum içinde ötekileştirilmeden, yuva çocuğu etiketini almadan sosyal, psikolojik ve
kültürel gelişimlerini sağlıklı şekilde tamamlayabilecekleri bir hizmettir. Çocuk Evlerinde
kalan çocukların bedensel ve psiko – sosyal gelişimlerinin aile yanında yaşayan çocuklarla paralellik göstermesi hedeflenmektedir.
İlimizde çocuk evlerinde kalan çocukların korunma altına alınma nedenleri
İzmir ilinde çocuk evlerinde koruma ve bakımı sağlanan 300 çocuğun korunma altına alınma nedenleri ile ilgili olarak yapılan dosya incelemelerinde; korunma altına alınan
çocukların tamamen ebeveyn yoksunluğu, ebeveynin istismarı nedeniyle değil, çocukların %44’ünün anne babanın boşanması/ayrılması ve her ikisinin de ekonomik ve sosyal
yoksunluğu nedeniyle korunma altına alındıkları ortaya çıkmıştır.
Korunma Altına Alınma Nedenleri

Sayı

%

Anne babanın Boşanması/Ayrılması Her İkisinin de Ekonomik Ve Sosyal
Yoksunluğu

132

44

Annenin Evi Terk etmesi Babanın Sosyal ve Ekonomik Yoksunluğu

33

11

Babanı Evi Terk etmesi Annenin Sosyal Ve Ekonomik Yoksunluğu

9

3

Annenin Ruh Sağlığının Yerinde Olmaması Babanın Sosyal Ve Ekonomik
Yoksunluğu

16

5.3

Anne Babanın Fiziksel ve Duygusal İstismarı

20

6.6

Anne Ölü Babanın Ekonomik Ve Sosyal Yoksunluğu

19

6.3

Baba Ölü Annenin Ekonomik Ve Sosyal Yoksunluğu

9

3

Anne Babanın Cezaevinde Olması

7

2.3

Annenin Cezaevinde Olması

9

3

Anne Terk Baba Cezaevinde Olması

5

1.6

Anne Babanın Ekonomik, Sosyal Ve Zihinsel Yetersizliği

9

3

Anne Terk Babanın Engelli Olması

4

1.3

Bakıcıya Terk

4

1.3

Anne Baba Ölü

4

1.3

Diğer

20

6.6

Toplam

300

100

Tablo 1: Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezimize Kayıtlı Çocukların Korunma ve Bakım Altında Alınma Nedenleri

Tablo 1’den anlaşılacağı gibi çocukların sadece %1.3’ünün ebeveyn yoksunluğu nede-
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ni korunma ve bakım altında bulundukları, büyük bir çoğunluğunun ailelerin parçalanmış olması, ebeveynlerinin ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunmalarından dolayı korunma altında oldukları görülmektedir.
01.02.2009 – 20.09.2010 Tarihleri arasında çocuk evlerinde kalan korunmaya
muhtaç çocukların yararlandığı alternatif hizmet modelleri
Alternatif Hizmet Modeli

Sayı

ANY ile ailesine teslim edilen

47

Korunma kararı kaldırılarak ailesine teslim edilen

13

Koruyucu aileye yerleştirilen

30

Evlat Edindirilen

2

İl İçinde Kuruluşa nakledilen

6

Başka bir il’e nakil edilen

12

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Yerleştirilen (YİBO)

5

Pansiyonlara yerleştirilen

2

Kredi Yurtlar Kurumuna Yerleştirilen

3

Fiili Olarak Çocuk evlerinde kalan çocuk

180

Toplam kapasite

180

Kütükte Kayıtlı toplam çocuk sayısı

300

Tablo 2: Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ne bağlı çocuk evlerinde korunma ve bakım altında alınmış olan çocuklara sağlanan alternatif Hizmetler

Ailelerin ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmek amacı ile Ayni-Nakdi Yardım
desteği, ev eşyası sağlama, işe yerleştirme, danışmanlık sağlama, çevresinden destek sağlama, çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarından destek sağlama gibi hizmetler verilerek
çocukların aileleri ya da aile üyelerinden biriyle (anne, baba, yakın akraba) bütünleşmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda 01.02.2009 tarihinden itibaren 47 çocuğun ayni nakdi yardım ve diğer desteklerle aileye dönüşleri sağlanmıştır. İlimizde korunmaya muhtaç çocukların öncelikle öz aileleri ile bütünleştirilmeleri, bu mümkün olmadığı takdirde koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmaları ve çocuk evlerine yerleştirilme çalışmaları geliştirilerek sistematik olarak devam etmektedir. İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koruyucu aile hizmetini önemseyerek meslek elemanı sayısı arttırmış,
tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırmış ve koruyucu ailelere ödenen bakım ücreti İl Özel
İdare desteği ile il düzeyinde sübvanse edilerek ülkemiz genelinde korunmaya muhtaç çocuklardan en çok koruyucu aileye yerleştirme yapan il unvanını almıştır.
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Yıl

Koruyucu Aile Sayısı

Çocuk Sayısı

2005

55

60

2006

71

76

2007

107

117

2008

157

173

2009

182

209

2010

194

225

Tablo 3: İzmir İli’nde Yıllara Göre Koruyucu Aile ve Koruyucu Ailelere Yerleştirilen Çocuk Sayıları

Tablo 3’ten de anlaşılacağı gibi koruyucu aile hizmetinin hızla yaygınlaştığı görülmektedir.
İzmir ilinde korunma ve bakım altında bulunan çocuklara verilen bakım
hizmetleri
Korunma Altında Bulunan Çocuklara Verilen Bakım Hizmetleri

Sayı

%

Ayni Nakdi Yardım

350

33

Koruyucu Aile

225

21

Çocuk Evleri

180

17

0-6 Yaş Gurubu Çocuk Yuvası

80

7.5

7-12 Yaş Grubu Çocuk Yuvası

60

5.6

13-18 Yaş Grubu Kız Yet. Yurdu

40

3.7

MEB Pansiyonlar

35

3.3

MEB YİBO

12

1.2

Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

12

1.2

Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi

11

1.0

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

50

4.7

ÇOGEM

9

0.8

Toplam

1064

100

Tablo 4: İzmir İlinde Koruma ve Bakım Tedbiri Kararı Bulunan Çocukların Bakımlarının Yapıldığı Yerler

İlimizde 20.09.2010 tarihi itibariyle 2828 sayılı SHÇEK Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu kapsamında korunma ve bakım tedbiri kararı olan toplam 1059 çocuk
bulunmaktadır.
Koruma ve Bakım tedbiri olan 350 çocuğun (%33) Ayni – Nakdi yardım hizmeti ile
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aileleri tarafından bakımları sürdürülmekte olup ayrıca 225 çocuk (%21) koruyucu ailelere yerleştirilmiştir, durumları meslek elemanları tarafından takip edilmektedir. 7 – 18
Yaş aralığında olan 180 çocuğun (%17) 30 çocuk evinde (9’u merkezde, 21’i ilçelerde olmak üzere) bakımları sürdürülmektedir. 0–6 yaş grubu çocuk yuvasında 80 çocuk (%7,5),
7–12 yaş grubu çocuk yuvasında 60 çocuk (%5,6), 13–18 yaş grubu kız yetiştirme yurdunda 40 çocuk (%3,7), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimizdeki lise pansiyonları ve yatılı ilköğretim bölge okullarında toplam 47 çocuk (%4,5) kalmakta olup durumları İl müdürlüğümüz ilgili birimlerince takip edilmektedir. Suça sürüklenmiş, suç mağduru veya madde bağımlısı olan toplam 23 çocuk (%2,2) Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ve Koruma Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli olan 50 çocuk (%4.7) bakım ve rehabilitasyon merkezinde, sokakta yaşama alışkanlığı
olan 9 çocuk (%0.8) ise yatılı çocuk ve gençlik merkezinde korunma ve bakım altındadır.
İzmir ilinde uygulanan bakım modellerinin dağılımı
Bakım Modelleri

Sayı

%

Alternatif Hizmetler

802

75

Kurum Bakımı

262

25

Toplam

1064

100

Tablo 5: Bakım Modellerinin Dağılımı

Yukarıdaki rakamlardan da görüleceği üzere tüm bakım hizmetleri göz önünde bulundurulduğunda İzmir ilinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların %75’inin
kurum bakımı dışında yer alan alternatif hizmetlerden (Ayni – Nakdi Yardım, Koruyucu
Aile, Çocuk Evi, YİBO ve Pansiyon) yararlandığı, sadece %25’inin kurum bakımı altında
olduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç ve öneriler
Korunmaya muhtaç çocukların bakım alternatifleri ile ilgili çocuk hakları sözleşmesi ve ülkemiz yasal düzenlemelerinde çocuğun öz aileden ayrılması durumunun son çare
olarak düşünülmesi gerektiği hükmü ön planda tutulmuştur.
Ülkemizde bakım alternatifleriyle ilgili olarak alanda çalışan meslek elemanlarının
yaptığı değerlendirmelerde ve yapılan akademik çalışmacalar sonucunda; yuva yurt bakım sisteminin çocukların psiko – sosyal gelişimlerine zarar verdiği tespit edilmiş olup
çocukların ailelerine çeşitli müdahale ve destekler sağlanarak tekrar aileleriyle bütünleşmeleri, bunun mümkün olmadığı takdirde öz aileye alternatif olarak koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılmasının gerekliliği tüm bu alternatiflerin uygulanamaması durumunda ise büyük kapasiteli kuruluşlar yerine çocukların daha küçük kapasiteli birimlerde
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bakımlarının sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması önerisi getirilmektedir.
Kurum bakımının korunmaya muhtaç çocukların gelişimine katkı sağlamadığı bilinmekte, bu nedenle ilimizde kuruluş bakımı yerine diğer alternatif bakım modellerine ağırlık verilmekte olup İzmir ilinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların
%75’inin bu hizmetlerden yararlandıkları görülmektedir.
Yaklaşık 2 yıllık süreç içerisinde 80 kapasiteli bir erkek yetiştirme yurdu ve 72 kapasiteli bir çocuk yuvası kapatılmış olup alternatif hizmetlerin uygulanabilirliği sağlanmıştır. Ayrıca bir çocuk yuvasının daha kapatılması planlanmıştır. Sadece kabul gören alternatif hizmetlerin uygulanması amacı ile 2012 yılı sonuna kadar 0–6 yaş grubu çocuk yuvası, zihinsel engelli çocuklar rehabilitasyon merkezi, KBRM, BSRM ve ÇOGEM dışında İzmir’de korunma altına alınmış ve ailelerine tekrar döndürülme imkanı bulunmayan
tüm çocukların yuva yurt bakımı yerine öncelikli olarak koruyucu ailelere yerleştirilmesi
ya da çocuk evlerinde bakımlarının sağlanması planlanmakta ve bu uygulamanın tüm ülkede yaygınlaşması önemsenmektedir.
Söz konusu bildiri içerisinde kaynakça kullanılmamış olup yer alan veriler ve bilgiler
İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi kayıtlarında
mevcuttur.
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“
4

ÇOCUĞA KARŞI AYRIMCILIĞIN
ÖNLENMESİ
Çocuğa Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesinde Ders Kitapları ve
Eğitim Araçlarının Rolü
Dr. Muammer Yıldız
İlköğretim 6-8 Sınıf Öğrencilerinin Ayrımcılık Algısı
Yrd. Doç. Dr. Adem Öcal - Ayşen Altınok

”
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ÇOCUĞA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNDE DERS
KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARININ ROLÜ
Muammer YILDIZ

Dr., İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü

ÖZET
Ulusal ve uluslarası mevzuat, çocuklara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve ortadan
kaldırılması konusunda devlete sorumluluklar yüklemiştir. Ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve bu konuda kalıcı tedbirlerin alınması, uygulanabilir politikaların belirlenmesine
bağlıdır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi temelinde diğer yasal düzenlemelerle birlikte eğitim sisteminin tüm alanlarında ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta, projeler yürütülmek ve
konu tüm boyutları ile ele alınmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 6. Madde (c)
bendinde yer aldığı üzere ders kitapları “İnsan haklarına aykırılık, cinsiyet, ırk, din, dil,
renk, siyasi düşünce, felsefi görüş ve benzeri ayrımcılık içermez.” Yine aynı yönetmeliğin
35. maddesi (g) bendinde yer aldığı üzere ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç ve gereçleri “Temel insan haklarına aykırılık taşımaması; cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefî görüş, mezhep ve benzeri ayrımcılık içermemesi” yönüyle incelenmektedir. Ayrıca Toplumal Cinsiyet Eşitliği, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi vb. projelerle bu konunun ele alınışında devamlılık sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalarda ders kitapları ve eğitim araçları ayrımcılık içeren ifade, resim, fotoğraf vb. unsurlardan arındırılmakta ve tespit edilen olumsuz örneklerin ortadan kaldırılması için öğretmenler, öğretim programı geliştirme uzmanları, kitap inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri, ders kitabı yazarlarına yönelik farkındalık, duyarlılık ve bilinç kazandırma
amacıyla eğitimler verilmektedir. 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılının ilk dersinin ayrımcılık konusunda verilmesi ile ilgili genelge yayınlanmıştır.
Bu çalışmada temelde ilköğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen ders
kitapları ve eğitim araçlarında çocuğa yönelik ayrımcılık konusunun nasıl ele alındığı,
aynı zamanda Bakanlık bünyesinde bu amaçla yürütülen çalışmalar, uygulamalar, ortaya çıkan sorunlar, çözümleri ve yeni geliştirilen politikalar niteliksel olarak ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, ayrımcılık, ders kitapları, çocuk hakları sözleşmesi.
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Giriş
Ayrımcılık, insanların ırk, dil, din, cinsiyet, etnik köken, din ya da inanış, cinsiyet vb.
nedenlerle başka insanları ötekileştirmesi, dışlaması, aşağılaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum bütün insanların sadece “insan” olmaktan dolayı sahip olduğu hak ve
özgürlükleri kullanmasına engel olma anlamı da taşımaktadır. Ayrımcılık konusu insan
haklarıyla ilgili temel belgelerde yer almaktadır. Hoşgörü, eşitlik, adalet, hakkaniyet, empati vb. duygularını geliştirirek ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak açısından eğitimin tüm unsurları büyük önem taşımaktadır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 2. Maddesi “ Taraf Devletler,
kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve tahahhüt eder. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının yasal vasilerinin veya
ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan, düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tabi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için
gerekli tüm uygun önlemi almakla yükümlüdür.” şeklindedir. http://www.cocukhaklari.
gov.tr/condocs//mevzuat/cocuk_haklari_sozlesmesi.pdf, s.5)
Uluslar arası mevzuat doğrultusunda 1982 Anayasası’nın 10. maddesine göre, “herkes
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ifadesi yer almaktadır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda ayrımcılık konusu “eşitlik” açısından ele almıştır. Kanunda Genellik ve Eşitlik ilkesinde “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin
herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” ifadesi yer almaktadır.
İlköğretim düzeyinde öğretim programlarında çocuk hakları
Millî Eğitim Bakanlığı 2003 yılından itibaren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğretim programlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi sürecini başlatmıştır. Bu değişimin sebepleri arasında eğitimde kaliteyi eşitliği artırma ile demokrasi ve ekonomiye duyarlı eğitim anlayışı da bulunmaktadır. (Tanıtım El Kitabı, 2005: 14) Bu eğitim anlayışı ile öğrencilerin, sorumluluklarını ve haklarını bilen, çevresiyle uyumlu kişiler olarak yetişmeleri, toplumun önemsediği sorunlara karşı duyarlı olmaları, engelli ve üstün nitelikli öğrencilerin sorunlarına duyarlılık göstermeleri, demokrasinin bireyler arasında karşılıklı görev ve sorumluluk gerektirdiğini, bireylerin demokrasi içerisinde hakları olduğu kadar görevlerinin de olduğunu kabul etmeleri, insan haklarına saygı bilinçlerinin gelişmesi hedeflenmiştir. (http://ttkb.meb.gov.tr/prgmufredat.aspx adresinden alınmıştır.) Bu anlayışla İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. Maddesinde “Öğrencilere, Atatürk ilke ve
inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkeleri162 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

ne, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak” ifadesi yer almaktadır. (http://mevzuat.meb.gov.tr/
html/225_0.html) Bu anlayışla “çocuk merkezli” ve “hak temelli” öğrenme-öğretme ortamlarının ve eğitim materyallarinin hazırlanması amaçlanmıştır.
İlköğretim düzeyinde içerik açısından çocuk hakları ile ilgili konuların geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alındığı temel dersler Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleridir. Tüm
derslerde ilgili konularda çocuk haklarına yönelik kazanım ve etkinlikler yer almaktadır.
İnsan Hakları ve Vatandaşlık ara disiplini ile tüm derslerin konusu haline dönüşmüştür.
“İlköğretim programlarının içeriklerine bakıldığında, Alderson’ın (1999) çocuk hakları eğitimini okullarda uygulandığı biçimiyle sınıflandırdığı beş temel yaklaşımdan ilk
ikisinin programlarda farklı düzeylerde yansıması görülmektedir. …. çocuklar geleceğin
yurttaşı ve toplumun yetişkin bir üyesi olacağı zamanki rol ve sorumlulukları için hazırlanmaktadır.” (Uluç, 2008: 358.)
Hayat Bilgisi dersi öğretim programı “çocuk merkezli” çocuğun bakış açısını yansıtan
bir programdır. Hayat Bilgisi dersi okulu ve ders programları ile buna bağlı olarak yazılan ders kitaplarının çocuğun eğlenme oyun hakkına hitap şekilde hazırlanmıştır. Bu anlayışla, hayat bilgisi dersi çocuklar için oldukça eğlenceli ve çocukların zevkle katıldıkları bir ders haline dönüşmektedir.
Hayat Bilgisi Dersi Programı’nda çocukların temel yaşam becerilerinin yanı sıra,
olumlu kişisel nitelikler geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak çocukların sosyal
bilgiler , fen ve teknoloji derslerine temel oluşturacak nitelikte bilgilere de sahip olmaları beklenmektedir. Dolayısıyla programda bu ögeler (öğrencilerin temel yaşam becerileri
ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmak, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerine temel oluşturacak bilgiler kazanmalarına fırsat yaratmak), belirlenen temalarla bütünleştirilecek şekilde kazanımlar oluşturulmuştur. Tematik yaklaşımın uygulanabilmesi için öğretmenlerin ve eğitimle ilgili herkesin çocukların dünyasını bir bütün
olarak görmeleri gerekmektedir. Böylelikler öğrenciler temalar hakkında bilgi edinirken
aynı zamanda yaşam becerileri ve kişisel nitelikleri de kazanma fırsatı bulacaklardır. Bu
açıdan 2. Sınıfta “Benim Eşsiz Yuvam” temasında “Hak ve özgürlüklerin paylaşılması gerektiğinin farkına varır.” İle “BM’nin çocuk haklarına dair sözleşmesinin varlığından haberdar olur.” ve “ “İnsan hakları içeren metinleri okuyup tartışır.” kazanımları yer almaktadır. (Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, 2004: 52)
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında çocuk haklarına konusunda bilgi sahibi olmasının yanında bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları ele alınmıştır. Bu kazanımlar
ile Hayat Bilgisi dersinde “hak” ve “çocuk hakları” konusunda farkındalık kazanan öğrencilerin bu seviyede duyarlılık kazanması hedeflenmektedir.
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SINIF

ÜNİTE

KAZANIM

AÇIKLAMALAR

Haklarımı
Öğreniyorum

Çocuk olarak haklarını
fark eder.

[!] Rehberlik Servisi (Çocuk Hakları
Sözleşmesi, rol, hak ve sorumluluk
ilişkileri konusunda iş birliği
yapılmalıdır).

Toplum İçin
Çalışanlar

Sivil toplum
kuruluşlarını etkinlik
alanlarına göre
sınıflandırır.

[!] Özellikle eğitim, sağlık, çevre çocuk
hakları ve kadın hakları ile ilgili sivil
toplum kuruluşları vurgulanır.

5

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi kapsamında 14. 09. 2010 tarih ve 126 sayılı karar ile kabul edilen “İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi” 2010-2011 öğretim yılından itibaren pilot il ve okullarda uygulamaya konulmuştur. Bu
sınıfta hak ve özgürlükler konusu daha kapsamlı ele alınmıştır.
SINIF

TEMA

KAZANIM

AÇIKLAMALAR

Demokrasi
Kültürü

Ayrımcılığın
çeşitli biçimlerini
sorgulayarak
ayrımcılık yapmama
konusunda duyarlılık
gösterir.

[!] Irk, din, dil, milliyet, mezhep, bölge,
cinsiyet, sosyal sınıf/tabaka vb. unsurlara
dayalı ayrımcılık ve toplumsal dışlama
küresel boyutta ele alınır.
[!] Her tür ayrımcılığın, tüm insan
haklarından eşitlik koşulları içinde
yararlanılmasını engellediği, bu nedenle
tüm insan hakları belgelerinde yasaklandığı
vurgulanır.
[!] Ayrımcılığı önlemenin hukuksal
düzenleme ve önlemlerin yanında bireysel
çabalar da gerektirdiği vurgulanır.

Hak ve
Özgürlüklerimiz

İnsan haklarının ve
özgürlüklerinin
herkes için doğuştan
ve vazgeçilmez
olduğunu kavrar.

8

Kendisinin ve
başkalarının
yaşamına ve
onuruna saygı duyar.

[!] Hak kavramı işlenirken İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi,
BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi
metinlerinden örnekler
verilir.
[!] İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk
Hakları Sözleşmesi gibi uluslar arası
belgelerin
yanı sıra;
[!] Veda Hutbesi, Mesnevi, Makalat vb.
metinlerden düzeye uygun ve konuyu
destekleyen örnekler verilir.

Ders kitaplarında çocuk hakları
Eğitim kurumlarının amaçlarını gerçekleştirirken kullandıkları temel araçların arasında ders kitapları da bulunmaktadır. Ders kitaplarında hangi bilgi ve değerlerin yer alacağı, hangilerinin dışarıda bırakılacağı konusunda belli bir anlayış hakimdir. Ayrımcılığın
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ortadan kaldırılmasında mücedele etmek eğitim sistemimizin her aşamasında (okul öncesinden yüksek öğretime kadar) karşımıza çıkar. Okulların ve eğitsel uygulamaların içerikleri, öğrenme ve öğretme ortamları, eğitimcilerin söz, davranış ve tutumları ayrımcılığı kimi zaman ortaya çıkarır ve yeniden yeniden inşa eder. Bu açıdan eğitim materyalleri
yanında onu kullananaların davranış ve tutumları da belirleyicidir.
“Ders kitaplarının temel muhatabı çocuklardır. Kitapalrda dolaylı, örtük ya da açık
mesajlar önem taşımaktadır (Bağlı, Esen, 2003, 138).” Kitaplarda çocuk hakları ve çocuk imgesi bağlamında kullanılan
metin, fotoğraf, resim vb. unsurlar önemlidir. “Çocuk yurttsş/vatandaş” anlayışı ile ders kitabı öğrencilere “vatandaş” hak, özgürlük ve sorumluluklarına ilişkin temel bilgileri aktarmanın yanında
bunu yaşamında kullanacak becerileri geliştirmeyi de hedeflemektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı Ders
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Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 6. Madde (c) bendinde yer aldığı üzere ders kitapları “İnsan haklarına aykırılık, cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefi görüş
ve benzeri ayrımcılık içermez.” Yine aynı yönetmeliğin 35. maddesi (g) bendinde yer aldığı üzere ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç ve gereçleri “Temel insan haklarına aykırılık taşımaması; cinsiyet, ırk, din, dil, renk, siyasi düşünce, felsefî görüş, mezhep ve benzeri ayrımcılık içermemesi” yönüyle incelenmektedir.
Projeler
Demokrasi Eğitimi Ve Okul Meclisleri Projesi: Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi 13.01.2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Millî Eğitim
Bakanlığı arasında imzalanan protokolle uygulamaya konulmuştur. Proje’nin temel amacı; Millî Eğitimin Temel İlkeleri arasında yer alan “Demokrasi Eğitimi” ilkesi çerçevesinde öğrencilere demokrasi bilincini aşılamak, yerleşik bir demokrasi, seçme, seçilme kültürünün oluşturulmasını sağlanmak ve hoşgörü ve çoğulculuk bilincini geliştirmektir. Proje kapsamında, her yıl ulusal egemenlik haftasında 81 il öğrenci meclis başkanları toplanarak “Türkiye Öğrenci Meclisi”ni oluşturuyor. TBMM Başkanı’nın açılışıyla başlayan ve
TBMM Genel Kurul Salonunda çalışmalarını yürüten bu mecliste ulusal ölçekte öğrenci ve eğitim sorunları öğrenci gözüyle ele alınmaktadır. (http://ttkb.meb.gov.tr/okulmeclisleri/index.html)
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Bu proje öğrencilerin demokrasiyi yaşayarak öğrenmeleri için bir fırsat yaratmıştır.
http://istanbul.meb.gov.tr/IcerikDetay/1466/Demokrasiyi-Yasayarak-Ogreniyoruz.aspx
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi: Demokrasi ve insan haklarına ilişkin temel değerlere ulaşıp ülkemizdeki hayat standardının yükselmesine katkı sağlamak amacından hareketle Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi arasında “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” (DVİHE) adı altında bir proje başlatılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Projenin amacı, demokratik vatandaşlık ve insan
hakları konusundaki yönetmelikleri, müfredatı revize etmek, yeni müfredat geliştirmek;
okul öncesi ve ilköğretim okul topluluklarının (öğretmenler, öğrenciler, öğretim dışı personel, veliler ve topluluk önderleri) (DVİHE) konusunda farkındalıklarının ve kapasitelerinin arttırılması, eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve okul öncesinden orta öğretimin
sonuna kadar demokratik okul kültürünün benimsenmesine katkı sağlamaktır. (http://
ttkb.meb.gov.tr/vatandaslik.aspx)
Çocuk Hakları Bürosu: İstanbul’daki bütün ilçe ve okullarda öğrenci temsilcilerinin
yönetiminde yürütülecektir. Çalışmalara rehber öğretmen ve uzmanlar destek olacak, her
ilçeyi temsilen üç öğrenci, üç öğretmen ve bir idareci bulunacaktır. Birim öncelikle çocuk hakları kapsamına giren; eğitim hakkı, sağlıklı beslenme, zararlı alışkanlıklar, kültürsanat ve spor etkinlikleri gibi konularda yapılan başvuruları değerlendirecektir. Bireysel
başvurular ve okullardan gelen raporları inceleyen birim, aylık toplantılarda gündemdeki konuları görüşüp karara bağlaması amaçlanmaktadır. Çocukların yaşadığı problemler üzerine izleme çalışmaları yapılmasının yanısıra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu, çocuk mahkemeleri, çocuk polisi, rehberlik uzmanı, çocuk gelişimcisi, psikolog
ve pedagog gibi ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak önlemler alınacaktır. Büro, büyüklere karşı çocukların hak ve eşitliklerini korumanın yanında özel korunmaya ihtiyaç duyan, kötü muameleye, şiddete, sömürüye, istismara, ihmale ve suça itilerek yargılanan çocuklara yardım etmeyi hedeflemektedir. (http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1067790&title=haydi-cocuklar-hak-aramaya)
Ayrımcılık kavramının ele alınışı ve sonrasında bunu hayatında nasıl uygulayacağına
ilişkin günlük hayatından örneklere yer verilmiştir. Böylece ilk defa ayrımcılık, toplumsal
cinsiyet vb. kavramlar öğretim programlarına ve ders kitaplarına dahil edilmiştir.
(http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/vatandaslik/2.tema%207.kazanım.pdf;
meb.gov.tr/dosyalar/vatandaslik/2.%20ÜNİTE%206.%20KAZANIM.pdf )

http://ttkb.

8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi “Demokrasi Kültürü” temasında “Ayrımcılığın çeşitli biçimlerini sorgulayarak ayrımcılık yapmama konusunda duyarlılık gösterir.”
kazanımı için önerilen etkinlik öğrencilerin öğrenme süreçlerine etkin katılımını hedeflemektedir.
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Çocuğa yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda örnek etkinlikler
Çocuğa yönelik ayrımcılığın ele alınması çocuk hakları konusunda öğrencilerin bilinç
ve duyarlılık kazanması anlayışıyla ele alınmaktadır. Önerilen etkinlikler disiplinler arası bir bakış açısıyla konuyu ele almayı amaçlanmaktadır. Çocuğun yaşadığı çevresi, ailesi,
mahallesi, ülkesi, dünya halkalarını dikkate alarak genişleyen halkalar anlayışıyla farkındalık kazanaması hedeflenmiştir.
Sonuç
Ulusal ve uluslarası mevzuat, çocuklara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve ortadan
kaldırılması konusunda devlete sorumluluklar yüklemiştir. Ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve bu konuda kalıcı tedbirlerin alınması, uygulanabilir politikaların belirlenmesine
bağlıdır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi temelinde diğer yasal düzenlemelerle birlikte eğitim sisteminin tüm alanlarında ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmakta, projeler yürütülmek ve
konu tüm boyutları ile ele alınmaktadır.
Yapılan çalışmalarda ders kitapları ve eğitim araçları ayrımcılık içeren ifade, resim, fotoğraf vb. unsurlardan arındırılmakta ve tespit edilen olumsuz örneklerin ortadan kal168 |
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dırılması için öğretmenler, öğretim
programı geliştirme uzmanları, kitap inceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri, ders kitabı yazarlarına yönelik farkındalık, duyarlılık ve bilinç kazandırma amacıyla
eğitimler verilmektedir. 2009–2010
Eğitim-Öğretim yılının ilk dersinin ayrımcılık konusunda verilmesi ile ilgili genelge yayınlanmıştır.
Genelgenin yayınlanmasını takiben eğitim-öğretim yılının ilk dersi ayrımcılık konusunda Millî Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU tarafından verilmiştir. (http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/duyurular/ekler/ilkders.pdf)
Çocuğa yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusu öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak ilgili derslerin öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde ve ders kitaplarına yansıtılmaya çalışılmıştır. Ancak bu devam eden/edecek bir süreçtir. Eğitim ve öğretimin tüm süreçlerine katılanların (öğretim programı hazırlayanlar, ders kitabı yazanlar,
ders kitabı inceleyenler, programıve ders kitabını kullanan öğretmenler, okul yöneticileri, okul görevlileri, veliler) ayrımcılık, çocuk hakları, eşitlik konularında farkındalık edinmesi ve bilinç kazanması ile geliştirilebilecek bir süreçtir.
“Çocuk hakları eğitimi benzer eğitim türleri ile ulaşılmak istenen hedeflere ulaşmak
konusunda kavramsal bütünlük açısından en etkili olabilecek modeldir.” (Uluç, 2008:
360.) Bu açıdan öğretim programlarının “çocuk hakları eğitimi”nin diğer alanları kapsayan bir üst kavram olarak ele alınması ve programların bu yaklaşımla gözden geçirilmesinde ve geliştirilmesi önemlidir.
Çocuk hakları eğitiminin istenen hedeflere ulaşması için temel olarak iki konuya özen
gösterilmesi gereklidir: Birincisi, tüm okul örgütlenmesinin ve öğretim ilke ve uygulamalarının çocuğun kendi değerlerini geliştirebilmesine fırsat verecek biçimde yenilenmesidir. İkincisi ise devletin ulusal ya da uluslararası resmi değerleri ile çocuğun yaşadığı dünyadaki değerler arasındaki farkın kapatılmasıdır.
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İLKÖĞRETİM 6-8 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISI
Adem ÖCAL

Yrd. Doç. Dr.,
Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ayşen ALTINOK

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin ayrımcılık algılarının belirlenmesidir.
Çalışmanın örneklemini Aksaray ilinde bulunan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan
416 kişi oluşturmuştur. Çalışma farklı yerleşim birimlerinde ikamet eden (köy, kasaba, şehir) ve farklı ekonomik özelliklere sahip ailelere mensup öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırma kapsamında hazırlanan ve geçerlilik-güvenirliği yapılmış 17 maddelik bir anket 2010 Mayıs döneminde uygulanmıştır. Bulgular sunulurken, anket maddeleri 2 alt boyut bağlamında ele alınmıştır. Birinci alt boyutta, görünen herhangi bir sebep olmaksızın
öğrencinin ayrımcılığa uğraması ile ilgili maddeler bulunurken; ikinci alt boyutta, bireysel farklılıklara dayalı ayrımcılığa uğrama ile ilgili maddeler yer almıştır. Bulgular, ilköğretim 6.-8. sınıf öğrencilerinin günlük hayatta ve okul ortamında karşılaştıkları ayrımcılık türlerini ortaya koymaktadır. Bulguların çocukların eğitiminde görevli öğretmen, idareci ve veliler açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim, ayrımcılık, çocuk hakları, sosyal bilgiler.
Giriş
Çocuklara karşı uygulanan her türlü istismarın ve ayrımcılığın önlenmesi tüm dünyada kabul edilen bir olgudur. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi hukuksal anlamda çocuklar için bir güvence oluşturmuştur. Ayrımcılık, “ırkı, dini, bir siyasi inancı, cinsiyeti, sosyal konumu ve benzeri etkenlerden dolayı sosyal bir grubu, öteki topluluklardan ayırarak onu aşağılama, ona düşmanca davranma tutumu, eğilimidir (Dictionarre,1994: 250).
Fishbein(1996)’e göre ayrımcılık, “Farklı bir grubun üyeleri olduğu için ötekilere karşı yapılan zararlı hareketlerdir”.
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Ayrımcılık karmaşık bir olgu olup, ayrımcı davranışlar, dışlama ve fiziksel saldırı gibi
geniş alanlara yayılan birçok davranış biçimini kapsar. Ayrımcılık, aşikar ve gizli olabilir.
Gizli ve güç algılanan ayrımcılık şekline daha az rastlanmakla birlikte, bireysel ve toplumsal olarak daha zararlıdır. Ayrımcılık, toplum içinde birçok grupta görülebildiği gibi, çocuklarda da görülebilir. Bu tür ayrımcılık, yetişkinlerden çocuklara ya da çocukların kendi aralarında birbirlerine yönelik olabilir.
Çocukların kimlik gelişimlerini ve akademik başarılarını kapsayan gelişim sürecinde ayrımcılık algıları önemli rol oynar. Çocukların ayrımcılık algılarının hangi yaş döneminde ortaya çıkmaya başladığı ve nasıl gelişim gösterdiği merak edilen konulardan birisidir. Yapılan farklı araştırmalara göre 3 aylık bebeklerin ait oldukları ırka mensup kişileri yüzlerinin görünüşünden ayırt edebildikleri (Bar Haim ve diğerleri, 2006: 159), 3-4 yaş
ile birlikte çocukların (özellikle imtiyazlı sayılan gruptakiler) tercihlerinde kişileri sınıflandırabildikleri görülmüştür. Karşı gruba negatif davranışlar geliştirmeye 3 yaşında başlarken, 7 yaşından itibaren bu davranışlarda azalma görüldüğü belirlenmiştir (Baron ve
diğerleri, 2006: 53). Bazı çalışmalar ırkçı düşüncelerin 7-8 yaşına kadar ortaya çıkmadığını belirtirken (Aboud, 2003) bazıları ise okul öncesi döneme kadar inebildiğini göstermektedir (Hirschfield,1995: 210). Çocuklar kendileri ile aynı grupta bulunan kişilere değer biçerken kolayca olumlu davranışlar geliştirirken, karşı grupların üyeleri için olumlu
değer biçme konusunda zorlanmaktadırlar (Aboud, 2003: 48).
Çocuklarda ayrımcılık ve önyargılara neden olan faktörler üzerinde de bazı araştırmalar yapılmıştır. Quintana ve Vera (1999) araştırmalarında yaş ile birlikte öğrencilerin ayrımcılığa bakış açılarının daha komplex hale geldiğini buldular. 7 yaş grubundaki öğrenciler önyargı ve ayrımcılığın nedeni olarak algısal tercihler ya da karşıdaki kişinin ırkları ve özellikleri ile ilgili kişisel hoşlanmamalar olabileceğini söylemişlerdir. Onları renklerinden dolayı sevmiyorum gibi, 12 yaş ile birlikte ise algılardan çok başka birisinden etkilenme (annesinin o arkadaşıyla konuşmasını istememesi gibi) ya da toplumun birçok kesimindeki sosyal davranışlardan etkilenme gibi nedenleri ön plana çıkmaktadır (Quintana ve diğerleri, 1999: 387).
Brown ve Bigler’in araştırmaları, çocuklarda ayrımcılık algısı kapsamını genişletmiştir. Onların çalışmalarına göre, çocukların bu konudaki algıları 5 yaşından önce başlar ve
daha geç yaşlarda (9-10) öğrencilerde ayrımcılık olmasa da, önyargılar meydana geldiği
görülmektedir (Öğretmenler erkeklere kızlardan daha iyi davranırlar gibi...). Yani küçük
çocukların ayrımcılığın farkında oldukları halde, yaşı daha büyük çocuklar kadar ayrımcılığı davranış haline getirmediklerini gözlemlemişlerdir. Yine Brown ve Bigler’in sonuçlarına göre kız çocukların kızlara karşı daha fazla ayrım yaptıkları görülmektedir. Özellikle ilkokul yaşlarında kızların daha fazla akranlarını dışladıkları belirlenmiştir (Brown,
2003: 7). Killen ve Stangor’un araştırmaları da akran dışlanması konusunda benzer sonuçlara ulaşmıştır. Buna karşılık kızlar erkeklere göre daha yüksek oranda toplum içinde kadınların ayrımcılığa uğradıklarının farkındadırlar (Killen ve diğerleri, 2001: 179).
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Çocukların gerek okul ortamında gerekse arkadaş çevrelerinde sık karşılaştıkları ayrımcılık şekillerinden birisi de grup içinde dışlanma ya da bir gruba dahil edilmemedir. Küçük
çocuklar ve ergenler grup içi dışlamada ve gruba kabul etmede ahlaki değerleri ve toplumsal-geleneksel bilgilere dayalı yargıları kullanıyorlar (Killen ve diğerleri, 2001: 174).
Okullarda da birtakım ayrımcılık davranışları görülebilmektedir. Nora ve Cabrera
(1996)’nın çoğunluğu azınlıklardan oluşan bir örneklemle yaptıkları bir çalışmaya göre,
okul içinde üç farklı önyargılı ve ayrımcı davranış türüne rastlanabilir: Okul içinde ırkçı
ortam algılanması, okul personelinin ayrımcı davranışları ve sınıftaki ayrımcı yaşantılar.
Özellikle okul ortamında ırkçı davranışların azaltılmasında en büyük görev öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler ve araştırmacılar kültürel farklılıkların tartışılmasında ben ve öteki ayrımlarından uzak durmalıdırlar. Tüm kültürel gruplar bir olarak görülmelidir. Olayın bu anlamda bir diğer boyutu da öğretmen davranışlarının öğrencilere
model olabileceğidir. Bigler ve arkadaşları yetişkinlerin özellikle öğretmen davranışlarının çocukların davranışlarını etkilediğini ortaya koymuşlardır. Özellikle öğretmen sınıfta ayrımcılık ve sınıflandırmalar yaptığında çocukların da diğer çocuklara karşı önyargılı
davranışlar gösterdiği ortaya konulmuştur (akt. Pauker ve diğerleri.).
Okul içinde ırkçı ayrımcılık dışında yine öğrencilerin başarı durumuna göre, sosyoekonomik duruma göre v.b. çocukların farklılıklarını temel alan ayrım türlerine rastlanmaktadır. Özkazanç ve Sayılan bir devlet lisesinde yaptıkları çalışmada çocukların birçok
alanda ayrımcılığa maruz kaldıklarını tespit etmişlerdir. Öğrencilerin ifadelerine göre,
bölüm seçmede ve eğitim almada dahi ayrımcılık yapılmaktadır. Başarılı öğrenciler fen
sınıflarına, daha az başarılı olanlar ve “tembeller” Türkçe-Sosyal sınıflarına yönlendirilmektedir. Öğrencileri “başarılı”, “başarısız”, “çalışkan ve tembel” olarak sınıflandırma süreci, öğrencilerin bilgi ve eğitim ile kurdukları ilişkiyi de yapılandırmaktadır. Böylece yönetim ve öğretmenler tarafından “başarısız” olarak görülen öğrencilerden oluşan sınıflar
ve alanlar marjinalleştirilmektedir. Okuldaki “tembel ve uyumsuz” öğrencilerinin toplandığı ve disiplin açısından asıl sorun kaynağı olarak görülen sınıflardan (özellikle TS sınıfları) görüşülen öğrenciler, okulda düz liselere ve özellikle TS sınıflarına karşı ayrımcılık yapıldığını düşünüyorlar. Orta ve alt-orta sınıftan gelen gençlerin çoğunda bu ayrımcılık hissinin çok güçlü olduğu görülüyor. Bu ayrımcılık algısı, okuldaki fiziksel imkanların eşitsiz dağılımından, damgalanmış olmaya kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor (Özkazanç ve diğerleri, 2005: 12).
Bu çalışmada ilköğretim 6.-8. sınıfa devam eden ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları olaylarla ve durumlarla ilişkili ayrımcılık algıları belirlenmeye çalışılmıştır.
Yöntem
Çalışma betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Tarama metodu, bir durumu
var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Karasar, 2002: 77).
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Evren-örneklem
Araştırmanın evrenini, Aksaray ili sınırları içerisindeki köy, kasaba ve şehir merkezindeki ilköğretim okulları oluşturmaktadır. Örneklem seçimi random yöntemi ile belirlenmiştir. Örneklem seçiminde maksimum çeşitlilik ilkesi dikkate alınmış, cinsiyet, sınıf
düzeyi, ailenin gelir düzeyi, yaşadığı yerleşim birimi bakımından farklı olan 416 öğrenci
ile çalışılmıştır. Örneklem grubundaki öğrenciler Aksaray şehrindeki 7 ilköğretim okuluna devam etmektedirler. Çalışma Mart – Haziran 2010 periyodunda gerçekleştirilmiştir.

Köy 6%

Hazırlanan ölçme aracı ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerin sınıflar düzeyinde dağılımı birbirine yakın oranlardadır: %31,5’i 6.
sınıf, %38,5’i 7. sınıf, %30’u 8. sınıf. Öğrencilerin %54,1’i kız, %45,9’u erkektir. Okulların %5,5’i köylerde, %25,2’si kasabalarda, %69,2’si ise şehir merkezinde bulunmaktadırlar.
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Şehir
69%

7. Sınıf
38%
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43%
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Grafik 1. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaşadıkları yer, sınıf düzeyi ve cinsiyetleri

Öğrenciler farklı ekonomik özelliklere sahiptirler. Öğrencilerin %33,4’ünün ailesinin
aylık geliri 500 TL’den daha düşüktür. Öğrencilerin büyük kısmının (%40,6) ailelerinin
aylık geliri ise 501-1000 TL arasında değişmektedir. Ailesinin aylık geliri 1000-1500 TL
olanların oranı ise %18,8’dir. Ailesinin aylık geliri 1501 TL ve üzeri olanların oranı ise sadece %7,2’dir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %91.3’ü insanlar arasında herhangi bir ayrımcılık yapılmaması gerektiğini düşünürken, %8.7’si insanlar arasında ayrımcılık olabileceğini ifade etmişlerdir. İnsanlar arasında ayrımcılık olmaması yönünde fikir bildiren öğrencilerin
oranını çok yüksek olması sevindirici bir durumdur.
Veri toplama aracı
Öğrencilerin ayrımcılık algılarını belirlemek için 17 maddelik bir anket kullanılmıştır. Ölçme aracının geliştirilmesi sürecinde, Lonnie Sherrod (2008)’un daha önce öğrencilerin sosyal konular hakkında görüşlerini belirlemek için gerçekleştirdiği bir projede kullandığı 16 maddelik anketten yararlanılmıştır. Yazardan gerekli izinler alındıktan sonra,
uzman görüşleri çerçevesinde, Türkiye’nin sosyolojik ve kültürel özellikleri de dikkate alı-
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narak, ölçme aracı öğrencilerin vatandaşlık hakları konusundaki görüşlerini yansıtacak
şekilde yeniden düzenlenmiştir. Anketteki madde sayısı 22’ye çıkarılmış, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için, Aksaray il merkezinde 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden 101 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçme aracının yapı geçerliliği için SPSS 17.0 programı ile faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda madde yükü 0.40’dan daha düşük olan maddeler, belirli bir faktörü ölçmeyen maddeler çıkarılmış ve ölçekteki madde sayısı 22’den 17’ye
düşürülmüştür. Ankette, cinsiyet, ikamet edilen yerleşim birimi, ailenin aylık gelir düzeyi, sınıf düzeyine ilişkin sorular yer almıştır.
Öğrencilere, “aşağıdaki ayrımcılık türlerinden ne sıklıkla karşılaştığınızı belirtiniz”
şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Verilen cevaplar, 1’den 5’e kadar puanlanmıştır (1= hiçbir
zaman; 5= her zaman). Ankette tersten puanlanan madde bulunmamaktadır.
Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan 17 maddelik anket 416 öğrenciye uygulanmıştır. Anketin yapı geçerliliği için, Principal Component Extraction ve varimax rotation kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi kapsamında, Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.846 olarak bulunmuş olup, bu değer örneklem sayısının bu tür çalışmalar için
iyi olduğunu göstermektedir. Daha sonra veriler faktör analizine tabi tutulmuştur. Eigen
değeri 1.0 ve daha yüksek olan faktörler değerlendirmeye alınmış olup, maddelerin yüklerinin 0.40 ve üzeri olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre verilerin iki faktör bağlamında
(alt ölçekte) değerlendirilebileceği belirlenmiştir: bireysel olarak farklı olduğundan dolayı
ayrımcılığa uğrama (BFA) ve hiçbir sebep olmaksızın ayrımcılığa uğrama (HSA). Bireysel
farklılıklardan dolayı ayrımcılığa uğrama alt ölçeğinde 9 madde yer almakta ve varyansın
% 33,23’ünü açıklamaktadır. Sebepsiz olarak ayrımcığa uğrama alt ölçeğinde ise 8 madde
bulunmakta ve varyansın %16.65’ini açıklamaktadır. Ölçme aracının içtutarlılık katsayısı (Cronbach’s Alpha) ise yüksek bulunmuştur (α=.793). Bu değer ölçme aracının güvenilir olduğunu göstermektedir.
Veri analizi
Verilerin analizinde aritmetik ortalamalar, standart sapma ve yüzde/frekans değerleri kullanılmıştır.
Bulgular
Bulgular sunulurken, anket maddeleri iki alt boyut bağlamında ele alınmıştır. Birinci
alt boyutta, görünen herhangi bir sebep olmaksızın öğrencinin ayrımcılığa uğraması ile
ilgili maddeler bulunurken; ikinci alt boyutta, bireysel farklılıklara dayalı ayrımcığa uğrama ile ilgili maddeler yer almıştır. Öğrencilerin herhangi bir sebep olmaksızın ayrımcılığa uğrama alt boyutuna ilişkin olarak verdikleri cevaplar oransal olarak değerlendirildiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır:
İlköğretim öğrencilerinin en fazla karşılaştıkları ayrımcı durumların başında, kişilerin
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gerçek isimlerinden başka adlandırmalara maruz kalmaları (lakapla çağrılma) gelmektedir. Öğrencilere yöneltilen “Onur kırıcı lakaplarla çağrıldınız mı?” sorusuna, katılımcıların %13.5’i her zaman, %11.8’i ise sık sık cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin %21.2’si ara
sıra, %20.2’si nadiren lakaplarla çağrıldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %33.4’ü ise
hiçbir zaman bu tür ifadelerle çağrılmadıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 1).

Madde no

Herhangi Bir Sebep Olmaksızın Ayrımcığa Uğrama
Alt Boyutu Maddeleri

Hiçbir
zaman

Nadiren

Ara sıra

Sık sık

Her
zaman

Tablo 1. Öğrencilerin “Herhangi Bir Sebep Olmaksızın Ayrımcığa Uğrama Alt Boyutu” ile ilgili maddelere verdikleri cevaplar (%)

1

Herhangi bir gruba veya topluluğa haksız yere sizi
almadıkları için üzüldünüz mü?

21.6

21.9

34.9

6.7

14.9

2

Size hak ettiğinizden daha düşük bir not verildi mi?

55.0

22.4

16.3

4.3

1.9

3

Arkadaşlarınızın sizi oyunlarına veya etkinliklerine
almadıkları oldu mu?

42.8

24.5

23.6

6.5

2.6

4

İnsanların, sizden yaşınıza göre daha zor işler
bekledikleri oldu mu?

38.9

20.7

21.6

10.6

8.2

6

Onur kırıcı lakaplarla çağrıldınız mı?

33.4

20.2

21.2

11.8

13.5

8

İnsanlar size zeki değilmişsiniz gibi davrandı mı?

43.3

27.9

18.5

4.6

5.8

9

İnsanlar sizden korkuyormuş gibi davrandı mı?

58.9

20.4

13.7

4.1

2.9

10

Okul sonrasında ceza amaçlı olarak okulda
alıkoyuldunuz mu?

92.5

5.0

1.7

0.5

0.2

Çocukların sık karşılaştıkları ayrımcılık şekillerinden biri de arkadaş grubuna dahil
edilmemedir. “Herhangi bir gruba veya topluluğa haksız yere sizi almadıkları için üzüldünüz mü?” sorusuna, katılımcıların %14.9’u her zaman, %6.7’si ise sık sık bu tür olaylarla
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu maddeye öğrencilerin %34,9’u “ara sıra”, %21.9’u “nadiren” %21.6’sı “hiçbir zaman” cevabını vermişlerdir.
Bu çalışmada herhangi bir sebep olmaksızın ayrımcılığa uğrama alt boyutunda, öğrencilerin en az karşılaştıkları ayrımcılık durumu okul sonrası ceza amaçlı olarak okulda alıkoyulma maddesidir. Öğrencilerin % 0.2’si her zaman, % 0.5 sık sık ve %1.7’si ara sıra cevabı vermişlerdir. “Okul sonrasında ceza amaçlı olarak okulda alıkoyuldunuz mu?” sorusuna öğrencilerin % 92.5’inin “hiçbir zaman” cevabını vermesi Türk eğitim sistemi adına
sevindirici bir uygulamadır.
Oyunlara dahil edilmeme, çocukların akranları ile olan ilişkilerinde küçük yaşlardan
itibaren maruz kalabilecekleri bir davranış şeklidir. “Arkadaşlarınızın sizi oyunlarına veya
etkinliklerine almadıkları oldu mu?” maddesine öğrencilerin % 42.8’i hiçbir zaman, %
24.5’i ise nadiren cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin % 23.6’sı ara sıra oyuna dahil edil176 |
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meme olayı ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Sürekli olarak bu tür davranışlarla karşılaşan öğrencilerin oranı ise daha düşük gerçekleşmiştir (%6.5’i sık sık, % 2.6’sı her zaman).
Çocuklardan yaşlarına göre daha zor işler beklenmesi hem onların bu işi başaramama
durumunda özgüvenlerini kaybetmelerine hem de sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu durum süreklilik göstermeye başladığında, çocuğun kendisini toplumdan dışlanmış hissetmesine neden olabilmektedir. “İnsanların, sizden yaşınıza göre daha zor işler bekledikleri oldu mu?” sorusuna, çocukların %38.9’u hiçbir zaman,
%21.6’sı ara sıra, %20.7’si ise nadiren cevabını vermişlerdir. Çocukların % 10.6’sı “sık sık”
kendisinden yaşına göre daha zor işler beklendiğini belirtirken, % 8.2’si “her zaman” beklendiğini belirtmişlerdir.
Ayrımcı davranışlardan bir diğeri ise, insanların sahip oldukları özelliklerin göz ardı
edilmesidir. Bu davranış türü, çocuklarda ileri yaşlarda birtakım kişilik bozukluklarına
yol açabilmektedir. “İnsanlar size zeki değilmişsiniz gibi davrandı mı?” maddesine öğrencilerin %43.3’ü hiçbir zaman cevabını vermişlerdir. Bununla birlikte, nadiren (%27.9) ve
ara sıra (%18.5) cevabı verenlerin oranı da önemli düzeydedir. Öğrencilerin %5.8’i her zaman, %4.6’sı ise sık sık bu ayrımcılık şekliyle karşılaştıkları ifade etmişlerdir.
“İnsanlar sizden korkuyormuş gibi davrandı mı?” maddesine öğrencilerin %58.9’u hiçbir zaman, % 20.4’ü nadiren, %13.7’si ise ara sıra cevabını vermişlerdir. Bu yüksek oranlar,
öğrencilerin kendilerini toplumdan soyutlanmış hissetmemelerini göstermesi bakımından önemlidir. %4.1’i sık sık karşılaştıklarını belirtmişlerdir. % 2.9 oranında öğrenci “her
zaman” insanların onlardan korkuyormuş gibi davrandıklarını belirtmişlerdir.
Her insan kendine has birtakım özellikler taşır. Bu özellikler bireyin fiziksel olarak
farklılıklarını yansıttığı gibi, kültürel ve sosyolojik farklılıklar da içerebilir.
Bu çalışmada öğrencilerin ayrımcılığa uğramalarına sebep olarak gösterdikleri bireysel
özelliklerin başında “fiziksel görünüm” gelmektedir. “Fiziksel görünümlerinden dolayı sizinle alay edildi mi?” sorusuna öğrencilerin %10.1’i “her zaman”, %9.9’u ise “sık sık” cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin %14.7’si “ara sıra” bu tür durumlarla karşılaştıklarını ifade
ederken, %22.1’i nadiren karşılaştığını belirtmiştir. Fiziksel görünümünden dolayı “hiçbir
zaman” bu tür muamele ile karşılaşmadığını düşünenlerin oranı ise %43.3’tür (Tablo 2).
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Madde no

Bireysel Farklılıklardan Dolayı Ayrımcılığa Uğrama
Alt Boyutu Maddeleri

Hiçbir
zaman

Nadiren

Ara sıra

Sık sık

Her
zaman

Tablo 2. Öğrencilerin “Bireysel Farklılıklardan Dolayı Ayrımcılığa Uğrama Alt Boyutu” ile ilgili maddelere verdikleri cevaplar (%)

5

Farklı olduğunuz düşüncesiyle bir mağaza personeli
tarafından size güçlük çıkarıldı mı?

85.3

9.4

3.1

1.2

1.0

7

Farklı olduğunuz düşüncesiyle bir mağazadan veya
restoranttan yetersiz (az) hizmet aldınız mı?

77.6

13.2

5.8

1.9

1.4

11

Okulda başarılı olduğunuz için arkadaşlarınız
tarafından dışlandınız mı?

78.4

11.8

6.0

1.7

2.2

12

Konuşmanızdaki farklılıklardan dolayı sizinle alay
edildi mi?

63.2

20.0

9.4

4.8

2.6

13

Kıyafetinizden dolayı insanlar sizinle ilgili farklı
düşündüler mi?

64.7

18.3

11.1

3.4

2.6

14

Fiziksel görünümünüzle ilgili olarak (kısa boy,
şişmanlık, sivilce, vs) sizinle alay edildi mi?

43.3

22.1

14.7

9.9

10.1

15

Ailenizdeki bireylerin birtakım özelliklerinden dolayı
(köylü-şehirli olması, eğitimsiz olması, alkolik olması,
suçlu olması vs..) size farklı davranıldı mı?

86.8

8.2

2.6

1.2

1.2

16

Fakir olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından
dışlandınız mı?

91.3

5.5

1.7

0.7

0.7

17

Oturduğunuz yerden (mahalle, köy, semt) dolayı
dışlandınız mı?

92.8

5.3

1.2

-

0.7

Bir kimsenin fakir olması veya ikamet ettiği yer, sosyo-ekonomik özelliği ile ilgili bir
durumdur. İkamet edilen yer bazen de bir tercih sonucu olabilir. Bu çalışmada öğrencilerin ayrımcığa maruz kalmalarında en az etkili olan faktörler, “fakir olmak” ve “ikamet
edilen yer”dir. “Fakir olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından dışlandınız mı?” maddesine öğrencilerin %91.3’ü “hiçbir zaman” yanıtını verirken, %5.5’i nadiren, %1.7’si “ara sıra”,
%0.7’si “sık sık” yanıtını vermiştir. “Her zaman” fakirliği yüzünden dışlandığını belirtenlerin oranı ise % 0.7’dir (Tablo 2). “oturduğunuz yerden dolayı dışlandınız mı?” maddesine ise öğrencilerin %92.8’i “hiçbir zaman”, %5.3’ü ise “nadiren” cevabını vermişlerdir.
Sonuç
Ayrımcılık, tüm dünyada dışlanan ve insanlık dışı kabul edilen bir olgu olmaya başlamıştır. Toplumlar kasıtlı veya bilinçsizce bazı ayrımcılık türlerini uygulamaya devam etmektedirler. Türkiye ayrımcılığın fazla görülmediği ülkelerden birisidir. Buna rağmen,
örneğin, ülkemizde ırkçılık pek görülmemekle birlikte, bu çalışmada görüldüğü gibi, çocuklar farklı ayrımcılık türleri ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Türkiye’de görülen ay-
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rımcı davranışlar, kasıtlı bir devlet politikası olmayıp, toplum içinde doğal olarak gelişen
ve çoğu zaman insanların farkında bile olmadıkları türdendir.
Okulda öğretmenler tarafından uygulanan her türlü ayrımcı davranış öğrencilerin
okuldan uzaklaşmalarına neden olabilir. Özellikle ceza amaçlı olarak bir öğrencinin diğer öğrencilerden ayrı tutulması, öğrencilerde kendisine ayrımcılık yapıldığı düşüncesinin gelişmesine yol açabilir. Okulda öğrencilerin ayrımcılığı tabii tutulması ile sonuçlanan cezalandırmalar, öğrencilerin öğretmene ve okula karşı olumsuz tutumlar geliştirmelerine yol açabilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin en az karşılaştıkları ayrımcılık türünün “okul sonrası ceza amaçlı olarak okulda alıkoyulma” olması, Türk eğitim sistemi
adına sevindirici bir uygulamadır. Aynı şekilde öğrencilere hak ettiklerinden daha düşük
not verilmesi cevabının oransal olarak az olması gibi ayrımcı davranışların okul ortamında fazla görülmemesi eğitim öğretimin niteliğinin geliştirilmesi bakımından önemlidir.
Bigler ve arkadaşları yetişkinlerin özellikle öğretmen davranışlarının çocukların davranışlarını etkilediğini ortaya koymuşlardır. Özellikle öğretmen sınıfta ayrımcılık ve sınıflandırmalar yaptığında çocukların da diğer çocuklara karşı önyargılı davranışlar gösterdiği ortaya konulmuştur (akt. Pauker ve diğerleri. yayında). Quintana ve Vera (1999)’nın
çalışmalarında da çocukların ayrımcı davranışlarında başka birisinden ya da sosyal çevrelerinden etkilendikleri vurgulanmıştır. (Quintana ve diğerleri, 1999 s: 387) Bu bulgular ışığında başta öğretmenler olmak üzere yetişkinlere model olma anlamında büyük görevler düşmektedir.
Ayrımcılığa maruz kalan aşağılanmış (inferiority) ve imtiyazlı (superiority) gruplardaki çocukların gelişim durumlarını ortaya koyabilmek için ayrımcılık algılarının belirlenmesi gereklidir (Brown ve diğerleri, 2004 s:714).
Aile yapıları ile ilgili bir diğer göze çarpan özellik ailenin ekonomik durumu ve çocuklar arasındaki ilişkilerde bu özelliğin rolüdür. Ailenin ekonomik durumunun düşük olması çocuğun dışlanmasına ya da ona farklı davranılmasına neden olabilirken aynı şekilde ekonomik durumun aşırı şekilde yüksek olması da bazen ayrımcı davranışlara yol açabilmektedir.
Gelecekte, çocuk ayrımcılığı ile ilgili nitel ve nicel çalışmaların yapılması gerekmektedir. Özellikle ailede, okulda, sinemada, kütüphanede, vs. toplumsal hayatın birçok alanında çocuk ayrımcılığı ve bunların çözüm yollarına ilişkin çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE ÇOCUĞUN
GÖRÜŞLERİNE SAYGI İLKESİ (VARLIĞININ SAHİBİ OLAN ÇOCUK)
Semra AKYOL

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kamu Hukuku
Yüksek Lisans Öğrencisi

ÖZET
Bu çalışmada, “Çocuk haklarına Dair Sözleşme” çerçevesinde Çocuğun Görüşlerine
Saygı İlkesi incelenmiştir.
Öncelikle tarihi süreçte çocuk ve çocuk haklarına bakış ele alınmış ve günümüz mevcut durumu irdelenmiştir. İncelemede toplumların çocuğu bir birey olarak benimsemekte zorlandıkları, çocuğa kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini ifade etme hakkı tanırken sınırlamalara yöneldikleri gözlenmiştir.
Çocukların kendi varlıklarının sahipleri oldukları unutulmakta; çocuklar neler yaşadıklarını anlatma hakkı bulamadan, geleceklerini yönlendirme şansları ellerinden alınarak büyümekteler. Bu durum hem çocuğun görüşlerini ifade etme hakkının ihlal edildiğini göstermekte, hem de dünya, genç nüfusun katkılarından yoksun kalmaktadır. Bu bağlamda incelemede çocuğun görüşüne saygı ilkesinin uygulanmasındaki hata ve ihlallere dikkat çekilmeye çalışılmış, konu ile ilgili yapılabilecek düzenlemelere örnekler verilmiştir.
Bu çalışmanın amacı çocuğun saygı duyulması gereken özgür ve önemli bir birey olduğu gerçeğinin benimsenmesine, dolayısı ile çocuğun görüşlerine saygı ilkesine, layıkıyla ehemmiyet verilmesi hususuna dikkat çekmek ve ileri bir aşama olarak katkı sağlayabilmektir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk hakları, çocuğun görüşlerine saygı.
1. Çocukluk
Çocukluk, Rönesans’ın etkisi ile aydınlanma sürecinde ortaya çıkan, bugünkü anlamı
ile ise çok da eski bir tarihe sahip olmayan modern bir kavramdır.
Daha önce küçük yetişkinler olarak görülürken modern çocukluk anlayışı ile birlikte çocuğun zayıflığı ve bağımlılığı vurgulanmaya başlanmıştır. Bu yaklaşım çocuk haklarına ilişkin düzenlemelerde etkisini göstermiş, böylelikle çocuğun korunması temel amaç olmuştur.
Çocuk Hukukuna dair Türk Mevzuatında da çocuğun korunması esas alınmıştır. ÇoYetişkin Bildirileri Kitabı
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cuğu koruma görevi artık vazgeçilemez bir kural olarak algılanmaktadır. Ancak belirtmek
gerekir ki bu korumanın nasıl yapılacağı önemlidir. Tüm düzenlemelerin içerikleri çocuk
açısından ele alınmalıdır. Çocuğu korumak adına yapılan faaliyetlerin yeterli olup olmadığı, gerçekten çocuğun yararına uygun davranılıp davranılmadığı, uygulamaların çocuk
haklarını zedeleyici etkilerin bulunup bulunmadığı öncelikli olarak değerlendirmelidir.1
Çocuğun zayıf olduğu ve korunması gerektiği fikri, yetişkin dünyasından çocuğu ayırmış, yetişkinlere ise çocuğu koruma görevini vermiştir. Fakat yetişkinlere verdiği çocuğu
koruma görevi ile onu çoğu zaman yetişkinlerin seçimlerine bağlı kılmıştır.2 Oysa zayıflıkları nedeni ile çocukların yetişkinlerce korunması gerektiğini savunan yaklaşım günlük yaşamda göz ardı edilmekte, maddeci değerler ön plana çıkmaktadır. Kimi zaman çocukluk anlayışı ekonomik etkenlere göre değerlendirilebilmektedir. Zaten çocukluk fikri ortaya çıkış itibari ile kültürel bir olgudur ve var olduğu toplumun ekonomik, kültürel
ve de dinsel yapısına göre şekillenmektedir. Dolayısıyla toplumsal çözülmelerin pek fark
edilmeyen ilk mağdurları çocuklar olmakta, bu durum tüm ekonomik ve sosyal düzeylerde kendini gösterebilmektedir.
Diğer taraftan çocukluk ile yetişkinlik ararsındaki ayırıcı çizgi günümüzde ortadan
kalkmakta, çocukluk fikri hızla yok olmaktadır;3 Yetişkin sorunu olarak kabul edilen alkolizm, madde bağımlılığı gibi problemler çocukların dünyasında da karşımıza çıkmakta,4
çocuk suçları ile yetişkin suçları arasındaki fark giderek azalmakta; fakat çocukların sıklıkla mağdur olma durumu değişmemektedir. Bu durum da göstermektedir ki uygulama
çocukların birçok temel haktan sadece yaşları nedeni ile mahrum bırakılmalarına neden
olmakla birlikte çocukları gerçek anlamda koruyamamakta ve onların güvenliğini sağlayamamaktadır.
Unutulmamalıdır ki çocuk öncelikle insandır. Çocuğa verilen Çocuk Hukuk’una Dair
Haklar, temel insan haklarına ek olarak tanınmıştır. Dolayısı ile çocuğun korunmasında
da, çocuğun bir birey olduğu hususundan yola çıkılmalı, bu yaklaşımdan uzaklaşılmaması gerekmektedir.
Bu bağlamda 1959 tarihli Çocuk Hakları Bildirgesinde; çocuğunun güvenliğinin korunması gereği, çocuğun, özgürlük ve saygınlık içersinde sağlıklı ve normal biçimde beden, fikir ve ruh gelişiminin sağlanabilmesi için öngörülmüştür.5 Sağlık bir çocuğu ise çocuk psikiyatrı “doğuştan gelen; fakat henüz örtülü olan yeteneklerini gelişiminin hedeflerine uygun biçimde açabilen çocuk” olarak tanımlar6
1) Gülan, A. (1999). Çocuklara Yönelik İdari Faaliyetlerde Hakim Olması Gereken İlkeler: 1. İstanbul Çocuk
Kurultayı Bildiriler Kitabı. İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları
2) Franklin, B. Çev: Türker, A (2003). Çocuk Hakları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
3) Postman, N. Çev: İnal, K. (1995) Çocukluğun Yok Oluşu. İmge Kitapevi
4) Onur, B. (1994) “Sunuş” Toplumsal Tarihte Çocuk. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları
5) 20.11.1959 tarihli Çocuk Hakları Bildirgesi
6) Akyüz, E. Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi. Milli Eğitim Basımevi.
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Bu açıdan bakıldığında korumanın amacının, çocuğun özgür şekilde gelişimini tamamlamasına olanak sağlamak olduğu açıktır. Ancak çoğu zaman çocuğun korunması
ile özgürlüğü birbiri ile zıt menfaatler şeklinde görülmektedir. Bu görünüm temel ilkelere
riayet edilmemesinin sonucu olarak karşımıza çıkar.
2. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
2.1. Genel olarak
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS) çocuk haklarına dair riayet
edilmesi gereken ilkeleri içeren en temel kaynaktır. 1989 tarihli sözleşme çocuk haklarını
tek elde toplamış ve çocuk hukukuna temel oluşturmuştur.7
Sözleşmenin en önemli özelliği maddelerin birbiri ile bağlantılı olarak yorumlanması ile ortaya çıkan bütünlüktür. Bu şekilde çocuklara dair tüm haklar önemini korumakta
hiçbiri gölgede kalıp yadsınmamaktadır. Ayrıca sözleşmeye temel teşkil eden genel ilkeler
diğer maddelerin uygulanmasında açıklık getirmektedir.
Bu temel ilkelerden birisi de çocukların korunmalarının yanı sıra özgür birer birey olduklarını ifade eden sözleşmenin 12. maddedir.
2.2. BMÇHS 12. Madde, çocuğun görüşlerine saygı ilkesi
Daha önce çocuk haklarına yönelik iyileştirici düzenlemeler yapılmış olsa da, gerçek anlamda Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte çocuğa kendisini ifade etme hakkı tanınmıştır.8
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin amaçlarından biri de çocukların bağımsız birer birey
olarak toplumsal yaşama dâhil olmalarını sağlamaktır. Bu amacı sağlamanın ilk koşulu
olarak sözleşmenin temel ilkelerinden biri olan 12. maddesinde, çocuğun kendisini ilgilendiren her konuda görüşünü serbestçe ifade etme hakkı olduğu belirtilmiştir. Bu hak,
çocuğun yaşamını etkileyecek her konuda geçerlidir ve çocukların kendileri ile ilgili konularda katılımları olmaksızın karar alınamayacağı sonucu doğurur.
Bu madde ile çocuğun düşüncelerine gerekli önemin verilmesi gereği net bir şekilde
ifade edilmektedir. Çocuğun karar sürecine katılımı reddedilemez. Aksi halde çocuk haklarının ihlalinin yanı sıra çocuk bakış açısından yoksunluğu dolayısıyla, doğruluğu ve yararı oldukça tartışmalı, kuşku yok ki eksik bir karar alınmış olur.
12. madde, çocuğun kendi hakkında verilecek kararlara katılma hakkını düzenlemektedir. Sözleşmede herhangi bir sınırlama getirilmediği için bu katılım çocukla ilgili her
konuda olabilir ve katılımın karara etkisi çocuğun yaş ve olgunluk derecesine göre belirlenir. Ancak sözleşme çocukların karar sürecine katılmaları için belirli bir yaşa gelmiş ol7) Serozan, R Çocuk Hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
8) Oktay Özdemir, S. (1999). Çocuğun Görüşünü Açıklama Hakkının Tanımı. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı
Bildiriler Kitabı: İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları
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maları gibi bir sınırlamayı kabul etmemektedir. Dolayısı ile yaş ve olgunluk derecesi her
somut olay için ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur. Çocuğun yaşı ne kadar küçük olursa olsun görüşünü ifade etmesine engel değildir. Zira çocuğun görüşünün karara
etkisi, yaş ve olgunluk kriterlerinin yanı sıra başkaca birçok etkenle de kademelendirilecektir. Destekleyici bir ifadeye dünya zirvesinde yer verilmiş, çocukların ilk yıllardan itibaren toplumların kültürel yaşamına katılımının teşviki talep edilmiştir.9
Ancak yapılan araştırmalar göstermektedir ki küçük yaştaki çocukların görüşleri yeteri kadar dikkate alınmamaktadır. Ayrıca sözleşmeye taraf ülkeler çocuğun görüşüne başvurmak için belirli bir yaş sınırı getirme eğilimindedirler.
Madde metninde yer alan “kendini ilgilendiren her konuda” ibaresini de geniş algılamak gerekir Kararın neticesi, bugün ya da gelecekte çocuğu etkilemeyecek pek az konu
vardır. Bu bağlamda 12. madde genel anlamda ifade özgürlüğünü tanıyan 13. madde ile
yakın ilişkilidir, söz konusu maddeye temel teşkil eder. Dolayısıyla çocuğun kendi ile ilgili
konularda görüşünün alınmaması “İfade Özgürlüğü” hakkını da zedeler.
Maddenin ikinci fıkrası, çocuğu etkileyen herhangi adli ve idari süreçte … çocuğun
dinlenilmesi hakkını içermektedir. “ adli ve idari süreç” ibaresi de oldukça geniş bir alanı
kapsamaktadır. Örneğin boşanma davalarında çocuğun hangi tarafta kalacağına karar vermede, hatta boşanmanın çocuk üzerindeki etkisi karar sürecine etki edebilmektedir. Evlat edinme işlemlerinde ise genel uygulama belli bir yaşta olan çocuğun rızasının alınması yönündedir; ancak sözleşmeye uygun olan herhangi bir yaş sınırı getirmeksizin çocuğun dinlenmesi, çocuğun istekli olmaması durumunda evlat edinmenin en azından ertelenmesi belki başka bir yola başvurulması olacaktır. Hatta ebeveynlerin yargılandığı ve çocuk üzerinde telafisi zor etkiler meydana getirebilecek ceza davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.10 Eğitim, sağlık gibi konulardan uluslararası ölçekli birçok konuda örnek verilebilir; çünkü belirtildiği üzere bu hakkın kapsamı oldukça geniş algılanmalıdır.
Görüldüğü üzere çocuğa saygı ilkesi çocuğun korunması ile ters düşmemekte aksine örtüşmektedir. Zira sözleşme, koruma konusunda da çocuğun uzun vadede yararını
amaçlamaktadır.
Ayrıca mevcut uygulamada, çocuk haklarına dair düzenlemeleri yapma ve karar alma
yükümlülüğü (hakkı) yetişkinlere ait iken unutulmamalıdır ki aynı zamanda çocukların
“korunması” gereken alan, yahut somut olarak toplulukları kuşku yok ki yetişkinler teşkil
etmektedir. Çocuklar en güvenli olmaları gereken evlerinde bile şiddet ve istismara maruz kalabilmektedirler. Bu nedenlerledir ki en uzun vadede en etkili koruma, çocukların
kendi haklarının varlığından haberdar olarak, kendi varlıkları üzerinde söz sahibi olduklarını bilerek yetiştirilmelerinde sağlanmış olacaktır. Tabiri caizse çocukları korumaya çalışmakla kalmayıp onlara balık tutmayı öğretmek gerekmektedir.
9) 1990 Dünya Zirvesi Bildirgesi
10) Çocuk Haklarına Dair Uygulama El Kitabı
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Şüphesiz çocuklar ile ilgili ele alınması gereken çok ciddi sorunlar vardır; ancak sorunlar, çocukların isteği doğrultusunda çözüme kavuşturulmaya çalışılmalıdır. Çocukluk dönemi insanın ileriki yaşamını belirleyen önemli bir dönemdir. Bu döneme çocuğun
katılımının sağlanması bugün çocuğu korumaya çalışırken, uzun vadede kişiliğinin oluşumunu engelleyici ve duygusal yapısına zarar vereci hareketlerde bulunmamak gerekmektedir. Çocuk haklarının amacına ulaşabilmesi için çocuğun görüşüne önem verilmesi şarttır. Unutulmamalıdır ki yarının özgür bireyleri bugünün kendi düşünce ve sorumlulukları olan çocuklarından meydana gelecek ve kendileri gibi çocuklar yetiştireceklerdir.11 Çocuk hakları en kolay, kendiliğinden özümsenecektir.
Ayrıca çocukluk ve yetişkinlik arasındaki ayrımın tutarsızlıkları çocuğun zaman zaman yetişkin, zaman zamansa çocuk olarak algılanmasına neden olmaktadır. Tarihsel dönemlere bakıldığında da çocuk ve yetişkinlik ayrımının farklılıklar gösterdiği görülmektedir.12 Öyleyse bugünkü çocukluk anlayışının da gelecekte değişmesi ihtimal dâhilindedir.
Çocukların özgür birer birey olarak yetişmeleri durumunda değişen anlayış farklarından
en az şekilde etkilenecekleri de barizdir.
Hakların anlam ifade edebilmesi için yaşama geçirilmiş olması şarttır. Çocukların
kendilerini ilgilendiren her konuda serbestçe görüşlerini ifade edebilmeleri için de bir takım düzenlemelerin yapılması gerekir. Öncelikle Sözleşme gereğince taraf devletlerden
mevzuatlarında sözleşme maddelerine uygun düzenlemeler yapılması beklenir. Bu konuda devletler, çocuğa oldukça sınırlı olarak hak tanıma eğilimlerinden ve belirli bir yaşın
altındaki çocukları tamamen yok sayarak, onlara ifade hakkı tanımama şeklindeki uygulamalardan vazgeçmelidir. Ayrıca İlgili sözleşmenin 12. Maddesinin, bir gereği olarak çocuğa fikri sorulmadan önce konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek gereklidir. Çocukların genel olarak hakları konusunda bilgilendirilecekleri, görüşlerini ifade edebilecekleri girişimlerde bulunulmalıdır. 12. maddenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, çocukların kendi başlarına kolayca ulaşabilecekleri şikâyet birimleri de oluşturulmalıdır. Ayrıca
bu haktan hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm çocukların (kız, erkek, özürlü, yaş sınırı) yararlanmaları sağlanmalı ve sözleşmenin bir bütün olarak ele alınması gereği, sözleşmedeki hiçbir hakkın, diğerinin kullanımını sınırlandırmadığı göz önünde bulundurularak üstün yarar gerekçesiyle, çocuğun kendini ilgilendiren her konuda ifade hakkının kullanımına izin verilmelidir.
3. Sonuç
Çocuk hakları konusundaki çalışmalar da göstermektedir ki çocukların kendileri ile
ilgili karar verilme sürecinde daha aktif olmaları doğrultusunda bir yönelim gelişmektedir. Ancak, çocukları ilgilendiren konularda esas olarak aileler ve yetkili makamlar karar11) Serozan, R. (2005). A.g.e. s.9
12) Onur,B. a.g.e. s.5
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larda aktif olmaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki gelenekçi yaklaşım devam etmekte
ve bu durumun sonucu olarak da toplumlar çocuğun görüşlerini yeteri kadar dikkate almayı gerektiği gibi başaramamaktadır. Periyodik raporlar da göstermektedir ki ülkelerin
en çok zorlandığı konu çocukların kişilik haklarının benimsenmesidir.
Konu Türkiye açısından ele alındığında, yoğunlaşılan Avrupa Birliği sürecinde de çocuk hakları konusunda henüz kriterleri yerine getirebilecek sonuçlar alınamadığı görülmektedir. Düşünce ve düşünceyi yayma hürriyeti Anayasa ile güvence altına alınmış, bu
konuda çocuklarla yetişkinler arasında fark gözetilmemiştir. Fakat mevcut çocuk haklarına dair düzenlemelerin çocukların bağımlılığını arttırma riskini taşıdığı aşikârdır. Bu
bağlamda çocuk hukuku politikaları geliştirilerek çocuğun düşünce, istek ve eğilimlerini temel alan çocuk hakları düzenlemeleri, çocukların katılımları ile gerçekleştirilmelidir.
Bu konuda toplumsal bilinç oluşturulmalı, gerekli kaynaklar sağlanmalı ve çocuklar ile
ilgili tüm sorumluların ortak hareket ettiği; çocukların birey olduğu, onların isteklerine
saygı duyulması gerektiği ve bu hakkın göz ardı edilemeyeceğinin unutulmadığı, çocukların düşüncelerinin dinleneceği ve görüşlerinin dikkate alınacağını açıkça belirten yeni
düzenlemeler yapılmadır.
Çocuktur anlamaz diyenlere, çocuğu savaşa gönderdiğimiz ama oy kullanma hakkı tanımadığımız, evlenme kararı veremeyeceğini söylediğimiz ama çocuğun anne-babası tarafından evlendirilmesini kabul ettiğimiz, çocuğun para kazanmasına, çalışmasına izin
verirken mal varlığı üzerinde tasarruf yetkisini sınırladığımız13 hatırlatılmalı. Çocuğun
yaşadığı dünyanın çok önemli bir bireyi olduğunu kabul etmek istemeyen düşünce tarzı
bırakılmalı artık katılımın gerekli olup olmadığı değil, katılımın nasıl kolaylaştırılacağı ve
en faydalı şekilde nasıl yapılacağı tartışılmalıdır.
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1) Giriş
Son yirmi yıldır, ulusalüstü insan hakları hukukunun (UİHH) çocuk hakları ile daha
meşgul olduğu gözlemlenmektedir. 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesinin (ÇHS) kabulüyle spesifik nitelikli ve bağlayıcı bir ulusal üstü belgeye
kavuşan yeni çocuk hakları anlayışı, uygulamada giderek çocuk merkezli bir doğrultuya
girmiştir. Bu hukuki gelişmelerin arka-planında da, çocuk ve çocukluk kategorileri hakkında diğer bilimsel disiplinler bağlamında yapılan çok sayıda araştırma bulunmaktadır.
Özellikle perspektif farklılığı getiren bu yeni yaklaşımlar sayesinde 21. yüzyıl insanının
çocuk ve çocukluk algısı köklü değişikliklere uğramıştır.
Gerçekten gerek ulusal hukuklardaki çocukları ilgilendiren düzenlemeler gerekse de
UİHH’nin çocuk haklarına bakışı, bu arka-plandan nasibini almıştır. Bırakınız spesifik
belgeler hazırlanmasını, genel nitelikli insan hakları belgeleri bile çocuk hakları perspektifinden yorumlanmaya başlanmıştır.
Ancak çocuk haklarının gündeme gelmesi bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.
Hitap ettiği kategori (çocuk), alışıldık kategorilerden farklı olduğundan, klasik UİHH’nin
ilke ve kuralları çocuk haklarını kurumsallaştırmakta yetersiz kalmıştır. Zira UİHH “yetişkin” temelli bir paradigmaya sahiptir. İnsan haklarının ilk kez kurumsallaştığı Aydınlanma evresinden 21. yüzyıla kadar UİHH hep yetişkinlerin haklarına odaklanmıştır.1
UİHH’nin bağlamı yetişkinler olduğu için, çocukların spesifik nitelikli “taleplerine” veya
“ihtiyaçlarına” yeterli duyarlıkta cevap verebildiği söylenemez.
O kadar ki, UİHH’nin temel ilişkisi olan devlet-birey gerilimi, çocuk hakları söz konusu olduğunda yerini ebeveyn-çocuk gerilimine bırakmıştır. Devlete/siyasi iktidara karşı güçsüz pozisyondaki yetişkin bireyi korumak amacıyla kurumsallaşan bir hukuk disiplinin ilke ve kurallarının, o yetişkinler karşısında zayıf pozisyonda olan çocukların taleplerini layıkıyla koruması zaten beklenemez. Elbette çocuk hakları söz konusu olduğun1) Aynı süreç, kadınları, cinsel oryantasyon talepleri heteroseksüel çoğunluktan farklı olanları vb. kategorileri
de uzun zaman dışlamıştı. Söz konusu kategoriler, uzun mücadeleler sonrası ancak 20. y.y. sonlarında UİHH
dizgesinde yerlerini alabilmiştir.
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da ebeveyn-devlet gerilimi ile çocuk-devlet gerilimini de ihmal etmemek gerekmektedir.
Ancak bu gerilim, zaten mevcut UİHH paradigması kapsamındadır. Çocuk haklarının
odaklaştığı asıl mesele, çocuğun yetişkinler karşısında korunmasıdır.
İşte bu sebeple, uzun bir evrimsel süreç sonunda2 1989 tarihinde ÇHS, bütün bu gerilimleri yansıtarak BM Genel Kurulunca kabul edilmiştir.3 Ne tam anlamıyla çocuk haklarını koruyan ne de devletin ve ebeveynlerin çocuklar karşısındaki iktidarını kurumsallaştıran ÇHS, ilk örnek olarak bir geçiş dönemini simgelemektedir.4 ÇHS bir yandan çocukların taleplerini “haklaştırırken” diğer yanda bunu ebeveynlerin görev ve yetkileriyle sınırlamıştır. Kısmen farklı bir perspektifle üretildiği için UİHH’nin klasikleşmiş hak sınıflamalarından farklı bir sınıflama içermektedir. ÇHS’de yer alan haklar şöyledir:
Yaşam hakkı, yaşama ve gelişme hakkı (md. 6); isme, vatandaşlığa ve ebeveyn bakımı
hakkı (md. 7); kimlik hakkı (md. 8); Aileye ilişkin haklar (md. 9, 10); yasa dışı olarak yurt
dışına çıkarılmama hakkı (md. 11); ifade özgürlüğüne ilişkin haklar (md. 12, 13); düşünce, vicdan ve din özgürlüğü (md. 14); örgütlenme ve toplanma özgürlüğü (md. 15); özel
yaşamın gizliliği (md. 16); istismara ve ihmale uğramama hakkı (md. 19); aile dışı bakım
hakkı (md. 20); mülteci çocukların hakları (md. 22); özürlü çocukların hakları (md. 23);
sağlığa ilişkin haklar (md. 24, 25); sosyal güvenlik hakkı (md. 26); yeterli bir yaşam standardı hakkı (md. 27); eğitime ilişkin haklar (md. 28, 29); azınlık çocukların hakları (md.
30); dinlenme ve oyun hakkı (md. 31); ekonomik, cinsel ve her türlü sömürüye karşı korunma hakkı (md. 32, 34 ve 36); uyuşturuculardan korunma hakkı (md. 33); kaçırılmama ve satılmama hakkı (md. 35); işkence görmeme ve kötü muameleye uğramama, ölüm
cezasına ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmama ve kişi özgürlüğü hakkı (md. 37); silahlı çatışmadaki çocukların hakları (md. 38); kanunsuz suç ve ceza olmazlık, adil yargılanma hakkı, çocuk adaletine ilişkin haklar (md. 40).
2) Bu süreç hakkında bilgi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel
Teorisine Giriş, Legal Yay., 7. Baskı, 2010, İstanbul, sf: 660-664.
3) “Çocuk Hakları Sözleşmesi” Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 44/25 sayılı ve 20/11/1989 tarihli
Kararıyla kabul edilmiş ve 02/09/1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin İngilizce
metni için bkz. Human Rights: a Compliation of International Instruments, Volume I (First Part), sf: 174195. ÇHS’nin Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri, II. Cilt – Uluslararası Sistemler,
Legal Yayıncılık, İstanbul, 2010, sf:593-627. Türkiye ÇHS’yi 14/09/1990 tarihinde imzalamış, ardından
09/12/1994 tarih ve 4058 sayılı “Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun” çıkarılmış (RG. 11/12/1994, s.22138) ve Bakanlar Kurulunun 23/12/1994 tarih ve 94/6423
sayılı Kararı ile Sözleşmenin çekinceyle onaylanması kararlaştırılmıştır. Türkiye, ÇHS’nin onaylandığına
dair belgeyi 04/04/1995 tarihinde depo etmiş ve ÇHS Türkiye bakımından 04/05/1995 tarihinden itibaren
yürürlüğü girmiştir.
4) ÇHS, Başlangıç kısmını izleyen III ana bölüm altında toplam 54 maddeden oluşan bir metindir. Bölüm I
çocukların haklarını ve bunları gerçekleştirmek için Devletlere düşen yükümlülükleri gösteren bölümdür.
ÇHS’ye göre, Sözleşmede düzenlenen haklardan yararlanacak çocuk, 18 yaşın altındaki her insandır (md.
1). ÇHS’ye hakim olan en önemli ilke “çocuğun en yüksek derecede menfaati (best interest of the child)”’dir.
Çocuğun en yüksek derecede menfaati çocuklarla ilgili olan bütün eylem ve işlemlerde gözetilecek temel
kavramdır (md.3). ÇHS’de bütün Taraf Devletlere genel ve objektif yükümlülükler yükleyen bir düzenleme de
bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre, Taraf Devletler ÇHS’de tanınan hakların uygulanması için gerekli her
türlü yasal, idari ve diğer tedbirleri alma sorumluluğu altına girmişlerdir (md.4).
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Görüldüğü üzere, ÇHS’de medeni ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklar aynı anda yer almaktadırlar. Sözleşme bundan başka, insancıl hukuka ilişkin genel yollama ve yükümlülük verir nitelikte bir normu da bünyesinde barındırmaktadır. Bu haklar, mümkün mertebe, çocukların özel durumları göz önünde tutularak kaleme alınmıştır.5 Haklar listesi daha farklı sınıflamalar yapmaya da el vermektedir. Örneğin LeBlanc,
Sözleşmede düzenlenen hakları yaşam/yaşamı sürdürme (survival), toplum üyesi olma
(membership), koruma/korunma (protection) ve karar verme erki hakları (empowerment) olarak sınıflamaktadır. Buna göre, yaşam, yaşama, sağlık ve yeterli bir yaşam standardı yaşam/yaşamı sürdürme hak kategorisini oluşturur. Bu şekilde bir sınıflama, medeni ve siyasal haklar ile ekonomik, kültürel ve sosyal haklar arasındaki ayrılmaz bağlara dayanmaktadır. Aynı yaklaşıma göre, yaşam/yaşamı sürdürme hakları birey toplum içerisinde yaşadığından yeterli değildir. Dolayısıyla toplumun üyesi olmakla çocuk bazı haklara
sahip olmalıdır. Bunlar arasında ayrımcılığa uğramama, isme, vatandaşlığa hak, aile içindeki haklar girer. LeBlanc’ın yaklaşımındaki üçüncü hak kategorisi koruyucu haklardır.
Bu haklar içine sömürünün her biçimine karşı korunma, kaçırılmaya ve ticari meta olarak kullanılmaya karşı korunma ve silahlı çatışmalarda korunma girmektedir. Koruyucu
haklar, çocukların zayıf oldukları ve kendilerini korumaktan, en azından belli konularda,
aciz oldukları kabulüne dayanır. Nihayet karar verme erki hakları kişinin kendisi ile ilgili
konularda dinlenmesine ve kendi tercihlerini yapabilmesine ilişkin hakları içerir. Bu hak
kategorisi her bireyin, çocuklar dahil, özerk olduğu ve bir kişiliğe sahip olduğu kabulünden hareketle oluşturulmuştur. Bu hak kategorisi içine, din, düşünce ve vicdan özgürlüğü,
ifade özgürlüğü, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile eğitim hakkı6 girer.7
İşte spesifik olarak çocuk hakları perspektifinden yapılan yukarıdaki hak sınıflamasından anlaşılabileceği üzere, çocukların özerk birer birey oldukları kabul edildikçe çocuk hakları ile ebeveynlerin çocuk üzerindeki yetkileri arasında büyük bir gerilim doğmaktadır. Velayet kurumuna dayanan ebeveynlerin yetkileri, çocuğun inancından oyununa bütün hayatını etkilemenin yanı sıra, özellikle çocuğun nasıl bir eğitim alacağını,
hangi dersleri göreceğini ve hangi okula gideceğini de içermektedir.8 Çocukluk9 hayatının
5) Semih Gemalmaz, Genel Teori/2010, sf: 674.
6) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
de, eğitim hakkı üzerine ürettiği 13 No’lu Genel Yorumda, eğitimi karar verme hakları manzumesinin bir
parçası olarak mütalaa etmektedir. General Comment No.13 (The Right to Education), para. 1 (twenty first
session, 1999, para.41, UN doc.E/2000/22, sf:111-127).
7) Lawrence J. LeBlanc, The Convention on the Rights of the Child, University of Nebraska Press, Lincoln
and London, 1995, sf:65-182. Çocuk haklarının daha farklı bir sınıflaması için bkz. Bob Franklin, “Giriş”,
Çocuk Hakları, ed. Bob Franklin, çev. Alev Türker, Ayrıntı Yay., Şubat 1993 (orijinal 1986), İstanbul, sf:30-33.
Yakından incelendiğinde bu hak kategorilerinin iç içe geçtiği görülebilir. Örneğin, yaşam/yaşamı sürdürme
hakları hak kategorisi içindeki haklar aynı zamanda koruyucu hak kategorisi içinde de değerlendirilebilir.
Yine, kendini gerçekleştirmeyi, hayat hakkında kendi düşüncelerini oluşturabilme imkanı verdiğinden karar
verme erki hakları kategorisinde yer alan eğitim hakkı, toplum üyesi olma hakkı kategorisinde de yer alabilir.
8) Genel olarak bkz. Ursula Kilkelly, The Child and the European Convention on Human Rights, Ashgate,
United Kingdom, 1999, sf:133.
9) Bilindiği üzere, gerek ulusal hukukların büyük çoğunluğuna gerekse de ÇHS’ye göre, aksi özellikle
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büyük çoğunluğunu “okul” veya benzeri bir eğitim kurumunda geçirecek modern şehirli çocuk için nasıl bir eğitim alacağı, hangi müfredata tabi tutulacağı, ne giyeceği ve hangi “okula” gideceği hayati önemde bir konudur. Bu konuda özerk birey olduğu kabul edilen çocuğun, bir aktör olarak fikri olmaması, en azından belirli bir yaştan sonra, düşünülemez. Bu durumda ele alınması gereken hukuki problem, çocukların eğitimlerinin türü
ve niteliğini seçme hakkı bulunup bulunmağında odaklaşmaktadır.
Gerçekten de çocukların alacakları eğitimin kanaatleriyle uyumlu olmasına karar verme veya en azından bu konudaki karar sürecine katılma haklarının olup olmadığı ve bu
konuda ebeveynlerinin görüşleriyle muhtemel bir çatışma halinde kimin görüşleri doğrultusunda bir çözüme gidileceği meselesi, çocukların haklarının bilincine varmasıyla giderek güncelleşen bir konudur.10 Bu Tebliğde sorun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS)11 özelinde incelenecektir. Zira ÇHS konuya ilişkin ilkesel düzeyde bazı düzenlemeler içermekle birlikte, gerek zikredilen Sözleşmenin denetim mekanizmasının bireysel
başvurulara hali hazırda cevaz vermemesi, gerekse de uygulamada karşılaşılan sorunların
ilkesel düzeydeki düzenlemelerle çözülmesindeki güçlük, konunun bir yargı organı kuran
insan hakları belgesi açısından incelenmesini gerektirmektedir. Hem eğitim hakkına hem
de inanç özgürlüğüne yer vermesi ve çocuklar tarafından da kullanılabilen bir yargı organına (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi – AİHM) sahip olması nedeniyle AİHS, bu inceleme için elverişli zemini sağlamaktadır.
2) Sorunun AİHS Bağlamında ortaya konuluşu
Genel olarak ulusal hukuklardaki velayet kurumu sebebiyle ebeveynler çocuklar üzerinde iktidara sahiptir. Velayet “kural olarak küçüklerin, istisnai hallerde kısıtlıların bakım ve korunmalarının sağlanması için, onların şahısları ve malları üzerinde ana babanın
sahip oldukları görev, yetki ve hakların tümüdür”.12 Velayet hakkına (custody) kural olarak
öngörülmediği müddetçe 18 yaşın altındaki herkes çocuktur. Bu durumda çocukluk evresi 18 yaşın
başlangıcına kadar süren dönemi kapsamaktadır.
10) Ayrıca bkz. Neville Harris, “Empowerment and State Education: Rights of Choice and Participation”,
Modern Law Review, No. 68(6), 2005, sf:925-957, özellikle 933-934; Laura Lundy, “Family Values in the
Classroom? Reconciling Parental Wishes And Children’s Rights in State Schools”, International Journal of Law,
Policy and the Family, Vol.19, 2005, sf:346-372, özellikle 357-359 ve 361-365; Mieke Verheyde, “Participation
At School”, Participation Rights of Children, F. Ang et al., Intersentia, Antwerpen, 2006, sf:181-198, 182.
11) Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak 04/11/1950 tarihinde Roma’da kabul edilip imzaya açılan “İnsan
Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi” (No.005, “Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms”), 03/09/1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye AİHS’ni 04/11/1950
tarihinde imzalamıştır ve Protokol No.1 ile birlikte, 10/03/1954 tarih ve 6366 sayılı “İnsan Haklarını ve Ana
Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun”u çıkartarak onaylamıştır,
(RG, 19/03/1954, s.8662). Aynı Resmi Gazetede, Sözleşmenin Türkçe resmi çevirisi ve orijinal metni
yayımlanmıştır. Sözleşmenin onay belgesi 18/05/1954 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine depo
edilmiş ve Sözleşme bu tarihten itibaren Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir. AİHS’in serbest Türkçe
çevirisi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri, . Cilt I – Bölgesel Sistemler,
Legal Yayıncılık, İstanbul, 2010, sf:5-27.
12) Kemal Oğuzman-Mustafa Dural, Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, 1994, İstanbul, sf:272. Benzeri tanımlar için
bkz. Rona Serozan, Çocuk Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005, sf:150; Turgut Akıntürk, Aile Hukuku,
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ana baba haizdir. Süreyle bağlı olan velayet, yine kural olarak, çocuğun ergenliğine dek
devam eder.13 Velayet hakkı ve görevi çocuğun kişiliği ve malları üzerinde kurulur. Velayetin çocuğun kişiliği üzerinde ana babaya sağladığı haklar arasında çocuk üzerinde egemenlik, çocuğun ikametgâhının belirlenmesi, çocuğun adı ve vatandaşlığı, çocuğun temsili, çocuğun eğitimi, çocuğun itaate zorlanması sayılabilir. Esasında, “velayet hakkı” kavram olarak paternalist bir yaklaşımın ürünüdür ve çocukların kendi kararlarını alamayacakları kadar zayıf oldukları varsayımına dayanır.14 Bugün artık bu kavram eleştirilmekte ve velayet kavramı yerine bazı çevrelerce “ana-babanın bakım ve koruma sorumluluğu (parental responsibility)” ile “yol gösterme ödevi (guidence)” kavramları kullanılmaktadır.15 Bu perspektiften bakıldığında ÇHS metninde velayet kavramına yer verilmemiş olması manidardır. ÇHS’de, “ebeveynlerin sorumlulukları, hakları ve ödevleri” ibaresi kullanılmıştır. ÇHS Madde 12’de yer alan çocuğun katılım hakkı da, velayetin ebeveyn bakımından salt bir haktan müteşekkil olmadığına işaret etmektedir.
Artık değişmeye başlayan klasik velayet anlayışında, çocuğun kendisini ilgilendiren
konularda karar verme veya en azından görüş açıklama hakkıyla, ebeveynlerin çocuk
hakkında karar verme hakları arasında gerilim doğmaktadır. Bu gerilimin bir görünümü,
çocukların nasıl bir eğitim alacakları konusundaki karar verme erkleri ile ebeveynlerin
yetkilerin çatışmasıdır. Günümüzde birer test canavarı ve yarış atı haline getirilen, hiçbir
biçimde benimsemediği bir eğitime ebeveyn zoruyla maruz bırakılan çocuklar için eğitimlerinin niteliği hakkında görüş açıklama ve tercihte bulunabilme hakkı, giderek daha
önemli hale gelmektedir. Daha da somutlar isek sorun, çocukların alacakları eğitimin felsefi ve dini inançlarıyla/kanaatleriyle uyumlu olmasına karar verme veya en azından bu
konudaki karar sürecine katılma haklarının olup olmadığı ve bu konuda ebeveynlerinin
görüşleriyle muhtemel bir çatışma halinde kimin görüşleri doğrultusunda bir çözüme gidileceğinde odaklaşmaktadır.
Çocukların katılım hakkı, karar verme erki hak kategorisi içinde yer almaktadır. Bu
hak kategorisi içinde yer alan haklar, kişinin kendisi ile ilgili konularda dinlenilmesine
ve kendi tercihlerini yapabilmesine ilişkin hakları içermektedir. Bu hak kategorisi çocukların özerk kişiliğe sahip olduğu varsayımına dayanarak oluşturulmuştur16 ve çocukların genellikle ebeveynin tasarruflarıyla/tercihleriyle çatışan haklarına denk düşmektedir.
Din, düşünce ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve eğitim hakkı ka-

Ankara Üniversitesi Yay., Ankara, 1996, sf:342; Selma Baktır Çetiner, Velayet Hukuku, Yetkin Yay., Ankara,
2000, sf:30.
13) Oğuzman-Dural, a.g.e., sf:273; Akıntürk, a.g.e., sf:344, Serozan, a.g.e., sf:151; Çetiner, a.g.e., sf:34.
14) Paternalist yaklaşımın gerekçeleri ve eleştirisi ile kısmen ve sınırlı olarak kabulü için bkz. Tamar Schapiro,
“Childhood and Personhood”, Arizona Law Review, Vol.45, 2003, sf:575-594.
15) Genel olarak bkz. Serozan, a.g.e., sf:150; İngiliz hukuku özelinde bkz. Lundy, a.g.m., sf:357.
16) Genel olarak özerklik ve çocuk hakları ilişkisine dair ilginç bir makale için bkz. Shauna Van Praagh,
“Adolescence, Autonomy and Harry Potter: The Child As Decision Maker”, International Journal of Law in
Context, 2005, Vol.1, No. 4, sf:335-373.
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rar verme erki hak kategorisi içinde yer alan haklardandır.17 Bu açıdan bakıldığında, çocuğun kendisini ilgilendiren konularda görüş açıklama, karar verme ve tercihte bulunma
hakkı ile ebeveynlerin yetkilerinin çatışmasının aslında çok geniş boyutlu temel nitelikte
bir sorun olduğu gözlemlenmektedir.
Her ne kadar, çocuğun kendisini ilgilendiren konularda görüş açıklama, karar verme
ve tercihte bulunmak hakkı geniş boyutlu bir meseleyse de, burada sadece çocuğun eğitimini tercih hakkı açısından incelenecektir. Tersten ifade edecek olursak inceleme, ebeveynlerin çocukları, onların fikrini almadan veya alsa bile bu fikri umursamadan, istedikleri şekilde eğitim almaya zorlayabilip zorlayamayacaklarında odaklaşmaktadır.
Ulusal üstü insan hakları hukuku (UİHH), çocuğun kendi kanaatleri, inançları ve tercihleri doğrultusunda eğitim görme hakkı konusunda sessizdir. Buna karşılık, ebeveynlerin çocuklarının alacağı eğitiminin kendi felsefi inanç ve kanaatleriyle uyumlu olmasını talep etme hakları bulunmaktadır.18 UİHH’nin bu tercihi, Tebliğin Giriş kısmında açıklanan paradigmadan kaynaklanmaktadır. Çocukların sahip oldukları özerkliğin derecesi
de yetişkinler kadar olmayınca, paternalist bir anlayışla ebeveynler çocuklarının nasıl bir
eğitim alacağına karar verebilir ancak çocukların bu konuda bir söz hakkı yoktur.
3) Ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerini kendi kanaatleri doğrultusunda
belirleme hakkı
A. Genel esaslar
UİHH’de ebeveynlerin çocuklarının alacağı eğitimin kendi felsefi inanç ve kanaatleriyle uyumlu olmasını talep etme hakları bulunduğu söylenmişti. Kanaatimizce, çocuk
haklarıyla doğrudan çatışan bu düzenlemenin niteliğini ve boyutlarını açıklığa kavuşturmakta fayda bulunmaktadır. Bu işe, kısa da olsa AİHS sisteminde eğitim hakkının niteliği üzerinde durarak başlamak Tebliğin amaçları bakımından yerinde bir metot olacaktır.
Sözlüklerde eğitim, “...bilgi aşılayan ve bilgiyi yönlendiren ideolojiler, müfredat programları ve pedagojik teknikler ile kişiliklerin ve kültürlerin toplumsal bakımdan yeniden
üretilmesi...”19 olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım esas alındığında, hem bireysel açıdan
hem de kolektif açıdan eğitim hakkının kültürel nitelikte bir hak olduğu değerlendirmesi
yapılabilir. Nitekim doktrinde Nowak, eğitim hakkının bütün diğer hak kuşaklarından izler taşıyan kültürel bir hak olduğu fikrini savunmaktadır.20 Ancak eğitim hakkının AİHS
17) Bkz. LeBlanc, a.g.e., sf:65-182, özellikle 157-182.
18) Örneğin bkz. Evrensel İnsan Hakları Bildirisinin Madde 26; BM MSHS’nin Madde 18/4; Amerikan
İnsan Hakları Sözleşmesinin Madde 12/4; Din ya da İnanca Dayanan Her Biçimiyle Hoşgörüsüzlüğün ve
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Bildirisi Madde 5/1-2 (Dikkati çekilmelidir ki, buradaki hüküm kısmen
çocuğun hakkıdır; diğer belgelerdeki benzer hükümler ise sadece anne babanın).
19) Gordon Marshall, “Eğitim Sosyolojisi,” Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü, Bilim
ve Sanat Yayınları, Ankara, 2005, sf:174.
20) Manfred Nowak, “The Right to Education,” Economic, Social and Cultural Rights, (Ed. by.) Asbjørn Eide,
Catarina Krause, Allan Rosas, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 2001 (2nd Revised Edition), 2001, sf:
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sistemindeki unsurları, bütünüyle kültürel hak anlayışını yansıtmamaktadır. Eğitim hakkı
AİHS’in 1. Protokolü’nün 2. maddesinde (P1-2)21 düzenlenmiştir. Madde şöyledir:
Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamayacaktır. Devlet, eğitim ve öğretim ile
ilgili olarak üstlendiği herhangi bir görevin yerine getirilmesinde, anne-babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dinsel ya da felsefi kanaatlerine uygun nitelikte olmasını temin
etme hakkına saygı gösterecektir.
P1–2, eğitim hakkının iki farklı unsurunu bünyesinde barındırmaktadır. Birinci unsur bireye eğitim hakkı tanımakta; ikinci unsur ise ebeveynlerin çocuğun alacağı eğitimin niteliğini belirleme hakkı vermektedir. Negatif bir formülasyonla kaleme alınan eğitim hakkının temel amacı herkesin bir eğitim kurumuna girebilmesini sağlamaktır. Eğitim hakkının “eğitim alanın, aldığı eğitimden yarar sağlama imkanına sahip olması” ve
“tamamladığı çalışmaların/öğrenimin (studies) resmi olarak tanınması” imkanlarını içermesi gerektiği genel olarak kabul edilmektedir.22 Doktrinde ifade edildiği üzere, hükmün
ilk amacının eğitim faaliyetlerine eşit olarak katılma hakkı olduğu söylenebilir.23 Fakat bu
hak Devletlere belli bir biçimde ve derecede eğitim kurumu açma yükümü yüklemez; var
olanlara girmenin engellenmemesi yükümünü içerir. Bugün eğitim hakkının en azından
üniversite seviyesindeki eğitimi kapsadığı içtihat haline gelmiştir.24
Eğitimi, müfredattan disiplin yaptırımlarına kadar düzenleme görevi ve yetkisi de taraf devletlerin üzerindedir. Bununla birlikte eğitim sürecindeki devletin bu yetkisi Sözleşmede düzenlenen diğer hakları ihlal edici nitelikte düzenleme yapmayı içermez.25
Eğitim hakkı içerisindeki diğer hak kategorisi olan ebeveynlerin felsefi ve dini inançlarına saygı duyma yükümlülüğü Mahkeme tarafından “eğitimde çoğulculuk” olarak kav245-271, 252. Ayrıca bkz. Mieke Verheyde, Participation At School, sf:183.
21) Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak 20/03/1952 tarihinde Paris’te kabul edilen ve imzaya açılan “İnsan
Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesinin, Sözleşmede Halihazırda Yer Alanlardan Başka Belli
Hakları ve Özgürlükleri Güvence Altına Alan, Protokol No.1”in (No.009, “Protocol No.1 to the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other
than those already included in the Convention”), 18/05/1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AİHS Protokol
No.1’in Türkçe çevirisi için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri, . Cilt –
Bölgesel Sistemler, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2010, sf:151-154.
22) Orsus and Others v. Crotia, GC Judgment of 16 March 2010, para. 146.
23) Kilkelly, a.g.e., sf: 63.
24) Leyla Şahin v. Turkey, GC Judgment of 10 November 2005; Mürsel Eren v. Turkey, Judgment of 7 February
2006. Burada bir not olarak eklenmelidir ki Strasbourg organlarının eski içtihadında, eğitim hakkının sadece
ilköğretimi kapsadığı ve fakat ileri seviyedeki eğitimi kapsamadığı belirlenmişti (bkz. Kemal Yanaşık v. Turkey,
Admissibility Decision of 6 January 1993, D.R, 74, sf:14-28, 27; Sulak v. Turkey, Admissibility Decision of 17
January 1996, D.R., 84-A, sf:98-100, 99.). Uzun yıllar etkisini sürdüren bu içtihat, doktrindeki eleştirilerin
(Pieter van Dijk–Fried van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Kluwer
Law International, the Netherlands, 1998 (Third Edition), sf:651; D. J. Harris–M. O’Boyle–C. Warbrick, Law
of the European Convention on Human Rights, Butterworths, Printed in Great Britain, 1995, sf:541; Malcolm
D. Evans, Religious Liberty and International Law in Europe, Cambridge University Press, 1997, sf:344-345)
de etkisiyle Türkiye’ye karşı yukarıda zikredilen iki önemli davayla değişti.
25) Campbell and Cosans v. United Kingdom, Judgment of 25 Februray 1982, Series A No.48; Folgero and
others v. Norway, GC Judgment of 29 June 2007, para. 84; Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, Judgment of 9
October 2007, para.51; Grzelak v. Poland, Judgment of 15 June 2010, para. 104.

Yetişkin Bildirileri Kitabı

| 195

ramsallaştırılmıştır. Eğitimde çoğulculuk da, yine Mahkemeye göre, “demokratik toplumun korunması için temel” niteliktedir.26 Bu hüküm Sözleşmeye çocukların beyninin belli bir görüş doğrultusunda yıkanmasının önlenmesi için koyulmuştur. Maddede geçen
“felsefi inanç” terimi Sözleşmenin 10. Maddesinde düzenlenmiş bulunan “görüş ve düşünce” terimleri ile aynı anlamda olmayıp, Sözleşmenin 9. Maddesinde düzenlenen “kanaat” terimine yakındır. Bununla birlikte, bu terim yalnız demokratik bir toplumda saygıyı hak edecek görüşleri kapsar ve insan onuru ile çocuğun temel eğitim hakkına aykırı
olamaz.27 Ebeveynlerin felsefi ve dini inançlarına saygı duyma yükümlülüğü bağlamında
değinilmesi gereken bir nokta da eğitim ve öğretim terimleri arasındaki farktır. Mahkemeye göre eğitim, bir toplumda büyüklerin/yetişkinlerin inançlarını, kültürlerini ve diğer
değerlerini gençlere/küçüklere aktarmaya çalışması sürecinin tümüdür; öğretim ise özellikle bilginin aktarılması ve entelektüel gelişme anlamına gelmektedir.28
P1-2’ye dönersek, Maddede geçen “inanç (conviction)” terimi Sözleşmenin 10. Maddesinde düzenlenmiş bulunan “görüş ve düşünce” terimleri ile aynı anlamda olmayıp,
Sözleşmenin 9. Maddesinde düzenlenen “kanaat (belief)” terimine yakındır.29
Strasbourg organları, ebeveynlerden gelecek görüşlerin ve açıklamaların Sözleşmenin koruduğu felsefi ve dini inanç/kanaat kategorileri kapsamında değerlendirilebilmeleri için bir test uygulamaktadır. Strasbourg içtihadına göre bu testin ölçütleri şunlardır:
a) ikna edicilik (cogency) b) ciddilik (seriousness) c) tutarlılık (cohesion) d) önemli olma
(importance). Ayrıca bütün bu ölçütlerin belli bir seviyede olması da aranmaktadır.30 Dolayısıyla, Mahkemenin uyguladığı bu test ebeveynin hangi kanaatlerinin taraf devletlerden saygı göreceğini belirlemektedir.31
Mahkemeye göre, “felsefi” teriminin tüketici bir tanımı verilemez ve anlamı konusunda hazırlık çalışmalarından pek bir şey çıkmamaktadır. Komisyon ve Mahkeme “felsefi” kelimesinin çeşitli anlamlar içerdiğini, bazen bir düşünce sisteminin bütününü bazen
ise az çok önemsiz meseleleri kastetmek için kullanıldığını not etmektedirler. Strasbourg
organlarına göre, “felsefi” kelimesinden bir düşünce sisteminin bütününü anlamak ebeveynlere tanınan hakkın alanını çok fazla daraltacağı için; az çok önemsiz meseleleri kastetmek için kullanıldığını kabul etmek ise önemsiz/yetersiz ağırlıktaki veya özdeki meselelerin hakkın alanına dahil olmasını sonuçlayabileceği için kabul edilemez.32
26) Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, v. Denmark, Judgment of 7 December 1976, Series A.23, para. 50;
Folgero and others v. Norway, GC Judgment of 29 June 2007, para.84; Hasan and Eylem Zengin v. Turkey,
Judgment of 9 October 2007, para.48.
27) Campbell and Cosans v. United Kingdom, Judgment of 25 Februray 1982, Series A No.48, para. 36.
28) Campbell and Cosans, para.33.
29) Campbell and Cosans, para. 36; Folgero and others v. Norway, GC Judgment of 29 June 2007. Bu çalışmada,
inanç, kanaat ve görüş kelimeleri aynı anlama gelecek şeklide kullanılacaktır.
30) X., Y. ve Z. v. United Kingdom, Admissibiliy Decision of 13 October 1982, D.R., 31, Strasbourg, sf:52-53;
Campbell and Cosans, para. 36; Folgero and others v. Norway, GC Judgment of 29 June 2007, para.84; Hasan
and Eylem Zengin v. Turkey, Judgment of 9 October 2007, para.49.
31) Malcolm D. Evans, a.g.e., sf: 350; Akif Emre Öktem, Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü, Liberte, 1.
Baskı, Aralık 2002, Ankara, sf:428.
32) Campbell and Cosans, para. 36.
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Sözleşme kapsamında korunacak olan “felsefi” görüş, demokratik bir toplumda saygıyı hak edecek, insan onuruna uygun olacak ve çocuğun temel eğitim hakkıyla çatışmayacak nitelikte olmalıdır. Bu nitelikleri taşımayan felsefi inançlar madde kapsamına girmezler. Bu niteliklerin saptanmasında Sözleşmenin bütününe ve özellikle hakları kötüye kullanma yasağını içeren bir yorum normu olan Sözleşmenin 17. Maddesine bakılacaktır.33
O halde, ebeveynlerin felsefi inançlarının madde kapsamında değerlendirilmesi için genel olarak Sözleşmede düzenlenmiş diğer haklara uygun olması gerektiği kabul edilebilir. Örneğin, bir ebeveyn felsefi inancı çocuğun sağlığını veya güvenliğini tehlikeye düşürdüğünde taraf devletlerin bu görüşlere saygı gösterme yükümlülüğü olmayacaktır.34 Yine
aynı şekilde, bir ebeveyn felsefi inancı, faşist veya kökten dinci siyasal ideolojilere uygun
eğitim verilmesi talebini AİHS’in 17. Maddesi uyarınca içeremeyecektir.
Mahkemenin bir ebeveyn açıklamasının felsefi kanaat/inanç teşkil edip etmediğini saptarken aradığı ölçütleri, yukarıda yapıldığı gibi kategorileştirmek mümkün olmakla birlikte, bu kategorileştirmenin yapılmasına elveren kararda Mahkeme, somut olayın özelliklerini tek tek ölçütler bağlamında değerlendirmemiş; bunun yerine genel olarak dava konusu görüşün felsefi inanç teşkil edip etmediğini değerlendirme yoluna gitmiştir.35
B. Ebeveynlerin çocuğun eğitimini belirleme hakkının çocuğun eğitim hakkı
karşısındaki ikincil konumu
Yukarıda da belirtildiği gibi, AİHS P1-2 tarafından korunacak olan “felsefi inançlar”
çocuğun temel eğitim hakkıyla çatışmayacak nitelikte olmalıdır. Eğer ebeveynlerden gelecek bir felsefi inanç çocuğun eğitim hakkıyla çelişmekte ise, ağırlık çocuğun eğitim hakkına verilecektir. Yani çocuğun eğitim hakkı ebeveynlerin felsefi inançlarına saygı bekleme hakkından daha üstün nitelikte bir haktır.36
Nitekim içtihatlar aynı doğrultudadır. Örneğin Komisyon bir kararında açıkça, ebeveynlerin görüşü çocuğun eğitim hakkını destekleyecek yerde bu hakla çatıştığında, çocuğun eğitim hakkına üstünlük tanınacağını söylemektedir.37 Bu durumun sebebi yine
Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen kararında Mahkemenin şu ifadesinde bulunabilir:
33) Campbell and Cosans, para. 36.
34) Bu örnek van Bueren tarafından verilmiştir. Bkz. Geraldine van Bueren, The International Law on the
Rights of the Child, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecth, 1995, sf: 244.
35) Gerçekten Campbell ve Cosans davasında Mahkeme, olaya konu olan ebeveynlerin bedensel ceza
hakkındaki görüşlerini inanç testinde listelenen ölçütlere uygun bulmuştur ama bunu yaparken ölçütlerin
içeriğinin neler olduğuna dair en ufak bir açıklama yapmamıştır. Sadece davaya konu olan ebeveyn
görüşlerinin insan yaşamının ve davranışının esaslı ve önemli boyutlarına dikkat çektiğini belirtmekle ve
söz konusu görüşlerin diğer disiplin metotları hakkında veya genel olarak disiplin hakkında olmadığını not
etmekle yetinmiştir (Campbell and Cosans, para. 36.). Buradan Mahkemenin, bir ebeveyn görüşünün felsefi
inanç teşkil etmesi için dava konusu hakkında spesifik açıklamalar içermesi gerektiğini düşündüğü sonucuna
varmak mümkün gözükmektedir.
36) Ayrıca bkz. ve krş. Lundy, a.g.m., sf:356.
37) Zenon Bernard vd. v. Luxembourg, Admissibility Decision of 8 September 1993, D.R., 75, Strasbourg,
sf:57-75, 73.
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“(Protokol 1) Madde 2’nin bütünü birinci cümlesi tarafından domine edilmektedir”.38 Hatırlatmaya gerek yok: P1–2/c.1 kişinin (özellikle çocukların) eğitim hakkını düzenlemektedir. Yine aynı karara göre, ebeveynlerin felsefi ve dini inançlarına saygı gösterilmesini
talep hakkı çocuğun eğitim hakkıyla yakından ilişkilidir ve aslında eğitim hakkının kullanılmasını sağlamaya yöneliktir.39
Buna göre, Mahkemenin Campbell ve Cosans kararında ulaştığı görüş hukuken doğru
bir yaklaşımdır. Mahkemeye göre, eğitim hakkı ile ebeveynlerinin felsefi görüşlerine uygun eğitim verilmesi hakkının hukuksal temelleri birbirinden farklıdır; biri çocuğun hakkı iken diğeri ebeveynin hakkıdır. Mahkeme ayrıca, eğitim hakkının devletlerce düzenlenmesi gereğinin, bu hakkın özüne zarar veremeyeceğini veya Sözleşmede yer alan diğer haklara aykırı olamayacağını vurgulamıştır. Olayda, çocuğun okula dönebilmesi ebeveynlerinin felsefi inançlarına aykırı davranmakla mümkün olacağından bu durum makul olarak kabul edilemez.40
4) Çocuğun kendi inançları/kanaatleri doğrultusunda eğitimini seçme hakkı
A. Eğitim hakkının işlevsizliği
Tebliğin bu aşamasında, çocuğun kendi inançları/görüşleri doğrultusunda eğitilme
hakkı AİHS’in inanç özgürlüğü ekseninde savunulacaktır. Aslında bu tezin doğru temeli P1-2’de düzenlenen eğitim hakkıdır. Ebeveynlerin sahip olduğu bu hakka, eğitim hakkının asıl öznesi çocukların veya gençlerin sahip olmadığını düşünmek oldukça abes bir
çıkarım olur. Nitekim, doktrinde belirli bir yaşa gelmiş çocukların bu haktan faydalanacakları ileri sürülmektedir.41 Zaten UNESCO’nun 1960 tarihli Eğitim’de Ayrımcılığa Karşı Sözleşmesi42 hükümleri de bu yaklaşımı desteklemektedir.43
Bu görüşlere ve eşyanın tabiatına rağmen AİHM, eğitim hakkı ekseninde tanınmış bulunan dini ve felsefi görüşlere saygı hakkının öznesinin/sahibinin yalnızca ebeveyn (veli ve vasiler dahil) olduğunu kesinleştirmiştir. Gerçekten, oldukça şaşırtıcı bir şekilde aşırı lâfzî bir
yorum yapan AİHM’e göre P1–2 metni sadece ebeveynleri hak öznesi olarak zikrettiğinden,
çocukların bu düzenleme kapsamında kendi görüşleri doğrultusunda eğitim alma hakları
bulunmamaktadır.44 Yerinde olmadığı yukarıdaki gerekçeler ışığında anlaşılan içtihat nede38) Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, para. 52.
39) Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, para. 52.
40) Campbell and Cosans, para. 40-41.
41) Kilkelly, a.g.e., sf: 85. Ayrıca bkz. Harris, a.g.m., sf:934.
42) Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme” (“EAKS”) (“Convention against Discrimination in Education”),
UNESCO Genel Konferansının 14/11-15/12/1960 tarihleri arasında Paris’te toplanan 11. oturumunda
14/12/1960 tarihinde kabul edilmiş ve yürürlük için (md. 14)’de öngörülen üçüncü onay, kabul ya da katılım
belgesinin depo edildiği tarihten üç ay geçmesi koşulu gerçekleşerek, 22/05/1962 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Türkçe metin için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri, II. Cilt –
Uluslararası Sistemler, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2010, sf:309-319.
43) Geraldine Van Bueren, “The Right of the Child to Education,” Human Rights: A European Perspective,
Liz Heffernan (Ed.), The Round Hall Pres, Dublin, 1994, sf: 347.
44) Eriksson v. Sweden, Judgment of 22 June 1989, Series A 156, para.93.
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niyle AİHS’de düzenlenen şekliyle eğitim hakkı ekseninde bir temellendirme yapmak, pratik açıdan anlamlı değildir. İçtihadın değişmesi yönünde yapılabilecek eleştirilerin yanında,
AİHS’de yer alan diğer hakları bu tez doğrultusunda işlevselleştirmek mümkün olabilir. İşlevselleşmesi olası hak, eğitim hakkıyla yakından ilişkili bulunan inanç özgürlüğüdür. Çünkü, Mahkemenin de ortaya koyduğu üzere, eğitim hakkını Sözleşmenin 8., 9. ve 10. Maddeleriyle birlikte değerlendirmek gerekmektedir.45 Böylelikle, bir kişinin kendi görüşleri doğrultusunda eğitim alma hakkı, ele alınması gereken bağlama oturtulmuş olmaktadır.
B. Çocuğun kendi inançları/kanaatleri doğrultusunda eğitilme hakkı inanç
özgürlüğü hakkı kapsamına girmekte midir?
Bir çocuğun tercihleri doğrultusunda eğitim görme hakkının olup olmadığını ve varsa
bu hakkın anne babaların çocuğun eğitimini belirleme hakkıyla nasıl dengeleneceği sorunu AİHS bağlamında ancak inanç özgürlüğü hakkı çerçevesinde çözümlenebilir. Burada
yapılmaya çalışılacak olan, önce çocuğun inanç özgürlüğü hakkı çerçevesinde kendi kanaatleri ve görüşleri doğrultusunda eğitim alma hakkı olup olmadığının açığa kavuşturulmasıdır. Kanaatimizce çocuğun inanç özgürlüğü hakkı ekseninde kendi görüşleri/kanaatleri doğrultusunda eğitilme hakkı bulunmaktadır.
Bu tezi ispatlamak için önce üç başlık halinde bazı veriler ortaya konulmaya veya ortaya çıkarılmaya, daha sonra bu verilerden bazı sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır. Birinci veri olarak, AİHS’de düzenlendiği şekliyle inanç özgürlüğü hakkı kategorisinin çocukların inanç özgürlüğünü de koruduğu ve bu özgürlüğün kimsenin istemediği bir davranışı yapmaya zorlanmamasını içerdiğidir. İkinci veri, UİHH’de ebeveynin çocuğun alacağı eğitimi belirleme hakkının düzenleniş yerinden hareketle, bu hakkın inanç özgürlüğü hakkının özel bir görünümü
(lex specialis) olduğudur. Üçüncü veri ise çocuğun kendisini ilgilendiren bütün konularda görüş açıklama ve bu görüşlerin belli bir ölçüde dikkate alınmasını isteme hakkının varlığıdır.
1) AİHS’de inanç özgürlüğü hakkının alanı ve çocukların hak sahipliği
İnanç özgürlüğü hakkı AİHS’in 9. Maddesi tarafından korunmaktadır.46 Aslında
AİHS’in 9. Maddesi din, düşünce ve vicdan özgürlüğünü korumaktadır. Aynı Madde
bunların yanı sıra dini pratikleri ve kanaatleri (belief) açıklama, dışa vurma özgürlüğünü
de içermektedir. Strasbourg organları din terimini tanımlamamakta, din teriminin Avrupa ülkelerinde yeknesak bir anlamının olmadığını vurgulamaktadır.47
Sözleşmenin 9. Maddesinde yer alan “kanaatleri dışa vurma/açıklama (manifest)” kav45) Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, para. 52; Folgero and others v. Norway, GC Judgment of 29 June
2007, para. 84; Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, Judgment of 9 October 2007, para.47.
46) AİHS sisteminde din düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkında genel olarak bkz. van Dijk-van Hoof, a.g.e.,
sf:541-557; D. J. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick, a.g.e.,sf: 356-371; Gölcüklü-Gözübüyük, a.g.e., sf:346-355;
Öktem, a.g.e., sf:271-456; Malcolm D. Evans, a.g.e., sf:262-362; Malcolm N. Shaw, “Freedom of Thought,
Conscience and Religion”, The European System for the Protection of Human Rights, ed: Mcdonald et. al.,
Martinus Nijhoff Publishers, 1993, sf:445-462.
47) Otto Preminger v. Austria, Judgment of 20 September 1994, para.50.’den aktaran Öktem, a.g.e., sf:310 ve
dipnot 921.
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ramı ise yalnızca din karşıtı ya da agnostik görüşleri değil ama ayrıca dinsel olmayan ya
da dinsel alan dışı görüşleri de kapsamaktadır.48 Fakat tıpkı ebeveynin çocuğun eğitimine
karar verme hakkı (P1-2) bağlamında dışa vurduğu inançları için arandığı gibi, bir görüşün Madde 9’daki inanç kategorisi içinde yer alabilmesi için ikna edicilik (cogency), ciddilik (seriousness), tutarlı olma (cohesion) ve önemli olma (importance) ölçütlerini karşılaması gereklidir. Ayrıca bütün bu ölçütlerin belli bir seviyede olması da aranmaktadır.49
Çocukların bu hakkın sahibi olup olmadıklarına gelince şunlar söylenebilir. Bir kez,
Madde düzenlemesi “herkes/her kişi” kelimesini kullandığından yetişkinler ile çocuklar
arasında bir ayrım öngörmemiştir. Usul hukuku bakımından da Sözleşmenin 34. Maddesi (eski 25) başvurucu olma koşulları arasında yaş gibi bir unsur aramadığından50 inanç
özgürlüğü hakkından yetişkinler kadar çocuklar da yararlanabilirler.51
Nitekim doktrin “kişinin vicdanına uygun şekilde hareket etme ve davranma hakkından” bahsetmeye başlamıştır ve potansiyel olarak böyle bir hakkın vicdan özgürlüğü hakkının bir alt kategori hakkı olarak kabulü gerektiğini ileri sürmektedir.52 Komisyon da kişinin ahlaki ve dini inançlarına aykırı bir işi kabul etmeye zorlanmasının 9. Maddeye aykırı olduğu yönünde önemli bir belirlemede bulunmuştur.53 Bu açıdan bakıldığında, bir
çocuğun kendi tercihlerine tamamen zıt bir eğitim almaya zorlanması, AİHS’in 9. Maddesi kapsamında sorun doğuracaktır.
2) İnanç özgürlüğü’nün özel hükmü olarak ebeveynin inançları doğrultusunda çocuğun
eğitilme hakkı
Bu noktada, ebeveynin inançları doğrultusunda çocuğun eğitilmesi hakkının inanç özgürlüğü karşısındaki yerini incelemek bir veri sağlayabilir. Dikkat edileceği üzere, eğitimde
anne babanın felsefi ve dini inançlarına saygı gösterilmesi bireylerin din ve inanç özgürlüğü ile yakından ilişkilidir. Zaten Mahkeme, açıkça, P1-2’de geçen “inanç (conviction)” kelimesini Madde 9’da geçen “kanaat/inanç (belief)” kelimesine yakın bulmaktadır.54 Mah48) Öktem, a.g.e. sf:311-312.
49) Campbell amd Cosans, para. 36; X., Y. and Z. v. United Kingdom, Admissibiliy Decision of 13 October
1982, D.R., 31, Strasbourg, sf:52-53.
50) AİHM’e bireysel şikayet başvurusu koşulları arasında yaş, rüşt ve temyiz kudreti gibi ulusal hukuk ölçütleri
aranmamaktadır. Bkz. Gülay Arslan, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Koruma Mekanizmasının Etkililiği
Meselesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2002,
sf: 72-73.
51) Krş. Van Bueren, a.g.e., sf:151. Ayrıca bkz. Kilkelly, a.g.e., sf:132-136.
Bununla birlikte hatırlatmak gerekir ki, ebeveynin çocuğun inancı konusundaki görüşleri ile çocuğunkiler
çatıştığında sorunun çözümü kolay olmayacaktır. Ki bilinebildiği kadarıyla bugüne dek AİHS Madde 9
özelinde çocukların görüşleri ile ebeveyn görüşlerinin çatışmasından kaynaklanan bir uyuşmazlık Strasbourg
organları önüne gelmemiştir.
52) Bkz. Martin Scheinin, “Article 18”, The Universal Declaration of Human Rights-A Common Standart of
Achievement, Ed. Gudmundur Alfredsson and Asbjorn Eide, Martinus Nijhoff Publishers, The Hauge, 1999,
sf:379-392, 391-392.
53) X. v. Sweden, Admissibility Decision of 9 May 1984, D.R., 38, sf:219-223.
54) Campbell and Cosans, para. 36.
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keme ayrıca, bir bütün olarak P1-2 hükmünü Sözleşmenin 8, 9 ve 10. Maddeleri ışığında
okumak gerektiğini belirtmektedir.55 Hatta yeni bir kararında AİHM eğitim hakkıyla (P12) inanç özgürlüğünün (Madde 9) ihlal iddialarını bir arada incelemiştir.56 Dolayısıyla, P12/c.2 hükmünü inanç özgürlüğü hakkının özel bir görünümü (lex specialis) olarak kabul
etmek yanlış olmayacaktır. Nitekim yukarıda açıkça görüldüğü üzere, Strasbourg organlarının bu iki farklıymış gibi gözüken hakkı değerlendirmek için kullandığı ölçütlerin aynı
olduğu hatırlandığında P1-2/c.2 hükmünün inanç özgürlüğü hakkının özel bir görünümü (lex specialis) olduğu yargısı hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kadar netleşmektedir.
Üstelik UİHH’nin bütünü incelendiğinde bu sonucu teyit etmek mümkündür. İster
özel bir eğitim hakkı kategorisine yer versin ister vermesin, bütün genel nitelikli insan
hakları belgelerinde ebeveynin dini ve felsefi inançlarına uygun olarak çocuklarının eğitilmesini isteme hakları yer almıştır. Özel olarak eğitim hakkı kategorisine yer vermeyen belgelerde ebeveynin felsefi ve dini inançlarına uygun olarak çocuklarının eğitilmesini isteme hakları inanç özgürlüğü hakkının düzenlendiği maddelerde yer almaktadır.
Örnek olarak MSHS’nin 18 (4), Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesinin 12 (4) ve
özel nitelikli bir belge olan Din ya da İnanca Dayanan Her Biçimiyle Hoşgörüsüzlüğün ve
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Bildirisinin 5 (2). Maddeleri hükümleri gösterilebilir.
Yine, ÇHS’nin çocuğun inanç özgürlüğünü düzenleyen 14. Maddesinin 2. fıkrası ebeveyne ve velayet hakkı sahiplerine çocuğun inancını seçmede, bir öncelik hakkı olarak kategorize edilmeyecek olsa bile, yol gösterme hakkı ve ödevi olarak kategorize edilebilecek
bir yetki tanımıştır. Oysa ÇHS’de ayrı bir eğitim hakkı maddesi de bulunmaktadır. ÇHS
tarafından ebeveyne ve velayet hakkı sahiplerine tanınan bu yetki bir hak olmaktan çok
çocuğun gelişmeye açık kapasitesiyle uyumlu olmak zorunda olan bir görevdir.
Buna göre, iki önceki paragrafta varılan sonuç, diğer UİHH belgelerinin düzenlemeleriyle örtüşen bir çıkarımdır. Eğitim hakkı kategorisini ayrı bir hak olarak düzenleyen belgeler, ebeveynin inançlarına saygı gösterme yükümlülüğünü o hakkın içinde, eğitim hakkı kategorisine ayrı bir hak olarak vermeyen belgeler ise din ve inanç özgürlüğü hakkının
içinde düzenleyerek bu iki hakkın iç içe geçmiş olduğunu göstermektedirler. Eğitim hakkı kategorisini ayrı bir hak olarak düzenleyen belgeler, ebeveynin inançlarına saygı gösterme yükümlülüğüne ayrıca inanç özgürlüğünü düzenleyen hak kategorisi içinde yer vermediklerinden, ebeveynin inançlarına saygı gösterme yükümlülüğünün inanç özgürlüğünün özel hükmü/lex specialis niteliğinde olduğunu kabul ettikleri sonucuna varılmalıdır.57
Ebeveynin inançlarına saygı gösterme yükümlülüğünün inanç özgürlüğünün özel
55) Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, para. 52; Valsamis v. Greece, Judgment of 27 November 1996,
para.25; Folgero and others v. Norway, GC Judgment of 29 June 2007, para.84.
56) Lautsi v. Italy, Judgment of 3 November 2009, para. 27-58, özellikle 47/e-58.
57) Doktrinde Malcolm D. Evans, a.g.e., sf: 342’de aksi fikirdedir. Evans’a göre, P1-2/c.2 hükmü, AİHS Madde
9 hükmünün özel hükmü/lex specialis olmaktan çok eğitim hakkının (P1-2/c.1’in) bir tamamlayıcısıdır.
Ancak belirtmek gerekir ki bu görüş, metinde açıkladığımız gerekçeler karşısında yerinde değildir. Zaten
yazar, metinde savunulan görüşü desteklemek için gösterilen hiçbir gerekçeyi, ileri sürdüğü sav bakımından
ele almamaktadır.
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hükmü/lex specialis niteliğinde olduğu kabulünden şu sonuç çıkartılabilir: Sözleşme organları P1-2/c.2 hükmü içerisine giren davaları, bu Maddenin ihlalini bulduklarında bir
de Sözleşmenin 9. Maddesi bakımından incelemeyeceklerdir. P1-2/c.2 hükmünün bir ihlali bulunmazsa veya dava konusu görüş açıklaması P1-2/c.2 hükmünün kapsamına girmezse Sözleşmenin 9. Maddesi bakımından bir inceleme yapılacaktır.
İşte çocuğun kendi inançları doğrultusunda eğitim görme hakkı AİHS’de ve Protokollerinde açıkça tanınmadığından, Sözleşmenin 9. Maddesinin koruması bu noktada devreye girebilir. Çünkü, çocuğun görüşlerini ve kanaatlerini açıklaması ve bunlara uygun eğitim alması konusunda Sözleşmede bir özel hüküm bulunmamaktadır. Aynı nitelikte olan
ebeveynin çocuğunun kendi inançları doğrultusunda eğitim görmesini sağlama hakkı
inanç özgürlüğü hakkının özel hükmü olduğuna göre, özel hükümle güvenceye alınmamış
bir hakkın genel hükümle korunacak olması mantıklı ve aslında kaçınılmaz bir çıkarımdır.
3) Kanaat/inanç özgürlüğünün bir öğesi olarak çocuğun kendisini ilgilendiren her
konuda görüş açıklama hakkı
Çocuğun kendisini ilgilendiren konularda görüşünü açıklama ve bu görüşe belli bir
ağırlık verilerek karar verilmesini isteme hakkı, ki UİHH’de buna katılım hakkı denmektedir58, AİHS’de açıkça düzenlenmemiştir. Bununla birlikte AİHM, bazı kararlarında iç
hukukta yapılan muameleler sırasında çocuğun görüşlerinin alınması ve bu görüşlere belli bir ağırlık verilmesi gerektiği yönünde kararlar vermiştir. Örnek olarak Nielsen59, Rieme60, Şahin61 ve Storck62 kararları hatırlatılabilir.63 Yalnız belirtmek gerekir ki, Mahkeme58) ÇHS özelinde bkz. Sylvie Langlaude, “On How to Build a Positive Understanding of the Child’s Right to
Freedom of Expression”, Human Rights Law Review, Vol.10, N.1, 2010, sf:33-66, özellikle 51-52.
59) Nielsen v. Denmark, Judgment of 28 November 1988, Series A 144, para.72. Bu davada Mahkeme çocuğun
kendisinin hastaneye yatmak istememesine rağmen zorla yatırılmasını Sözleşmenin 5. Maddesinin ihlal
etmediğine karar vermişti. Fakat Mahkeme bu karara varırken çocuğun yaşını dikkate almış ve 12 yaşında bir
çocuğun ebeveyninin görüşüne, bu görüşler kendi görüşlerine ters olsa bile uymak durumunda olduğunu hükme
bağlamıştı. Dolayısıyla, Mahkemenin bu kararından belli yaştaki çocukların belli konularda kendi görüşlerine
aykırı muamelelere tabi tutulamayacağı sonucunu çıkarmak mümkündür. Nitekim bu davada AİHK, aynı
mesele bakımından Sözleşmenin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Ayrıca bkz. Kilkelly, a.g.e., sf:119-120.
60) Reime v. Sweden, Judgment of 22 April 1992, Series A 226-B, para.73. Bu davada Mahkeme, babasından
ayrı kalmakta olan bir çocuğun babasıyla kişisel ilişki kurmasını ve bu ilişkinin ilerleme dozunu çocuğun
kendisinin-yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak- belirleyeceğini hükme bağlamıştır.
61) Şahin v. Germany, Judgment of 11 September 2001, para. 40-49. Bu vaka bir babanın annesiyle yaşayan
çocuğunu görme talebine ilişkin iç hukuk yargılamasını konu etmektedir. Başvurucu olan Şahin, iç hukuk
mahkemesinin kendisinin çocuğunu görmeye hakkı olmadığını hüküm altına alırken çocuğun görüşlerine
doğrudan başvurmamasının AİHS’i ihlal ettiğini ileri sürmüştür. AİHM, neyin bir çocuğun yüksek yararına
uygun olacağını belirleme sürecinde iç hukuk mahkemelerinin mutlaka o çocuğun görüşlerine başvurmak
zorunda olduğunu hükme bağlamıştır. Yine, AİHM’e göre, söz konusu çocuğun dava konusu olay hakkındaki
görüşlerinin bir uzman vasıtasıyla alınması her zaman yeterli kabul edilemez. Sonuç olarak babanın
(başvurucunun) iç hukuk yargılamasında karar alma sürecine katılma hakkı ve dolayısıyla aile yaşamına saygı
hakkı ihlal edilmiştir.
62) Storck v. Germany, Judgment of 16 June 2005. Bu davada olayda şikayetçi 15, 16 ve 18 yaşlarında iken
babasının isteği üzerine ve kendisinin rızası hilafına psikiyatrik kuruluşlara yerleştirilen bir yetişkindir.
AİHM, başvurucunun çocukken hastaneye kapatılmasına dair şikayetleri usuli sebeplerle incelememiş ve
fakat yetişkinken klinikte yatmaya zorlanmasının özel yaşam hakkına bir müdahale teşkil ettiğini belirtmiştir.
63) Strasbourg organlarının çocuğun katılım hakkına ilişkin eski içtihatları için bkz. Kilkelly, a.g.e., sf:117120, 257-258.
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nin çocuğun görüşlerinin alınması ve bu görüşlere uygun bir karara varılması hakkında
verdiği kararlar, Nielsen ve kısmen/kıyasen Storck kararları hariç, bir çocuk hakkı olarak
değil, Mahkeme önündeki davayı açan ebeveynin hakkı olarak değerlendirilmiştir. Yani,
şu ana dek verilen kararlarda çocuğun katılım hakkı ebeveynin katılım hakkının bir unsuru olarak ele alınıp korunmuştur.
Mahkeme içtihadına konu olan kararlar incelendiğinde hukuki süreçlere katılım hakkının AİHS’de yer alan çeşitli hakların bir unsuru olarak vücut bulduğunu söylemek
mümkündür. Bir başka deyişle, AİHS’de yer alan hakların bazılarının alanları içinde o
hakkın konusu ile ilgili hukuki süreçlere katılım ve bu katılım esnasında açıklanan görüşlere belli bir ölçüde uygun karar verilmesini isteme hakkı yer almaktadır. Örneğin çocuğun bir hastaneye kapatılmasını istemediğine dair yaptığı açıklama, Nielsen davasında Sözleşmenin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. Maddesinin bir unsuru olarak ele alınmışken Storck davasında özel yaşama saygı hakkını düzenleyen 8. Maddesinin bir unsuru olarak ele alınmıştır. Yine Şahin ve Rieme davalarında aile yaşamına
saygı hakkının, ilgili kişinin ailesiyle alakalı olabilecek hukuki süreçlere katılması hakkını içerdiği görülebilmektedir.
Bu analizden devinerek AİHS’in içtihatlara konu olan haklarının dışında kalan hakların da katılım hakkını bir alt unsur olarak içerdiğini ileri sürmek mümkündür. Dolayısıyla, Sözleşmenin 9. Maddesinde düzenlenen inanç özgürlüğünün de o hak sahibi açısından
bir katılım hakkı içerdiğini ileri sürmenin hiçbir engeli yoktur. Çünkü inanç özgürlüğünü ilgilendiren birçok hukuki süreç olabilir. Nitekim inceleme konumuzun da dahil olduğu problematik, çocuklar ile ebeveynin inançları çatıştığında kimin görüşü doğrultusunda bir çözüme gidileceğidir. O halde inanç özgürlüğü hakkı da bir alt kategori olarak katılım hakkını içermektedir. Bu çıkarım, özellikle ebeveynin dini inançlarıyla çocuğun dini
inançları çatıştığında, çocuğun ebeveyn tarafından domine edilmesini engelleyecektir.
Bu görüşü desteklemek için AİHS’in yorumlanmasında ÇHS normlarından ve ÇHK
kararlarından yararlanılması gündeme gelebilir. Yani, çocuğun kendi inançları doğrultusunda eğitim alma hakkı sorunu bağlamında da AİHS’in ÇHS ışığında yorumu yönteminden yararlanılmaya çalışılabilir.
ÇHS, çocuğun kendisini ilgilendiren bütün meseleler hakkında görüş açıklama ve bu
görüşlerinin dikkate alınması isteme hakkını, AİHS’in tersine, açıkça tanımıştır (ÇHS
Madde 12).64 Bu ÇHS’nin dört ilkesinden65 birini oluşturan katılım/dinlenme hakkı ilkesidir. ÇHS’nin 12. Maddesinde düzenlenen katılım ilkesi, herhangi bir hakkın alt unsuru
olarak değil; yukarıdaki paragraflarda AİHS için ileri sürüldüğü gibi bütün haklarla ilişkili olabilecek ayrı bir hak olarak kaleme alınmıştır. Buna göre, çocuk alacağı eğitimin ni64) Ayrıntılı bilgi için bkz. Langlaude, a.g.m., sf:48-56.
65) ÇHS’nin diğer ilkeleri ayrımcılık yapmama, çocukla ilgili olan her mselede çocuğun yüksek yararı
doğrultusunda hareket etme ve yaşamı sürdürme hakların sağlanması ilkeleridir. Bkz. ÇHK, “Eğitimin
amaçları” hakkındaki 2001 tarihli 1 No’lu Genel Yorum, para.6, HRI/GEN/1/Rev.5, sf:255-262 (bkz. General
Comment No. 1: The Aims of Education, CRC/GC/2001/1).
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teliğinin kendi dini, ahlaki ya da felsefi görüşlerine uygun olmasını sağlama hakkına belli
bir ölçüde sahip olacaktır. Bu noktada ÇHS’nin 5 ve 14 (2). Maddeleri de işlevseldir. Çünkü bu Maddelerde ebeveyne tanınan çocuk hakkında karar verme yetkisi, çocuğun gelişen kapasitesine uygun olmak zorundadır. Dolayısıyla aslında ebeveynin tercih hakkı bulunmamakta, yol gösterme ödevi bulunmaktadır.66 Eklemek gerekir ki hangi tür eğitimin
çocuğun yüksek yararına olacağı da hesaba katılmalıdır.67
Üstelik çocuğun kendisinin ilgilendiren hukuki süreçlere katılım hakkı, Avrupa Konseyi düzeyinde ayrı bir insan hakları belgesine konu olmuştur. Çocukların katılım haklarını kurumsallaştırmak için, Avrupa Konseyi, Avrupa Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Sözleşmeyi kabul etmiştir.68 Bu Sözleşmeye göre, çocukların kendilerini ilgilendiren her hukuksal süreçte ve özellikle yargısal makamlar önünde görüş açıklama ve bu
açıklamaların dikkate alınmasını isteme hakları vardır. Yani, AİHS yalnızca ÇHS ışığında değil ayrıca Avrupa Çocuk Haklarının Uygulanması Sözleşmesi ışığında da yorumlanabilir.
AİHM içtihatları ile ÇHS’nin çocuğun katılım hakkını düzenleyen normu ve Avrupa
Çocuk Haklarının Uygulanması Sözleşmesi birlikte ele alındıklarında, AİHM içtihadında bir evrilme görüleceğini ileri sürmek mümkündür. AİHS’in etkili uygulanması ilkesi ve günün şartlarına uygun yorumlanması gereği de bu yaklaşımı desteklemektedir. Za66) Bkz. van Bueren, a.g.e., sf:243-244; Mieke Verheyde, “The Convention on the Rights of the Child as
a Tool for the Promotion of Education Rights”, Social, Economic and Cultural Rights: An Appraisal of
Current European and International Developments, eds.Auweraert et.al, Maklu, Antwerpen, sf:77-106, 80.
Doktrinde Arajarvi ÇHS’nin çocuğun ifade özgürlüğünü düzenleyen 13. Maddesini de zikretmekte; buna
karşılık ÇHS’nin 5. Maddesinin bu bağlamda kullanılabilir olduğundan bahsetmemektedir. Bkz. Pentti
Arajarvi, “Article 26”, The Universal Declaration of Human Rights-A Common Standart of Achievement, Ed.
Gudmundur Alfredsson and Asbjorn Eide, Martinus Nijhoff Publishers, The Hauge, 1999, sf:551-574, 563.
67) Bu noktadaki sorun ise, çocuğun yüksek yararının ne olduğuna kimin karar vereceğidir. Bu da bizi başa
geri döndürmektedir. “Çocuğun yüksek yararı” konusunda yaklaşımlar ve bu yaklaşımların AİHM kararları
da dahil olmak üzere hukuki etkileri ve sonuçları için bkz. Claire Breen, The Standard of the Best Interests
of the Child- A Western Tradition in International and Comparative Law, Martinus Nijhoff Publishers, The
Hauge, 2002.
68) “Avrupa Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Sözleşme” 25/01/1996’da imzaya açılmış ve 01/07/2000
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu Sözleşmeyi 09/06/1999 tarihinde imzalamış ve ardından 18/01/2001
tarih ve 4620 sayılı “Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun” (RG. 01/02/2001, s.24305) çıkarılmıştır. Bu Sözleşme Türkiye bakımından 01/10/2002 tarihinden
itibaren yürürlük kazanmıştır. Türkiye bu Sözleşmeye bir “Beyan” eklemiştir. “Beyan” şöyledir: “Türkiye
Cumhuriyeti, Sözleşmenin 1. Maddesinin 4. paragrafı uyarınca, Sözleşmenin adli bir makam önünde
aşağıdaki kategori aile hukuku davalarında uygulanacağını beyan eder: 1) Boşanma davaları; 2) Ayrılık
davaları; 3) Çocukların velayetine ilişkin davalar; 4) Ebeveynle çocuk arasında kişisel ilişki kurulması ve 5)
Babalığın mahkeme kararı ile kurulmasına ilişkin davalar. Bu Sözleşmenin İngilizce metni için bkz. Council
of Europe, The Rights of the Child: A European Perspective, CE Publishing, printed in Germany, 1996, sf:533542. Türkçe metni için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Çocuk ve Genç Haklarına İlişkin Ulusalüstü Belgeler
(Bölgesel Sistemler), İstanbul Barosu Yay., İstanbul 2002, sf:360-369.
Avrupa Konseyi çerçevesinde çocukların velayetle ilgili konularda yetkili makam önünde görüş açıklama
hakkı olduğu daha 80’li yıllarda kabul edilmiştir. Bkz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin (84) 4 sayılı
ve 28 Şubat 1984 tarihli “Ebeveynlerin velayet sorumlulukları hakkında Tavsiye Kararı”nın 3. İlkesi. Türkçe
metin için bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, Çocuk ve Genç Haklarına İlişkin Ulusalüstü Belgeler (Bölgesel
Sistemler), sf:78.
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ten bu tip bir yaklaşımın kullanılabilirliği daha önceki çalışmalarımda ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştı.69
5) Sonuç
Eğer bu yaklaşım kabul edilirse, bunun önemli yansımaları olacaktır. Buna göre, bir
çocuğun kendisini ilgilendiren her konuda görüş açıklamaya ve bu görüşlerinin dikkate alınmasını istemeye hakkı vardır. Dolayısıyla, bir çocuğun tabi tutulacağı eğitim konusunda o çocuğun görüş açıklama ve bu görüşün belli bir oranda dikkate alınmasını isteme hakkı olmalıdır. Yani bir çocuğun rızası hilafına ve ebeveynin isteği doğrultusunda
bir eğitim kurumuna gönderilmesi, istemediği dersleri seçmeye zorlanması vb. durumlar
AİHS’in din ve inanç özgürlüğünü düzenleyen 9. Maddesinin bir ihlalini teşkil edebilecektir. AİHS 9. Maddesi, eğitimle ilgili görüşleri kapsamaktadır ve çocuklar bu hakka sahiptir. Üstelik bu yaklaşımın bir yansıması daha vardır: Çocuğun kendisini ilgilendiren
her konuda dinlenilme ve bu görüşlerin dikkate alınmasını isteme hakkı, yalnızca eğitim
kurumları özelinde değil ama ayrıca evde, aile içinde ya da benzeri başka geleneksel eğitim/öğretim metodunun kullanıldığı hallerde veyahut herhangi bir şekilde dini zorlamaya maruz kalınan hallerde de AİHS’in 9. Maddesinin bir alt kategorisi olarak devreye girebilecektir.70
Zaten modern eğitim teorilerin hedefinin çocuğu özgürleştirmek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, klasik UİHH uyarınca ebeveynin görüşlerine ve tercihlerine çocuğunkine oranla üstünlük tanınması ve Kellberg’in sözleriyle “anne babalara diktatöryel
yetkiler verilmesi” doğru kabul edilemez.71 Eğitim kendine güvenen ve toplumsal hayata özgürce katılması istenen bireyler yetiştirme hedefi güttükçe72, çocukların eğitimleriyle ilgili karar sürecine katılma haklarının tanınması gereklidir.73 Dolayısıyla, yukarıda ileri sürülen görüş bu ihtiyacı yürürlükte olan UİHH normlarıyla karşılama amacına hizmet
etmektedir. Doktrinde Verheyde’nin haklı olarak belirttiği gibi, ebeveynin çocuğun eğitimini belirleme hakkıyla çocuğun istekleri ve tercihleri çatıştığında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin eğitim hakkına ilişkin hükümlerinin ve bu hükümlerin Sözleşmenin di69) Bkz. H. Burak Gemalmaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türk Hukukunda Çocuğun Bedensel
Cezaya Karşı Korunması, Legal Yay., İstanbul, Nisan 2005, sf:66-92.
70) Nitekim Din ya da İnanca Dayanan Her Biçimiyle Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Bildirisinin 5. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre, anne baba veya vasi, aile yaşamını kendi dinlerine ve
inançlarına uygun olarak ve çocuğun yetiştirilmesinde gerekli olduğuna inandıkları ahlaki eğitimi göz
önünde bulundurarak düzenleme hakkına sahiptir. Çocuğun anne babanın malı olarak gören bir yaklaşımın
uç noktasıdır bu düzenleme; üstelik insan hakları belgesi formunda olduğu da gözden kaçırılmamalıdır.
71) Avrupa İnsan Hakları Komisyonu eski üyesi Kellberg’in Kjeldsen, Busk Madsen ve Pedersen, v. Danimarka
davasında koyduğu muhalefet şerhinden aktaran van Bueren, a.g.e., sf: 243. Kellberg bu muhalefet şerhinde
belli bir yaşa ulaşmış çocukların görüşlerinin dikkate alınmasını isteme haklarının bulunduğunu ileri
sürmüştür.
72) ÇHS’nin eğitimin amaçlarını düzenleyen 29. Maddesi ve ÇHK’nın 17/04/2001 tarihli 1 No’lu Genel
Yorum’u bu bağlamda hatırlatılabilir (bkz. General Comment No. 1: The Aims of Education, CRC/GC/2001/1).
73) Nowak, a.g.m., sf: 262.
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ğer hükümleriyle olan ilişkisinin ÇHS ışığında yorumlanması çocuk merkezli bir çözüm
oluşturacaktır.74
Yalnız, çocuğun kendisini ilgilendiren hukuki süreçlere katılım hakkı sınırsız değildir. Bir kez, kendisini ilgilendiren bütün konularda görüş açıklama hakkı bütün çocuklara değil, yalnızca kendi görüşlerini açıklama yeterliliğine sahip olan çocuklara tanınabilir.
İkincisi, açıklanan görüşe uyulup uyulmayacağının; daha doğru bir deyişle açıklanan görüşe ne kadar önem verileceğinin ölçüsü olarak çocuğun yaşı ve olgunluğu dikkate alınacaktır. Bu kural ÇHS’nin 12. Maddesinde ve Avrupa Çocuk Haklarının Uygulanması Sözleşmesinin birçok maddesinde açık bir norm olarak düzenlenmiş iken AİHS sisteminde
içtihatlarla belirlenmiştir. Örneğin, Nielsen davasında Mahkeme, başvurucu çocuğun 12
yaşında olması sebebiyle ebeveynin isteklerine (davaya konu olan olay bakımından) uymak zorunda olduğunu hükme bağlamıştır.75 Rieme davasında ise Mahkeme, açık bir yaş
tayinine gitmeden çocuğun babasıyla görüşme sürelerini, yaşına ve olgunluğuna bağlı
olarak çocuğun bizzat kendisinin belirleyeceğine karar vermiştir.76 Sommerfeld davasında ise, iç hukuktaki yargılama işlemleri sırasında çocuğun görüşlerinin çocuğun kendisi tarafından dile getirilmiş olması Mahkemece yeterli bulunmamış; çocuğun dava konusu hakkındaki görüşlerinin bir de bir uzman tarafından alınması gereği vurgulanmıştır.77
Katılım hakkının sınırları olduğunu tespit etmek yeni bir sorun doğurmaktadır. Katılım hakkı inanç özgürlüğü bakımından hangi yaşta dikkate alınacak ve çocuğun görüşlerine ebeveyninkine göre ağırlık verilecektir? Özellikle çocuğun eğitimi konusunda ebeveynin tercihi ile çocuğun tercihi çatıştığında çocuğun tercihine hangi yaştayken ağırlık
verilecektir?
Bu sorunu genel bir cevapla; yani değişmez bir yaş tayin ederek çözmek mümkün değildir. Çünkü çocukları ilgilendirebilecek meseleler sınırlı sayıda değildir; tamamını öngörmek olası değildir. Her bir mesele farklı bir olgunluk ve rüşt yaşı gerektirebilir. Örneğin, 7 yaşındaki bir çocuğun araba alma yeterliliğinde olduğu söylenemez; fakat aynı çocuk bakkaldan çikolata almak konusunda ebeveyninden daha başarılı olacaktır. Ayrıca,
her bir çocuğun aynı konu karşısında göstereceği olgunluk derecesi de farklı olabilir. Üstelik bu farklılık o çocuğun eğitim seviyesine, içinde bulunduğu kültürel ve entelektüel ortama göre de değişebilir. Dolayısıyla her mesele farklı bir olgunluk yaşı gerektirebileceği
için tek tek somut olayın özellikleri dikkate alınarak bir tercihe gidilmesi uygun bir yaklaşım olacaktır. Nitekim bu sebeple ÇHS’de inanç meselelerinde belli bir rüşt yaşı öngörmemiştir. Yerine anne babaya çocuğa yol gösterme ödevi yüklemiştir. Üstelik bu ödev çocuğun gelişen kapasitesiyle ve yetenekleriyle sınırlandırılmıştır. Her çocuğun gelişen kapasitesinin ve yeteneklerinin farklı olduğu dikkate alındığında burada getirilen yaklaşım ma74) Verheyde, Convention on the Rights of the Child, sf:95.
75) Nielsen, para.72.
76) Reime v. İsveç, para.73.
77) Sommerfeld v. Germany, Judgment of 11 October 2001, para.43.
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kul gözükmektedir. Kendisini doğrudan ilgilendiren ve 4-5 yaşından itibaren bir şekilde
içinde yer aldığı eğitim meselelerinde çocuğun da fikrinin oluşacağı açıktır.78
Doktrin, dinsel/inanç olgunluğun oluşmaya başladığı yaşlardan itibaren (aynı doktrine göre 14-15) kendi görüşleri doğrultusunda eğitilme hakkı bakımından çocukların tercihlerine ağırlık verilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu yaştaki çocukların eğitimdeki
dinsel meselelerde anne baba otoritesine tabi tutulmasını gereksiz bulunmaktadır.79 Dinsel ya da inanç boyutlu olmayan eğitim meselelerinde bu yaşı daha aşağıya çekmek mümkündür. Her şeyden önce okul ve benzeri eğitim kurumları, çocukların saatlerini harcadığı yerlerdir ve bunun çocuk bakımından keyifli ve arzu edilebilir olması, ağırlıklı olarak çocuğun tercihlerine bağlıdır. Arkadaşlar, öğretmenler, tesis imkanları, servis imkanları, verilen dersler gibi çok sayıda faktörün etkilediği eğitim konusunda mümkün mertebe çocuğun görüşlerine önem verilmesi hem çocuk hakları bakımından uygundur hem
de çocuğun o eğitim sürecini başarılı olarak tamamlaması için gereklidir. Üstelik eğitim
konusunda ebeveynlerin siyasal-ideolojik sistem tarafından şekillendirilmiş “yetişkin rasyonellik anlayışı” ile çocuğun görece “saf tercihlerinin” pek örtüşmesi beklenemez. Çocuk
rasyonelliği daha farklı işlemektedir. Yaratıcılığa odaklanmış bir eğitim süreci, düzen fikriyle çerçevelenmiş ebeveyn rasyonelliğiyle yürütülemez.
Bu konuda son söylenmesi gereken, de lege ferenda, çocuğun kendi görüşleri doğrultusunda eğitim görme hakkı bulunduğunun ve bu hakkın ebeveyn haklarına üstün geldiğinin açıkça düzenlenmesi gerektiğidir.80 Böylelikle, bu çalışmada yapıldığı gibi, uzun tartışmalara girilmekten kaçınmak mümkün hale geleceği gibi sadece inanç özgürlüğü bakımından aranan koşulları karşılayanlar değil eğitimle ilgili hemen her konuda çocuğun
görüşlerinin dikkate alınması sağlanmış olacaktır. Tabii ki, böyle bir düzenlemenin kolay
kolay yapılamayacağı da bir gerçektir.81
78) Eğitimle ilgili meselelerde çocuğun karar verme erki hakkında bilgi için bkz. Lundy, a.g.m., sf:363; Harris,
a.g.m., sf:935-940. Bu son makalede yazar ebeveynlerin devlete karşı eğitim kurumunu seçmesini de karar
verme erki olarak ele almaktadır. Ayrıca İngiliz eğitim sisteminde ebeveynlerin okul ve müfredat seçme
hakları üzerinde yoğun bir tartışma bulunmaktadır. Bu konuda ayrıca bkz. Paul Meredith, “Incorporation of
the European Convention on Human Rights into UK Law-Implications for Education”, European Journal for
Education Law and Policy, Vol.2, 1998, sf:7-23, özellikle 13-21; Lundy, a.g.m., sf:354-356.
79) Jost Delbrück, “The Right to Education as an International Human Right”, German Yearbook of
International Law, Vol.35 (1992), sf:92-104, 103. Başka çalışmalarda da, 15 yaş civarının dinsel özgürlüğün
kazanılması için yeterli bir yaş olduğu düşünülmektedir. Bkz. Öktem, a.g.e., sf:303 ve dipnot 888, sf: 436 ve
dipnot 1287’de gösterilen eser. Dinsel özgürlüklerin kazanılması bakımından belli bir yaş tayinine gitmeyip bu
konuda çocuğun yaş ve olgunluğunu, ihtilafa konu olan dinsel özgürlüğün doğasını/niteliğini ve çocuğa aile
dışından yapılan etkilemeler ile zorlamaları dikkate alarak bir çözüme gidilmesi fikri de doktrinde savunulan
görüşler arasındadır. Bu görüş için bkz. Donna J. Sullivan, “Advancing the Freedom of Religion or Belief
Through the UN Declaration on the Elimination of Religious Intolerance and Discrimination”, The American
Journal of International Law, Vol.82, No.3, July 1988, sf:487-520, 513.
80) Krş. Lundy, a.g.m., sf:364.
81) Çünkü birçok devlet, genel olarak çocukların karar verme erki haklarına özel olarak da çocuğun din
özgürlüğü ve alacağı eğitimin niteliğini seçme hakkına karşı çıkmaktadır. Bu devletler çocuk haklarının
koruma haklarından ibaret olmasını savunmaktadırlar. Bazıları ÇHS’nin çocukları özgürleştirici haklarına
çekinceler koymuşlardır. Bu konuda bilgi için bkz. LeBlanc, a.g.e., sf:157-182.
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ÖZET
Bu çalışmada, aktif öğrenmeyi temel alarak oluşturulan bir eğitim programı aracılığıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde katılım hakkının 6. ve 7. sınıf öğrencilerine
öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda eğitimin değerlendirildiği çalışmada
çocuğun ailede kararlara katılımına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi deney (40 kişi) ve kontrol grubu (40 kişi) olmak üzere 80 kişiden oluşmaktadır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel bir model kullanılmıştır. Elde edilen
bulgular; uygulanan eğitim sonunda öntest ve sontestler değerlendirildiğinde çocukların
gelişimsel yetenekleri çerçevesinde ele alınan konuların çoğunda çocukların katılım hakkının bilincinde oldukları, katılım hakları bilmedikleri konularda ise uygulanan iki günlük (3+3=6 saat) eğitimin anlamlı bir farklılaşma yarattığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları Sözleşmesi, ailede kararlara katılım, söz hakkı, eğitim.
Hem çocukluk yaşantısı, hem de çocukluk kavramı yüzyıllar boyunca değişim göstermiştir. Birkaç yüzyıl önce insanlar, çocukluğu yaşamın farklı bir dönemi olarak ele almamıştır (Gander ve Gandiner, 2004). Aries (1962), Ortaçağ Batı toplumlarında modern anlamda bir çocukluk kavramının bulunmadığını ileri sürmüştür (Akyüz, 2000). Plumb’a
göre ise “Çocukluk düşüncesi son 400 yıla ait Avrupa icadıdır” (aktaran; Franklin, 1993).
Çocukluğun ayrı bir dönem olduğu, eğitimin çocuklarla sınırlandırıldığı 17. yüzyılda
kabul edilmiştir ve çocukluk kavramı gelişmeye başlamıştır (Franklin, 1993; Gander ve
Gandiner, 2004). Matbaanın icadıyla, yazının yaygınlaşması dolaylı olarak çocukluk döneminin de farklı değerlendirilmesini sağlamıştır. Eğitimin yaygınlaştırılması ve çocuğun eğitimin ana odağı haline gelmesi çocuğa erişkin olmayan bir pozisyon kazandırmıştır (Polat, 1997).
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20. yüzyılda yaşanan dünya savaşları sırasında çocuklar ve gençler olumsuz etkilenmiştir (İnan, 1968). 1924 yılında her ulustan, ırktan ve inançtan çocukların sömürüye
karşı korunması, fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerinin gerçekleştirilmesi ve yetişkin
hayatına hazırlanmaları konusunda çocuklara karşı sorumlulukların yer aldığı uluslar
arası alanda çocukların korunmasına yönelik ilk uluslar arası belge olan Çocuk Hakları
Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir (Tiryakioğlu, 1991). Bu bildirge, II. Dünya Savaşı’nın
çıkması nedeniyle yaşama geçirilememiştir (İnan, 1968). İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) her insanın sahip olduğu hak ve özgürlükleri ilan ederken çocukların da birtakım özel ihtiyaçları olduğunun anlaşılması, sonraki bir uluslararası belgenin, 1959’daki
Çocuk Hakları Bildirgesi’nin kabulüne olanak sağlamıştır. Polonya otoriteleri, 1979 yılı
öncesinde, bir çocuk hakları sözleşmesinin hazırlanması için öneride bulunurken, çocuk haklarının tutarlı ve bağlayıcı yasalar bütününe dayanması gerekçesini öne sürmüşlerdir. 1979 yılının Dünya Çocuk Yılı ilan edilmesiyle birlikte çocuk hakları tüm dünyada gündem konusu olmuştur (Ballar, 1997). Çocuk Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bünyesinde oluşturulan bir çalışma grubu tarafından güncellenerek
çocuk haklarının uluslararası bir anlaşmayla bağlayıcı niteliğe sahip yasal bir belge haline
gelebilmesi için bir taslak haline dönüştürülmüştür ve “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi” adıyla 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir (Tiryakioğlu, 1991).
Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların, çocuk olma durumuna özgü özel haklara işaret ederken, çocuğun sağlıklı gelişimini gerçekleştirebileceği bir ortam yaratılması için gerekli koşulları belirler ve bu koşulların oluşturulması için ailelere ve devletlere görev ve
sorumluluklar yüklemektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan ülkeler sözleşmede
yer alan maddeler çerçevesinde çocukların haklarını, çocuklara ve yetişkinlere tanıtmaktan sorumludur (Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, madde 42).
Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların en yüksek yararlılığını amaçlamaktadır. Sözleşme hukuksal açıdan, ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı
ve çocuğun görüşlerinin dikkate alınması (katılım hakları) olmak üzere dört temel ilkeye
dayandırılmaktadır (UNICEF, 1998). Sözleşmenin 12. maddesi olan çocuğun görüşlerine saygı (katılım hakkı) maddesi diğer maddelerin yorumlanmasında ve sözleşmenin tümüne temel oluşturmaktadır. Bu madde çocuğun hakları konusundaki aktif rolünü vurgulamaktadır.
Sözleşmenin tümüne temel oluşturmasına rağmen katılım ilkesi ile ilgili olarak uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Yaşanan bu uyuşmazlıklar tarihsel süreç içerisindeki çocuğa
olan bakış açısından kaynaklanmaktadır. Eleştirenler, çocukların mantıklı seçimler yapabilmeleri için gereken yeteneğe sahip olmadıklarını düşünmektedirler. Özellikle 19.yüzyıl
çocukluk anlayışında, çocukluğun masumiyeti ve zayıflığı vurgulanmıştır. Bu anlayış çocukların toplumda aktif birer vatandaş olarak katılımını sınırlandırmış ve çocukların katılımını şekillendirmiştir. 21. yüzyılda, hala çocukların kendileri ile ilgili kararlarını vere210 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

bilecek akıl ve yeteneğe sahip olmadıklarına inanılmaktadır. Başka bir deyişle, çocukların
politik alandan soyutlanmasının asıl nedeni; toplumun çocukları, yetişkinlere ve devlete
bağımlı birer birey olarak görmesidir (Hodgkin ve Newell, 1998).
Toplumda çocuk yetişkinlere bağımlı, sınırlı yetenekleri olan pasif biri olarak algılansa da gelişim psikologları kendi gelişimini ve çevreyi etkileyen çocuğu aktif bir birey olarak ele almışlardır (Miller, 1993 aktaran; Aydın, 2001).
Kuramların çoğunun çağdaş uyarlamasında çocuklar kendi gereksinimlerinde değişen
derecelerde aktif görülmüştür. Çocuklar özümserler, uyma gösterirler ve denge kurarlar
(Piaget), bir kimlik duygusu oluştururlar (Erikson), kendilerini düzenleme mekanizmaları geliştirirler (sosyal öğrenme kuramı), bilgi ve becerilerini diğer insanlarla birlikte oluşturmalarına yardımcı olacak kültürel araçlar edinirler (sosyokültürel kuram). Bazı kuramlar pasif, biyolojik ya da çevre temelli süreçleri de içermektedir. Örneğin; Erikson’un
psikososyal gelişim kuramında ele alınan biyolojik dürtülerin yönlendirilmesi.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde yer alan çocuğun görüşlerini ifade edebilme (katılım) hakkı, yaş ve olgunluk kıstasları ile ilişkilidir. ‘Çocuğun gelişen yeteneklerine’ yapılan atıflar, karar verme süreçlerinde çocuğun gelişim halindeki yeteneklerinin
dikkate alınması gerektiğine dikkat çekmektedir.
Hazırbulunuşluk, olgunlaşma ve yaşla ilgili bir kavramdır. Bireyin sosyal ilgileri, öğrenmeye ilişkin tutumu, güdülenme ve zeka düzeyi ve genel uyarılmışlık hali gibi boyutlarla kavramsallaştırılmaktadır. Buna göre, hazırbulunuşluk yeni bir öğrenme yaşantısının gereklerine uygun, kişisel yeterlik ve özelliklerin tümüdür. Örneğin bir çocuğun yüzmeyi öğrenmesi için bedensel, bilişsel ve duyuşsal gelişimin yeterli bir düzeye ulaşması
gerekmektedir (Aydın, 2001).
Her gelişim döneminde bilişsel, toplumsal ve duygusal becerileri ve özellikleri farklılaşmaktadır. Bu bağlamda çocuk-aile ilişkileri de boyut kazanmaktadır. Örneğin, 2 yaşında çok hızlı bir biçimde birçok yeteneği geliştiği (konuşma, yürüme) çocuk ebeveynden bağımsızlaşmak ve yeni öğrendiği becerileri bağımsız olarak sergilemek istemektedir. Bu dönemde çocuğun katılım sağlamasının mümkün olabileceği söylenebilir. Örneğin, oyuncak gibi alanlarda çocuk kararlara katılabilir. Okul dönemiyle birlikte ise çocuğun ufku genişlemeye başlar. Örneğin bu dönemde çocuklar insan ve hayvan haklarıyla
ilgilenirler. Televizyonda izler, konuyla ilgili kitaplar okur ve yetişkinlerle konu hakkında
konuşurlar. Adalet ve haklının haksızın ne olduğu bu dönemde önem kazanır. Bu dönemde daha iyi bir dünyanın inşasına yardım için çocuklar kulüplere ve akran gruplarına katılırlar (Children’s Rigths Centre, b.t). Özetle okul öncesi dönemde kararlara katılımın başladığı, okul dönemiyle birlikte ise kararlar doğrultusunda eyleme geçildiği söylenebilir.
Her gelişim döneminde çocukların aile kararlarına katılım konuları farklılaşmaktadır. Bu çalışmada incelenen yaş grubuna özgü konular; dinlenecek müzik türü, gidilecek okul, odayla ilgili değişiklik yapma durumu, taşınma durumu, tatile gidilecek yer, ar-
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kadaşlık edilecek kişi/kişiler, izlenecek televizyon programı, evde yalnız kalma durumu,
gece uyunacak saat, verilecek harçlık miktarı olarak ele alınmıştır. Çocuğu doğrudan etkileyen konularda karar alma mekanizmalarına çocuğun katılımı üç gelişimsel dönemde ele
alınmıştır. Bunlar; ilk çocukluk dönemi (okul öncesi çocuk), orta çocukluk dönemi (okul
çocuğu) ve ergenlik dönemidir. Çocukların karar verme sürecinde kendilerini ifade etme
yetenekleri göz önünde bulundurularak dil gelişimi bir kıstas olarak ele alınmış ve bebeklik dönemi araştırmanın kapsamına alınmamıştır.
Hart, çocuk katılımının önemine değinerek çocuklara demokrasiyi öğretmek için onlara sahip oldukları hakları kullanabilecekleri yaşam deneyimleri kazandırmanın gerekliliğine işaret etmiştir (Hart, 1992). Çocuklar büyüdüklerinde daha önceden gerekli beceri ve sorumlulukları edinmemişlerse birdenbire sorumlu ve katılımcı vatandaşlar olmalarını beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Demokratik katılım anlayışı ve katılım için
gerekli özgüven ve beceriler deneyimle öğrenilir, soyut teoriler olarak öğretilemez (Matthews, Limb and Taylor, 1999; Valaitis, 2002).Piaget, eğitimin uygun yaşantılarla desteklenmesi gereğine dikkat çekmiştir. Piaget (1976)’e göre eğitimin görevi, bireyin potansiyel
yeteneklerini olabildiğince geliştirerek başarılı bir biçimde sosyal yaşama uyumunu sağlamaktır (Aydın, 2001).
Örgün eğitim, formel olmayan eğitim ve enformel eğitim olmak üzere üç farklı eğitim
vardır. Formel olmayan eğitim, demokratik yaşam için gerekli çeşitli yetkinlik ve becerilerin edinilmesini amaçlayan gönüllülüğe dayalı, planlı ve tasarlanmış kişisel veya sosyal
bir eğitimdir. Öğrenci merkezli olan bu eğitim modelinde yöntem olarak beyin fırtınası, tartışma, grup çalışması, kolaj çalışması ve oyunlar kullanılmaktadır (Flowers, 2010).
Bu çalışmanın amacı, çocukların kararlara katılımı odağında gerçekleşen eğitimle çocuğun gelişimsel yeteneklerine atıfta bulunularak çocuğun kendisiyle ilgili kararlara etkin katılımı konusunda çocukların bilgi ve farkındalık düzeyleri arttırılmasıdır. Formel
olmayan yöntemlerin eğitim sisteminde kullanılışına örnek oluşturması açısından araştırma önem taşımaktadır. Yapılan çalışmada bilgiler yetişkinlerden değil, haklarının öznesi olan çocuktan edinilmiştir ve kendisini ilgilendiren konularda onun düşüncelerine
yer verilmiştir.
Yöntem
a) Örneklem
Araştırmanın örneklemi İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan Asarlık 100. Yıl İlköğretim Okulu’nun çocuk evreninden seçilmiştir. Göç almış ve alt sosyoekonomik düzeye
sahip bir bölgede bulunan okuldaki öğrencilerin benzer sosyoekonomik düzeye sahip olması ve okul müfredatında bulunan haklarla ilişkili konuların ele alınışında öğretmenin
etkisi düşünülerek çocukların bilgi düzeyinin benzer olması amaçlanıp örneklem yalnız-
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ca bir okuldan seçilmiştir. Yapılan çalışmada ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar örnekleme
alınmıştır. Parçalanmış aile, tek ebeveynli aile araştırma kapsamına alınmamıştır. 6. ve 7.
sınıf öğrencilerinden oluşan araştırma grubu tesadüfi örnekleme ile belirlenmiş ve belirlenen grup deney ve kontrol grubu olmak üzere seçkisiz olarak iki gruba ayrılmıştır. 20’şer
kişiden oluşan iki eğitim grubu (deney grubu) ve 40 kişiden oluşan bir kontrol grubu olmak üzere araştırmanın örnekleminde 80 kişi bulunmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 12,66’dır.
b) Veri toplama araçları
Araştırmada katılımcının demografik özelliklerine, katılım davranışına ilişkin tutumlarına ve çocuk hakları konusundaki farkındalığına ilişkin sorular içeren Bireysel Bilgi
Formu, eğitimde ele alınan konu çerçevesinde çocuğun ailedeki kararlara katılım durumu hakkında bilgi edinmek ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dair bilgi düzeyini ölçmek
üzere hazırlanan Eğitim Değerlendirme Formu ve eğitim uygulanan grubun (deney grubu) oturumlara ilişkin düşüncelerini almak amacıyla hazırlanan Atölye Değerlendirme
Formu kullanılmıştır. Araştırmanın konusuna ve örnekleme uygun veri toplama araçları araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Eğitim Değerlendirme Formu öntest ve sontest
olarak kullanılmıştır.
c) Uygulama
Deney grubunda eğitim verilmeden Bireysel Bilgi Formu, Eğitim Değerlendirme Formu uygulanmıştır. İki gün (3+3=6 saat) süren eğitimin sonunda Eğitim Değerlendirme Formu ve Atölye Değerlendirme Formu uygulanmıştır. Bu uygulamalarda öğrenciler formları kendileri yanıtlamıştır. Uygulama sırasında katılımcı tarafından anlaşılmayan sorular çalışmacı tarafından açıklanmıştır. Eğitim öncesi ve sonrası uygulamaların
her biri ortalama 15 dakika sürmüştür.
Kontrol grubunda ise deney grubunda uygulanan sıra izlenmiştir. Kontrol grubunda
yer alan öğrenciler boş bir sınıfta toplanarak ilk gün Bireysel Bilgi Formu ve Eğitim Değerlendirme Formu, ikinci gün ise yalnızca Eğitim Değerlendirme Formu uygulanmıştır.
Eğitim programında çocuk kimdir, çocuğun gelişimsel özellikleri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve amacı, kararlara katılım, ailede karar verme sürecine katılım konuları ele almıştır. Ailede kararlara katılım odağında gerçekleştirilen eğitimde ‘Ne zaman ‘yeterince büyümüş’ olunur? atölyesi Avrupa Konseyi’nin Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi
Kılavuzu’ndan yararlanılarak oluşturulmuştur. Kılavuzda ‘Kim karar vermeli?’ adıyla yer
alan oyun, çocukların gelişim düzeyleri ve yaşadıkları aile göz önünde bulundurularak
çalışma grubu için uyarlanmıştır.
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Bulgular
Katılımcılara ailedeki kararların genellikle kim/kimler tarafından alındığı sorulmuştur. Katılımcıların %62.5’i (n=50) anne-baba tarafından, %10’u (n=8) baba tarafından,
%2.5’i (n=2) anne tarafından, %1.3’ü (n=1) çocuk (kendisi) tarafından, %23.8’i (n=19)
ise anne-baba-çocuk tarafından alındığını ifade etmiştir. Katılımcılara çocukla (kendisiyle) ilgili kararların genellikle kim/kimler tarafından alındığı sorulmuştur. Katılımcıların
%53.8’i (n=43) anne-baba tarafından, %12.5’u (n=10) baba tarafından, %8.8’i (n=7) anne
tarafından, %1.3’ü (n=1) çocuk (kendisi) tarafından, %23.8’i (n=19) ise anne-baba-çocuk
tarafından alındığını ifade etmiştir.
Ailenin kendisiyle (çocukla) ilgili kararlarda çocuğun düşüncesini sorup sormadığı incelenmiştir. Çocukların %88.8’i (n=71) ailesinin çocuğun düşüncesini sorduğunu,
%11.2’si (n=9) ise ailesinin çocuğun düşüncesini sormadığını ifade etmiştir. Ailesinin çocuğun düşüncesini sorduğunu ifade eden çocukların %25’i (n=20) düşüncesinin karar
üzerinde etkili olduğunu, %62.5’i (n=50) düşüncesinin kararı bazen etkileyip bazen etkilemediğini, %1.3’ü (n=1) düşüncesinin kararı etkilemediğini ifade etmiştir. Ailesinin çocuğun düşüncesini sormadığını ifade eden çocukların %7.5’i (n=6) her zaman büyüklerin karar vermesi gerektiği için, %1.3’ü (n=1) kendi yaşı küçük olduğunu %2.5’i (n=2) ise
kendi görüşlerinin aile tarafından önemsenmediğini neden göstermiştir.
Çocukların ailede düşüncelerini rahatlıkla açıklayabilme durumları sorulmuştur. Çocukların %52.5’i (n=42) düşüncelerini rahatlıkla açıklamakta, %36.3’ü (n=29) bazen rahatlıkla açıklayıp bazen açıklayamadığını, % 11.3’ü (n=9) ise düşüncelerini rahatlıkla
açıklayamadığını ifade etmiştir.
Çocukla (kendisiyle) ilgili kararlar alınırken kendi fikirlerini söyleyebilmesinin (düşüncelerini ifade etmesinin) onun için önemi sorulmuştur. Katılımcıların %88.8’i (n=71)
düşüncelerini ifade etmelerini önemli olarak ifade ederken %2.5’i (n=2) düşüncelerini
ifade etmenin önemli olmadığını ifade etmiştir ve %8.8’i (n=7) bu soruyu yanıtlamamıştır. Düşüncelerini ifade etmelerinin önemli olduğunu ifade edenlerin % 31.3’ü (n=25)
herhangi bir açıklama yapmamıştır, %22.5’i (n=18) benim hakkımda olduğu için ve benim fikrim önemli olduğu için şeklinde ifade etmiştir, %7.5’i (n=6) kararın kendisini etkileyeceğini söylerken %20’si (n=16) kararın sonucunda istemediği durumların ortaya çıkaracağını ya da kararın istenen durumlar yaratabileceğini açıklamıştır, %7.5’i (n=6) ise
kendini değerli hissetme, işe yaradığını düşünme, birey olarak algılanma gibi benliğe atıfta bulunmuşlardır.
Katılımcıların Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni daha önce duyup duymadıkları sorulmuştur. Katılımcıların %55’i (n=44) duyduğunu %45’i (n=36) ise duymadığını ifade etmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni daha önceden duyduğunu ifade edenlerin %43.8’i
(n=35) okulda, %2.5’i (n=2) ailesinde, %8.8’i (n=7) kitle iletişim araçlarından (televizyon, internet) duyduğunu ilk sırada ifade etmiştir. İkinci sırada ise katılımcıların %1.3’ü
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(n=1) okuldan, %1.3’ü aileden, %3.8’i kitle iletişim araçlarından duyduğunu ifade ederken, üçüncü sırada 1.3’ü (n=1) kitle iletişim araçlarından duyduğunu belirtmiştir. Okulda
duyduğunu ifade edenler, derslerden, öğretmenlerinden öğrendiği açıklamaktadır. Okul
müfredatı dışında rehberlik servisinin Çocuk Hakları konusunda seminer çalışmasının
olduğu ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni okulda duyduğunu ifade eden katılımcıların çoğunluğunun bu seminere katıldığı saptanmıştır.
Katılımcıların Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni okuyup okumadığına ilişkin yöneltilen soruda, katılımcıların %12.5 (n=10)’i sözleşmeyi okuduğunu, % 87.5 (n=70)’i ise sözleşmeyi okumadığını ifade etmiştir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni okuyanlara, sözleşmedeki maddelerden hatırladıkları sorulmuştur. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni okuduğunu ifade eden 10 katılımcı ilk olarak eğitim hakkı (madde 28) (n=4), çocuğun tanımı (madde 1) (n=2), uygun yaşam standartlarına sahip olma hakkı (madde 27), çocuk işçiliği (madde 32) (n=1) ve boş zaman değerlendirme hakkını (madde 31) (n=1) hatırladığını belirtirken ikinci olarak uygun yaşam standartlarına sahip olma hakkı (madde 27) (n=2), eğitim hakkı (madde 28) (n=1) ve boş zaman değerlendirme hakkını (madde 31) (n=1) hatırladığını ifade etmiştir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre bir kişinin kaç yaşına kadar çocuk olduğu sorusundan hareketle çocuğun tanımlarına yer verilmektedir. Buna göre, deney grubunda yer
alanların %72.5’i (n=29) ön-testte çocuğun tanımını 18 yaş ile yaparken, %27.5’i (n=11)
çocuğun tanımını 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yaşları ile yapmaktadır. Kontrol grubunda ise katılımcıların %82.5’i (n=33) ön-testte çocuğun tanımını 18 yaş ile yaparken, %
15’i (n=6) çocuğun tanımını 9, 11, 12, 13, 15, 16 yaşları ile yapmaktadır ve %2.5’i (n=1)
bu soruya yanıt vermemiştir. Katılımcıların son-testleri değerlendirildiğinde ise kontrol
grubunun yanıtlarının değişmediği gözlemlenirken deney grubunda ise katılımcıların
%100’ünün (n=40) çocuğun tanımını 18 yaş ile yaptığı saptanmıştır. Eğitimin çocuğun
tanımı konusunda bir farklılaşma yarattığı görülmektedir.
Deney ve kontrol grubunun Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin amacının ne olduğuna yönelik sorular, soruya verdikleri yanıtlara göre ön-testte deney grubundakilerin %12.5’i
(n=5) çocuğu korumak, %15’i (n=6) çocuğun haklarını korumak, %17.5’i (n=7) çocuğun
haklarını tanıtmak ve %2.5’i (n=1) çocuğun sahip olduğu özel haklar olarak açıklamaktadır. Ön-testte kontrol grubundakilerin ise %2.5’i (n=1) çocuğu korumak, %2.5’i (n=1)
çocuğun haklarını korumak, %5’i (n=2) çocuğun sahip olduğu özel haklar olarak açıklamaktadır. Son-test incelendiğinde ise deney grubundakilerin %20’si (n=8) çocuğu korumak, %5’i (n=2) çocuğun haklarını korumak, %12.5’i (n=5) çocuğun haklarını tanıtmak
ve % 5’i (n=2) çocuğun sahip olduğu özel haklar olarak açıklamaktadır. Kontrol grubunda ise son-testte %5’i (n=2) çocuğun haklarını korumak, %2.5’i (n=1) çocuğun sahip olduğu özel haklar olarak açıklamaktadır. Ön-test ve son-testler değerlendirildiği zaman bir
farklılaşmanın olmadığı gözlenmektedir.
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Katılımcılara Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklar sorulmuştur. Eğitim uygulamasından önce katılımcılar 9 hak ifade etmiştir. Bu haklar; çocuğun tanımı (madde
1), eğitim hakkı (madde 28), uygun yaşam standartlarına sahip olma hakkı (madde 27),
boş zaman değerlendirme hakkı (madde 31), sağlık hakkı (madde 24), şiddetten korunma hakkı (madde 19), ayrım gözetmeme hakkı (madde 2), yaşama hakkı (madde 6) ve görüşlerini ifade etme hakkı (madde 13)dır. Bu 9 haktan en fazla eğitim hakkı (madde 28)
(n=17) , uygun yaşam standartlarına sahip olma hakkı (madde 27) (n=10) ve sağlık hakkı
(madde 24) (n=8) ifade edilmiştir. Eğitim uygulamasından sonra ise 13 hak ifade edilmiştir. Bu 13 hak ifadesi, öntestte elde edilen 9 hak ifadesi, çocuk işçiliği (madde 32), dernek
kurma-barış içinde toplanma hakkı (madde 15), kimlik hakkı (madde 7) ve evlat edinilme hakkından (madde 21) oluşmaktadır. Eğitim sonrasında katılımcıların cevapları değerlendirildiğinde katılımcıların çoğunluğu eğitim hakkı (madde 28) (n=19) ve uygun yaşam standartlarına sahip olma hakkını (madde 27) (n=16) ifade etmiştir.
Ailede kararlara katılıma ilişkin verilerin analizinde bağımsız gruplar arasında farklılaşma olup olmadığını test etmek için parametrik olmayan testlerden ki kare ve Wilcoxon
ilişkili mertebeler testi kullanılmıştır.
1. Çocuğun dinleyeceği müzik türü
Deney grubu ön-test puanları incelendiğinde, çocuğun dinleyeceği müzik türüne kimin karar vereceği konusunda katılımcıların %70 (n=28) ‘çocuk’, %30’u (n=12) ‘annebaba- çocuk’ yanıtını vermiştir. Deney grubu son-test puanları incelendiğinde %85
(n=34) ‘çocuk’, %15 (n=6) ‘anne- baba- çocuk’ yanıtını vermiştir.
Kontrol grubu ön-test puanları incelendiğinde ise katılımcıların % 65 (n=26)’i ‘çocuk’,
%32.5 (n=13)’i ‘anne- baba- çocuk’, %2.5 (n=1)’i ‘anne- baba’ yanıtını vermiştir. Son testte
ise %72.5 (n=29)’i ‘çocuk’, %27.5 (n=11)’i ‘anne- baba- çocuk’ yanıtını vermiştir.
Deney ve kontrol grubundan elde edilen veriler “Wilcoxon İşaretli Mertebeler Testi”
ile incelendiğinde çocuğun dinleyeceği müzik türü kararının kim vereceğine ilişkin deney grubunun (z= -1.897; p>.05) ve kontrol grubunun (z= -1.265; p>.05) ön-test ve sontest puanları istatistiksel açıdan farklılık göstermemektedir.
2. Çocuğun gideceği okul kararı
Çocuğun gideceği okul kararının kim tarafından alınacağına ilişkin deney grubu öntestinde katılımcıların %82.5 (n=33)’i ‘anne- baba- çocuk’ yanıtını verirken, %17.5 (n=7)’i
‘anne-baba’ yanıtını vermiştir. Deney grubunun son-testlerinde ise %87.5 (n=35)’i ‘annebaba- çocuk’ yanıtını verirken, %12.5 (n=5)’i ‘anne- baba’ yanıtını vermiştir.
Kontrol grubunun konuyla ilişkili ön-testteki cevapları değerlendirildiğinde ise %7.5
(n=3)’i ‘çocuk’, %62.5 (n=25)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %30 (n=12)’u ‘anne-baba’ yanıtını
verdiği görülmüştür. Son-testte ise kontrol grubunun %2.5 (n=1)’i ‘çocuk’, %80 (n=32)’i
‘anne- baba- çocuk’ ve %17.5 (n=7)’i ‘anne-baba’ yanıtını seçmiştir.
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Çocuğun gideceği okul kararının kim vereceğine ilişkin deney grubunun (z= -.816;
p>.05) ve kontrol grubunun (z= -905; p>.05) ön-test ve son-test puanları istatistiksel açıdan farklılık göstermemektedir.
3. Çocuğun kendi odasıyla ilgili yapılacak değişikliğin kararı
Deney grubu ön-testinde katılımcıların %50 (n=20)’si ‘çocuk’ yanıtını verirken %50
(n=20)’i ‘anne-baba-çocuk’ yanıtını vermiştir. Deney grubunun son-testlerinde ise % 55
(n=22)’i ‘çocuk’ yanıtını verirken, %45 (n=18)’i ‘anne- baba-çocuk’ yanıtını vermiştir.
Kontrol grubunda ise ön-testte katılımcıların %45 (n=18)’i ‘çocuk’, %47.5 (n=19)’i ‘annebaba- çocuk’ ve %7.5 (n=3) ‘anne- baba’ cevabını vermiştir. Son- testte ise %42.5 (n=17)’i ‘çocuk’, %47.5 (n=19) ‘anne- baba- çocuk’ ve % !0 (n=4)’u ‘anne- baba’ şeklinde yanıtlamıştır.
Deney grubunun (z=-.577; p>.05) ve kontrol grubunun (z=.414; p>.05) ön-test ve sontest puanları arasında farklılık bulunmamıştır.
4. Taşınma durumunda karar
Taşınma durumunda kimin karar vermesi gerektiği konusunda deney grubunun öntestinde katılımcıların %55 (n=22)’i ‘anne-baba-çocuk’ yanıtını verirken %45 (n=18)’i ‘anne-baba’ yanıtını vermiştir. Son-testte ise katılımcıların %2.5 (n=1)’i ‘çocuk’, %75 (n=30)’i
‘anne-baba-çocuk’, %22.5 (n=9)’i ‘anne- baba’ yanıtını vermiştir.
Kontrol grubunun ön-testleri değerlendirildiğinde katılımcıların %45 (n=18)’inin ‘anne-baba-çocuk’ yanıtını verirken %55 (n=22)’inin ‘anne-baba’ yanıtını verdiği görülmektedir. Son-testte ise katılımcıların %45 (n=18)’i ‘anne- baba- çocuk’ derken %55 (n=22)’i
‘anne- baba’ şeklinde yanıtlamıştır.
Yapılan ‘Wilcoxon İşaretli Mertebeler Testi’analizi ile deney grubunun (ön-test ve sontest puanlarının (z=-3.051; p<.05) farklılaştığı görülmektedir. Kontrol grubunun ise öntest ve son-test puanlarının (z=.000; p>.05) farklılaşmadığı saptanmıştır.
5.Tatile gidilecek yer kararı
Tatile nereye gidileceği kararının kim tarafından verileceğine ilişkin ön-testte deney
grubunun %7.5 (n=3)’i ‘çocuk’, %75 (n=30)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %17.5 (n=7)’i ‘annebaba- çocuk’ şeklinde yanıtlamıştır. Son-testte ise aynı katılımcıların %5 (n=2)’i ‘çocuk’,
%87.5 (n=35)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %7.5 (n=3)’i ‘anne- baba’ yanıtını vermiştir.
Kontrol grubunun ise ön-test puanlarına göre katılımcıların %2.5 (n=1)’i ‘çocuk’, %65
(n=26)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %32.5 (n=13)’i ‘anne- baba- çocuk’ şeklinde yanıtlamıştır. Son-testte ise %5 (n=2)’i ‘çocuk’, %72.5 (n=29)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %22.5 (n=9)’i
‘anne- baba- çocuk’ şeklinde yanıtlamıştır.
Elde edilen bulgulara göre deney grubunun (z=-832; p>.05) ve kontrol grubunun (z=1.508; p>.05) ön-test ve son-test puanları farklılaşmamaktadır.
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6. Çocuğun kiminle arkadaşlık edeceği kararı
Deney grubunun ön-test puanlarına göre katılımcıların %47.5 (n=19)’i ‘çocuk’, %40
(n=16)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %12.5 (n=5)’i ‘anne- baba- çocuk’ şeklinde yanıtlamıştır. Son-testte ise %57.5 (n=23)’i ‘çocuk’, %37.5 (n=15)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %5 (n=2)’i
‘anne- baba- çocuk’ şeklinde yanıtlamıştır.
Kontrol grubunda ise ön-test puanlarına göre katılımcıların %40 (n=16)’i ‘çocuk’, %40
(n=16)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %20 (n=8)’i ‘anne- baba- çocuk’ şeklinde yanıtlamıştır.
Son-testte ise %47.5 (n=19)’i ‘çocuk’, %37.5 (n=15)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %15 (n=6)’i
‘anne- baba- çocuk’ şeklinde yanıtlamıştır
Deney grubunun (z=-1.528; p>.05) ve kontrol grubunun (z=1.508; p>.05) ön-test ve
son-test puanları arasında farklılık bulunmamıştır.
7. İzlenecek televizyon programının kararı
İzlenecek televizyon programına kimin karar vermesi gerektiği konusunda deney grubunun ön-testinde katılımcıların %45 (n=18)’i ‘çocuk’, %47.5 (n=19)’i ‘anne-baba- çocuk’
ve % 7.5 (n=3)’i ‘anne-baba’ yanıtını vermiştir. Son-testte ise katılımcıların %57.5 (n=23)’i
‘çocuk’, %35 (n=14)’i ‘anne-baba-çocuk’, %7.5 (n=3)’i ‘anne- baba’ yanıtını vermiştir.
Kontrol grubunun ön-testleri değerlendirildiğinde katılımcıların %35 (n=14)’i ‘çocuk’,
%35 (n=14)’i ‘anne-baba-çocuk’, %30 (n=12)’i ‘anne- baba’ yanıtını verdiği görülmektedir. Son-testte ise katılımcıların %32.5 (n=13)’i ‘çocuk’, %37.5 (n=15)’i ‘anne-baba-çocuk’,
%30 (n=12)’i ‘anne- baba’ olarak yanıtlamıştır.
İzlenecek televizyon programına kim vereceğine ilişkin deney grubunun (z= -.1.091;
p>.05) ve kontrol grubunun (z= -247; p>.05) ön-test ve son-test puanları istatistiksel açıdan farklılık göstermemektedir.
8. Çocuğun gün içinde evde yalnız kalıp kalamama kararı
Çocuğun gün içinde evde yalnız kalmasına ilişkin olarak deney grubunun ön-test puanları incelendiğinde katılımcıların %42.5 (n=17)’inin ‘çocuk’, %32.5 (n=13)’inin ‘annebaba- çocuk’ ve %25 (n=10)’inin ‘anne- baba’ cevabını verdiği görülmektedir. Son-testte
ise katılımcıların %50 (n=20)’i ‘çocuk’, %42.5 (n=17)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve % 7.5 (n=3)’i
‘anne- baba’ şeklinde yanıtlamıştır.
Ön-testleri incelenen kontrol grubunun ise %40 (n=16)’ının ‘çocuk’, %37.5 (n=15)’inin
‘anne- baba- çocuk’ ve % 22.5 (n=9)înin ‘anne-baba’ yanıtını verdiği görülürken, sontestte aynı katılımcıların %35 (n=14)’inin ‘çocuk’ %35 (n=14)’inin ‘anne- baba- çocuk’ ve
% 30(n=12)înin ‘anne-baba’ yanıtını verdiği saptanmıştır.
Wilcoxon İşaretli Mertebeler Testi’ile elde edilen bulgulara göre deney grubunun (z=1.707; p>.05) ve kontrol grubunun (z=-1.387; p>.05) ön-test ve son-test puanları farklılaşmamaktadır.
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9. Çocuğun gece uyuyacağı saatin kararı
Çocuğun gece uyuyacağı saate kimin karar vermesi gerektiği konusunda deney grubunun ön-testinde katılımcıların %15 (n=6)’i ‘çocuk’, %45 (n=18)’i ‘anne-baba- çocuk’ ve %
40 (n=16)’i ‘anne-baba’ yanıtını vermiştir. Son-testte ise katılımcıların %35 (n=14)’i ‘çocuk’, %47.5 (n=19’i ‘anne-baba-çocuk’, %17.5 (n=7)’i ‘anne- baba’ yanıtını vermiştir.
Kontrol grubunun ön-testleri değerlendirildiğinde katılımcıların %35 (n=14)’i ‘çocuk’,
%30 (n=12)’i ‘anne-baba-çocuk’, %35 (n=14)’i ‘anne- baba’ yanıtını verdiği görülmektedir. Son-testte ise katılımcıların %37.5 (n=15)’i ‘çocuk’, %32.5 (n=13)’i ‘anne-baba-çocuk’,
%30 (n=12)’i ‘anne- baba’ olarak yanıtlamıştır.
İzlenecek televizyon programına kim vereceğine ilişkin deney grubunun ön-test ve
son-test puanları (z= -2.344; p<.05) arasında farklılık görülmektedir. Kontrol grubunun
ön-test ve son-test puanları (z= -247; p>.05) istatistiksel açıdan farklılık göstermemektedir.
10. Çocuğa verilecek harçlık miktarı kararı
Deney grubu ön-test puanları incelendiğinde, çocuğa verilecek harçlık miktarına kimin karar vereceği konusunda katılımcıların %7.5 (n=3) ‘çocuk’, %50’u (n=20) ‘annebaba- çocuk’, %42.5 (n=17)’i ‘anne- baba’ yanıtını vermiştir. Deney grubu son-test puanları incelendiğinde % 7.5 (n=3) ‘çocuk’, % 72.5 (n=29) ‘anne- baba- çocuk’ ve % 20 (n=8)
‘anne- baba’ yanıtını vermiştir.
Kontrol grubu ön-test puanları incelendiğinde ise katılımcıların % 2.5 (n=1)’i ‘çocuk’,
%25 (n=10)’i ‘anne- baba- çocuk’, %72.5 (n=29)’i ‘anne- baba’ yanıtını vermiştir. Son testte ise %2.5 (n=1)’i ‘çocuk’, %32.5 (n=13)’i ‘anne- baba- çocuk’ ve %65 (n=26’i ‘anne- baba’
yanıtını vermiştir
Çocuğa verilecek harçlık miktarı kararını kim vereceğine ilişkin deney grubunun öntest ve son-test puanları (z= -2.183; p<.05) arasında farklılaşma görülmektedir. Kontrol
grubunun ön-test ve son-test puanları (z= -1.134; p>.05) istatistiksel açıdan farklılık göstermemektedir.
Özetle, araştırmada elde edilen bulgular; uygulanan eğitim sonunda öntest ve sontestler değerlendirildiğinde çocukların dinlenecek müzik türü, gidilecek okul, odayla ilgili değişiklik yapma durumu, tatile gidilecek yer, arkadaşlık edilecek kişi/kişiler, izlenecek
televizyon programı, evde yalnız kalma durumu gibi konularda deney grubundaki katılımcıların verdiği cevaplarda anlamlı bir farklılaşma olmamakla birlikte, taşınma durumu, gece uyunacak saat, verilecek harçlık miktarı gibi konularda deney grubunun cevaplarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Eğitimin katılımcıların cevaplarında farklılaşma yaratmadığı konular dikkate alındığında bu konularda katılımcıların eğitimin amacı yönünde cevap verdiği yani bu konularda kararlara katılım sağlayabilme hakkına sahip olduğunun bilincinde olduğu saptanmıştır.
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Öneriler
Yapılan araştırmada çocukların eğitim öncesi farkındalık ve bilgi düzeylerinin eğitimin hedefleri yönünde olması eğitimin etkililiği değerlendirme fırsatı vermemiştir. Fakat
araştırma, çocukların ailede kararlara katılıma ilişkin olarak katılımcıların durumu hakkında bilgi verdiği için önemlidir. Araştırma bundan sonraki yapılacak çalışmalar için varolan duruma ilişkin bir tabloyu gözler önüne sermektedir. Yapılacak çalışmalarda katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeylerinin önceden tespiti ve eğitimin buna uygun hazırlanışı eğitimin değerlendirilebilmesi sürecinde anlamlı sonuçlar çıkaracaktır.
Yapılan bu araştırmada çocukların kendisiyle ilgili ve ailede kararlara katılımına ilişkin düşünceleri ve tutumları alınmıştır. Oysaki yaşanılan aile çocuğun kararlara katılımına ilişkin bir durum tespiti yapılmamıştır. Yapılacak çalışmalarda anne-baba tutumu ve
çocuğun kendisiyle ilgili ve ailede kararlara katılım düzeyine ilişkin bilgiler elde edinilebilir.
Çocuk haklarının çocuk ile aile ve devlet arasındaki ilişkiyi düzenlediği ele alınırsa yapılan bu çalışmada ailelerin çocuk hakları konusuna dikkatlerini çekmesi açısından bu
çalışma önem taşımaktadır. Aile-çocuk ilişkisi üzerine yapılacak çalışmalarla çocuğun ailedeki konumu hakkında bilgi verecektir ve böylece çalışılan örneklemin çocuk haklarından yararlanma durumunu yansıtacaktır.
Bu araştırmada çocukların ailede kararlara katılımları bazı konularda incelenmiştir.
İncelenen konular genişletilebilir. Örneğin; evde yapılacak yemeğe ilişkin karar, çocuğun
bakıcısının kim olacağına ilişkin karar. Yapılacak çalışmalarda çocukların yaşı ve sosyoekonomik durumu dikkate alınarak konular belirlenmelidir.
Ülkemizde çocuk hakları konusunda son derece kısıtlı sayıda araştırma ve kitap bulunmaktadır. Bu nedenle çocuk hakları konusunda yapılacak yeni araştırmalarla alan yazının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. çocuk haklarıyla ilgili yapılacak çalışmalarda çocukların farkındalık düzeyinin tespit edilmesi yapılacak çalışmalara önemli bir basamak oluşturmaktadır. Bilgi ve farkındalık düzeyinden hareketle eğitim programları oluşturulabilir
ve çocuk hakları konusunda yaygınlaştırma çalışmaları yapılabilir.
Çocukların kendi haklarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyi ile anne-babanın çocuk
haklarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyi arasındaki ilişki incelenebilir. Böylece annebabalara ilişkin eğitim programları geliştirilebilir.
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ÇOCUK HAKLARI FELSEFESİ (ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI)
KENTLERİN GELECEĞİ ÇOCUKLARDIR!
Sertan ÖZBAĞIŞ

Özel Yöneliş İlköğretim Okulu / İzmir

Tuncer ÇELİK

Özel Yöneliş İlköğretim Okulu / İzmir

ÖZET
Çocuklarımıza nasıl bir gelecek hazırlıyoruz, nasıl kentler bırakıyoruz, onların yaşayacakları yerler için onlara ne kadar danışıyoruz, ne kadar çocuk odaklıyız ve onlara ne
kadar yaşam alanı sağlıyoruz? gibi sorulara yanıt arayan yönelişli çocuklarla, gelecekte
daha iyi bir kent ve ülkede yaşamak amacıyla ‘KENTLERİN GELECEĞİ ÇOCUKLARDIR’ adlı proje başlattık. Projemizin yerel yönetimler üzerinde etkili olmasını sağlamak
amacıyla işbirliği halinde çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın isteklerini rahat bir şekilde
dile getirmelerini sağlamak amacıyla forum düzenledik ve bu forumun sonucunda YÖNELİŞLİ ÇOCUKLARIN KENT BİLDİRGESİ hazırladık ve bu bildirgemizi yerel yönetimlerle paylaştık.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, bildirge, gelecek, hak, kent.
Giriş
Çocuklarımıza nasıl bir gelecek hazırlıyoruz, nasıl kentler bırakıyoruz, onların yaşayacakları yerler için onlara ne kadar danışıyoruz, ne kadar çocuk odaklıyız ve onlara ne kadar yaşam alanı sağlıyoruz? Bu sorulara öncelikle Yöneliş Koleji öğretmenleri olarak yanıt ararken, çocuklarımızla yaptığımız çalışmalarla yerel yönetimlerin ve halkın bu kadar
önemli bir konuya dikkatlerini çekmeyi ve onları bu sorulara yanıt aramaya yöneltmeyi
hedefledik. Çocuklarımıza söz hakkı verildiğinde onların ne kadar doğru, güzel, yaratıcı
düşünceler ortaya koyduklarını herkese fark ettirmeyi amaçlarken, çocuklarımızı da sorunların değil, çözümlerin parçası olmaları için bilinçlendirdik.
Yöneliş Koleji olarak; çevre sorunlarının büyüyerek ve çeşitlenerek hızla arttığı günü222 |
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müzde, çocuklarımızın İzmir’in kentsel ve çevresel sorunları üzerine düşünmelerini ve
sorunlara çözüm önerileri üretmelerini sağlamak; Kentli-İzmirli olma bilinç, duyarlılık ve
sorumluluğunu kazandırmaktır. Bu özellikleri kazanmış bireyler, ileriki yaşamlarında yaşadıkları şehrin, ülkenin hatta tüm dünyanın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanıma,
koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarabilme sorumluluk, bilinç ve duyarlılığı içinde davranacaklardır. Bu çalışmayla,
• Kent ve kentlilik bilinci oluşturmayı,
• Bildirgemizle ilgili yerel yönetimleri ve bazı sivil toplum örgütlerini harekete geçirmeyi,
• Bu bildirge ile araştıran, merak eden, edindiği bilgiler doğrultusunda çevresini bilinçlendiren bireyler yetiştirmeyi,
• Yaptığımız çalışmalarla basın-yayın organları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyoruz.
Yöntem
Araştırma dört kısımdan oluşmaktadır. Araştırmanın birinci kısmı, kaynakçada belirtilen kaynakların taranıp gerekli bilgilerin toplanmasıyla oluşan teorik kısımdır. Araştırmada veri toplamak için öncelikle bireysel olarak ardından sınıflar kapsamında yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin araştırmalar yapılmıştır. İkinci kısım, kentimize ilişkin sorunların çocuk gözüyle konuşulduğu ve çözümlerin üretildiği forum etkinliğidir. Okulumuzda “Çocuk Forumları’’ düzenleyerek, kentimize ilişkin sorunları ortaya koyup bu konuda çözüm önerileri oluşturduk. Üçüncü kısım birçok etkinliği kapsayan bilinçlendirme çalışmalarından oluşmaktadır. Dördüncü kısım ise, belirlenen sorunlar hakkında yerel yöneticilerle yapılan görüşmeler sonucunda üretilen, çözüm yollarına
ilişkin saptamalardan ibarettir.
Bulgular ve yorum
Çocuklarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda onların ne kadar doğru ve güzel düşüncelerinin olduğu; sorunlara ne denli doğru bakış açısıyla yaklaşabildikleri; ortaya koydukları sorunlara yerinde çözüm önerileri getirebildikleri ve çözümlerini hayata geçirebildikleri gözlemlenmiştir. Sürekli reformlarla geliştirilen bir eğitim ağı ve bu ağın ürünü olan genç nesil şüphesiz ki geleceğimizin en büyük teminatıdır. Dünyaya baktığımızda, gelişmiş batı toplumlarındaki eğitim sisteminin ülkemize oranla bu tanıma daha yakın olduğu görülüyor. Türkiye’ye kıyasla bu bölgelerdeki eğitim yapılanmaları, çoğunlukla daha dinamik, kapsamlı ve eşitlikçi sayılabilir.
Ülkemizde cumhuriyetin ilanı ile birlikte Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından eğitimin her alanında büyük seferberliklerin başlatıldığı ve önemli neticeler alındığı herkes
tarafından bilinmektedir. Fakat bu ilk yıllardaki eğitim atağının bugün ne kadarına sahip
olduğumuz, ne kadarını sürdürülebildiğimiz ve eğitim sistemimizin kalitesi konuları hala
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tartışılmaktadır. Bütün bunların yanı sıra, dünya genelinde ve içinde yaşadığımız dönem
içinde, yerel kültürlerin güçsüzleştiği söylenebilir. Küreselleşmeyi dengeli bir biçimde sindiremeyen dünyamızda, çeşitliliğin barınması gittikçe zorlaşıyor. Bütün bunlara bir de
kötü işleyen bir eğitim ağı eklendiğinde, karşımıza içinde doğduğu kültürü tanımayan, ya
da sahiplenmeyen kalabalık bir genç nesil çıkıyor. Bu da, ulus olarak, sosyo-kültürel düzeyde bir tür “hafıza kaybı” yaşadığımıza ve yaşayacağımıza işaret ediyor. İşte tam bu noktada İzmir Yöneliş Koleji, eğitim sistemimize yeni bir soluk getirmek amacıyla, Buca ilçesinde çocuklarımıza yönelik “Kentlerin Geleceği Çocuklardır” projesini başlattık.
Elbette ki çocuklardan tanımadıkları, bilmedikleri bir şeyi sevmelerini, korumalarını beklemek anlamsız olacaktır. Bu nedenle İzmir Yöneliş Koleji; yerel değerlerini anlamaları, bulundukları coğrafyanın gerçeklerinden haberdar olmaları, yaşadıkları kentleri tanımaları ve
kentlilik bilincine sahip olmaları için kentli çocuklara bir tür “kültür aşısı” yapmayı amaçlıyor.
Küçük ölçekli görünen projemizin gelecekte daha geniş etki alanları yaratacağını bulgulara dayanarak söyleyebiliriz. Projenin bir tür domino etkisi ile tüm yurda yayılması;
ulusal çapta gereksinimi duyulan bir kültürel eğitim hamlesine dönüşmesi; okulumuzun
ve biz eğitimcilerin ana hedeflerindendir.
Yöneliş Koleji, bu proje ile çocuklarımıza söz ve karar hakkı vererek, onlara güven
duyduğunu da vurguluyor. Proje kapsamında kendini ifade edebilme olanağı yakalayan
“KENT KARINCALARI” (projeyi yürüten öğrencilerimiz) içinde yaşadıkları kente daha
farklı bir gözle bakabiliyor. Hedefimiz; yaşadığı kent ile arasında organik -yaşayan- bir
bağ kuran, donanımlı, “çevre ve kültürle varız” diyebilen bireylerin yetişmesine katkıda
bulunmaktır.
Çocuklarımıza yaşadıkları kentin en az kendileri kadar yaşamakta olduğunu göstermeyi amaçlıyor, “Kentlerin Geleceği Çocuklardır” projesi. Çocukların kimliklerinin kentin
dokusu ile karşılıklı olarak beslendiğini ve ancak beraberce var olunabileceğini anlatıyor.
“Çocuğa Evde, Okulda, Her Yerde Söz ve Karar Hakkı” sloganıyla da bu etkileşim en
iyi şekilde ifade ediliyor.
Çocuk dostu kent neresidir?
Çocuk, bir kentte yaşayan nüfus içerisinde sayısı azımsanmayacak kadar fazla olan bir
grubu temsil etmektedir. Buna karşın çocuk, kentsel düzenlemeler yapılırken varlığı en az
göz önüne alınan gruplardan biri olmaktadır. Bu durum, nüfusu giderek artan ve ölçüsüz
büyüyen kentlerde özellikle meydan, park ve sokak gibi açık mekanların çocuk aktivitelerine uygun tasarlanmamasından ve bu nedenle sözü edilen mekanlarda çocuk hareketlerinin giderek azalmasından açıkça okunabilmektedir. Konuya gerekli önemin gösterilmemesinin en önemli nedeni, çocukluk döneminin yetişkinler tarafından kısa süren ve geçici bir dönem olduğunun düşünülmesidir. Ayrıca oy kullanma hakkı olmayan bir toplumsal grubu oluşturan çocukların siyasi anlamda güce sahip olmamaları ve bu nedenle ken-
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te ilişkin istek ve beklentilerini kamusal alanda dile getirebilme fırsatlarının bulunmayışı da kentlerin çocuklar da düşünülerek tasarlanamamasına yol açmaktadır. Oysa kentte
yaşayan tüm bireylerin olduğu gibi, çocukların da kentlerde bazı temel hakları bulunur.
Çocuk, kentte kentli yetişkinlerin sahip olduğu temel hak ve hizmetlerden yararlanabilmeli, kötülük ve çeşitli tehlikelerden korunmuş güvenli bir kentsel çevrede yaşayabilmeli, kentsel açık mekanlarda güvenli bir şekilde oyun oynayabilmeli, başkalarıyla/arkadaşlarıyla buluşabilmeli, paylaşımda bulunabilmeli ve böylece başka çocuklarla birlikte öğrenebilmelidir. Burada sıralanan gereklilikler, bir kentin çocuk dostu olmasının ilk ve öncelikli koşullarıdır. Çocuk dostu kent, çocuğun gelecekte kentine sahip çıkan yetişkin bir birey olabilmesi için onun fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyebilen özelliklere sahip olan
kenttir. Kentin, fiziksel anlamda çocukların hoşlanacakları ve kendilerini güvende hissedebilecekleri; sembolik anlamda da kent tasarımı, planlaması ve yetişkin bireylerin davranışları aracılığıyla çocuklara kendilerinin toplumun diğer bireyleriyle eşit bir parçası olduğu mesajını iletebilen bir yer olması gerekmektedir.
Çocuk dostu olan bir şehir, Çocuk Hakları’na dair sözleşmenin en kapsamlı şekilde
uygulanmasını taahhüt etmiş demektir. Bu nedenle, Çocuk Dostu Şehir her genç insanın
aşağıda sıralanan haklarını garanti etmeyi taahhüt etmektedir:
Çocuk dostu şehir (çdş) özellikleri
• ÇDŞ, şehrin günlük hayatında çocuk haklarını yaşama geçirmeye özen gösteren
herhangi bir kent veya yerel yönetim sistemidir.
• ÇDŞ, çocukların seslerinin, ihtiyaçlarının, önceliklerinin ve haklarının kamu politikalarının ve uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline geldiği şehirdir. Dolayısıyla böyle bir şehir insanlık dostu şehirdir.
Öncelikli hedefler
•
•
•
•
•
•

Sağlıklı ve güvenli,
Çocukların gelişimi için dost,
Sürdürülebilir ve adil,
Temel hizmetlerin verildiği ve herkese bakım sağlayan,
Özellikle güç durumdaki çocuklar için dost,
Ayrımcılık gözetmeyen ve dayanışmayı özendiren bir çevre

Çocuk odaklı bir şehir neden önemlidir?
Bir şehir neden çocuk odaklı olmalıdır? İlk önce, hukuki zorunluluk için Çocuk Haklarına dair sözleşmeye göre, taraf devletler uluslar arası hukuk çerçevesinde çocukları da
ilgilendiren her konuda çocukların yüksek yararını sağlamak zorunluluğundadır. Sözleşmeye taraf devletler için çocukların diğer haklarını tanımak ve gerçekleştirmek de bir zo-
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runluluktur. Ancak, hukuki sorumluluklar dışında çocukları şehirlerde yaşayan diğer insanlardan daha fazla korumak konusunda başka önemli nedenler vardır:
• Çocukların her biri bireydir ve yetişkinlerle eşit haklara sahiptir.
• Çocuklar ailelerinin, anne ve babalarının malı, devletin bir ürünü, ya da insan olmaya başlayan bir varlık değildir.
• Çocukların sağlıklı gelişimi ve etkin katılımı bir toplumun ya da bir şehrin geleceği için son derece önemlidir.
• Çocuklar tamamen başkalarının bakımına muhtaç olarak doğarlar; ancak yetişkinlerin yardımı ile bağımsız birer birey olurlar.
• Yetişkinlere bağımlı olmalarından dolayı çocuklar özellikle daha kırılgan bir durumdadırlar. Yaşadıkları koşullardan, yoksulluk, yetersiz barınma sorunları, çevre
kirliliği gibi durumlardan yetişkinlerden daha fazla etkilenirler.
• Buna ek olarak, çocuklar hükümetlerin yaptıklarından ve yapmadıklarından yetişkinlerden daha fazla etkilenirler.
• Doğrudan ya da dolaylı olarak, hemen her alandaki hükümet politikaları çocukların durumunu etkilemektedir. Çocukların durumu sosyal, çevresel, ekonomik ve
diğer nedenlere çok duyarlı bir şekilde değişim göstermektedir.
• Çocukların oy kullanma hakkı olmadığı için politik sistem içerisinde önemli bir rol
oynayamazlar. Eğer özel düzenlemeler yapılmaz ise, kendi hayatlarında çok büyük
etkileri olan hükümet politikaları üzerindeki etkileri çok az olacaktır.
• Durumlarından dolayı, çocuklar çoğu zaman çiğnenen haklarına çare aradıklarında ciddi sorunlarla karşılaşabilmektedirler.
• Son olarak, çocuklara yeterli özeni göstermemenin bedelini ödemekten kaçınmak
için çocukların tek “öncelik” olduğunu bilmeliyiz. Artık biliniyor ki, çocukların küçük yaşlarda yaşadıkları çevre, aldıkları bakım ileriki yıllarda gelişim ve büyümelerini olumlu ya da olumsuz olarak ciddi şekilde etkilemektedir.
Yerel yönetimlere çocukların katılımı
Kendilerini etkileyen konularda çocukların aktif katılımının sağlanması, görüşlerinin
dinlenmesi, karar verme süreçlerinde bu görüşlerin dikkate alınmasıdır. Çocukların yerel
yönetimlere etkin katılımı, çocuklarla dost kentlerin ve toplulukların oluşturulması sürecin tam da özünü teşkil eder. Biz Yöneliş Koleji olarak çocukların düşüncelerinin alınması, onların ortak ve eşit haklara sahip kişiler olarak görülmesini çok önemsiyoruz. Çocuklarla bir etkileşim içine girmek önemli ve süregelen bir değişimi gerektirir. Çocuk Haklarına dair sözleşmenin on yıl gibi kısa bir sürede neredeyse küresel boyutta kabul edilmiş
olması, pek çok ülkede çocuklara bakışı önemli ölçüde etkilemiştir. Çocuk Dostu Şehir
oluşturulması süreci içerisinde yer alan kişiler, önlerinde son derece olumlu çocuk katılımı örnekleri bulacaklar, aynı zamanda çocukların katılımını sağlayacakları daha pek çok
alan olduğunu da fark edeceklerdir.
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Kentlilik bilincinin gelişmesi
Kentlilik bilincinin gelişmesi için temel yaklaşım seminerlerin düzenlenmesidir. Bu
seminerler yukarıda ifade edildiği üzere okul öncesi eğitim kurumlarından başlayarak ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde uygulanmalıdır. Kentin tarihsel ve kültürel birikimi
ilköğretim ve lise düzeyindeki genç kentlilere aktarılmalı ve bu yolla kente aidiyet duygusu oluşturulmalıdır. Kentlilik bilincinin gelişimine katkı sağlayacak eğitici ve bilgilendirici belgeler hazırlanmalıdır. Kentlilik bilinci için eğitim filmleri yapılmalı, sinema salonları, ulusal ve yerel televizyonlarda gösterilmeli, internet sitelerinde yayınlanmalıdır. Eğitim
filmlerinin trafikte davranış, insana saygı, komşuluk hakları, birlikte yaşama kültürünü
geliştirme, temizlik, deprem, çevreyi koruma, engelli ve yaşlılara yardım, kent mobilyalarını koruma, kenti sahiplenme konularında olmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.
Bunun yanında;
Çocuklarımızın küçük yaşlarda bilinçlenmesini sağlamak için; “Çocuk Hakları” paneli düzenlenmelidir.
• Okullar arası resim, kompozisyon, şiir ve bilgi yarışmaları düzenlenmelidir.
• Kentin tarihi ve kültürel mekânları bir program dahilinde tüm öğrencilere ve halktan gönüllü olan kişilere gezdirilmelidir.
• Kamuya açık mekânlarda halkı bilinçlendirme etkinlikleri yapılmalıdır.
• Otobüs giydirme ve araç çıkartmaları (“Evimiz Kentimizdir”, “Kentimi Seviyorum”
tarzında sloganlar üretilerek) yapılmalıdır.
• Küçük çocuklar için; “Kentim Boyama” kitabı gibi boyama kitapları hazırlanabilir.
Bu çalışma kentle ilgili duyarlılık oluşturma açısından önemli olacaktır.
• Her ilin ayrıntılı kent tanıtım rehberi / kitapçığı basılıp dağıtılmalıdır ve bunlar ulaşılabilir olmalıdır.
• “Kentimiz Evimizdir” niteliğinde siteler hazırlanabilir. İnternet olanaklarının kullanılması bilgilerin yayılması ve toplanmasına ilişkin kolaylıklar sağlayacaktır.
Sonuçlar
Yönelişli çocuklar yaptıkları çalışmaların sonucunda yerel yönetimlerden isteklerini
içeren Yönelişli Çocukların Kent Bildirgesi’ni hazırlamışlardır.
Yönelişli çocukların kent bildirgesi
Biz Yönelişli çocuklar kentimizi çok seviyoruz. Kentimize sahip çıkmak istiyoruz. Kentlilik bilinci kazanmak ve aynı zamanda çevremizi bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kentimizdeki sorunları araştırdık, bunlara yönelik kompozisyonlar yazdık,
arkadaşlarımızla forumlar düzenledik, büyüklerimizle tartıştık. “Kentlerin Geleceği Çocuklardır!” konulu forum sonucunda aşağıdaki bildirgeyi arkadaşlarımızla kaleme aldık.
• Kentlerin geleceği biz çocuklarındır. Bu nedenle annelerimizin, babalarımızın, öğretmenlerimizin kısacası büyüklerimizin bizleri iyi insanlar olarak yetiştirmeleri
gerekiyor. Her birimiz iyi birer yurttaş olarak büyümeliyiz.
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• Biz çocuklar günün her saatinde şehrimizde korkmadan özgürce dışarı çıkabilmek
istiyoruz.
• Kimsesiz çocuklar için daha çok barınma yerinin kurulmasını istiyoruz.
• Yaşıtlarımızın sokaklarda kalmasını istemiyoruz.
• Hayvanları çok seviyoruz. Büyüklerimizden sokaklarda başıboş dolaşan köpekler,
kediler için önlemler almasını istiyoruz. Onların da bir evi olmasını istiyoruz.
• Çevremiz hızla kirleniyor. Yeşil alanlar tükeniyor. Bizlere temiz bir çevre bırakmanızı istiyoruz.
• Çevremizde çok gürültü var. Yüksek sesle müzik çalınmamasını, kornalara gereksiz
yere basılmamasını; kısacası gürültü kirliliğinin önlenmesini istiyoruz.
• Hastalandığımızda uzun kuyruklarda beklemememiz için kentimizdeki hastane,
poliklinik ve doktor sayılarının artırılmasını istiyoruz.
• Bir yere giderken toplu taşıma araçlarında saatlerce zaman harcamak istemiyoruz.
• Bunun için metro ağının kurulmasını, otobüs sayılarının artırılmasını, yolların genişletilmesini istiyoruz.
• Arkadaşlarımızla oturabileceğimiz, vakit geçirebileceğimiz yerler bulamıyoruz.
• Bizlerin verimli vakit geçirebileceği kulüplerin, spor tesislerinin, kütüphanelerin, sinemaların, tiyatro salonlarının olmasını istiyoruz.
• Özgürce bisiklet sürebileceğimiz alanlara sahip olmak istiyoruz.
• Nefes alırken zehir değil, oksijen solumak istiyoruz. Bunun için bacalara filtre takılmasını ve oksijen üreten yeşil alanların artırılmasını istiyoruz.
• Deprem tehlikesi altında olan kentimizdeki binaların depreme dayanıklı yapılmasını ve çarpık kentleşmenin önlenmesini istiyoruz.
• Alt yapı çalışmalarının bozduğu yollar, caddeler değil; düzenli ve yaşanabilir sokaklar istiyoruz.
• Kentimize ayrı bir güzellik veren tarihi yapılarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz.
• Görüntü kirliliğine neden olan cezaevinin kent merkezinden kaldırılmasını istiyoruz.
• Engelli arkadaşlarımızın da kentimizde özgürce yaşayabilmeleri için düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.
• Kentimiz için kararlar alınırken bizlere de kulak verilmesini; bunun için de çocuk
meclislerinin oluşturulmasını istiyoruz.
• Bu bildirgenin büyüklerimiz tarafından okunmasını, gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.
Öneriler
Çocuğa her yerde söz ve karar hakkı tanınmalıdır. Araştırma sonuçlarına göre yerel
yönetimlerin, belde halkının gereksinimlerini karşılayabilmek için, halkın gerçek ihtiyaçlarına uygun yerel politikalar üretebilmesi gerekmektedir. Araştırma sonuçları, kentlilik
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bilinci konusunda her bireyin çevresine duyarlı olması gerektiğini göstermektedir. Gerçekleştirdiğimiz forumda sorunların etkin biçimde çözülebilmesi için, yerel yönetimlerin
tüm çalışmalarına katılmanın gerekli olduğunu tespit edilmiş; toplumsal bir varlık olarak
insanın, içinde yaşadığı çevreyi koruma ve geliştirme anlamında diğerleriyle işbirliği içerisinde hareket ettiği takdirde olumlu sonuçlar alınacağını ortaya konulmuştur. Yerel yöneticilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda yerel yöneticilerin, vatandaşın istek ve taleplerine duyarlı oldukları belirlenmiştir.
Çocukların kent yaşamını kolaylaştırmak, onlara rol vermek
Kent yaşamını düzenlemek, üstelik çocukları öncelikli gözeterek düzenlemek mümkündür. Bunu en başta sosyal demokrat kent yönetimlerinin düzenlemesi gerekmektedir.
HANCI’nın bildirdiği üzere pratik olarak nasıl politikaların geliştirilebileceğine gelirsek ana başlıklar halinde şöyle sıralanabilir;
1. Çocukların yaşadıkları ortamların “Çocuk Dostu”; yani yönlendirici, eğitici, koruyucu ve savunucu olması konusunda yeterli alt yapı ve hizmetlerin yapılandırılması gerekmektedir.
2. Aileleri tarafından terk edilen ya da istismara maruz kalan çocukların korunma
altına alınması, sokakta yaşamasının önlenmesi gerekmektedir.
3. Çocuklarımız ve bebeklerimiz alışveriş merkezlerinin kıskacından kurtarılmalıdır.
4. Çocuklar için ulaşılabilir bir kent için önlemler alınmalıdır. Sokaklar, oyun alanları, okul yolları gibi alanlar çocuklar gözetilerek düzenlenmelidir.
5. Güvenli kent, her yaşın, her kesimin olduğundan daha çok çocukların hakkıdır.
6. Okul bahçeleri sadece o okulun öğrencilerine değil tüm çocukların kullanımına
açılabilmelidir.
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ÇOCUĞUN SAYGI HAKKINA VAROLUŞSAL VE PSİKOLOJİK BAKIŞ
Ahmet ALBAYRAK

Doç. Dr. ,
Rize Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

“Çocuk benim ülkemdir.”1
Sezai Karakoç

ÖZET
Çocuk, varoluşuyla hakikati temsil potansiyelini taşımaktadır. Çocuğa saygının dinamiği, onun masumiyetidir. Çocuk haklarının besleneceği ortak zeminin saygı olmasını
gerektiren temel nokta, çocuğun insanlık tarihi açısından anlamıdır. Çünkü çocuk başlı
başına bir medeniyettir.
Batı Medeniyeti çocuk için, sevgiyi öngörmektedir. İslâm Medeniyeti ise çocuğa saygıyı öncelemektedir. Çocuğun saygı hakkı, ontolojik bir temele dayanır; çünkü onunla Varlık var olacaktır.
Çocuklar küçük olsalar da, geleceğimizin ataları olacağı için saygıyı hak etmektedirler. Onları küçüksemek, kendimizi ve insanları küçümsememizden kaynaklanmaktadır.
Oysa benlik bilincimizin gelişmesinde çocuğun rolü büyüktür.
Çocuk, ebeveynlerin bir tür açılımıdır. Her çocuk, yetişkinler için bir meçhuldür, onu
anlayabilmek, aşkla varoluş bilincine yükselmekle mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Çocuğa saygı, hakikat ve medeniyet, varoluş, benlik bilinci, kadın ve anne, çocuk eğitimi.
“Bir çocuğun eline boya kalemleri ve bir kâğıt verin. Hemen size ufku kaplayan mavi
dağlar ve iki dağ arasından fışkıran bir güneş çizecektir. Demek ki çocuğun ruhunda hazır bekleyen dağlar vardır. Bu dağlar uzak ve yüksektir. Onlar, gök rengidirler. Ve bu dağlar o güneşi doğurmuşlardır. Dağlar bir annedir ve güneş bir bebe… Bebek annenin kucağında.. İşte çocuk, tabiatındaki bu ana-oğul sembolünden bir güven toplar kendine…
Çocuk büyüdükçe içindeki dağ da büyüyor, güneş dağdan ayrılarak ortaya geliyor, derken
batmaya yüz tutuyor. İnsan ölürken resim yapmak gücünde olsaydı, batan bir güneşi çizerdi gibi geliyor bana… Hayat önünde sıkışan her insan o dağa kaçmayı hayaller hep.”2
1) Sezai Karakoç, Şiirler-I (Hızırla Kırk Saat), İstanbul 1989, Diriliş Yay., s. 40.
2) Karakoç, Dirilişin Çevresinde, İstanbul 1988, Diriliş Yay., s. 33, 34.
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Dikkat edilirse bu satırlarda güçlü bir psiko-tarih yorumu var; hem insanın gelişiminde sembolik olarak dağ ile temsil edilen Hakikat’in varlığı ve etkisi, hem de medeniyet tasavvurunun temelinde dinamik bir güç olan Hakikat’in aşkla yoğrulması ve tarih oluşumu… Yazara göre çocuk, varoluşuyla birlikte bu potansiyeli taşımakta ve yaşayabilmektedir. Bu çocuğa gösterilmesi gereken saygı, onu dağından uzak bırakmamak ve güneşini
kara bulutlar ardında saklamamaktır. Çocuğun günahla bozulmamış bir masumiyeti vardır; ona gösterilmesi gereken saygının dinamiği de, gereği de yaratılışından gelen bu masumiyettir.3
* * *
Çocuk haklarının besleneceği ortak zeminin saygı olmasını gerektiren bir başka nokta,
çocuğun insanlık tarihi açısından anlamıdır. Her insan ait olduğu medeniyetinin bir prototipi ise, çocuk başlı başına bir medeniyettir. Çocuk, saf ve özgün bir şekilde kendi varlığında, bir medeniyeti geliştirebilecek imkânların potansiyelini barındırmaktadır.
Batı Medeniyeti’nin Orta Çağında çocuğa bakış, Hıristiyanlığın insanların günahkâr
doğduğu inancından esinlenerek olumsuzdu. Ana babaların ve yetişkinlerin görevi,
şeytanî eğilimleri bastırmaktı. Bundan dolayı çocuklar sık sık korkutulur, dövülür ve katı
bir itaate zorlanırdı. 1600’lü yılların başında çocukluk kavramı belirginleşmeye başlamış,
yetişkinler çocuğa artık kişiliksiz bir varlık olarak bakmaktan vazgeçmişlerdi.4 Ancak bu
dönem sonrasında gelişen çocukluk tasarımı, felsefî anlamda modernizm paradigmasıyla şekillenen bir proje olmuştur.5
Yine Batı Medeniyeti, hümanist karakteri dolayısıyla çocuk için, temel kavram olarak
sevgiyi öngörmektedir. İslâm Medeniyeti ise çocuğa saygıyı öncelemektedir. Çünkü çocuğun saygı hakkı, öncelikle ontolojik bir temele dayanır; yani onun insan olarak yaratılması, Allah’ın takdiri ve iradesidir. Bu gerçeğe bağlı olarak, Sezai Karakoç’un mısralarında da
geçtiği üzere, doğan her çocuk, fizikötesi diyarlardan bir haber getirir. Çocuk fizikötesinden haberlidir. Aynı zamanda çocuk, yaşayan insanlar için ‘yarın’ demektir. Bildirimizin
serlevhası olarak aldığımız, “Çocuk benim ülkemdir / Ana karnı geleceğin belgesi”6 şeklindeki beyit son derece anlamlıdır. Çocuklar bugünün yaşça küçükleri olsalar da, aslında
geleceğimizin ataları7 olacağı için saygıyı hak etmektedirler.
Bir çocuğun doğması, Allah’ın yeryüzüne olan rahmetinin devam ettiğinin işaretidir.
Bundan dolayı, W. Shakespeare’in dediği gibi, çocuk Allah’ın ilâhî lütfudur.8 Çocuk ve do3) Postman, televizyonun enformasyonu sayesinde çocuk ve yetişkin arasındaki bütün sırların ifşa olmasıyla çocuk masumiyetinin kaybolduğunu söyler. Bu konudaki yorum için bk. Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Yüzlü
Yazılar, İstanbul 1998, İz Yay., s. 133-135.
4) Mary J. Gander, Harry W. Gardiner, Çocuk ve Ergen Gelişimi, çev. Ali Dönmez ve ark., Ankara 1993, İmge
Kitabevi Yay., s. 26.
5) Şirin, Çocuğa Adanmış Konuşmalar, İstanbul 1998, İz Yay., s. 23.
6) Karakoç, Şiirler-I (Hızırla Kırk Saat), s. 40.
7) Ferhunde Öktem, Birsen Sonuvar, “Çocuk Ruh Sağlığı”, Türk Aile Ansiklopedisi, Ankara 1991, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., c. 1, ss. 284-290, s. 284.
8) Şerif Oktürk, Özlü ve Güzel Sözler, İstanbul 1990, Toker Yay., s. 62.

234 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

layısıyla insan, varoluş hiyerarşisinde Allah’ı temsil edebilme potansiyeline sahiptir. Halil
Cibran’ın “Allah konuştu: İlk konuşması insandı.”9 şeklindeki sözleri, bu gerçeği ifade etmektedir. Batı Medeniyetinin çocuk için sevgiyi öncelemesinin bir başka psiko-kültürel
açıklaması, çocuğun anne ve babanın kararlarına dayanan biyolojik bir seleksiyon sonucu
dünyaya gelmesine dayanmaktadır.
Oysa çocuk ailesine ve genelde insanlığa, Allah’ın emanetidir; O’nun kokusunu taşımaktadır. Bundan dolayı Peygamberimiz s.a.v., çocuğu kalplerin meyvesi (semeretü’lkulûb) ve gözün nuru (kurretü’l-‘ayn) olarak tanımlamıştır.10 Yılın ilk turfanda meyvesi çıkınca, Hz. Peygamber’e takdim edildiğinde, O dua ettikten sonra bu meyveyi, saygının bir ifadesi olarak topluluktaki en küçük çocuğa ikram etmişti.11 Yine Hz. Muhammed
s.a.v., “Çocuğu olan onunla çocuklaşsın” buyurarak bütün babalara çocuklarını bizzat eğlendirmelerini emretmiştir.12
İslâm Medeniyeti, çocuğu merkez değer olarak kabul etmiştir, çünkü onunla insan ve
hayat devam edecek, varlık var olacaktır. Sabiha Paktuna’nın tezinin aksine13, çocukların
ufku, yetiştikleri çevrenin ufkundan çok daha geniş ve derindir. Çocuğun isminin önüne
eklenecek herhangi bir sıfatı yoktur; çocuğa doktor, profesör veya şair diye seslenmeyiz.
Çünkü çocuk yalnızca kendisidir.14
Hakikat parçalanabilir mi? Hayır, ancak bizler parçaların bütününü idrak edemeyiz. Çocuklar ise hayata ve dolayısıyla hayatta içkin olan hakikate bütün olarak bakarlar. Bohne’nin belirttiği gibi, “çocuk dıştan taklit eder görünürken, aslında o, Allah ile içten ilişki halindedir. Büyüklerden öğrendiklerinin sınırını çoktan aşmış olan çocuk, Allah karşısında yetişkine göre daha hassas, daha çaresiz ve daha muhtaçtır. O, Allah huzuruna çıkınca, gerçekten O’nun huzuruna çıkmıştır.”15 Çocuklar, saflıkları dolayısıyla hakikati hissedebilmektedir; bazen de beklenmedik bir biçimde bir kısmını ifade etmektedirler. Onların hakikate olan yakınlıkları dolayısıyla, dosdoğru olmalarını kendi vicdanımız
için birer pusula gibi düşünebiliriz.16
Rousseau, çocukluğun olgunluğun uyku devresi olduğunu söyler.17 Çocuk küçüktür
ama onun küçüklüğünün sınırı yoktur.18 Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirinde, “Ve her şey9) Cibran Halil Cibran, Kum ve Köpük, Avare, çev. İlyas Aslan, İstanbul 2000, Kaknüs Yay., s. 12.
10) İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, İstanbul 1996, Akçağ Yay., c. 2, s. 452.
11) Müslim, Hacc 473 (1373); Tirmizî, Da’avât 55, (3450).
12) Canan, Kütüb-i Sitte, c. 8, s. 57-58.
13) Sabiha Paktuna Keskin, Çocuklarla Doğru İletişim, İstanbul 2007, Boyut Yay., s. 38.
14) Bu anlamda Cibran’ın “Peygamber ve Çocuk” başlıklı küçük hikâyesini okumanızı öneririm: Cibran Halil
Cibran, Kum ve Köpük, Avare, çev. İlyas Aslan, İstanbul 2000, Kaknüs Yay., s. 96-97.
15) G. Bohne, Religionspsychologie des Kindes, Tübingen 1959, s. 1289 vd.’den nakleden Kerim Yavuz, Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi, Ankara 1987, Diyanet İşleri Bşk. Yay., s. 158.
16) Şirin, Hayat Gibi (Günlükler), İstanbul 2001, İz Yay., s. 137’den mülhem.
17) Oktürk, Özlü ve Güzel Sözler, s. 61.
18) Bu anlamda Cibran’ın “Yol” başlıklı küçük hikâyesini okumanızı öneririm: Cibran, Kum ve Köpük, Avare, s. 146-147.
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den ve her şeyden sonra / Bu eller miydi Allah’a açılan!” dediği gibi19, insan çocukluğundaki fizikötesi izleri hayatı boyunca hissetmektedir. Var oluşuyla hakikati bu dünyaya yeniden taşıyan çocuğa saygı duymadığımızda, onların engin ufkunu sınırlandırabiliyor,
önlerini dar geçitlerle kapatabiliyoruz.
Çocuğa saygı varoluşsal bir temel olarak Yaratıcının varlığına dayanıyorsa, o halde hepimizin çocuk olduğunu kabul etmeliyiz ki, Allah’ın karşısında çocuk olduğumuzu her ân
hatırlayabilelim. “Bebek en ince ayet”20 ise ona saygı, bu ayetin açılımı olacaktır. Dolayısıyla çocuğun ilâhî mimarisinin manevî kozasının örülmesine21 yardımcı olmak, bir saygının ötesinde onu ve bizi Yaratıcıya ulaştıracaktır. Çocuğa saygı duymayan yetişkinler,
bu tavırlarıyla aslında kendisinden büyüklerine de saygı duymazlar, hatta Allah’a da yeterince itaat etmezler.
* * *
Çocukta ben bilincinin gelişmesi, onun dünya tasarımıyla yakından ilgilidir.22 Gelişim
ödevleri açısından yeterli gelişim düzeylerine ulaşabilmiş bir çocuk, dünya içerisindeki
konumunu idrak edebilecek yetkinliktedir. Hurlock, klasik bir eser olan Gelişim Psikolojisi isimli kitabına, “İnsan varlığı asla statik değildir” cümlesiyle başlar.23 Çocuk, devingen
ve sürekli değişen bir dünyaya ayak uydurmaya çalışacağı için hiçbir zaman statik olamaz.
Onun dinamizmini engellemek, söz konusu varoluş ilkesine bir saygısızlıktır.
Kendi varlık bilincimizle ilgili olarak da çocuğun bizlere katkısı vardır. Kendilik tecrübemizin olgunlaşmasını, çocuğu tanıyarak da sağlayabiliriz. Aslında biz mi çocuklarımızı eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi eğitiyor? Bir çocukla birlikte yaşamaya başladığımızda, katıksız sevginin, saflığın, temizliğin, coşkunun, umudun tadına daha çok varacağız
demektir.24
Çocukla birlikte aslında biz de doğmuş oluruz veya onunla birlikte her gün biraz daha
farklılaşabiliriz. Ömer Erdem’in Sevgili kızı Nisan için yazdığı gibi, ebeveyn için “çocukların doğum tarihleri yoktur”.25 Dolayısıyla varoluş ve benlik bilincimizin gelişmesinde çocuğun rolünün etkin olabileceği gerçeği, çocuğa saygıyı gerekli kılan bir başka psikolojik
faktördür. Belki de hayat serüvenimiz, çocuğumuzdan hareketle içimizdeki çocuğa ulaşarak olgunlaşabilmek ve böylece ait olduğumuz medeniyete ait değerleri hayata yansıtabilmektir.
* * *
19) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çocuk ve Allah (Şiirler), İstanbul 1957, Varlık Yay., s . 5-6.
20) Şirin, Rüya Saati, İstanbul 1998, İz Yay., s. 11.
21) Hüseyin Hatemi’nin çocuk yorumundan aktarım: Şirin, Hayat Gibi (Günlükler), s. 73, 75.
22) Bu konuda Batılı yorum için bk. Jean Piaget, Çocukta Dünya Tasarımı, çev. Refia Uğurel Şemin, İstanbul
1988, Marmara Ün. Yay., s. 83-87.
23) Elizabeth B. Hurlock, Developmental Psychology, New York 1953, McGraw-Hill Book Company, s. 1.
24) Öktem, “Çocuk Ruh Sağlığı”, s. 284.
25) Çocuk Vakfı Kültürevi Sergi Salonu’nda Nisan Erdem’in “Oltaya Konuşan Balık” başlıklı resim sergisi dolayısıyla; www.cocukvakfi.org.tr/default2.htm (Haziran 2010).
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Bir kadının yüzüne baktığımızda henüz doğmamış çocuklarını görebiliriz. Çünkü soyun tohumu, annenin özleminde yatar.26 Karakoç’un Körfez isimli şiir kitabında yer alan
“Anneler ve Çocuklar” isimli şiirinde vurguladığı gibi27, anne ölünce çocuk, çocuk ölünce anne ölmüş demektir. Çocuk, anne için varoluş sebebidir. Şairin ifadesiyle, çocuk öldüğü zaman güneş, annenin gözüne simsiyah görünür. Anne, çocuk yapacak kadar kutsal bir varlıktır. Anne çocuktur, çocuk ise annesidir. Anne rahminde olan çocuğun annenin hayalleriyle çizilen bir resmi vardır. Bu resme ya ümitler ve hedefler, ya da annenin
hayal kırıklıkları ve korkuları yansır.28 Bir başka ifadeyle çocuk, anne ve babanın habercisi veya bir tür açılımıdır.
Anne kalbi, çocuğun okuludur.29 Anne kalbinin suskunluğunda saklı olan şarkı, çocuğunun dudaklarından dökülür.30 Yetenekleri doğrultusunda özenle yetiştirilmiş bir çocuk, anne ve babasının bu dünyaya emek harcayarak bıraktığı en büyük eseridir.31 Beşik
sallayan eller, gün gelir dünyayı sallar.32
“Biz kocaman çocuklarız” ifadesinin sahibi Goethe’ye sanki nazire olarak, Cenap
Şahabettin’in dediği gibi, hangi yaşta olursak olalım hepimiz kendi çevirdiği çemberin arkasından koşan çocuklarız.33 Çocuğun değeri, ulaşmak istedikleriyle ortaya çıkmaktadır.
Çocuk ne olmak istediğini söyledikçe, olmak istediklerinin toplumdaki değeri ölçüsünde anne-baba tarafından dikkate alınabilmektedir. Biz büyükler ise ulaştıklarımızla kendimize değer biçeriz. Oysa çocuk gibi ulaşmak istediklerimizi önceleseydik varoluş değerimiz artacaktı. Zamanın uzun bir rüya olduğunu düşünürsek, bizler aslında hep güzel rüya görmek isteyen çocuklarız. İnsanın, içindeki çocuk safiyetini muhafaza etmesi,
onun cennetinin dünyaya yansıması demektir. Yoksa insan yeniden çocuklaşmak için mi
ihtiyarlıyor?
Biz büyükler, çemberin arkasında yaşam koşusunda hızla akarken, acaba bize bilgelik
kazandıracak tecrübeler yaşayabiliyor muyuz? Cevabımız evet ise, bu bilgelik değerlerini
geleceğin temsilcisi olan çocuklarımıza geleneksel bir form içerisinde aktarabiliyor muyuz? Kemal Çakmaklı, çocuk yetiştirmenin bir sanat olduğunu belirtir.34 Bir sanatkârın
yetkinliği, sabrı ve titizliği anne ve babalarda olmalı ki yetişen çocuk, onların sanat eseri
olarak huzur ve mutlulukla hayatını yaşayabilsin.
Emerson, eğitimin çocuğa saygıyla başlayacağını ifade etmektedir. Karakoç, saygıya
26) Cibran, Kum ve Köpük, Avare, s. 13, 72.
27) Karakoç, Şiirler-III (Körfez, Şahdamar, Sesler), İstanbul 1982, Diriliş Yay., s. 120; Gün Doğmadan, İstanbul 2000, Diriliş Yay., s. 91.
28) Keskin, Çocuklarla Doğru İletişim, s. 47.
29) H. W. Beecher’den aktaran Selim Gündüzalp, Ali Suad, Düşünceler, İstanbul 1998, Zafer Yay., s. 57.
30) Cibran, Kum ve Köpük, Avare, s. 32.
31) Keskin, Çocuklarla Doğru İletişim, s. 40-41.
32) Peter D. Vries’den aktaran Gündüzalp, Düşünceler, s. 85.
33) Cenap Şahabettin, Tiryaki Sözleri, İstanbul 2005, Timaş Yay., s. 52.
34) Kemal Çakmaklı, Çocuk Yetiştirmek Sanattır, İstanbul 2010, Yağmur Yay., s. 429.
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dayalı eğitimin, sadece bilgice yetiştirilme değil, ahlâk ve irade açısından da güçlendirilme olması gereğini vurgulamaktadır.35 Çocuk anne ve babasından saygı görerek eğitim almışsa, büyüyünce çocukluğunu değerlendirdiğinde, eğer bahçe görmüş bir çocuk ise, “üstüne kerametler yazılı derilerde”36 geleceğinin kurulduğunu anlayacaktır.
Çocukla ilgilenen anne-baba, dadı veya öğretmen, nazik bir gülü yetiştirmeye çalışan bir bahçıvan37 gibidir. Çocuk için ilk ve en kalıcı öğrenme, anne ve babanın aile ortamında doğal bir biçimde yaşadıkları ve anlattıklarıdır. Sezai Karakoç’un “Çocukluğumuz” isimli şiirinde, kendisinin izleğinde annesi ve babasından kalan derin duygu ve düşüncelerin yansıması vardır.38 Annesinin ‘Yunus’ dendiğinde gizli gizli ağlaması, Karakoç
için, âdeta ağaçların ağlaması, göğün koyulaşması, güneş ve ayın mahpus olması gibiydi;
bir başka ifadeyle, anne önemli bir değer üzerine ağlayınca tabiat farklılaşıyor, sanki yıkılıyordu. Fazıl Hüsnü Dağlarca da “Ağır Hasta” isimli şiirinde, annesi ağladığında bir nur
gibi olduğu duygusunu yaşadığını aktarır.39 Çocuktaki bu derin etki, ancak anne ve babanın çocuğuna duyduğu saygısından kaynaklanabilir.
Çocuğun mutlaka eksik bir yanı vardır.40 Onlara yetişkin muamelesi yaparız ama onlardan yetişkin gibi davranmalarını bekleyemeyiz. Ancak yine de, Rabelais’in ifadesiyle,
çocuğu doldurulacak bir vazo değil, tutuşturulacak bir ateş gibi düşünmeliyiz.41 Çocuğu
aklından ve gönlünden tutmaya çabalayan Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’un talebelerini üç sınıfa ayırır ve bunlardan birincisinin ve en önemlisinin çocuğa saygının bir
sonucu olarak masum çocuklar olduğunu belirtir.42
* * *
Her çocuk, yetişkinler için bir meçhuldür, birlikte yaşadıkça onu keşfetmemiz ancak
kendisine saygı duymamızla mümkündür. Susan Isaacs’ın kitabına verdiği “Çocuk Bu
Meçhul”43 şeklindeki başlık, onu anlamamıza ve varoluşuna saygı duymamıza işaret etmektedir. Çocuğu tanımanın ilk şartı, onu anlamaktan geçer. Çocuğu anlamak ise onu
35) Karakoç, Diriliş Neslinin Amentüsü, İstanbul 1986, Diriliş Yay., s. 42.
36) Karakoç, “Bahçe Görmüş Çocukların Şiiri”, Şiirler-III (Körfez, Şahdamar, Sesler), s. 112; Gün Doğmadan, s. 150; İnsanın çocukluğunda bahçenin etkisini Fazıl Hüsnü de “İnsanlar, Bahçeler ve Evler” şiirinde işlemektedir: Dağlarca, Çocuk ve Allah (Şiirler), s . 202; Bugünkü dünyamızda çocuk için bırakın bahçenin önemini, evin bile anlamını kaybettiğini belirten Göka’ya hak vermemek mümkün değil: Erol Göka, “Yeni Dünyada Çocukluğun Hâlleri”, Diyanet Aylık Dergi, sy. 237 (Eylül 2010), ss. 34-37, s. 35; Çocuk için ev ve bahçe
kavramlarının önemi için bk. Ali Özbilgen, Çocuğun Ev ve Bahçe Kavramı Gelişimi, Trabzon 1996, Karadeniz Teknik Ün. Yay.
37) Bu kelime dolayısıyla Rabindranath Tagore’un Bahçıvan isimli kitabını hatırlatmak isterim: R. Tagore,
Bahçıvan, çev. Cengiz Durkan, İstanbul 1997, Dergâh Yay.
38) Karakoç, Şiirler-IV (Zamana Adanmış Sözler), İstanbul 1985, Diriliş Yay., s. 57-58; Gün Doğmadan, s. 97.
39) Dağlarca, Çocuk ve Allah (Şiirler), s . 10.
40) “Çocuk dediğin bir eksik yanı olmalı / Ki ilerde vakit alsın iyiliğe.” Karakoç, Şiirler-III (Körfez, Şahdamar, Sesler), s. 124.
41) Gündüzalp, Düşünceler, s. 87.
42) Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikası-I, İstanbul 1959, Yeni Asya Yay., s. 40.
43) Susan Isaacs, Çocuk Bu Meçhul, çev. Muammer Tuncer, İstanbul 1969, Anten Yay.
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tanımakla başlar.44 Çocuğu anlamak, çocuk atlasını hep ruhunda taşıyabilmek ve çocukta buluşmanın anlam haritalarını çizmekle45 mümkündür. Çocuğu ve çocukluğun anlamını bilme çabası, bizleri varoluşun yaşandığı hayatın anlamını derinden idrak etmemizi
sağlayabilecektir.46 Çocuğu tanıyabilmek için varoluşun bilinci, varolmuşluğun bilinci lazımdır. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki çocuğa saygı, onun, yetişkinin küçük bir örneği değil, kendine özgü nitelikleri olan bir varlık olduğunu kabulden sonra başlayabilir.47
Çocuğu anlayabilmek, ancak aşk ile mümkündür. Aşkla donanabilirsek çocuğu anlamaya başlayabiliriz. Çünkü çocuk aşktır. “Çocuğum / sen olduğun için var aşk / aşkındandır dünya”48 Çocuğa saygı, aşktan olmasındandır; aşkın varlığını yaşatmasındandır.
* * *
M. Ruhi Şirin günlüğünde, yolda el sallayan çocuğun yanına yaklaşınca sevindiğini
yazar ve “Çocuklar kendilerine itaat edilmesinden çok hoşlanırlar. Onu ilk defa görüyordum” der.49 Çocukla ilgilenmek, onu ciddiye almak ve paylaşımlarda bulunmak, ona
saygının bir ifadesi olmaktadır. Büyük insanın büyüklüğünün ‘küçük’ insanlarla kurduğu ilişkilerden anlaşıldığını söyleyebiliriz. Çocuğun kalbini incitmeyen kişi, değerli bir
insandır. Saygının sadece büyüklere duyulması algısı, bizleri yanıltabilmektedir. Recep
Nas’ın çocuk eğitimiyle ilgili görüşlerini topladığı kitabına, “İlkem, Çocuklara Saygı Duymak” başlığını vermesi bu çerçevede dikkat çekicidir.50 Onlara değer vererek saygı duyabilirsek, içtenlikle sevebileceğiz. Onları, geleceğin büyükleri olarak görememek ve küçüksemek, aslında kendimizi ve insanları küçümsememizden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, çocuk üzerine düşünmeyen, bütün bir insanlığı da düşünmüyor demektir.51
Çocuğa saygı duymak, onun psiko-sosyal gelişimi gereği, kendisini kendine ve çevresine kabul ettirebilme sınavını verirken, yetişkinlerin bu durumu bilgi ve olgunlukla karşılamaları ve çocuğun yavru kuş misali, kendi kanatları ile uçabilme çabasını anlayabilmeleridir. Bu hassasiyeti, Korczak gibi52, çıkar kaygılarından arınarak yetişkin insanın bir
çocuğa sadece var olduğu için saygı duymayı nasıl öğreneceğini dert edinenler gösterebilecektir.
Çocuklarımızın ayaklarına batacak dikenler, ya ektiklerimizdir, ya da sökmediklerimiz.53 Çocuk hakkını, ilâhî varlığın tecellisi olarak onu anlamaya çalışarak ve ona karşı
sorumluluklarımızı yerine getirerek ödeyebiliriz. Yoksa onlara hak ettikleri bir dünya bı44) Kemal Çakmaklı, Aileler İçin Sosyal Hizmet, Ankara 1991, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yay., s. 5.
45) Şirin, Hayat Gibi (Günlükler), s. 18.
46) Şirin, Dersimiz Çocuk, İstanbul 2006, İz Yay., s. 9.
47) “Çocuklarınız sizin değildir. Onu yaratıcıdan ödünç aldınız.” (Kızılderili özdeyişi)
48) Şirin, Rüya Saati, s. 27.
49) Şirin, Hayat Gibi (Günlükler), s. 13.
50) Recep Nas, İlkem, Çocuklara Saygı Duymak, Bursa 2006, Ezgi Kitabevi Yay.
51) Şirin, Dersimiz Çocuk, s. 7.
52) Janusz Korczak, Bir Çocuk Nasıl Sevilmeli, Ailede Çocuk, çev. Deniz K. Çakıcı, İstanbul 2001, Ütopya Yay.
53) M. Selahaddin Şimşek’ten aktaran Gündüzalp, Düşünceler, s. 32.
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rakamadığımız için her birimiz, Mustafa Ruhi Şirin’in 5 Ekim 2009 Dünya Çocuk Günü
dolayısıyla, yetişkinleri, hakları çalınmış çocuklardan özür dilemeye çağırmasına katılan
Erol Göka gibi54, çocuklardan özür dilemeliyiz.
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ÇOCUĞUN BOŞ ZAMANI DEĞERLENDİRME ve
KÜLTÜRLENME HAKKI
Şükran KILBAŞ

Prof. Dr.
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü

Eski Yunanlılar, çocuğun doğası konusunda çelişkili olmalarına karşın, eğitimi konusunda aşırı tutkuluydular. Okul için kullandıkları kavram, boş ya da serbest zaman idi.
Karakteristik Atina anlayışına göre, uygar bir kişi, serbest ya da boş zamanını doğal biçimde düşünme ve öğrenmeyle geçirirdi. Çocuklar sözcüğü, özel bakım ve koruma biçimleri gerektiren özel bir insan grubunu belirtmek için anlaşıldığında, özel bir yaş kategorisi olarak çocukluğa az ilgi göstermiş olan eski Yunanlıların, çocuk ve genç için kullandıkları kavramlar oldukça belirsizdir. Ancak araştırmalar, Ortaçağ boyunca, çocukluğun kendine özgü doğasının bilinmediğini, çocukların küçük birer yetişkin olarak algılandığını göstermektedir.
Oyun (play) kavramının, eğitimde aynı anlamı taşıyan “paideia” kelimesinden türemiş
olması, rastlantı değildir. Yunanlılara göre oyun, çocukluk çağına hitap eden bir kavramdı. Orta Çağda ise, oyun ve boş zaman etkinlikleri şeytan işi oldukları gerekçesi ile yasaklanmıştı. Aristo ve Plato’ya göre, oyun çocukların yaşamının önemli bir parçasıydı. Oyun
ve rekreasyon, gelişim için olanak sağlıyordu. Rousseau, Froebel ve Schiller, XVIII.–XIX.
yüzyıllarda, oyun kavramının gelişmesinde önemli katkıları olan isimlerden bazılarıdır.
Rousseau, devrim niteliği taşıyan yapıtı “Emile”de, çocukların doğasında bulunan basit
ve barışçıl oyun kavramının açığa çıkarılması ve özgürce uygulamaya konulması gerektiğini söylemektedir. Schiller, Eski Yunanda olduğu gibi, oyunun sadece estetik amaçlı yapılması gerektiğini savunurken; Froebel, oyunun, çocukluk çağındaki gelişimin esaslarından birisi olduğunu söyleyerek, oyuna gelişimsel yönden yaklaşmıştır. Huizinga’ya göre
de, spor olaylarını andıran yasal davalarda izlenen yasa gibi, oyunların da çeşitli örneklerinin gösterildiği gözlenebilir.
Ahlaki seçimler ve davranışlar anlamına gelen etik, insanların en çok arzu ettiği ve değer verdiği şeyleri belirleyerek ahlaki alanların oluşturduğu bir seçim özgürlüğü üzerine
kurulmuştur (Peterson,1976). Etiğin başlıca ilgi alanı, insanların yaşamlarını nasıl sürdürmeleri gerektiğidir. Neyin insan çabasına değer olduğunun ya da “iyi bir yaşam”ı neyin
oluşturduğunu belirlemede felsefi yöntem uygulanmıştır. Etikten ayrılmaz ilişkisi ışığında oyun, boş zaman ve rekreasyona ilişkin çalışma, doğal olarak insanın iyi yaşam arayı-
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şı yolunda hangi değer ve amaçları benimsemesi gerektiği sorusunu da ortaya çıkarmaktadır. Ortega (1941)’ya göre etik inançların, insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini söyleyen pratik sonuçları vardır.
C. Kingsley’e göre, oyunlar sadece fizikselliği içermez, aynı zamanda ahlâki gelişimi de
içerir. Filozof Redmont ise, spor gibi fiziksel etkinlikler içeren oyunların ahlâki karakterin gelişimine katkıda bulunduğunu, vatanseverlik duygusunu güçlendiren etkinlikler ve
duygular gibi duyarlılıkların daha sonraki yaşama ve durumlara aktarılabileceği biçiminde özetler.
XX. yüzyılda rekreasyon etiklerine aşağıdaki sorular yardımıyla yaklaşılmıştır:
Yaşamın mutlak amacı nedir? ve
Oyun, boş zaman ve rekreasyon bununla nasıl ilişkilidir?
En üst yarar; mutlak amacın ve insan varlığının ulaşabileceği yaşamın en üst etiksel
amacı ile eşanlamlıdır. Eğer mutluluk psikolojik bir durumsa, boş zamanın öznel tanımı
ile diğer etkinliklerin mantığı örtüşmektedir. Psikolojik çerçeveden, zihnin en çok seçilen hali boş olandır. Diğer deyişle, bir kişinin soyut olarak yaşadığı bir deneyim, fiziki olarak yaşadığı bir deneyimden daha önemlidir. Diğer yandan, mutluluk ahlaki yönden erdemli bir yaşam olarak yorumlanacak olursa (Adler,1958), boş zamanın içeriği ‘iyi’ olanı da kapsar.
Boş zaman (leisure) ve boş zamanı değerlendirme (recreation), aynı anlama gelmeyen
iki kavramdır ve rekreasyon kavramının sınırları, boş zaman kavramına göre daha belirgindir. Bazılarına göre, boş zaman mutluluğa ulaşmak için bir araç iken; bazılarına göre
de, Tanrıya ulaşmak için geçirilen zamandır. Buna karşın rekreasyon, bir araç olarak daha
çeşitli açılardan ele alınmıştır.
Dinlenme ve uykunun aksine, boş zaman etkinlikleri, insan yaşamının doğal bir parçası ve doğal bir gereksinimi olmayıp; tarihsel süreçte geliştirilmiş bir etkinlik alanıdır.
“Herkes için boş zaman” olgusunun tarih boyunca, bugüne kadar olagelmiş en devrimsel
olgu olduğu ileri sürülebilir. Dünya tarihinin hiçbir döneminde boş zaman, günümüzde
olduğu kadar yaygın değildi.
Amaç, kendi yararı için seçilen, kendi içinde “iyi” olarak tanımlanandır. Araç, amaca
yaklaşma yolunda yarar getireceği için seçilendir. Amaç-araç ise, özünde ve amacında yararlı olandır. “Tamamlayıcı” amaç ise, tüm amaçların bir araya gelmiş halidir. Ve amacın
araca; aracın amaca ve araçların amaçlara dönüşme olasılığına karşın, gelecekteki bu durumun değişimine bakılmaksızın zaman ve mekân dikkate alınarak bunların ayrımı yapılmalıdır (Edel, 1946).
Grazia (1964), oyunun genel olarak araç olduğunu, ancak beyinsel bir etkinlik olarak
amaç olabileceğini öne sürmüştür. Groos’un içgüdüsel davranışlar kuramı da, oyunun
kendi yararı için yapılmasına karşın, nasıl biyolojik gereksinimlere hizmet eden bir mekanizma olduğunu anlatmıştır (Sylvester, 1987).
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Aristo’nun görüşleri teolojik olarak ele alındığında, boş zaman ilahi tefekkür olarak
yorumlanır (de Grazia, 1964). Aksine dinden ayrı değerlendirildiğinde ise, boş zaman doğal yaklaşımlara göre erdemli bir yaşam (Adler, 1951) ve öz farkındalık (Farina, 1969) sunar. Klasik görüşten sıyrıldığında bile, din etkisini daha güçlü biçimde göstererek, boş zamanın ruhsal dünyadaki önemine değinmesiyle kesinlik kazanmıştır.
Aristoteryenler, bir insan dinlenmeksizin işi sürdüremeyeceğinden; rekreasyon, kişinin kendini yenilemesi için gerekli olan bir araç olarak görmüştür. Oyun, boş zaman ve
rekreasyon, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel gücü de artırır.
Felsefi anlamda, boş zamanın psikolojik açıklamasını göz önünde bulundurmalıyız.
İki ölçütü vardır: algılanan özgürlük ve içsel güdü. Sonuç olarak kişi tarafından boş zaman etkinliği olarak görülen her şey, bu anlamda olumludur. Ancak boş zaman anlayışı, her anlayışta olduğu gibi bir nesneye gereksinim duyar. Onlara göre, rekreasyon keyfi
davranışlar olmayıp, mükemmel insan davranışlarıdır.
İnsancıl düşüncenin esasında bireye verilen değer ve onun özgürlüğü vardır. Bu görüşlere yatkın olanlar, kişinin doğasına ve bağımsız kişiliğine, toplumsal işlevleri ve yaşantı birikimlerine önem verirler. Yaşantı birikimi; hem kişiyi tanımlar hem de öğrenme
kaynağıdır.
Var oluşçulara göre, yaşamın ve eğitimin hedefi; özgürlüklerinin farkına vardırarak kişileri özgürleştirmek ve seçimde bulunmanın değerine ilişkin bilinç kazandırmaktır. Başka kişi ya da şeyin kendilerini dışarıdan belirlemesine izin vermeyerek ve kendilerinin dışındaki herhangi bir ahlaki ilke ya da ölçüte aldırmaksızın kişiliği ön plana çıkarmak ve
onu daha çok özgürleştirerek, seçimlerinin kendi sorumlulukları olduğunu bilmeleri gereğini savunur.
İnsanı bir güdüler bütünü olarak gören Varoluşçular, insanın özgür ve seçen yanlarının ihmal edilmesini eleştirerek, insanın isteklerinin belirlenmesi gerektiğini savunmuştur. Çocuğun özgürlüğünü savunan Holt, okulların, düşünmeyen, duyumsamayan, düzene bağlı insan tipine özgü ahlaksal, ekonomik, siyasal ve cinsel değerleri dayatan kurumlar haline geldiğinden beri, insansal işlevlerini yitirdiklerini ileri sürmüştür (Gutek, 1988).
Rogers (1969), “Kendilik Kuramında,” bireyin organizma, yaşantılar bütünü ve özden
oluştuğunu ileri sürmektedir. Gerçek, öz ile ülküsel öz arasındaki ayrım öğrenmeyi gerçekleştirdiği gibi sağlıksız davranışların da oluşmasına yol açabilir.
Anlamı “...insanın erdemleriyle kişiliğinin göz önünde tutulmasından yola çıkarak çok
yönlü yetişmesini, özgürce etkinlikte bulunmasını, yaratıcı güçlerini ve yeteneklerini kullanabilmesini amaçlayan düşünce ve çabaların bütünlüğü” anlamında olan insancıllık;
“insanda merkezini bulan ve insanla bütünleşen bir yaşam ve evren anlayışı” diye tanımlanabilir. Günümüzdeki olumsuz gelişmeler, çıkmazdan kurtulabilmek, öncelikle insanın
kendi öz benliğine ve öz yapısına dönmesi ile olasıdır (Zekiyan, 1982).
“Varlık özden önce gelir” görüşüyle kişinin kendi tanımını belirleyerek bir seçme özYetişkin Bildirileri Kitabı
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gürlüğü olması gerektiğini savunan Varoluşçular, onun, toplumun ideolojik ve toplumsal
yapısı içinde ya da evrenin metafiziksel ya da dinsel yapısında mekaniksel/otomat bir parçası olduğunu kabul etmemektedir. Akıl, insanı tanımlayan esas nitelik kabul edildiğinde özgürlük göz ardı edilmekte; akıl, insanın doğasının esas oluşturucusu ve yönlendiricisi olduğunda ise, insanların seçimlerde bulunamayacağı varsayılmaktadır (Gutek, 1988).
Boş zaman, uyarlanmamız için yeni bir kişilik sağlar. Karl Jaspers’a göre; boş zamanı var oluşun seçeneği olarak tanımlanmasına karşın; boş zamanın, insanın var oluşunun
güvenilir ve biricik yolu olduğu söylenemez.
Ergenlik çağı öncesindeki ilk dönemde, yani varoluş öncesinde çocuk, gerçekte cinsel
kimliğinin farkında olmadığı gibi, bireysel bir kimlikle kaderin varlığından da habersizdir. Öznelliği ve bireyselliği merkeze alan bu eğitimde, sunulan bilgiler ışığında bireyler
iyi-kötü, doğru-yanlış gibi seçimlerde bulunmaları için özendirilmelidirler (Gutek, 1988).
Neill’e göre, çocukluk oyunculuktur ve bu gerçeği bilmezden gelen bir topluluğun eğitimi
yanlış yoldadır. Neill’in bu görüşünü Schiller, belki de yalnız çocukluğun değil, aynı zamanda yetişkinliğin ve yaşlılığın da bir oyunculuk olduğu biçiminde değiştirecekti (Turgut, 1991).
İnsan hakları ve gelişimi
Eski tarih kayıtları arasında insanların boş zamanlarında müzik, resim ve çeşitli spor
etkinliklerini kullandığı görülmektedir. Ayrıca, ilkel kavimlerin yaşantısında da pek zengin boş zaman organizasyonu olduğu belirlenmiştir. Ancak XIX. Yüzyıla kadar bugünkü
anlamda rekreasyon uğraşları, yeterli zamanı, parası ve dinlenme hakkı olan insanlarla sınırlı kalmıştır. O zamanlar, sınırlı sayıdaki insanın ayrıcalığı olan bu etkinlikler; şimdi çoğunluk için bir hak durumundadır ve doğal olarak bu hakkın kullanımı serbesttir.
İnsan hakları kavramı; insanların doğuştan bazı hak ve özgürlüklere sahip olduklarını anlatmak istemiştir. İnsanların kişiliği, onuru ve değeri, hep bu haklarla gerçeklik ve
geçerlik kazanabilirler. Toplum düzenine bağlanan insanlar, doğal özgürlüklerinin toplum düzeni içinde sınırlamasını benimserken, karşılığında bazı haklara da sahip olmaktadır. Hak ve yetki ikilemi, toplum düzeninin temelinde vardır. Toplumu yönetenler, nasıl
ki toplum adına bazı yetkilere sahip bulunuyorlarsa, yönetilenlerden oluşan diğer insanların da, toplum düzenince güvence altına alınmış hakları vardır. Toplum düzeninin temelinde bu hak ve yetki dengesi vardır. Aksi halde, toplum düzeni diye bir durum kalmaz.
Batı kültüründe, İnsan Hakları kavramının esasını dinler arası, sınıflar arası ve ırklar
arası çatışmalar, sömürgecilik ve Hümanizm anlayışı gibi etkenler oluşturur. Batıda insan
haklarının kurumsallaştırılması, sadece mutlakıyetçiliğe karşı mücadelenin yanı sıra, toplumsal barışı kurmaya yönelik çabaların da sonucu olduğunu belirtmek gerekir... Bu açıdan insan hakları, toplumsal barış ve istikrar yönünde can alıcı gereksinimlerin dayattığı
pragmatik bir zorunluluktur (Zubaida, 1994).
Hızla değişen maddi kültür, manevi kültürün değişimini de önemli hale getirir. Maddi
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kültürün gerisinde kalan manevi kültürün yaratacağı kültür boşluğu, yeni kuşakları daha
fazla arayışa sokarak, onları dengesizleştirebilecektir. Oysaki manevi kültürün en önemli
içeriklerinden birisi, insan hakları ve demokrasi kültürü olmak durumundadır.
Başlangıçta, dilek ve istek olarak ortaya çıkan hukuk kuralları, daha sonra hak isteme
biçiminde somutlaşmaya başlar. Prof. Dasgupta, “bir gereksinimin, toplum o gereksinimi
karşılayacak yeterliliğe ulaştığı ve gereksinimin kendisi insanları gelişmeleri ve esenlikleri
için gerekli bir temel oluşturduğu zaman hak haline geldiğini” savunmaktadır. Ancak bu
görüşe katılmayan Unicef (1996)’e göre, insan hakları, gereksinimlerden bağımsız olarak
vardır ve bütün haklar eşit ölçüde dokunulmazdır.
Boş zaman, bir hak ediş değeri taşır. Boş zamanın akıllıca kullanılması, bir gelişmişlik
ve eğitim sonucudur. Aynı zamanda uygarlığın da göstergesi olan rekreasyon, kötü olarak
kullanılmadığı ve insanlığın gelişmesine yardımcı olduğu ölçüde değerlidir.
1973 tarihli 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’nın on dört temel ilkesinden birisi demokrasi eğitimidir. 1983 tarihli İlkokul Ortaokul Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği, eğitici çalışmaların amacı ve öğrencilere kazandırılacak davranışlar
arasında, onların “Demokrasi ilkelerini benimsemiş” kişiler olarak yetiştirilmelerine yer
vermiştir. Ayrıca, öğrencilerin ulusal ve toplumsal yaşama etkin bir biçimde katılmalarına yardımcı olunması da, eğitici çalışmaların bir başka amacı olarak vurgulanmıştır. Bu
nedenle eğitici çalışmalar, öğrencinin okul yaşamının somut gerçekliği içinde demokrasi
kültürünü yaşayarak edinmesi için çok elverişli bir ortamdır.
UNESCO (1988)’ya göre, Avrupa’daki Sosyalist Ülkeleri, Kasım 1985’de Polanya’da
Sosyalist Ülkeler Eğitim Bakanlıkları Konferansında genç kuşaklar için daha geniş yeni
etkinlikler öngörüldü. Her bir çocuğun yetenekleri, tutum ve becerilerinin kendi toplumsal gönenci ve yararına olabilecek biçimde yönlendirilmesi gerektiği görüşü popüler hale
geldi. Eğitsel etkinlikler özellikle buna uygundu.
Modern demokrasi, özgürlük ve özgür zaman konusunda eşit haklara sahip olmak
için orta sınıf aristokrat ve toprak sahiplerine karşı çıkan vatandaşlar ve niteliksiz işçiler
gibi çalışan sınıfların bir ürünüdür. Günümüzde bağımsızlık; özdenetim ve barış ortamına ulaşmak için daha fazla sayıda demokrasiyi bilen, ona inanan bireylere gereksinimimiz
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, 2000’li yıllarda toplumda yeniden bir boş zaman demokrasisi, çalışan toplumun sürekliliği için yeni bir tarihi düzey üzerinde ve güçlü ilişki içinde olmalıdır.
Başlangıçta, dilek ve istek olarak ortaya çıkan hukuk kuralları, daha sonra hak isteme
biçiminde somutlaşmaya başlar. Prof. Dasgupta, “bir gereksinimin, toplum o gereksinimi karşılayacak yeterliliğe ulaştığı ve gereksinimin kendisi insanları gelişmeleri ve esenlikleri için gerekli bir esas oluşturduğunda, hak haline geldiğini” savunmaktadır. UNICEF
(1996)’e göre ise, insan hakları, gereksinimlerden bağımsız olup, bütün haklar eşit ölçüde dokunulmazdır.
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin bu konuda dayanakları vardır:
Madde 24– Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.
Madde 27–1. Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.
Kültürel hakların sınırı; insan haklarının ulaştığı düzey kadar, bir ülkede kültürden
ne anlaşıldığına ve kapsamına da bağlıdır. Değerlendirilmeyen boş zaman, kendiliğinden
kültürsüzlüğü de getirir. Boş zaman; hem bireysel hem de evrensel bir olgudur. İnsan hakları ve çocuk hakları sözleşmelerinde, bu hakların gereken yeri aldığını görmekteyiz. Boş
zaman, bir hak ediş değeri taşır.
Boş zamanın akıllıca kullanılması, bir gelişmişlik ve eğitim sonucudur. Rekreasyon,
aynı zamanda uygarlığın da göstergesi olup, kötü olarak kullanılmadığı ve insanlığın gelişmesine yardımcı olduğu ölçüde değerlidir. Bireysel haklar önemlidir ve kesinlikle karşılanmalıdır. Boş zaman; yetişkin yaşamında kişinin kendisini keşfetmesi ve gerçekleştirmesi için de önemli bir fırsat olabilir.
Okulda yapılan spor etkinlikleri, bazen boş zaman etkinlikleri olarak değerlendirilebilir. Okuldaki oyunlar, sadece fiziksel değil, aynı zamanda ahlâki gelişime de katkıda bulunur. Spor eğitimi; gençliğin hakları ve kurallara uymamaları açısından ve gençlerin sağaltımında şiddeti önlemede eğlence ve sporun değerinin göstermede oldukça önemlidir.
Eğlenceyle okulun ilişkilendirilmesine karşın, eğitimin bir parçası olarak spor, eksik
gözükmektedir. Toplum tarafından beklenen kalıp davranışları genelde kendiliğinden
gerçekleştiren çocuk, ne denli erken yaşta toplumsal davranışlara yönlendirilirse, o denli
erken özdenetim becerisi kazanır. Bu nedenle R.G.Sproul’un sözünü unutmamak gerekir;
“Gençliğe ya kendi zamanına göre hizmet sunulmalıdır ya da hiç.”
Çocuklara tanınan haklar, insan hakları sorununun gündeminde sürekli olarak birinci sırayı almıştır. 1924 yılında Uluslar Topluluğu’nca (Cemiyeti Akvam) Cenevre Çocuk
Hakları Bildirgesi’nin benimsenmiş olması da, bu yargıyı doğrulamaktadır.
Daha sonra kabul edilen 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin
sağlayacağı haklardan öncelikle yararlanacak olanlar da, kuşkusuz çocuklardır. Çocuk
hakları açısından bir dönüm noktası olan diğer bir belge de, Birleşmiş Milletler’in 20 Kasım 1959 tarihli Çocuk Hakları Bildirisi’dir. Bu bildiri, insanlığın kendisinde olan en iyi
şeyi çocuğa verme yükümlülüğünden hareketle, çocukla toplum arasında bir ilişki kurar.
Çocuk Hakları Sözleşmesini Türkiye 14.09.1990 tarihinde imzalamış, 09.12.1994 tarihinde 4058 Sayılı Kanunla ve Bakanlar Kurulu tarafından 23.12.1994 tarihinde 94/6423
sayılı kararla onaylanarak 27.01.1995 gün ve 22184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir... Sözleşme, çocukların “Magna Cartha”sı ya da “İnsan Hakları Yasası“ sayılmaktadır.
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Sözleşmeyi onaylayan ülkelerin, bu haklara, ulusal kaynaklar düzeyinde birinci önceliği tanımada anlaştıkları anlamına gelir. Bugün bile, kapsamı çok büyük ölçüde sanayileşmiş ülkeler tarafından belirlenen uluslararası işbirliği, aslında, milyonlarca çocuğun haklarının yaşama geçip geçmeyeceğinin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir.
UNICEF (1996), doğdukları dünyanın ekonomik açıdan yanlış yönetilmesinin bedelini; sağlık, eğitim, fiziksel ve zihinsel açıdan normal gelişme haklarını yitirerek ödeyen çocukların, bu durumlarına duyarsız kalınmasını çok daha mantıksız sayar. Çocukluğu bir
masumiyet ve zayıflık dönemi olarak görüp, yetişkinlere masumiyeti koruma ve zayıflığı
güçlülüğe dönüştürme görevini veren anlayış, XVII. Yüzyılda ortaya çıkmış ve çocukların
yaşamında birçok değişikliği oluşturmuştur.
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk haklarını 54. madde ile düzenlemiştir.
Madde 31.
1. Taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.
2. Taraf devletler çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye,
dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler.
Öncelikle çocukların, özel ilgi ve yardıma, özel güvence ve korumaya gereksinimleri
bulunduğu esas olup, çocuğun toplum içinde bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi, kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi, yaşama koşullarının iyileştirilmesi, bir takım hak
ve özgürlükleri daha geniş olarak kullanabilmesi... gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi için
uyulacak kurallar sıralanmaktadır (Kırdök, 1998).
Milyonlarca genç için, ciddi sorunlar oluşturmaya ve modern toplumda alkolizm,
uyuşturucu bağımlılığını, cinsel davranışlara ilişkin ahlaki ölçütleri değiştirdi. Bu nedenle rekreasyon yetkilileri, sadece eğlendirmek ve hoşça zaman geçirtmekle ilgilenmekle
yetinemeyip, bunun yerine özellikle avantajsız ve sınırdaki (marjinal) nüfus gruplarının
toplumsal etkinliklerle anlamlı olarak ilgilendirilmesini amaçladılar.
Toplumsal Devlet, toplumsal haklar karşısında sadece karışmama durumu ile yetinmez ve bu hakların kullanılabilmesi için yeni bazı görevler üstlenmektedir. İktisadi ve kültürel haklar, soyut özgürlük yerine, eşitlik ilkesini öne çıkarmakta ve insanların özgürlüklerden yararlanabilmeleri için gerekli olanakların sağlanmasına önem kazandırmaktadır
(Kaboğlu, 1996).
Devlet, saygı göstermekle, herkesin yararlanmasını sağlamakla yükümlü olduğu insan
haklarını ve esas özgürlükleri yurttaşlarına öğretmek ve tanıtmakla, bunun gerektirdiği önlemleri almakla yükümlüdür. Türkiye’de 1961 ve 1982 Anayasaları, kişinin beden ve
ruh sağlığının korunmasını ve insan onuruna yaraşır biçimde yaşamasını sağlayacak hakYetişkin Bildirileri Kitabı
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lar tanır ve devlete de, bunları yaşama geçirmesi için önemli sorumluluklar yükler. 1982
Anayasası, Devletin esas amaçları ve görevleri arasında “kişinin esas hak ve özgürlüklerini toplumsal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal,
toplumsal ve ekonomik engelleri kaldırmak” olduğunu belirtir.
Milli Eğitim Esas Kanunu’nun “Beden... bakımından dengeli ve sağlıklı… gelişmiş, bir
kişiliğe ve karaktere sahip.., yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmek”(1739/2) genel
amacının yanı sıra, yaygın eğitim başlığı altında “boş zamanlarını iyi biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırma” (1739/40) özel amacına da yer verilmektedir. Bu gelişim çizgisinde 1982 Anayasası’nın 58 ve 59’uncu maddelerinde “gençliğin korunması ve yetiştirilmesi” ile “sporun geliştirilmesi” görev ve sorumluluğu da devlete verilmiştir.
Çocuklar erken yaşta, demokratik değerlerden insana saygı, hoşgörü, adalet gibi kavramları örneklerde, öykülerde, kendileri için basitleştirilmiş tarih bilgilerinde okuyup
kavramaya çalışırlar. Tüm bunlar, çocuğun zihninde canlanıp, biçimlenir ve kendine bir
örnek oluşturur. Bu örneği oluştururken de etrafında kendine yakın bulduğu ve sevdiği
bir yetişkinle eşleştirir (modelleme). Yani aklındaki kişinin karakteristik özelliklerinin yakınındaki bir kişide olduğunu düşünür. Genelde model olan bu kişi, küçük yaşlardaki çocukların ailesi içindeki bir birey olabilirken, okula giden çocuklar için ise, öğretmen olmaktadır. Diğer yandan rekreasyon ortamlarındaki önderler de bu konuda çok etkili modeller oluştururlar.
Demokratik bir ortamda bulunan çocuk, demokrasiyi ve demokratik bir ortamı yaşamakta olduğu için çok şanslıdır. Çünkü bu demokratik ortamda, demokrasi anlayışında seçme özgürlüğü, yeni düşüncelere açık olma, etkili ve doğru karar verme, azınlıkların seçme, seçilme ve kendi haklarını bilerek bu haklarını savunma, basın, din ve vicdan,
düşünceyi açıklama özgürlüğü ve akademik özgürlük gelecektir. Doğal olarak, tüm bunların gerçekleşmesi için çocuğun demokrasiyi yaşabileceği rahat bir ortamın sağlanması,
ilk ve temel koşuldur.
Çocuklar ve gençler, vatandaşlığa ilişkin pek çok şeyi okul dışında, daha iyi ya da daha
kötü biçimde öğrenirler. Toplumsal-ekonomik düzey hiyerarşisi, çocuklara katılımcı düşünceleri öğrenmeye ya da öğrenmemeye zorlar.
Demokrasi denince akla gelen Eski Yunan ve Romalılara ilişkin değerlere takılıp kalmamalı, aynı zamanda yeni kurum ve değerlerin gelişimi ve tamamlanması için yapılması
gerekenler de desteklenmelidir. Çünkü toplumlar gelişip değiştikçe, insanların değer yargıları, gereksinimleri ve toplumsal kurum ve kuruluşlar da değişmek zorunda kalmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların gelişimi, toplum gönencine ilişkin çalışmaları desteklemeli ve yardımcı olmalıdır.
Kültür bir bakıma, iş ve eylem esasına dayanan insanın ikinci doğasıdır. İnsanlar, özgür eylemleri sonucu kültür yaratırlar. Kültür; insanların doğal güçlerin baskı ve etki-
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sinden kurtulmalarını ve özgür bir toplumsal yaşama sahip olmalarını olanaklaştırmıştır. Ayrıca, demokratik düşüncelerin doğmasında ve demokratik yaşamın geçekleşmesinde rol oynamıştır. Demokratik rejimler, ilk önce kültür ve uygarlık düzeyleri yüksek olan
çevre ve toplumlarda gelişmiştir.
Kültür, toplumsal bir olgu olduğu kadar, aynı zamanda bir sistemdir. Toplumsal sistem, üyelerinden her birinin, birbirlerine, dışarıdakilere ve genel olarak dünyaya karşı
haklarını, ödevlerini, toplumsal konum ve işlevlerini rollerini ve uygun davranışlarını ayrıntıları ile tanımlayan, yürürlüğe konmuş, zorunlu bir yasa kuralları takımına, ceza ile
yaptırılmamış yasak eylemler ve ilişkiler takımına sahip bulunan örgütlenmiş bir grup demektir. Örgütlenmiş grup, açıkça farklılaştırılmış ve tabakalanmış bir topluluktur.
Boş zaman; kişinin etkin ya da edilgin biçimde, günlük olağan gereksinimler dışında, başka uğraşlara fırsat bulduğu zaman dilimidir. Boş zaman; günün 24 saatinden, iş,
uyku ve diğer olağan gereksinimlere ayrılan zamanın sonrasında kalan ve kişinin istediği
gibi değerlendirebileceği zaman olduğundan, süresi de değişiklikler gösterir. Boş zamanın
kullanımı açısından aşağıdaki klasik sınıflamayı yapabiliriz:
1. Esas ve zorunlu gereksinimler için ayrılan zaman (uyku, temizlik, giyinme ve yemek yeme vb.)
2. Çalışma, bağlı etkinlikler ve görevler için ayrılan zaman (iş, yolculuk, ödev, öğrenim süresi vb.)
3. Çalışma dışı ya da rekreasyon etkinlikleri için ayrılan zaman (eğlence, spor, dinlenme vb.)
Yabancı terminolojide, bir hastalıktan sonra eski haline gelmek, tazelenmek, yorgunluğu giderek eski iş ve başarısını kazanmak anlamlarına gelen rekreasyon, zamanla eğitime de girmiş ve bir anlamda insanların boş zamanlarının değerlendirilmesini ifade etmeye başlamıştır.
Rekreasyonda oyun; kimi zaman bir spor türü, kimi zaman basit uygulama, bir eğitsel
oyun, kimi zaman bir dans, folklor, bir tiyatro, kimi zaman da bütünüyle insanın yaratıcılığına dayanan farklı bir etkinlik olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Gençler kendilerini değerli bulma ve bağımlı olabilme konularında, gelişimsel gereksinimlerini karşılamada okulun başarılı olamadığı; bazı öğrencilerin, okuldan özellikle
spor ve rekreasyon olanakların arttırılmasını beklemektedir. Öğrenciler, rekreasyon ile
olanaklar arasında denge kurulması gerektiğini belirterek, okulu bir öğrenme ve rekreasyon merkezi olarak görme isteklerini dile getirdiler (Poole,1983).
Erikson (1968), gençlerin kendilerini toplumsal yaşamda bir aktör yapan, etkileyici
ve başarılı duyumsatan bir kimlik arayışında olduklarını ifade ediyor. Üzerinde çalışılan
okul dışı etkinlikler, gençlere böyle bir kimlik kazanma şansı veriyor.
İnsan, özsel niteliklerini insan olarak kendisinde topladığı anda, yabancılaşmaktan
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kurtulacaktır. İnsanın, özünü; irade, akıl ve sevgiyle kavraması gerekmektedir. Yabancılaşma, ancak bu yolla aşılabilecektir. Durkheim’a göre de, bunalımın temelinde değer sistemlerinin ve toplumsal normların, insanların davranış ve isteklerini yönlendirici ve belirleyici özelliğini yitirmesi yatmaktadır (Tolan, 1993).
Okuldaki eğitsel etkinlikler kadar okul dışındaki eğitsel ve rekreasyon etkinlikleri de
öğrencinin gelecek yaşamdaki sorumluluklarını ve başkaları ile çalışma deneyimini erken yaşta öğrenciye öğreten ve bundan gelecekteki toplumsal yaşantıları için yarar sağlama olanağı veren etkinliklerdir. Eğitsel etkinlikler, öğrencide grup duygusunu geliştirmek
ve birlikte çalışma ve başarma anlayışı kazandırmak esasına dayalıdır.
Sınıftaki öğrenmeler zorunluluk karakteri gösterirken, eğitsel etkinlikler öğrencinin
kişisel istemlerinden özveride bulunmaksızın kendi istemleri ile seçtiği rekreasyon deneyimi ile gevşeme eğilim ve ilgilerini içerir. Bu süreç aracılığı ile öğrenciler bir yandan yorgunluklarını atarken diğer yandan da kişiliklerini güçlendiriyorlar. Ayrıca yaşamda etkin
tutum almayı, bilinçli çalışma disiplini, insan ilişkilerini ve toplumsal refahın bilincinde
olmayı öğreniyorlar. Ancak Türkiye’de araştırmada özellikle öğretmen ve yöneticilerin bu
etkinliklerin öğrenci kişilik gelişimine ve toplumsallaşmasına katkısının bilincinde olmadığını göstermektedir (Kılbaş, 2010).
Okul birimlerinde yapılan çeşitli çalışmalar, buralardaki yabancılaşma boyutunu ortaya çıkaran araştırmalara göre, öğrenciler; yalnızca başarı notlarına göre değerlendirilmeleri, kılık ve kıyafetlerinde söz sahibi olamamaları, gelecekleri üzerinde söz sahibi olamamaları, toplumsal ve kültürel çatışma yaşamaları, fiziksel etkinlik gerektiren derslerin azlığı yüzünden yabancılaşma belirtileri gösterdikleri saptanmıştır. Günlük yaşamda her kesimden insanların karşılaşabileceği yabancılaşma sorununun ortadan kaldırılması oldukça zor olabilir. Ancak bunun etkisinin azaltılabilmesi için rekreasyon etkinliklerinin önemli etkisi olabilir. Araştırmalar, rekreasyon etkinliklerinin insan sağlığına ilişkin olumlu etkileri olduğunu belirlemiştir. Bu etkiler, göz önüne alındığında psikolojik bir
durum olan yabancılaşma üzerine de olumlu etkileri olması beklenebilir.
Oyun, boş zaman ve rekreasyon kavramlarının ele alınması için özgürlüğün varsayımı önemlidir. Bu nedenle, değer, araç ve amaçlar; özgürlüğün ve insanların öz değerlerini özgürce dile getirebildikleri: oyun, boş zaman ve rekreasyon kompleksine ilişkin çalışmalarda esas öğelerdir. Böylece, değerler ve seçimler, etik dünyasında oyun ve rekreasyonun yerini alır.
Oyun, bir eğitim aracıdır. Öncelikle esas eğitimin bütün dallarında ve beden eğitimi
ve sporda oyun, hem öğretim yöntemi hem de öğretim aracıdır. Eğitimde kişi düşünerek öğrenmez. Çeşitli durumlarda oluşan deneyimlere göre öğrenme gerçekleşir. Gerçek
durumlardan örneklenerek oluşturulan oyunlar, çocukların gerçek yaşamda karşılaşacağı durumlarda yapması gerekeni ortaya koyan bir eğitim yoludur. Oyunları öğretim aracı olarak kullanmanın bir başka yararı da, öğretmenin rolünü başat ya da üye konumundan uzaklaştırmasıdır.
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Oyun, çocukluğun yakışığı olduğu kadar, gereğidir de. Çocuk, yaşamı oyun içerisinde tanır. Aileden getirmiş olduğu özellikleri oyunda test eder, biçimlendirir. Almış olduğu
eğitimi oyuna yansıtır. Aile ortamında her istediği yapılan, bir dediği iki edilmeyen çocuk,
başlangıçta oyun oynamakta zorlanır. Bencil davranır, paylaşmaya yanaşmaz, çabuk küser,
mızıkçılık eder, zora gelince büyüklere şikâyete gider. Başlangıçta belli bir düzeye kadar bu
davranışlar normal olmakla birlikte, bazı çocuklarda çok belirgindir. Bu, özellikle de ev dışında az oyun oynayan çocuklarda sıklıkla görülür. Böyle çocuklar, uzun süre başkalarının
oyunlarım izlerler, oyuna katılmazlar. Sürekli oyun dışında kalan ya da hep yalnız oynayan
çocuk, grup oyunlarında ciddi bir uyumsuzluk gösterir. Birincil derecede etkisi olan oyun
ve rekreasyon; bireye sorumluluk, gurur ve güzellik gibi özellikler kazandırır.
Oyun içerisinde bencil ve saldırgan davranışlarda bulunan çocuk, ya ana babasının tutumunu oyuna yansıtıyordur ya da evinde sindirilen, kısıtlanan bir çocuktur. Oyunda hep
edilgin kalan ve başkalarını izleyen çocuk ise, bağımlı yetiştirilmesini yansıtıyordur. Sonuç
olarak, kazanılan olumlu-olumsuz nitelikler oyun içerisinde sınanır. Oyun, kazanılan olumlu niteliklerin pekiştirildiği; olumsuz niteliklerin de değişime uğradığı bir deneme alanıdır.
Okullarda rekreasyon etkinlikleri eğlendirebilir, motor ve toplumsal becerilerin gelişmesine olanak sağlayabilir ya da grupla iletişim başlığına hizmet edebilir. Gençlik önderleri, gençler için, onların duygusal ve moral durumlarının iyileşip gelişebileceği olumlu ve kalıcı yaşantılar sağlayacak programlar geliştirirken, aynı zamanda bu programların
gençlerin baş kaldırma duygularına fırsat veren, dengeli biçimde bütünleştirilmiş yaratıcı
etkinlikler olarak düzenlenmesine dikkat etmelidirler
Rekreasyon etkinlikleri, sadece örgün eğitimin bir parçası olmayıp, aynı zamanda
yaygın eğitimin de ilgi alanlarına giren bir konudur. Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 40.
maddesine göre, Yaygın Eğitimin özel amaçlarından biri de, vatandaşlara boş zamanları iyi biçimde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmaktır. Bu açıdan, Halk
Eğitimi kurs ve uygulamaları; aynı zamanda çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını değerlendirdikleri etkinliklerdir. Bu nedenle boş zamanın olumlu olarak değerlendirilmesini kamuoyunda tanıtmak, yetişkin eğitiminin amacı ve görevidir.
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MÜZELERİN EĞİTİM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERDEKİ YERİ:
ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ MÜZE EĞİTİM ATÖLYESİ
Asuman ALPAGUT

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

ÖZET
Her çocuğun hakkı olan “Eğitim”, çağımızın gereği olarak sözel ve sembolik ağırlıklı değil, görsel ve yaşantıya dayalı olmalıdır. Ezberciliğe tamamen karşı çağdaş eğitim sisteminde, öncelikle bireylerin gelişmesi amaçlanmakta, hayal gücünün, yaratıcılığın gelişmesi ön planda tutulmaktadır. Çocuklarda hayal gücünün, yaratıcılığın ve estetik duygunun gelişmesini sağlayan müzeler, yaşantıya dayalı eğitim faaliyetleri ile öğretime destek
olmanın yanı sıra öğrencilerde toplumsal ve kültürel bilincin oluşmasını sağlayabilmektedirler. “Sergileyen” müzecilik anlayışından “Eğiten” müzecilik anlayışına doğru bir dönüşümü yaşayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, uzun yıllardır sürdürdüğü eğitim faaliyetlerini çağdaş müzecilik anlayışı ile daha sistemli ve etkin olarak yürütebileceği “Eğitim
Bölümü ve Eğitim Atölyesi” ile eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, müze- çocuk- okul, müze eğitimi.
1. Giriş
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 28. ve 29. maddelerince de onaylandığı gibi, her çocuk eğitim hakkına sahiptir. Çocuğun alacağı eğitim, onu özgür bir toplumda faal bir yetişkin yaşam için hazırlayacak, kişiliğinin, becerilerinin, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyecektir (www.cocukhakları.gov.tr).
Her çocuğun eşit olarak sahip olduğu eğitim, geniş boyutlu bir kavramdır ve insanı düşündürmeye yönelik çabaların tamamı olarak, insanları geleceğe hazırlayan en etkin değişim aracıdır. Yaşadığımız çağın gereği olarak bu değişim aracının uygulama anlayışı da değişmiş, geçmişten gelen geleneksel eğitim kalıpları yıkılarak, sözel ve sembolik
ağırlıklı öğretimin yerini, görsel ve yaşantıya dayalı öğretim almıştır(Onur, 2000: 47; Paykoç ve Baykal, 2000: 103). Çağdaş öğrenme kuramına göre öğrenme, bireyin aktif olmasını, uygulama yaparken aynı zamanda uyguladıkları üzerinde düşünüp bunları anlamlı
hale getirmesini, dilini kullanıp sosyal bir faaliyette yer almasını kapsamaktadır (Paykoç,
2003: 49). Bundan dolayı didaktik bilgi aktarımı ve ezbercilik anlayışından uzaklaşarak,
eğitimde farklı bakış açılarına ve aktif katılımın yer aldığı yaşantılara dayalı metoda ön-
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celik verilmelidir. Öğrenen insanın gözüyle öğrenme sürecine ve yaşama bakmanın, insanın öğrenme stillerinin ve stratejilerinin öğrenmedeki önemi ortaya çıkmıştır. Günümüzde yeteneğin çok yönlü bir özellik olduğu, sadece sözel ve mantıksal-matematiksel olmadığı, ayrıca pratik, müzik, fiziksel, doğa, sosyal-iletişimsel ve özbenlik yeteneklerinin olduğu ve öğretimin/eğitimin de bu yeteneklere uygun olarak bütünlük göstermesi gerektiği bilinmektedir (Paykoç ve Baykal, 2000: 102).
Çağdaş eğitim uygulamaları, her türlü bilimsel öğretim malzemelerinin kullanıldığı,
farklı öğretim yöntemlerinin uygun biçimlerde programlara konulduğu ve işlerlik kazandığı, sadece okulda değil okul dışında da etkin biçimde devam edebilecek nitelikte olmaya başlamıştır. Bu amaçla müzeler, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkesinde daha çok eğitim amaçlı örgün ve yaygın eğitim kurumları gibi aktif öğrenmenin
gerçekleştirilebileceği bir öğrenme ortamı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Buyurgan
ve Mercin, 2005:10). Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun
24.01.2008 tarih ve 2 nolu sayılı yazıları ile müzelerin eğitimde daha etkin ve verimli bir
şekilde kullanılabilmesi, hem fen hem de sosyal bilimler alanlarına ait ders programlarının müzelerde eğitimi resmileştirilmiştir. Dolayısıyla müzelerin artık nesnelerin korunduğu ve sergilendiği yerler olmadığı, bir eğitim kurumu da olduğu tüm dünyada kabul
görmüştür.
Eğitimde aktif katılım ve görsel eğitim araçlarının benimsenmesi ile birlikte müzelerin aktif öğrenmeye verecekleri katkıların keşfedilmesi, eğitim-müze işbirliğini en iyi biçimde açıklayan “müze pedagojisi” kavramını ortaya çıkarmıştır (Paykoç ve Baykal, 2000:
102). Genel olarak müze eğitimi olarak bilinen müze pedagojisi, temel eğitimde ve yaşam
boyu eğitim sürecinde yaşantılara dayalı çok yönlü öğrenme ve yaşam alanları olarak müzelerin etkin kullanımı kavramını içermektedir (Adıgüzel, 2006: 34). Müze pedogojisinin önemi, eğitimde beş duyuyu kullanarak, araştırarak, keşfederek, etkinliklere katılarak
daha etkili ve yaşantılara dayanmasından kaynaklanmaktadır.
Müzeler, özellikle çocuklarda hayal gücünün, yaratıcılığın ve estetik duygunun gelişmesini sağlayarak; nesnelere bakmak, nesnelerle çalışmak, karşılaştırma yapmak, anımsamak, ilişki kurmak, sınıflandırmak, sorgulamak, somut gözlemlerden soyut kavramlara geçmek, bilinenden bilinmeyene uzanmak, belirgin gözlemlerden genellemelere ulaşmak gibi birçok farklı yöntem ile düşünmenin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Sınıf ortamında, geleneksel öğretim biçimleri ile zorluklar yaşayan ve öğrenmeyi zor bulan bazı öğrenciler, müze ortamında nesneler ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla daha kolay öğrenebilirler (Hein, 1998 s. 151). Çünkü müzede eğitim derse değil yaşantıya dayanan bir öğrenme türüdür (Onur, 2000: 27). Bu anlamda müzelerimiz, eğitimde yeni öğrenme yollarından biri olarak kullanılması gerekmektedir. Kuşkusuz son yıllardaki görüşler de müzelerin okul dışı etkinliklerde yaygın olarak kullanılabileceği öğrenme ortamı olduğu yönündedir. Hatta gelişmiş ülkelerde müzeler, öğrenme mekanlarından çok yaşantı mekanları
olarak görülmektedirler (Mey, 2008: 104).
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Müzedeki öğrenme, not alma sınıf geçme gibi örgün eğitimin belli bir derecelendirme
sistemi gerektirmediğinden ve öğretim kademeleri ile sınırlı olmadığından çocuklara özgür bir ortam sunarak tüm yaşam boyu devam edebilir. Çünkü müze bir insanın her yaş
döneminde, ona tüketebileceği olanakları sunar. Okul öğretiminde güçlenen sözlü beceriler, müzenin sunduğu etkinliklerle desteklenebilir. Öğretmen, öğrencilerin hiç rastlamadığı ya da duyularıyla hiç tecrübe etmediği olgular hakkında konuşarak, öğretimi kolayca
soyut hale getirebilir. Müzede ise çocuklar görür, dokunur, koklar ve araçları kullanabilir
(Seiden ve Hudson, 1999: 21). Örneğin ders kitapları taş devri insanlarının yaşam biçimleri hakkında bilgi edinmemizi sağlayabilir, ancak taş devrine ait taş aletler yapmak, aletleri kullanarak o dönemi yaşayıp öğrenmek bilgilerimizi daha kalıcı hale getirecektir. Burada drama yönteminin yeri ve önemi çok büyüktür.
Müzeler sadece okul gruplarının eğitim etkinliklerinin yapıldığı mekanlar olarak da
algılanmamalıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 31. maddesine göre çocukların dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma
hakkına sahip olduğu belirtilmektedir ( www.cocukhakları.gov.tr). Çocuğun boş zamanını kendisini geliştirme ve akılcı eğlence ile harcamasında, müzelerin rolü oldukça önemlidir. Müze eğitiminin boş zamanların değerlendirilmesi ve eğlenme kavramlarıyla yakın
ilişki içinde olması, çocuğun dinlenme kültürel ve sanatsal yaşama katılma hakkının gerçekleştirebileceği bir mekan olma özelliğini de taşımaktadır (Onur, 2000: 27). Çocuklar
müzede geçirecekleri kaliteli zaman dilimini, sadece okul gruplarıyla değil aileleri ve arkadaşlarıyla da gerçekleştirebilirler. Çünkü müzeler, özellikle ailelerin çocuklarıyla bütüncül ve ticari olmayan bir çevre içinde birlikte olma şansı verir (Adıgüzel, 2006: 36).
Gerek toplumların sahip olduğu tarihsel, kültürel ve doğal mirası koruma, gerek bu
mirasın toplum tarafından eğlenilerek öğrenilmesini sağlayan “Müzeler”, toplumun ve
onun gelişiminin hizmetinde olan halka açık, insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden,
materyallerinin üzerinde araştırma yapan, toplayan, koruyan bilgiyi paylaşan, inceleyen
ve bu materyalleri eğitim amacı ile topluma estetik zevkler verebilme doğrultusunda sergileyen kar düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan kuruluşlardır (Ambrose ve Paine,
1993: 8). Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından yapılan müze tanımından da
anlaşacağı üzere birer kültür ortamı olan müzeler, bir yandan konusu gereği topladığı,
depoladığı, arşivlediği, koruduğu eserlerle kültür ortamı olma işlevini gerçekleştirirken,
diğer yandan sergileme, atölye çalışmaları vb. yollarla ziyaretçi ile iletişim kuran eğitim
merkezleridir (Gerçek, 1999: 1-12). İnsanı kültüre ve sanata yakın etmek, yerel, bölgesel ya da ulusal kültürleri değerlendirmek, araştırmak ve toplumu kültürüyle tanıştırmak
müzelerin en önemli işlevleri arasındadır.
Çocuklar, ülkesinin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin neler olduğunu,
hangilerinin nasıl ve hangi nedenlerle yok olduğunu, bilim, tarih ve kültür açısından önemini en kolay ve kalıcı şekilde müzelerde öğrenir. Çünkü müzelerde yer alan her bölüm
görsel, işitsel ve sözel iletişim ile canlı bir laboratuar ortamı niteliğindedir. Müze kolekYetişkin Bildirileri Kitabı
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siyonunda yer alan her objenin kendisi, eğitimin ilk temelini oluşturur. Müze eğitiminde
kullanılan diğer yardımcı materyaller (yazılı, görsel, işitsel, üçboyutlu vb.) ve atölyeler ise
müze eğitiminin taşlarını oluşturur.
Ülkemiz, tarihsel, kültürel ve doğal kaynaklar yönünden zengin ve çok çeşitli kültürlerle sürekli etkileşim halinde olmuş bir ülkedir. Bu kadar büyük bir zenginliğin tanınması, geliştirilmesi ve korunması da ancak tarih, kültür ve doğa bilincinin oluşturulması ve
bu bilincin sürdürülebilmesi ile mümkündür. Tarih ve kültür bilincinin en iyi şekilde verileceği mekânların başında gelen müzelerin, “eğitimde ben de varım” diyebilmesi için çağın kendisine yüklediği, müzenin eğitim işlevini yerine getirmesi gerekmektedir. Müzeler,
yapacakları eğitim faaliyetleri ile öğretime destek olmanın yanında, öğrencilerde doğal ve
kültürel varlıkları koruma bilincinin geliştirilmesini sağlayabilmektedirler.
Özellikle çocukların kültürel ve hayat becerilerine dayalı eğitim programlarının sağlanarak, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanıması, benzerlik ve farklılıkları anlaması, çevresini ve kültürünü koruma bilinci edinmek
için ortaya çıkan müze eğitimi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin en önemli işlevlerinden birisidir.
2. Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim birimi ve eğitim etkinlikleri
Müzede öğrenmenin temel amacı çocuğun bütün duyularını kullanmasını sağlayarak,
el, beyin ve göz üçlemesinden doğacak el becerisinin, ona uygun doğal ortamda bütün çocukları eşit bir ortamda eşit bir eyleme sokmaktır (Adıgüzel, 2000). Bu bağlamda günümüzde müzelerin eğitim işlevi, çok etkili ve önemli bir hale gelmiştir. Geçmişte bu işlev
daha çok ziyaretçilerin müze gezerken bilgi aldıkları doğal bir eğitim süreci ile sınırlı iken
günümüzde artık müzelerin bu rolü kendi akışına bırakmadığı hatta eğitim işlevini örgün
ve programlı bir biçimde yerine getirmeyi amaçladığı görülmektedir. Bu amaca uygun
olarak da gelişmiş ülkelerin müzelerinin bünyelerinde eğitim bölümleri kurulmaktadır.
“Sergileyen” ve “gösteren” müzecilik anlayışından “paylaşan” ve “eğiten” müzecilik anlayışına doğru dönüşümü yaşayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışı ile bünyesinde bir “eğitim bölümü” oluşturmasının gerekliliği, IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi’nde sunulan “Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Seksiyonu Projesi”nde
yer almıştır (Akyol ve diğerleri, 2004: 437). Uzun yıllar önce müze bünyesinde ve okullarda düzenlenen konferans ve seminerler ile başlayan Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim etkinlikleri günümüzde, Müze Müdürlüğü’ne bağlı bir birim olarak çalışan “Müze
Eğitim Birimi” (Denizli vd., 2007: 37) tarafından müze eğitiminin amaç ve programları
doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye başlamıştır.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sunulan eğitim programı, temelini iki ana iletişim
yönteminden olan; uzaktan öğrenme ve yüz yüze öğrenme yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir (Hooper-Greenhill, 1996’dan aktaran Onur, 2003: 10) (Şekil 1). Özellikle uzak256 |
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tan öğrenme yöntemleri olan gösterimler, sergiler, yayınlar, videolar ile yüz yüze öğretmede kullanılan elle yoklama, çizim yapma, konuşma, drama, atölye ve konferanslardan yararlanılmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim etkinlikleri; randevulu olarak gelen okul öncesi ve okul sonrası yaş grubu öğrencileri ile gerçekleştirilen günlük çalışmalar, müze-okul işbirliği ile gerçekleştirilen proje tabanlı eğitim çalışmaları, atölye çalışmaları, yayınlar, video gösterimleri, seminer, konferans, sergiler, konserler vb. şeklindedir.
MÜZELERİN EĞİTİM YÖNTEMLERİ

KİŞİLERARASI İLETİŞİM

KİTLE İLETİŞİMİ

YÜZYÜZE ÖĞRETME
YOLUYLA EĞİTİM

UZAKTAN ÖĞRENME
YOLUYLA EĞİTİM
- GÖSTERİMLER
- SERGİLER
- YAYINLAR
- VİDEOLAR
- ÖĞRETMEN TAKIMLARI
- ÖDÜNÇ VERME HİZMETLERİ
- GEZİCİ MÜZE

- ELLE YOKLAMA
- ÇİZİM YAPMA
- YAPMA
- KONUŞMA
- DRAMA
- KONFERANSLAR
- ATÖLYELER

MÜZEDE
TOPLUMDA

Şekil 1: Müzelerin Eğitim Yöntemleri (Onur, 2003: 11)

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilen müze eğitiminde, çocukların büyük gruplar halinde alelacele gezerek, sadece dinle ve not al yerine, müze koleksiyonundan ve yardımcı materyallerinden en verimli şekilde yararlanarak, soru sorması ve gördüklerini kendisinin yapması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda çocukları pasif dinleyici konumundan kurtararak onlarla iletişime geçmeleri sağlanmaktadır.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki eğitim programlarının amacı, gruplara sadece
“Anadolu Uygarlıkları” konusunda bilgi vermek olmayıp; gerçekleştirilmeye çalışılan eğitim ortamı ile özellikle çocukların ve gençlerin düş gücü ve yaratıcılıklarının arttırılması, geçmiş ve günümüz kültürleri arasındaki fark ve benzerliklerden yola çıkarak yeni bilgiler üretmeleri ve soru sorma ihtiyacının oluşturulmasıdır. Müzenin en önemli hedeflerinden biri de çocuklara müzeye gitme fikrini sevdirmektir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredatta bulunan ve Müzeler Haftası ile sınırlandırılmaya çalışılan müze gezisinden çok, müzelerin ilk ve ortaöğretim ile üniversite eğitim programlarında yer alan derslerin bir kısmının uygulama alanı olarak sürekli kullanılmasıdır (Denizli vd, 2006: 39). Derslerin müze ortamında uygulamalı olarak yapılmasının istenmeYetişkin Bildirileri Kitabı
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sindeki amaç kurumsal bilgilerin dokunulabilir ve canlı kalmasını sağlamaktır. Anadolu
Medeniyetleri Müzesi gerçekleştirmekte olduğu birçok etkinliklerle gerek örgün, gerekse yaşam boyu eğitim sürecinde yer alan ziyaretçisi ile bir kez değil birkaç kez buluşturma arzusundadır.
Çocuklar, gelişimlerinin her basamağında öğrenmeye açıktırlar. Doğaları gereği öğrenme ve keşfetme arzusuyla dolu olduklarından, açık bir belleğe ve içten gelen yaratıcı
düşünceye sahiptirler (Abacı, 2003: 11). Bu nedenle okul grupları, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle okul öncesi ve okul sonrası yaş grubundaki çocuklara, müzede yer alan eserlerin anlamlarının daha anlaşılır hale getirilmesi için “Müze Eğitim Bölümü” tarafından hazırlanan eğitim faaliyetleri günlük, haftalık ve
aylık olarak programlanmaktadır.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin hedef grupları, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklardan üniversite öğrencilerine, engelli, madde bağımlısı, yetiştirme yurtlarında kalan çocuk ve gençlere kadar uzanan geniş bir ziyaretçi görüntüsünü kapsamaktadır. Gerek günlük müze gezi programı gerekse belli bir temaya bağlı çalışmalarda müzeye gelen okul ya da etkinlik gruplarında yer alan, farklı yaş ve eğitim seviyesindeki çocuklar bir birey olarak algılanılarak, birlikte hareket etme, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını devreye sokarak karşılıklı soru-cevap yöntemiyle iletişime geçilmektedir. Bilindiği
gibi çocuğu dinlemek çocukla konuşmak kadar iyidir. Açık iletişimin olduğu ortamlarda çocukların duygusal ve toplumsal açıdan daha olgun oldukları (Onur, 2000: 23) görülmektedir.
Müzede gerçekleştirilen günlük programların dışında gerçekleştirilen çalışmaların
tümü müstakil bir proje kapsamında ele alınmaktadır. Belli bir temanın ele alındığı eğitim faaliyetlerinde öğrenciler, hem müzede daha fazla zaman geçirerek Anadolu Uygarlıkları konusunda daha kalıcı bilgiler edinirken, hem de müze ve eğitim atölyesinde gerçekleştirdikleri çalışmaların ürünlerini Müze’de sergileme fırsatı bulabilmektedirler. Böylece yaptıkları çalışmaların ürünlerini müzede sergilendiğini gören çocuklar, hem kendi
hem de arkadaşlarının yaratıcılıklarının değerini anlamaktadırlar.
Eğitim Gönüllüleri Vakfı Nusret Arsel Etimesgut Eğitim Parkı ile birlikte gerçekleştirilen; 2004 yılında “Benim Gözümle Anadolu”, 2005 yılında “Arkeolojik Kazıdan Bir Gün”,
2006 yılında “Çocuk Elinden Antik Dönem Takıları”, 2007 yılında “Çocuk Düşüyle Mozaik Çalışması”, 2006 tarihinde TÜBİTAK Bilim-Çocuk VI. Buluş Şenliği’ne Bilim Atölyelerinden, “Arkeolojiyle Uğraşalım” konulu yaz okulu çalışması, 2007 yılında İDV Bilkent İlköğretim Okulu sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen “Anadolu Medeniyetleri Müzesini Çocukların Gözüyle Çocuklara Tanıtmak” ve “Uygarlıkların Dev Kitabı” konulu projeler1 , 2008 yılında Frig Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan “Çocuklarla Frig Esinti1) “Proje Okul Koordinatörleri; Şükran Şahin (İDV Özel Bilkent İÖO ve Lisesi resim öğretmeni), Mürşide Kılıç (İDV Özel
Bilkent İÖO ve Lisesi resim öğretmeni) ve Serpil Tuti (İDV Özel Bilkent İÖO ve Lisesi resim öğretmeni)”
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leri” isimli koreografik defile2 ,belli başlı bir kaç proje arasındadır. Ayrıca MDGF; Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içerisinde “Doğu Anadolu’da Kültür Turizmi İçin İttifaklar Birleşmiş Milletler Ortak Programı”, farklı BM kuruluşları tarafından eş zamanlı olarak yürüttükleri proje ile Kars ve Erzurum’da başlattıkları “Çocuk Müze Odaları” UNICEF, Kültür ve Turizm Bakanlığı, SHÇEK ve Ankara Üniversitesi tarafından sürdürülen en önemli Müze Eğitim modülü oluşturma çalışmasıdır. Bu proje çerçevesinde gerçekleştirilen “Müze Eğitimi” programına katılan çeşitli illerdeki “Çocuk Hakları Komite
Temsilcileri”nin müze ve atölye çalışmaları, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde ve Eğitim
Atölyesinde gerçekleşmiştir. Dileğimiz Ülkemizde bulunan tüm müzelerde bu atölyelerin
yer alması, kalıcılığının sağlanması ve randımanlı bir şekilde çalışmasıdır.
3. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Atölyesi
Müze ziyareti sonrası, eğitim atölyesinde yaş gruplarına göre müze eğitim programları çerçevesinde uygulanacak atölye çalışmaları, çağdaş eğitimde etkin rol oynamaktadır.
Çünkü atölyeler, çocukların dünyasıyla bağlantı kurulabilecek en önemli mekanları oluşturmaktadır. Atölyede keşfetme, deneyerek anlamak, yaparak ve oyun oynayarak öğrenme öncüldürler (Mey, 2008). Atölye çalışmalarıyla, çok sayıda duyu organını kullanarak
etkileşimde bulunan kişilerin yaratıcılık güçleri geliştirilerek aktif eğitimin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Belli bir hedefe eriştirilecek atölye çalışmaları, müze koleksiyonundaki konularla örtüşmelidir (Atasoy, 1997: 104). Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Atölyesi de sahip olduğu
koleksiyondan yola çıkılarak hazırladığı atölye çalışmalarında, çocukların müzede gördükleri nesneleri kendilerinin yapmaları, el, beyin, göz üçlemesini kullanarak yaratıcılıklarının
devreye sokulmasıyla birlikte öğrendiklerinin unutulmaması sağlanmaya çalışılmaktadır.
Müze teşhir salonlarında uygulanan eserlere dokunma yasağı, Eğitim Atölyesinde her
türlü objeye dokunabilme formatıyla ortadan kalkmaktadır. Müze Eğitim Atölyesi’nde yaparak, dokunarak, konuşarak öğrenme kuralı geçerlidir.
Karşılıklı 6 atölyeden oluşan Eğitim Atölyesinde, müzenin sahip olduğu koleksiyonlardaki içerikle bağlantılı olarak seçilmiş atölye çalışmaları şu şekilde sıralanmaktadır.
Tablet atölye çalışması
Müzede Anadolu’nun yazı ile tanışması, yazının Anadolu’ya geliş öyküsü ve bu dönem
toplumlarının bizlere belge olarak bıraktıkları yazılı tabletler ve kullanılan alfabe konu2) “Proje; Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin sorumluluğu, Ali Akın Akyol’un Koordinatörlüğü, ICOM Türkiye Milli
Komitesi desteği, Gala-Xi Tekstil’in tasarımı, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu’nun 31
öğrencisinin katılımı ve Vakıf okulu proje sorumluları; Prof. Dr. Yetkin Güngör (Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı
Başkanı), Nazlı Yılmaz (müdür), Neriman Altun (Müdür Yardımcısı), Gamze Altınoklu (Müdür Yardımcısı), İsmail Hayta
(Müdür Yardımcısı), Mebrure Sipahi (Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni), İlknur Şen (Görsel Sanatlar Öğretmeni), Mesude
Özcan (Görsel Sanatlar Öğretmeni), Sevgi Yılmaz (Sınıf Öğretmeni) desteği ile gerçekleştirilmiştir”
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larında bilgilendirilen öğrenci gruplarına, tablet şeklinde hazırladıkları ıslak kil üzerine,
Eski Asurca ve Hititçe çivi yazısı hecelerini kullanarak yazı yazmaları sağlanmaktadır. Hititolog ve Sümerologların rehberliğinde yapılan bu etkinlik ile öğrencilerin, Anadolu’nun
en eski yazılı belgeleri konusundaki bilgileri, uygulamaya dökülmektedir.
Kalıp atölye çalışması
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki vitrinlerde yer alan bazı eserlerden hazırlanan
alçı kalıplardan, kilden malzeme ile kalıp alma tekniği gösterilmektedir. Daha çok okul
öncesi ile ilköğretim 1. ve 2. sınıf çocuklarının ilgi gösterdiği bu etkinlikte, çocukların el
becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Arkeolojik kazı çalışması
Müzenin önceleri üzeri açık çiçek serası olarak kullandığı alan, bugün kopya objelerin
kırık veya tam olarak gömüldüğü alan “Sera Höyük” olarak adlandırılarak yapay bir höyüğe dönüştürülmüştür. Bu atölye çalışmasında, çocuklara bilimsel bir kazının nasıl yapıldığını gösterilerek, onlara kültürel mirasımızı tanıtmak, sevdirmek, korumak adına arkeolojik kazıda geçen bir gün yaşatılmaktadır. Bu çalışmadaki en önemli amaç, kazılardan çıkan eserlerin, müzelerde teşhir edilmesine kadar geçen süreç içerisindeki aşamaların uygulamalı olarak anlatılmasıdır.
Seramik tanımlama ve yap-boz atölye çalışması
Müze uzmanları tarafından, Anadolu’da tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar
yaşamış insanların üretmiş oldukları seramik örnekleri hakkında bilgi verilen öğrencilerden, kutularda karışık olarak bulunan seramik parçalarının dönemlerine göre ayırmaları istenmektedir. Daha uzun süreli Müze ziyareti sonrası gerçekleştirilen bu atölye çalışmasında öğrencilerin, soru-cevap yoluyla elde ettikleri ipuçlarından, ellerindeki seramik parçalarını doğru döneme tarihlemeleri sağlanmaktadır. Ayrıca bu atölyede Neolitik
Dönem Çatalhöyük evi ve Eski Tunç Çağı Alacahöyük dinsel törenin resmedildiği yapbozlar çocuklarla tamamlanmaktadır.
Sikke atölye çalışması
Anadolu’da para kullanılmadan önceki ve sonraki alış-verişin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerin bulunduğu bu bölüm, Eğitim Atölyesi’nin en sevilen bölümlerinden biridir. Ön yüz ve arka yüzünde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin logosu olan Hitit Kralı
IV. Tuthalya’nın mührünün çevresinde Türkçe-İngilizce olarak Müzemizin ismi yazılarak
hazırlanan kalıp ile öğrencilerin kendilerine o günün şartlarına uygun hatıra sikke (para)
basmaları sağlanmakta ve bastıkları sikkeler kendilerine hediye edilmektedir.
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Restorasyon ve konservasyon atölye çalışmaları
Eğitim Atölyesinde uygulamalı laboratuvar çalışmaları için hazırlanan mekan, iki bölümden oluşmaktadır. Bölümlerden biri metal ve seramik objelerin uygulama alanı, diğeri ise mozaik uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Müze laboratuvarı uzmanları tarafından Müze vitrinlerinde ve depolarda bulunan tarihi eserlerin korunması, sağlamlaştırılması ve onarımı hakkında öğrencilere; uygulamalı olarak seramik parçalarını tümleme,
bir araya getirme ve yapıştırma işlemlerinin yanı sıra, metal objelerin bozulma çeşitleri
ve nedenlerine ait bilgiler çocukların algılayabilecekleri düzeyde verilmektedir. Karşılıklı mekanlarda atölyenin bir diğer bölümünde ise daha önceden oluşturulan desenler üzerine renkli taşların dizilmesini içeren mozaik çalışması gerçekleştirilmektedir. Her iki çalışma süresince büyük bir sabır, ilgi ve beceri sergileyen çocuklarla keyifli, verimli paylaşımlar yaşanmaktadır.
Neolitik yaşam alanı atölye çalışması
Müze Eğitim Atölyesinde daha önce yer almayan ve 2007 yılında oluşturulan Neolitik
Dönem Atölyesi, dönemin temel özelliklerine göre hazırlanmış yeni bir çalışma alanı olarak tasarlanmıştır. Yerleşik yaşamın başlamasıyla gerek tarım hayatında gerek günlük yaşamda kullanılan aletlerin birer örneklerinin yer aldığı atölyede; tarımda ilk evcilleştirilen buğday ile un elde edebilmekte, ilk el matkabını kullanarak deriyi delebilmekte, deniz
kabuğu, kemik ve ahşaptan kolyeler yapabilmektedir. Burada bulunan obsidiyenden yapılmış çeşitli alet, dokuma tezgahı, öğütme taşı gibi sergileme amacından çok çocukların
birebir kullandığı aletler, erken çağlardan günümüze kadar değişmiş olan yaşam alanlarına ait unsurladır. Müze salonlarında Neolitik Dönem bölümünü gezen çocuklar, bu atölye çalışması ile öğrendiklerini uygulama şansına sahip olabilmektedirler.
Duvar resmi atölye çalışması
Anadolu insanının yazıyla henüz tanışmadan önceki dönemlere ait en önemli belgelerinden biri olan duvar resimlerinin, dönem insanları tarafından ne amaçla ve nasıl yapıldığı bu etkinlikle verilmeye çalışılmaktadır. Genel olarak çocuklardan Yeni (Cilalı) Taş
Çağının en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük yerleşim yeri hakkındaki izlenimleri ya da o döneme ait neyi hayal ettikleri, yapacakları duvar resminde ifade etmeleri istenmektedir. Sıva görünümü yaratmak için ıslatılarak hazırlanmış olan ambalaj
kâğıtlarına ve daha önceden hazırlanmış sıva kalıplar üzerine, isteğe bağlı olarak mürekkep, pastel veya sulu boyalar kullanılarak duvar resmi örnekleri yaptırılmaktadır.
Yontu atölye çalışması
Müze orta salonunda ve bahçede sergilenen duvar kabartmaları ve heykeller hakkında bilgilendirilen öğrenciler, Nevşehir’den getirilen düzgün kesme blok şeklindeki ponza
taşlarından çekiç, murç gibi heykeltıraş malzemeleri ile koruyucu eldiven ve gözlük kulYetişkin Bildirileri Kitabı
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lanarak heykel ve taş kabartmalar yapmaktadırlar. Bu etkinlikte çocukların hem el işçiliği
(küçük motor kasları) hem de yaratıcılıkları geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Müze ve Eğitim Atölyesinde yaptırılan tüm bu etkinliklerdeki temel amaç, çocuklara,
gençlere müzeye gelme fikrini sevdirmek ve benimsetmek, müzeyi eğlenerek öğrenecekleri yaşayan bir mekan olarak görmelerini sağlamaktır. Planlı atölye çalışmaları ile aktif
bir öğrenme ortamı yaratılarak; çocuklar ve gençlerin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının
ve sentez güçlerinin geliştiği uygulanabilir bir eğitim modeli, belirtilen atölye çalışmaları
ile tasarlanmaya çalışılmıştır.
4. Müzeler Haftası Müze Çocuk Şenlikleri (2003-2010)
İlki 2003 yılında düzenlenen “Müze Çocuk Şenlikleri”, Müzeler Haftası’nın çocuklar
tarafından daha eğlenceli geçmesi, ve etkinliklerde çocukların da yer alması fikrinden
yola çıkarak, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde düzenlenmektedir.
Müze ve Eğitim Atölyesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerden önce davet edilen her okula, onları karşılayan müze uzmanları ve gönüllü öğrenciler tarafından müze, arkeoloji, kültür varlıklarımız başlıkları altında bilgiler, küçük bir müze gezisi ile verilmektedir.
Şenliğe katılan her okulun başında öğrenci sayısına göre bir veya birden fazla grup ve atölye etkinlik sorumluları bulunmaktadır. Grup sorumluları, okul öğrenci grubunun Müzede geçireceği süre içerisindeki tüm faaliyetlerinde onlara eşlik etmektedir. Yapacakları
etkinliklere göre Müze’nin ilgili sergi alanlarında uzman eşliğinde gezdirilen öğrenciler,
Anadolu Uygarlıkları ile tanışmış olarak etkinliklerde yer almaktadırlar. Müze gezisinden
sonra öğrenciler, Müze Bahçesi’nde ve Eğitim Atölyesi’nde planlanan 3-4 atölye çalışmalarına katılmaktadırlar. Müze gezisi ve etkinlikler sonunda ise çocuklara, kumanya ve hediyeler verilmekte, müzede geçirdikleri saatleri bir anketle değerlendirmeleri istenmektedir.
5. Roma Hamamı Çocuk Olimpiyatları (2004-2008)
Bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan ören yerinde insanları tarihle buluşturmak,
özellikle öğrencilerin kentin merkezinde yer alan bu tarihsel dokuyu daha iyi tanımalarını sağlamak için mekâna uygun olarak “Çocuk Olimpiyatları (Denizli, v.d., 2006: 35” düzenlenmiştir (Şekil 8).
Antik Dönemlerde düzenlenen Olimpiyatların anlamını ve amacını içeren latince kelimelerin (Citius, Altius, Fortius / Daha Hızlı, Daha Yüksek, Daha Güçlü) içerdiği temaya
uygun olarak “Çocuk Olimpiyatları” çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde amaç, centilmence yarışmak ve eğlenmektir.
2004 yılında pilot bir çalışma halinde sınırlı bir deneme etkinliğinin ardından birincisi 2005 Yılı Müzeler Haftası’nda Roma Hamamı Açık Hava Müzesi’nde gerçekleştirilen
Çocuk Olimpiyatları’nda; çuval yarışı, yastık güreşi, ara-bul (orienting), halat çekme, topaç çevirme, kaşıkla yumurta taşıma, ördek yürüyüşü, frizbi atma yarışmaları ile birlikte
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kostüm giydirme, yüz boyama, ebru sanatı, kil çalışması, köpükle balon yapma, origami,
kukla ve tiyatro gösterileri katılımcılara sunulmuştur.
6. Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Kitapları
Anadolu Medeniyetleri Müzesi “Senden Önce Anadolu Projesi”3 kapsamında Anadolu Uygarlıkları; Yontma Taş Çağı’ndan günümüze 16 kitap halinde Türkçe ve İngilizce olarak işlenmiştir. 2006-2009 yılları arasında oldukça yoğun ve özverili bir çalışmanın ürünü
olan Eğitim Seti ile Yontma Taş Çağı’ndan günümüze kadar Anadolu toprakları üzerinde
yaşamış uygarlıklara ait önemli bilgiler, ilköğretim düzeyindeki çocuklara öğretici, eğlenceli, akılda kalıcı bir tarzda aktarılmaktadır.
Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Kitapları (Denizli ve diğerleri, 2010 s.17),
Anadolu’nun günümüze kadar kucak açtığı uygarlıkları, çocuklara tanıtmayı amaçlamaktadır. Proje ürünü kitaplarda geçmiş; buluntular, haritalar, özgün çizimler, görseller, etkinlikler, tarihi kişilikler ve kahramanlar üzerinden konuşma dilinde, terimlerden arınmış, yalın ve seçilmiş bir dil kullanılarak çocuklara anlatılmaya çalışılmıştır. Anadolu’nun
dünya tarihindeki yeri kültür boyutu bağlamında öne çıkarılarak, çocukların tarihe yansız ve ötekileştirmeden benimseyen çok yönlü bir bakış açısı ile bakması sağlanmaya çalışılmıştır.
7. Sonuç
Her çocuk eğitim hakkına sahiptir. Alacağı eğitimin çocuğun kişiliğini, becerilerini,
zihinsel ve fiziksel yeteneklerini en iyi şekilde geliştirecek yöntemler ve ortamlar yaratması gerekmektedir. Çocuğun yaşantılara dayalı olarak aktif öğrenmesini, kişisel ve sosyal
yönden gelişmesini sağlamasına yardımcı olacak ortamlardan olan müzeler ve müze eğitimi, sadece okullar için rehberli turlar düzenleme anlamını çoktan aşıp, sergileri, atölye
çalışmalarını, yayınlarını kapsayan, sadece öğrencileri değil aileleri de içine alan etkinlikler bütünü olarak anlaşılmalıdır. Müzeler, çocukların kendi gereksinim ve deneyimleriyle
ciddiye alındıkları ve deneyler yapabilecekleri ortamlar yaratmaktadır (Zwaka, 2008: 53).
Müzeler, kalabalık bir grup tarafından bir kapıdan girilip diğer kapıdan yorgun ve
mutsuz bir şekilde çıkılan yerler olarak algılanmamalıdır. Günümüzde müzeler sadece
dinle ve not al döneminden sor, gör ve kendin yap dönemine girmiştir. Müzelerde öğrenmek ve deneyim edinmek keyifli olmalıdır, çünkü sadece olumlu duygularla birlikte işlenmiş olan bilgiler çabuk öğrenilmekte ve unutulmamaktadır (Mey, 2008: 105).
Müzede eğlenerek öğrenmenin keyifli, başarılı ve kalıcı olması için okul-müze işbir3) “Proje; Anadolu Medeniyetleri Müzesi sorumluluğunda, Hikmet Denizli’nin Proje Başkanlığı, Ali Akın Akyol’un
Proje koordinatörlüğü, Nihal Tırpan ve Emel Yurttagül’ün Müze Proje Koordinatörlüğü, 23 Müze alan uzmanının
içerikleri oluşturması, Ali Akın Akyol, Fersun Paykoç, Aysel Köksal Akyol, Candan Dizdar Terwiel ve Naci Aslan’ın Proje
Danışmanlığı, Tasarım Ofisi’nin Konsept ve Tasarımı, Amerikan Kültür Derneğinin mali desteği ile gerçekleştirilmiştir.”
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liği şarttır. Müze-Okul işbirliğinin sürdürülebilir ve etkin olarak işleyebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın birlikte “müze eğitim politikası”
oluşturmaları gerekmektedir. Bir ülkenin müze-okul işbirliğini gösteren müze eğitim politikası her müzenin ve okulun mevcudiyetine göre farklılık göstermektedir. Her okulun
kendi koşulları içinde bir müze eğitimi politikası oluşturabilmesi, bir öğretim aracı olarak müzelerden daha fazla yararlanabilmesi için okulların, müzelerin içeriği ve programları konusunda kendilerini bilgilendirmeyi sürdürmek zorundadır. Aynı şekilde, müzelerin de öğretmenlerin gereksinme ve beklentilerine ilişkin açık bir görüşe sahip olmaları
da önemlidir (Onur, 2003: 21; Seidel ve Hudson, 1999: 36).
Çocuğa yaşamında yardımcı olmayı, yaşadığı dünyada doğruyu bulmayı, elindeki olanakları kullanabilmeyi, sosyal ve doğal çevresine karşı ilgi, duyarlılık ve anlayışı geliştirmeyi ve bu yolla çocuğa kültürü tanıtmayı, tekniği kavratmayı ve doğa bilimleri ile ilişkiyi arttırabilmeyi, en önemlisi olarak da yetişkinlerin karmaşık dünyasına uyum gösterebilmeyi kolaylaştırabilmesini amaçlayan “Çocuk Müzeleri”nin (Adıgüzel, 2006) de bir an
önce Ülkemizde kurulması gerekmektedir.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi eğitim çalışmaları ile okul-müze ilişkisinin sadece Müzeler Haftası’nda okulların müzeye yaptıkları ziyaret ile sınırlı olmadığı tüm yıla yayılan
eğitim çalışmaları, gerçekleşen proje ve etkinliklerle sağlanmaya çalışılmaktadır. Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nin eğitim politikasının bir yansıması olan, yukarıda verilmeye çalışılan eğitim çalışmaları ile özellikle çocukların ve gençlerin yaşantıya dayalı aktif öğrenmenin gerçekleştiği bir müze ortamı sağlanmaya çalışılmaktadır.
Sonuç olarak, hem çocuklara hem de yetişkinlere öncelikle müzeye gitme fikri sevdirilmeli ve özendirilmelidir. Müzelerin ziyaret amaçlı kullanılmasından çok derslerin yapıldığı eğitim ortamları olarak kullanılması sağlanarak, müzelerde eğitim çalışmalarının
sürekli ve sürdürülebilir olmalısına özen gösterilmelidir.
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Öncesi Eğitimi ABD

H. Gözde ERTÜRK

Araştırma Görevlisi
Hacettepe Üniv. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul
Öncesi Eğitimi ABD

ÖZET
Bu çalışma okul öncesi öğretmenlerinin çocuk haklarına ilişkin bilgi düzeylerini ve
eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği, çocuk haklarının okul öncesi dönemde öğretilmesi
konularına ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 19 ilde görev yapan 150 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen 11 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Ayrıca çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin içinden rastgele örnekleme yoluyla seçilen 7 öğretmenin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği, okul öncesi dönemde çocuk haklarının öğretilmesi ile ilgili konularda görüşlerini alabilmek amacıyla sekiz açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizleri yüzde ve frekans
değerleri ile açıklanmış; Görüşme formundan bulunan açık uçlu sorulara verilen cevaplar üzerinde içerik analizi yapılarak, en çok tekrarlanan cevaplara ait frekans değerleri
ve katılımcıların görüşlerinin aynen belirtildiği paragraflar verilmiştir. Anket formundan
elde edilen bulgular göz önüne alındığında öğretmenlerin genel olarak çocukların sahip
oldukları haklarının içeriğini bilmelerine rağmen, çocuk haklarına yönelik öğrenme isteklerinin, derslerden konu ile ilgili edindikleri kazanımların, konuyla ilgili gerçekleştirilen etkinliklere katılım oranlarının düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Anket formundan elde edilen bulgulara paralel olarak sınıf içi uygulamalarda da eksiklikler göze çarpmaktadır. Yapılan görüşmelerde öğretmenlerin eğitim hakkının, eğitimde fırsat eşitliğinin önemini açıkladıkları ayrıca bu dönemde çocuklara haklarının öğretilmesi gerekti-
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ğini düşündükleri, ancak bunu etkinlik bazında hemen hemen hiç uygulamaya dökmedikleri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları konusunda bilgi sahibi olduklarını ancak çocuklara sahip oldukları haklar konusunda etkinlikler planlamayı olağan bir durum olarak görmedikleri sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, çocuk hakları, çocuk haklarının öğretilmesi.
1. Giriş
Bilgili, sorumlu, haklarından yararlanma yeteneği gelişmiş çocukların topluma kazandırılabilmesi ancak iyi bir temel eğitim olanağının sağlanmasına bağlıdır. Çocuk Hakları
Sözleşmesinin 28 inci maddesinde hiçbir ayırım gözetilmeksizin bütün çocukların eğitim
hakkına sahip olduğu belirtilmekte; eğitimin kalitesini belirleyen bir çerçeve sunulmaktadır. 29. madde çocuk merkezli bir öğretme ve öğrenme modelini öngörerek; çocukların eğitim sürecine aktif biçimde katılacakları, kendi başlarına sorunlarını çözebilecekleri, yaşam
boyu öğrenerek doğru kararlar verebilecek özgüveni kazanacakları bir yapıyı gündeme getirmektedir (Cılga, 2001). Dolayısıyla bu yapının diğer dönemlere etkisi nedeniyle erken
çocukluk döneminde nitelikli ve sağlam kurulması gerekir bu da öncelikle öğretmene bağlıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 42. maddesinde de çocuk haklarının yetişkinlere ve çocuklara öğretilmesi öngörülmüştür. Böylece, çocukların yasalar ve sözleşmelerle kendilerine tanınan hakları bilmeleri onların temel hakkı olarak kabul edilmektedir (Karaman-Kepenekçi, 2000). Okullar, çocukların eğitim haklarını gerçekleştirmenin ötesinde, çocukların haklarını öğrendiği ve uygulandığı kurumlar olmalıdır (Osler ve Starkey, 1998). Hindess
(1993) ise bireyin haklarının anlam ve önem kazanmasının ancak ona bu hakları sorgulayabilme fırsatları sunulduğunda gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla okul bu fırsatları çocuğa sunabilmelidir. Okul öncesi dönemde çocuklarda işbirliği, paylaşma, grup etkinliklerine katılma, toplum içinde düşüncelerini ifade etme ve sorumluluk alma gibi sosyal beceriler gelişir (Hopkins, 2002; Yaşar, 2004; Akt. Neslitürk; Ersoy, 2007) Okulöncesi dönemde çocuk haklarının öğretimi çocukların ileride haklarını bilen birer vatandaş olmaları yanı sıra olumlu kişilik özellikleri kazanmalarını sağlar (NCSS, 1998). Bu dönemde,
çocuk haklarının öğretimiyle çocuklar, istekleri, gereksinimleri ve hakları arasındaki farkı,
bütün çocukların aynı haklara sahip olduğunu, çocuk haklarına ilişkin istismar içeren çeşitli durumları ve kendi davranışlarının başkalarını etkilediğini kavrar (DFES, 2006). Öğretmen, çocukların yetişkinlerden farklı gereksinimleri olduğunu, çocukların gereksinimleri
ile haklarının ilişkili olduğunu vurgulamalı, (OHCHR, 2003), etkin katılım sağlamalı, günlük yaşamdan yararlanmalı, evrenselliği vurgulamalı ve demokratik öğrenme ortamı oluşturmalıdır (Karaman-Kepenekçi, 2000, Akt. Neslitürk; Ersoy, 2007). Drake (2001) erken
çocukluk döneminden itibaren öğretmenlerin uygulamalarında katılım, ait hissetme, sorumlu olma, hak sahibi olma konularına yer vererek çocukların ileride bilinçli birer vatandaş olmalarını sağlamaları gerektiği üzerinde durmaktadır (Akt. Bernard Van Leer Foun270 |
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dation, 2006). Bu noktadan hareketle “Yaşamın sihirli yılları” olarak kabul edilen okul öncesi dönemde, çocuğun haklarını öğrenebilmesi ve erken yaşlarda çocuk hakları konusunda bilgi sahibi olabilmesi için öncelikle öğretmeninin çocuk hakları konusunda bilgisinin
olması gerekir ki çocuklara haklarını öğretebilsin. Çünkü çocuğun aile ve yakın çevresi dışında karşılaştığı ilk yetişkin olan okul öncesi öğretmeni, çocuğun okula karşı edindiği ilk
izlenimde ve sonraki yıllarda okula bakış açısının şekillenmesinde büyük bir etkiye sahiptir.
Öğretmenin kişiliği, mesleki yeterliği ve tutumu çocuğun okula ve öğretmene bakış açısını
etkilemektedir. Aynı zamanda okul öncesi eğitim programlarını yürütme, eğitim hedeflerine ulaşma ve sağlıklı bir veli-öğretmen ilişkisi kurarak velilerin, öğrencilerin okul yaşantılarını desteklemelerini sağlama sorumluluğu öğretmenindir.
2. Yöntem
Bu çalışma okul öncesi öğretmenlerinin çocuk haklarına ilişkin bilgi düzeylerini ve
eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği, çocuk haklarının okul öncesi dönemde öğretilmesi
konularına ilişkin görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 19 ilde görev yapan 150 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen 11 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Ayrıca çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin içinden rastgele örnekleme yoluyla seçilen 7 öğretmenin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği, okul öncesi dönemde çocuk haklarının öğretilmesi ile ilgili konularda görüşlerini alabilmek amacıyla sekiz açık uçlu sorudan oluşan
görüşme formu uygulanmıştır. Anket formundan elde edilen verilerin analizinde yüzde
ve frekans değerleri kullanılmıştır. Görüşme formundan bulunan açık uçlu sorulara verilen cevaplar üzerinde içerik analizi yapılarak, en çok tekrarlanan cevaplara ait frekans değerleri ve katılımcıların görüşlerinin aynen belirtildiği paragraflar verilmiştir.
3. Bulgular
Araştırmada elde edilen bulgular, okul öncesi öğretmenlerin çocuk hakları ile ilgili bilgi düzeylerini inceleyen anket formundan elde edilen bulgular ve okul öncesi öğretmenlerinin eğitim hakkı, eğitimde forsat eşitliği ve çocuk haklarının okul öncesi dönemde öğretilmesi konularına ilşkin görüşlerine ait bulgular olmak üzere iki başlıkta inelenecektir.
3.1 Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin demografik bilgiler
Araştırmanın çalışma grubunu 19 ilden ( Ankara, İstanbul, Antalya, Balıkesir, Çankırı, Mersin, Samsun, Eskişehir, Zonguldak, Aydın, Gaziantep, İzmir, Afyon, Kayseri, Bursa, Konya, Kırıkkale, Sivas, Amasya) 150 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma
grubunu oluşturan okul öncesi öğretmenler arasında 0-3 yıl deneyime sahip öğretmenler
grubun %44’ ünü, 4-10 yıl deneyime sahip öğretmenler grubun %33.3’ ünü, 11 yıl ve üzeri deneyime sahip öğretmenler ise grubun %22.7’ sini oluşturmaktadır. Çalışma grubuYetişkin Bildirileri Kitabı
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nu oluşturan okul öncesi öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%60) ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında çalışan öğretmenler oldukları görülmektedir. Bu oranı %28.7 ile
özel anaokulları, %11.3 ile de kamu kurumuna bağlı anaokulları takip etmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun
(%70) üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği bölümü mezunu oldukları görülmektedir.
Bu oranı %24.7 ile üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu öğretmenler
izlemektedir. Katılımcılar arasında sınıf öğretmenliği (%1.3), ev idaresi (%0.7), el sanatları (%0.7) ve anaokulu öğretmenliği (%2.7) bölümü mezunu öğretmenlerin oranlarının ise
oldukça düşük olduğu görülmektedir.
3.2 Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin çocuk haklarıyla ilgili
bilgilerine ilişkin bulgular
Tablo 1 - Okul Öncesi Öğretmenlerin Çocuk Haklarına İlişkin Ders Alma/ Almama Durumları
Çocuk Haklarına İlişkin Ders Alan/ Almayan

f

%

Çocuk Haklarına İlişkin Ders Almayan

50

33,3

Çocuk Haklarına İlişkin Ders Alan

100

66,7

Toplam

150

100,0

Tablo 1’de araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin % 66.7 sinin öğrenim yaşantıları boyunca çocuk haklarına ilişkin dersler aldıklarını belirttikleri görülmektedir.
Tablo 2 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları Konusundaki Derslerden Edindikleri Kazanımlar Hakkındaki Düşünceleri
Evet

Hayır

f

%

f

%

Çocuk haklarının felsefesi ile ilgili bilgi edindim

36

24

64

42.7

Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi edindim

62

41.3

38

25.3

Çocuk Haklarının neler olduğunu öğrendim

68

45.3

32

21.3

Çocuk hakları konusunda artık daha bilinçliyim

65

43.3

35

23.3

Türkiyedeki çocukların durumunu öğrendim

61

40.7

39

26

Dünyadaki çocukların durumunu öğrendim

36

24

64

42.7

Çocuklar için neler yapabileceğim konusunda fikirler ürettim

59

39.3

41

27.3

Çocuklar için ürettiğim fikirleri uygulama fırsaatı buldum

35

23.3

65

43.3

Çocuklarla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarında
gönüllü olarak çalışmaya başladım

18

12.8

82

54.7

* Öğretmenler birden fazla kazanım belirtmişlerdir.
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Tablo 1’e baktığımızda çalışma grubunda yer alan 100 öğretmenin çocuk haklarına
ilişkin ders aldıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin bu derslerden edindikleri kazanım/ kazanımları gösteren Tablo 2 incelendiğinde ise öğretmenlerin çocuk hakları sözleşmesi (%41.3), çocuk haklarının içeriği (%45.3), Türkiye’deki çocukların durumu (%40.7) gibi konularda bilgi edindiklerini ve çocuk hakları konusunda daha bilinçli olduklarını (%43.3), çocuklar için neler yapılabileceği konusunda fikir ürettiklerini
(%39.3) ifade ettikleri görülmektedir. Katılmıcıların çocuk haklarının felsefesi, dünyadaki çocukların durumu konularında yetersiz olduklarını ve çocuklar için ürettikleri fikirleri uygulama fırsatını bulamadıklarını (%43.3) belirttikleri görülmektedir.
Tablo 3 - Araştırmaya Katılan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Hakları Konusunda Bilgilenmek İstedikleri Özel Alanlar
Özel Alanlar

Evet

Hayır

f

%

f

%

Çocuk İşçiliği

23

15.3

127

84.7

Çocuk Sağlığı

27

18

123

82

Sokakta Yaşayan Çocuklar

43

28.7

107

71.3

Savaş ve Çocuk

35

23.3

115

76.7

Çocuk İhmal ve İstismarı

49

32.7

101

67.3

Dünyada Çocukların Durumu

37

24.7

113

75.3

* Öğretmenler birden fazla kazanım belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları konusunda bilgi edinmek istedikleri özel alanları gösteren tablo 3 incelendiğinde katılımcıların genel olarak
tüm özel alanlara karşı bilgi edinme isteklerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 4 - Araştırmaya Katılan Okul Öncesi Öğretmenlerin Çocuk Hakları Konusunda Katıldıkları Çalışmalar
Çocuk Hakları Konusunda Katıldıkları Çalışmalar

f

%

Çalıştaya katıldım

15

10

Panele katıldım

26

17.3

Seminere katıldım

123

82

Sempozyuma katıldım

25

16.7

Sivil Toplum Kuruluşuna üyeyim

15

10

Konferansa katıldım

77

51.3

Sivil Toplum kuruluşunda gönüllülük yaptım/ yapıyorum

19

12.7

Projelerde yer aldım

37

24.7

* Öğretmenler birden fazla kazanım belirtmişlerdir.
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Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun (%82) çocuk hakları konusunda düzenlenmiş bir seminere katıldıklarını belirttkleri görülmektedir. Bu oranı % 51.3 ile konferans izlemektedir.
Tablo 5 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Kendilerine Özgü Hakları Olması Gerektiğini/ Gerekmediğini Belirtme Durumları
Çocukların Kendine Özgü Hakları Olması Konusunda Düşünceleri
Evet Düşünüyorum
Hayır Düşünmüyorum
Toplam

f

%

149

99,3

1

.7

150

100,0

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerden, çocukların kendilerine özgü hakları
olması gerektiğini belirtenlerin oranı %99.3 iken, çocuklar için ayrıca hakların olması gerekmediğini düşünenlerin oranı % .7 olarak tespit edilmiştir. Yalnızca bir öğretmen “İnsan haklarının çocukları da kapsadığını, çocuklar için ayrıca hakların düzenlenmesi gerekmediğini” belirtmiştir. 149 öğretmen ise çocuklara özgü hakların neden var olması gerektiğini şöyle açıklamaktadırlar:
- Her çocuk bir bireydir. Çocukluğundan itibaren haklarını kazanır ve öğrenirse gelecekteki yaşantısında kendine güvenerek hayatına yön vereceğine inanıyorum. Her insan
gibi çocukların da hakları olmalıdır.–İnsanların kendini değerli görmesi ve ben de varım
diyebilmesi için haklara sahip olması gerekir. Bunu çocuk yaştan itibaren hissetmelidir.
Birey olarak hissetmesi için. Yetişkinlerin haklarına nasıl önem veriliyorsa çocuk haklarına da önem verilmeli hatta çocukların büyüklere oranla daha fazla korunma, barınma
vb. hakkı olmalıdır (38)
- Çocuklar yetişkinin küçültülmüş kopyası değildir, yaş ve gelişim özellikleri itibariyle yetişkinlerden farklı oldukları için bambaşka bir boyuttur çocukluk. Bu yüzdende çocuk haklarının ayrı olarak ele alınması gerektiğine inanıyorum ki çocukların düşünceleri,
duyguları, becerileri biz büyüklerden çok farklıdır. Çocukların farklı davranışları ve psikolojik özellikleri var, bakımları yetişkinler tarafından karşılanıyor, bu bakımdan çocukların hakları devlet ve toplum tarafından gözetilmelidir (13).
- Çocuklar geleceği temsil edecek en önemli ve değerli varlıklardır. Onların ihtiyaçlarının karşılanması, örselenmeden özgürce yaşamaları, iyi ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri, temiz topluma ulaşmanın şartıdır. Haklarını çocuk yaşta öğrenirlerse ileride kendilerine güvenen kendilerini savunabilen, ayakta kalabilen, bireyler olurlar, kendilerini
daha iyi ifade edebilirler. İnsan haklarının çocukluktan bilinçliliğe dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum(15).
- Korunmasız, masum,çocukların devlet tarafından korunabilmesi için. Çocukları is-
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tismar eden bireylerden korumak için Hayattaki en savunmasız ve masum canlı çocuk olduğu için onların yerine haklarını gözetmek gerektiğine inanıyorum. Çocuklar korunmaya muhtaçtırlar. Kendilerini koruyamadıkları, savunamadıkları için kendilerine özgü
haklara sahip olmalılar. (10)
- Çünkü yaşayan her canlının kendine özgü hakları vardır (1)
- Dünyaya gelmelerine sebep biziz. Onlar böyle bir dünyaya gelmek istemiyor olabilir.Eğer onları böyle bir dünyada yaşamaya mecbur ediyorsak haklar konusunda da kesinlikle söz sahibi olmalılar. Çocukların dünyaya gelirken anne-babalarını seçme şansları yok (2).
- Ebeveynler her zaman doğru karar veremeyebilirler, bilinçli olmayabilirler. Dolayısıyla çocukların onları koruyan haklara sahip olmaları gerekir.
Tablo 6 - Araştırmaya Katılan Okul Öncesi Öğretmenlerin Çocuklara Çocuk Hakları Sözleşmesinde Tanınan Hakların Neler Olduğunu Belirtme Durumları
Çocuk Hakları Sözleşmesinde
Hakları Sözleşmesinde Tanınan Hakları

Tanınmıştır

Tanınmamıştır

f

%

f

%

Sağlıklı Yaşam

129

86

21

14

Eğitim

139

92.7

11

7.3

Nüfus Kütüğüne Kaydolma

96

64

54

36

Haklardan ayrım gözetmeksizin yararlanabilme

105

70

45

30

İsim Hakkı

97

64.7

53

35.3

Vatandaşlık Hakkı

112

74.7

38

25.3

Korunma Hakkı

132

88

18

12

Anne Baba Tarafından Bakılma Hakkı

109

72.7

41

27.3

Katılım Hakkı

63

42

87

58

Anne Babasını Bilme Hakkı

90

60

60

40

Çocuğun Yüksek Yararı

43

28.7

107

71.3

Hizmet Sağlanması Hakkı

67

44.7

83

55.3

* Öğretmenler birden fazla kazanım belirtmişlerdir.

Tablo 6 araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin çocuklara çocuk hakları sözleşmesinde tanınan haklardan bazılarının öğretmenler tarafından bilinip bilinmediğini göstermektedir. Örneğin; öğretmenlerin büyük çoğunluğu (%70) sözleşmede çocuğun yüksek yararının, hizmet sağlanması hakkının (% 55.3), katılım hakkının (%58) söz konusu
olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu sözleşmede çocuklara eğitim (%92.7), sağlıklı yaşam (%86) ve korunma hakkının (%88) tanındığını belirttikleri
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görülmüştür. Tablo incelendiğinde öğretmenlerin genel olarak çocuk hakları sözleşmesinde çocuklara sağlanan haklardan haberdar oldukları görülmektedir.
Tablo 7- Araştırmaya Katılan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Türkiye‘ nin Çocuk Hakları Sözleşmesini İmzaladığını/ İmzalamadığını Belirtme Durumları
İmzalama/ İmzalamama Konusunda Düşünceleri

f

%

İmzalamamıştır

15

10,0

İmzalamıştır

135

90,0

Toplam

150

100,0

Tablo 8 - Araştırmaya Katılan Okul Öncesi Öğretmenlerin Çocuk Haklarını İmzalayan/ İmzalamayan Ülkeleri Bilme Durumlarının Dağılımı
İmzalayan/ İmzalamayan Ülkeler Konusunda Düşünceleri

f

%

Sadece Amerika imzalamamıştır

14

9,3

Sadece Somali imzalamamıştır

39

26,0

Amerika ve Somali imzalamamıştır

19

12,7

Hiçbir fikrim yok

78

52,0

Toplam

150

100,0

Tablo 7’ de çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerinin hangi ülkelerin çocuk hakları sözleşmesini imzalayıp imzalamadıklarını bilme durumları görülmektedir.
Katılımcıların büyük çoğunluğunun (% 90) Türkiye’ nin çocuk hakları sözleşmesini imzaladığını belirttikleri görülmektedir. Tablo 8’de ise, çalışma grubunu oluşturan okul öncesi öğretmenlerin sadece % 12.7’ sinin Amerika ve Somali’ nin çocuk hakları sözleşmesini imzalamadıklarını belirttikleri görülmektedir.
3.3 Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat
eşitliği, çocuk haklarının okul öncesi dönemde öğretilmesi konularına ilişkin
görüşleri
3.3.1 Eğitim hakkına ilişkin görüşler
Görüşme formundan eğitim hakkı konusunda elde edilen bulgular incelendiğinde çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenleri „ eşit olma“, „parasız olma“, „devlet tarafından sağlanma“, „aile ve okulu kapsama“ durumlarına yoğunlaşmaktadırlar.
- Her bireyin eşit olarak alması gereken, bunun için devlete büyük iş düşen en temel
haklardan biridir (1)
- Dil, din, mezhep, cinsiyet vb. konularda ayrım yapılmaksızın tüm insanların eğitim
ve öğretim alabilmesi (2)
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- Herkesin eşit bir şekilde eğitim ve öğretimden yararlanabilmesi, birey olarak kendini geliştirebilmesi ve çağdaş, okur yazar bir insan olabilmesi için devletten istediği anayasımızın sosyal haklarından biridir (1)
- Herkesin eşit eğitim görebilmesi için parasız eğitimin uygulanması,cinsiyet,din,ırk
gözetmeksizin herkesin eşit yararlanabilmesi. Bunların sağlanabilmesi içinde öğretmenlerin de hak ettikleri muameleyi görmeleri. (2)
- Temel bir haktır sadece okul değil ailede de alınması gereken tüm eğitimi kapsamaktadır (1)
3.3.2 Eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin görüşler
Görüşme formundan eğitimde fırsat eşitliği konusunda elde edilen bulgular incelendiğinde çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerin verdikleri cevapların farklılaştığı göze çarpmaktadır. Örneğin bir öğretmen eğitimde fırsat eşitliğini şu şekilde tanımlamaktadır:
- Eğitim sırasında doğan fırsatlardan yola çıkarak eğitim yapmaktır
Bir diğeri, eğitimde fırsat eşitliği dendiğinde „tüm bireylerin istedikleri alanda eğitim
alabilmeleri“ nin kast edildiğini belirtmektedlr.
Yedi öğretmenden dördü ayrım gözetilmeksizin eğitim alabilme düşüncesinden hareketle eğitimde fırsat eşitliğini şu şekilde açıklamaktadır.
- Bireylerin dil, din, ırk, kültür, cinsiyet vb hiçbir ayrım yapılmaksızın, maddi ve manevi eşit imkanlardan yararlanabilmesi, eğitimini sürdürürken sağlıklı bir birey olarak
kendini donatabilmesidir.
- Parasız eğitimin sağlanması. Herkesin nerede yaşadığı önemli değil her yerde okuyabilmesinin sağlanması.
- Dil, din, ırk, ülke, şehir, ilçe vb.. hiçbir duruma göre değişmeyen, her çocuğun olanaklardan ve yapılacak düzenlemelerden eşit olarak yararlanılmasının sağlanmasıdır. Fırsat eşitliği aklıma önemli olan iki nokta getiriyor. Birincisi eğitim politikaları, yapılacak
düzenlemeler ve bunların denetlenmesi takip edilmesi. İkincisi daha bireysel olarak öğretmen ve ebeveyn bakış açıları, eğitim tanımları ve çocuğa bu noktada verilen değer.
- Eğitim alan herkese eşit fırsatların verilmesidir.herkese eşit hakların sağlanmasıdır.
Eğtimde fırsat eşitliği, öğretmenin rolü ve sınıf uygulamaları göz önüne alınarak bir
öğretmen tarafından şu şekilde açıklanmaktadır.
- Öğretmen olarak sınıfımızdaki tüm çocuklara eşit mesafede olmak ve hepsine eşit
olanaklar sunmaktır, söz hakkı vermektir.
3.3.3 Okul öncesi dönemde çocuk haklarının öğretilmesine ilişkin görüşler
Öğretmenlerden biri çocuğua haklarının öğretilmesine ilişkin görüşünü belirtirken
erken yaşların önemine dikkat çekmektedir.
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- Öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Okul öncesi dönem her bilgi beceri ve davranışın temellerini oluşturuyor. Bu hakların öğretimi de hem çocuğun farkındalığını ve bu
yolla aileye ulaşmayı hem de ilerisi için hak, adalet kavramlarının, kendi ve başkalarının
da haklarını bilme koruma becerilerinin kazandırılacağını düşünüyorum.
Öğretmenlerden bazıları ise haklarını bilmenin gereklilliğini ihmal ve istismardan korunma durumunu göz önünde bulundurarak açıklamaktadır.
- Okul öncesi dönem beyin gelişiminin %80 inin tamamlandığı ve öğrenmenin en kalıcı olduğu dönem olduğu için, çocuklara somut bir şekilde haklarının öğretilmesi gerekir. Çocukların en çok istismar edilebilecekleri dönem de bu yaş dönemi olduğu için her
çocuk haklarıyla iç içe büyümelidir. Çocuk bu yaş döneminde haklarına daha sahip çıkacak ve başkalarının haklarına da saygı gösterebilecektir
- Çocuk istismarı özellikle bu yaşlarda çok görülüyor. Bunun önüne geçebilmek için
tabiki de öğretmenlerin ve ailelerin bu konuda duyarlı olması gereklidir. Çünkü bu dönem kişilikleri bakımında çok önemli bir dönem ve kendilerin çocuk istismarına karşı
korumaları çok önemli.
- Çocukların anlayabileceği haklarının öğretilmesiden yanayım. Kendisi istemeden
kimsenin ona dokunamayacağını, o istediği sürece okumaya hakkı olabileceğini bimesi
gerekir en azından diye düşünüyorum.
Öğretmenlerden biri çocuğun kendini ifade edebilen bir birey olabilmesi amacını dikkate almaktadır.
- İlk olarak kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar hazırlanması gerekiyor. Bu şekilde kademe kademe arttırılarak kendi haklarını bilmelerine yardımcı olunmalı ( 2)
Öğretmenlerden ikisi ise bu dönemde çocukların tam olarak haklarını algılayamayacakları fikrine yoğunlaşarak, çocuk haklarının aileye ve eğitimcilere öğretilmesini önermektedirler.
- Yaş grubuna uygun düzeye indirgenip verilebilir. Ancak hak gibi soyut kavramlar bu
yaş gurubu için uygun kavramlar değildir daha somut kavramları yaş grubu öğrenir. Bu
yüzden öğretilmesinden ziyade tanışmaları sağlanabilir
- Okul öncesi dönemde çocuk hakları çocuklardan evvel aileye, eğitimcilere anlatılmalı ve devlet çocuk haklarının uygulanması konusunda denetleme yapmalı. Bu dönemde
çocuk kendi haklarını koruma duygusundan yoksun olduğu için çocuğun haklarını aile
ve öğretmenler göz etmeli.
3.3.4 Okul öncesi eğitimde hangi etkinlikler yolu ile çocuk haklarının öğretimi
sağlanabileceğine ilişkin görüşler
Öğretmenlerin yöntem olarak genellikle sınıf içinde uygulanan tüm etkinlikleri belirttikleri görülmektedir. Bu sonuç öğretmenlerin hakları öğretme konusunda geniş düşünebildiklerini, çeşitliliği yakalayabilecekleri, çocuğa, duruma uygun farklı etkinlikleri kullanabilecekleri düşüncesini doğurmaktadır.
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- Okul öncesinde esas öğretim yolu oyun olduğu için en iyi oyunla öğretebiliriz .
- En belirgin şekilde drama ve oyunda daha sonra da diğer tüm etkinliklerin tamamında verilebilir
- Türkçe dil etkinliğinde hikayeler yardımıyla,oyunlar yardımıyla önce birbirlerinin
haklarına saygılı olmayı öğrenebilirler,oyuncaklarını oyun alanlarını paylaşmayı öğrenebilirler.. Drama yoluyla öğrenebilirler.
- Önce serbest zaman etkinliğinde çocukların doğal kaynaşma ortamlarında birbirlerine saygılı olarak oyun alanını ve materyallerini paylaşabilmeleri sağlanır. Ardından
Türkçe etkinliğinde bunlar konuşmaya ve hikayeye dökülerek soru cevap şeklinde pekiştirilir. Sanat etkinliğinde bu hakların yazılı olduğu kağıtlar fon kartonlarına yapıştırılarak
süslettirilirken tekrar öğretilebilir. Çocuklarla haklarının istismar edildiği bir durum dramatize edilebilir. Zaten toplu eğitim gördükleri için günlük hayatlarında oyunlarında bile
doğal olarak haklarının vurgulanabileceği ortamlar olmaktadır.
- Ben geçen sene bu çalışmayı sınıfımda yaptım ve çocuk hakları sözleşmesinden nasıl
ortaya çıktığından ve maddelerini konu aldım. Bu konuları sınıfta karşılaştığımız durumlarla ilişkilendirerek örnek bir olay yaşandığında veya bir hikaye duyduğumuzda çocuklara
anlattım. Ayrıca çocuklarla bu sözleşmeyi inceledik yazılı bir belge olduğunu gördüler, çok
uzun olduğunu bunların içinde çok önemli şeyler yazıldığı sonucuna vardılar. Bir çocuk
hakları panosu yaptık. Çocuklar maddeleri resimlendirdiler sonra velilerden olumlu dönütler geldi. Evde bu konudan bahsettiklerini ve hak, adalet, çocuk hakları konularında çocuklarının duyarlılık geliştirdiğini ilettiler ve yaptığımız çalışmaları çok merak ettiler. Daha
sonra bir de çocuk hakları gazetesi yaptık içinde çocuklar tarafından yapılan çocuk hakları
sözleşme maddelerinin resimlerinin olduğu ve her gün bir öğrenci evine götürerek ailesiyle
paylaştı, aile de duygu ve düşüncesini gazeteye ekledi. Uzun soluklu, çocuklarında çok keyif
aldığı ve sahiplendiği bir süreçti. Aslında eğitim programımızda yoktu kişisel ilgilerimden
dolayı çocuklarla böyle bir konuya giriş yaptık ve onların da kattıklarıyla şekillendirdim
- Dil etkinlikleri, dramatizasyon, masal, öykü vcd leri gibi materyallerle öğretilebilir.
- Giriş yapılması gerektiğini düşünüyorum ancak soyut kavramlar çoğunlukta olduğu
için ilköğretim düzeyine bırakılabilir.
3.3.5 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan haklardan yola çıkarak, bu
haklardan birinin çocuklara öğretimi ile ilgili okul öncesi öğretmenlerinin
verdikleri etkinlik örnekleri
- Şikayet hakkı. Böyle bir hakları olduğunu çocuklara öğretebilek için öncelikle sohbet
ortamı yaratılarak çocuklarla şikayet edebilicekleri olaylar hakkında örnekler verilip beyin fırtınası yapılır. Öncelikle bunun için yakın çevrelerinden örneğin sınıflarından yola
çıkılır sonra genişletilir yavaş yavaş. Daha sonra içlerinden biri seçilerek hep birlikte bir
hikaye oluşturulur ve dramatize edilir.
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- Eğitim hakkı. Çocuklara doğuda eğitim göremeyen ya da çok zor şartlar altında okula gitmeye çalışan çocukların resimlerinden ve eğitim istekleriyle ilgili konuşmalarından
oluşan bir slayt gösterisi izlettirilerek empati kurdurulabilinir.
- Çocuklarla ana dili etkinliği yapardım. Hikaye haline getirip anlatırdım. Öncelikle
bütün çocukların eğitim görme hakkı olduğunu vurgulardım.
3.3.6 Okul öncesi öğretmenlerin sınıflarında ihmal ve istismara uğramış
çocuklar/çocuk varsa ona/ onlara karşı gösterdikleri tutumlara ve önlemlere
ilişkin görüşler
Öğretmenlerin bu konuda genel olarak çocukları bir sonraki ihmal ve istismar durumundan korumaya yönelik bir tutum içinde oldukları görülmektedir. Böyle bir durumla karşılaştıktan sonra diğer çocukları da koruma ihtiyacı hissetmektedirler. Öğretmenlerin çoğunun konu ile ilgili öncelikle aile ile iletişimi tercih ettikleri görülmektedir. Öğretmenlerin yaşantılarından örnekler aşağıda verilmiştir.
- Aile bilgilendirme toplantıları yapılıyor belirli aralıklarla. Sınıf içinde çocuklara nasıl davranılıyorsa onada aynı şekilde davranıyorum fakat bazı velilerle bu konuda özel görüşmeler yaptım. Gerekirse bunu yetkili kişilere bildirceğimizi ve çocuğunu devlet himayesine alabileceği açıklandı.
- Böyle bir olayı yakın zamanda yaşadım ve yaptığım ilk şey ailesiyle iletişime geçmekti sonra hepbirlikte rehberlik servisinden yardım istedik. Çocuğun yaşadığı olayı çevresindeki çocuklara da yansıtmaması için çocukla özel olarak konuşmak yerine sınıfla toplu
konuşmayı tercih ettim kendi haklarından bireyselliklerinden bahsettim ve bununla ilgili
resim çalışmalarımız oldu. Uzun süre takibe aldım öğrencimi onun anlamayacağı bçimdeydi bu tabiî ki.
- Genel olarak küçük çaplı ve kendi aralarında istismarlar olabiliyor. Örneğin gizlice
arkadaşının eşyasını alma, sürekli her şeye ilk sahip olmaya çalışma, oturduğu yeri, konuşmalarını istismar etme gibi, genellikle aralarında yaşadıkları sorunlar oluyor. Konuşarak veya dramada hikayede gönderme yaparak çözebiliyorum. Büyük istismarlarda psikoloğa yönlendiririm ama zaten çocuk sınıfta bu basit görünen şeylere dikkat etmeye başladığında kendini daha fazla korumaya yöneliyor.
- Özel bir kurumda çalıştığım için bu konudaki girişimlerim hep bireysel oluyor. Öncelikle ihmal edilmiş çocuklarla sıklıkla karşılaşıyorum. Aileye ulaşıp önce durumu paylaşıyorum ve neden kaynaklandığını birlikte bulmaya çalışıyorum. Sonuç alabiliyoruz da
alamayabiliyoruz da. Sonrasında bu tip durumlarda mutlaka veliye dönerek, çocuğun bu
durumdan olumsuz etkilendiğini, bu durumdan kaynaklanan arkadaşlarıyla arasında
olumsuz paylaşımlar yaşadığını ve bunun doğurabileceği sonuçlarla ilgili aileyi biraz sıkıştırıyorum. Bu tip görüşmelerde çocuğun olumsuz etkilendiği olumsuzluk yaşadığı durumları aileye aynen aktarınca daha çok ilgi gösterdiklerini gördüm.
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Fiziksel olarak istismara uğramış olduğunu gördüğüm bir öğrencimi de revire götürerek doktora not yazmasını rica ettim. Notta sadece çocuğun canının acıdığı ve doktorun
da muayene ettiği yazıyordu. Sonrasında aileye çocuğun vücudunu hergün kontrol ettiğimi hissettirdim. Azaldı ancak sonrası için ne oldu bilemiyorum. Anlık bir çözüm bulabildim. Özel bir kurumda çalıştığım için bunu bildiremedim ve açık açık aileye durumun
farkında olduğunu hissettiremedim.
Tablo 9: Okul öncesi öğretmenlerin öğretmenlik deneyimleri boyunca sınıflarında ya da okulda özel eğitime muhtaç engelli çocuklar ( görme, işitme, zihinsel, ortopedik, sosyal ve duygusal uyum güçlüğü ve süreğen hastalığı olan engelli çocuklar vb.) ile karşılaşıp karşılaşmama durumları
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklarla Karşılaşma Durumları

f

Hayır, karşılaşmadım

3

Evet, karşılaştım

4

Toplam

7

Tablo 10: Cevabı evet olan öğretmenlerin bu durumdaki çocukların eğitim hakları konusundaki düşünceleri ve bu öğrenci/ öğrenciler için sınıflarında gerçekleştirdikleri uygulamalar
Düşünceleri ve Gerçekleştirdikleri Uygulamalar

f

Kaynaştıma uygulamasının hem özel eğitime mıhtaç olan çocuk için hem de
normal gelişim gösteren çocuklar için etkili olduğunu düşünüyorum

2

Sınıf ortamının elverişsizliği ve okulumun programı sebebiyle kaynaştırma
uygulamasına sıcak bakmıyorum

1

Kaynaştırma uygulamsını gerekli bulmuyorum

1

Tablo 10 incelendiğinde öğretmenlerden ikisinin kaynaştırma uygulamsının önemine
inandığını belirttikleri görülmektedir. Bu öğretmenler sınıflarındaki uygulamaları şu şekilde ifade etmektedirler:
A: “Bir sene otistik öğrencimle kaynaştırma eğitimi yaptım. En başlarda neredeyse imkansız görünüyordu ama o bizim aramızda artık her ihtiyacını kendi başına yapabilen ve
ilginç bir şekilde etkinliklerden hoşlanan bir öğrenci haline geldi. En başta çocukların ona
saygı göstermesini ve normal, herkesin başına gelebilecek bir durum olarak karşılayabilmelerini sağladım. Bu tür çocukların bir çoğu özel eğitim istiyor, ancak gözlemlerim kadarıyla bizimle birlikte çok yol katedebiliyorlar. Yalnız dikkat edilmesi gereken tek bir şey
var, öğretmen değiştiği zaman bütün öğrenmeleri sıfırlanabiliyor, boşa gidiyor. Çevresinde ona fiziksel istismarda bulunan birileri var mı, bunu da araştırmak gerekir çünkü hırçınlıklarının en büyük nedeni oluyor. Kısacası saldırganlık vb olmadığı sürece eğitime katılmalarından yanayım.”
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B: “Hiç bir çocuk hangi koşullarda olursa olsun eğitim hakkından alı koyulamaz, bu
çocuklar grupla kaynaştırılarak eğitilmeli, toplumdan soyutlanmamalı, aileyi bilgilendirmek birinci adım, sonrasında diğer öğrencileri çocuğu kabullenmesini sağlamak gerekir.
Bu yolla çocuktan çocuğa öğrenme de sağlayabiliyorum. Çocuğa kendi becerisine göre
etkinlikler vererek başarı duygusunu tattırıyorum. Böylece çocuk okula gelmek için istek
duyuyor. Sorun türüne göre farklı yöntemlerle kaynaştırma yapıyorum.”
Sınıf ortamının elverişsizliği ve okulun programı sebebiyle kaynaştırma uygulamasına sıcak bakmadığını belirten bir öğretmen ise düşüncesini şu şekilde açıklamaktadır: .
C: “Öncelikle kesinlikle özel eğitim desteği almaları gerektiğini düşünüyorum, çok yoğun bir programımız olduğu için bu çocuklara yeteri vakit ayıramıyoruz.”
Kaynaştırma uygulamasını gerekli bulmayan öğrretmen ise bunun sebebini şu şekilde açıklamaktadır:
D: “Onlar için özel sınıflar olması gerekiyor en önemlisi de o sınıflara gitmesi gereken
çocuğu ilk öğretmen tespit etmeli ve daha sonra aile istemese de uzman eğer gitmesi gerektiğini düşünüyorsa o sınıfa alınmalıdır”.
Bu açıklamalar ışığında öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi konusunda olumsuz bakış
açısıına sahip olmalarının, aldıkları lisans eğitimleri boyunca bu konu üzerinde yeteri kadar durulmamasından ve öneminin farkına varmalarının sağlanamamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
4. Tartışma ve sonuç
Çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerin öğrenim hayatları boyunca çocuk hakları konusunda aldıkları derslere ilişkin bulgulara bakıldığında yüksek oranda
ders aldıklarının görülmesi, öğretmenlerin bu orana paralel olarak çocuk haklarına ilişkin farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin de yüksek olacağı sonucunu düşündürmektedir. Bu düşünceyi çocuk hakları ve çocuk hakları sözleşmesinin içeriğine ilişkin elde edilen bulgular desteklemektedir. Çalışma grubnu oluşturan okul öncesi öğretmenlerin genelde çocuk haklarının içeriği ve çocuk hakları sözleşmesi konularında bilgi sahibi olduklarını söylemek mümkündür. Ancak bu hakları bilmek, tek başına yeterli değildir. Öğretmenlerin çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi, çocuğun görüşünün alınması gibi ilkeleri sınıf içi uygulamalara da yansıtmaları gerekmektedir.( Yolcuoğlu, 2009).
Okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları konusundaki derslerden edindikleri kazanımlara ilişkin bulgular incelendiğinde; çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerin çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye‘ deki çocukların durumu vb. konularda bilgi sahibi olduklarını ve çocuklar için yapabilecekleri konusunda fikirler ürettiklerini belirttikleri ancak bu fikirleri uygulama fırsatı bulamadıkları görülmüştür. Bu
sonuç çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin çocuk hakları ile ilgili bilgilerini hayata geçirememeleri, dolayısıyla haklarını çocuklara öğretme konusunda da yetersiz olabi282 |
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lecekleri sonucunu düşündürmektedir. Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerle yapılan
görüşme sonucunda çıkan genel kanı bu düşünceyi desteklemektedir. Görüşmelerin sonucu çalışma grubunu oluşturan okul öncesi öğretmenlerin genelde, bildiklerini sınıf içi
uygulamalara yansıtma konusunda yetersiz kaldıklarını göstermektedir. Karaman-Kepenekçi 2000 yılında yaptıkları araştırmada çocuklara haklarının öğretilmesini Çocuk Hakları Sözlesmesi’nin 42. maddesine işaret ederek çocukların haklarını bilmelerinin onların
temel hakları olarak görülmesi gerektiğini ifade etmektedirler.
Çalışma grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerin çocuklara yönelik diğer alanlara ilgileri sorgulandığında öğretmenlerin genellikle çocuk sağlığı, çocuk ve savaş, sokakta
yaşayan çocuklar vb. konularda bilgi edinmeye ilgisiz olduklarını belirtmeleri düşündürücü bir sonuçtur. Bu durumun katılımcıların bu konularda yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünmelerinden ya da bu konulara karşı ilgi duymamalarından da kaynaklanabileceği düşünülmektedir, bununla beraber okul öncesi öğetmenlerin kamuoyunda da sürekli yer bulan çocuk ihmal ve istismarı konusunda da genelde ilgisiz oldukları görülmektedir. Çocuk ihmal ve istismarının tespit, tedavi ve rehabilitasyonunda multidisipliner yaklaşım esastır (Bahar, G. ve ark, 2009). Dolayısıyla çocuğun bu yaşta ailesinden sonra en
yakını olan okul öncesi öğretmeninin çocuğun maruz kalabileceği herhangi bir ihmal ve
istismar durumuyla karşılaşabileceği ve bu süreçte rol alabileceği ihtimali olabileceğinden, okul öncesi öğretmenlerin bu konularda daha duyarlı, daha ilgili olmaları gerektiği
düşünülmektedir.
Katılımcıların çocuk hakları konusunda aldıkları derslerin oranına paralel olarak bu
konuda seminere katıldığını belirten öğretmenlerin oranının da yüksek olması olumlu bir
sonuç olarak görülmektedir. Ancak tablo incelendiğinde bu konuda düzenlenen farklı etkinlik türlerine katılımın düşük olduğu görülmektedir. Örneğin; çalışma grubunu oluşturan 150 okul öncesi öğretmeninden sadece % 12.7 si çocuklarla ilgili görev yapan sivil
toplum kuruluşunda çalıştıklarını belirtmiştir.
Öğretmenlerin tamamına yakınının çocukların kendilerine özgü hakları olması gerektiğini belirttikleri görülmektedir. Bu sonucun, öğretmenlerin çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğunu bilmelerinden,
çocukların sürekli büyüme ve gelişme gösterdikleri bilincinin yerleşmesinden, çocukların
bakımının bir toplum sorunu olduğunu anlamalarından ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesine sahip olmalarından kaynaklanabileceği söylenebilir( www.unicef.org; Save The Children, 2006). Görüşmeden elde edilen
bulgular bu düşünceye paralellik göstermektedir. Öğretmenlerin genellikle “çocuğun küçük yaştan itibaren kendini birey olarak hissetmesi”, “çocukların korunmasız, masum olmaları”, “yetişkinlerden farklı ihtiyaçlara gereksinim duymaları” başlıklarına yoğunlaştıkları görülmektedir.
Görüşmelerden elde edilen bulgular göz önüne alındığında çalışma grubunda yer alan
okul öncesi öğretmenlerin de çocuklara erken yaşlardan itibaren haklarının öğretilmesi
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gerektiğini düşündüklerini belirtmelerine rağmen uygulamaya örnek veremedikleri ya da
verdikleri örneklerin çoğunlukla planlanmış etkinlikler olmadığı görülmüştür.
Sonuç olarak; okul öncesi öğretmenleri, çocukların yaşamlarında etkin rol aldıkları
gerçeğini dikkate alarak, geleceğin sağlıklı, kendine güvenen, üreten, sorgulayan bireylerini yetiştirebilmek için erken yaşlardan itibaren çocukların haklarını bilmeleri gerekliliğini düşünmekle kalmayıp, çocuğa ve ailesine karşı gösterdiği tutuma, sınıf içinde yaptıkları uygulamalara da bu düşünceyi yansıtmalıdır.
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ÖZET
Çocukluk dönemi, tüm yaşamı belirleyen temel oluşumların gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun kendi haklarının bilincine varması, kendini ifade edebilmesi,
toplumun bireyi olduğunu, bazı haklarının ve görevlerinin olduğunu bilmesi, düşünme,
bilgilenme, değerlendirme, karar süreçlerinde rol alma ve sorunlarla baş edebilme yeteneği kazanılmaktadır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 42. maddesinde çocuk haklarının yetişkinlere ve çocuklara öğretilmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda okulların; çocukların haklarını öğrendiği ve çocuk haklarının uygulandığı kurumlar olması gerektiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim dönemindeki çocuklara, çocuk hakları eğitiminin nasıl verilebileceği konusunda bilgi ve etkinliklere yer vermektir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, çocuk hakları eğitimi, ilköğretim.
Çocuk ve çocuk hakları
Çocuk doğanın bir armağanı, çocuk imgesi ise insanın yarattığı bir şeydir (Elkind,
1999: 27). Çocuk kavramı ve çocukluk imgesi zaman içinde uzun bir değişimle bugünkü
özelliklerini kazanmıştır (Tan, 1989: 87). Batı dünyasında çocukluğun yetişkinlikten farklı olduğu anlayışı, on yedinci yüzyılda ortaya çıkmış ve modernleşme süreci içinde gelişmiştir (Onur, 2005: 527).
Yirminci yüzyılda çocuk, toplumun geleceğini belirleyen en önemli insan kaynağı olarak değerlendirilmiştir. Bu anlayış; işçi reformunun, zorunlu eğitimin ve çocuk mahkemelerinin oluşumuna neden olmuştur. Yirminci yüzyılın ilk yarısında çocuğu potansiyel
birey olarak kabul eden anlayış, çocuk merkezli ailenin oluşumuna etki etmiştir. Çocuk
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mahkemeleri ve gelişim psikolojisi gibi aile dışı güçler de çocuğun bakımına ve gelişimine etki etmeye başlamıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ise; somut destek bekleyen
canlılar olan çocukları koruyan hakların olduğu inancı, kamunun, çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili kuruluşların dikkatini çekmeye başlamıştır (Çelen, 1997: 356).
Günümüzde hiçbir ülke insan haklarına duyarsız kalamamaktadır. Öyle ki bir ülkenin uluslararası kamuoyundaki yeri, değeri, saygınlığı ve meşruiyeti insan haklarına vermiş olduğu değerle ölçülür hale gelmiştir. İnsan haklarının bir alt boyutu da çocuk haklarıdır. Çocuğun toplumsal bir varlık olarak değerlendirilmesi ve onun kendini koruma gücünün olmaması “çocuk hakları”nın önemini ortaya koymuştur (Salman- Osmanağaoğlu, 2007: 1). Çocuk hakları kavramı, geniş anlamda toplumsal, felsefi, ahlaki ve hukuksal
boyutları içeren bir kavramdır (Akyüz, 2001). Dar anlamda ise, objektif hukukun çocuklara tanıdığı hak ve sorumlulukların tümünü ifade eder (Kamaraj, 2005: 43). Doğal hukuk açısından ise çocuk hakları çocuğun insan olması, aynı zamanda da bakıma ve özene
gereksinim duyması nedeniyle doğuştan sahip olduğu hakların tümüdür (Akyüz, 2001).
Birleşmiş Milletler 20 Kasım 1959’ da Çocuk Hakları Bildirgesi’ni ilan etmiş; böylece
tüm çocukların sömürü, şiddet, zulüm ve ayrıcalığa karşı korunma hakkı, yurttaşlık hakkı, eğitim hakkı, belli bir yaştan önce çalıştırılmama hakkı, bir başka deyişle çocukların
çocukluklarını yaşama hakkı, toplumsal sorumluluk olarak tanımlanmıştır (Ertürk, 1997:
330). Çocuk Hakları Bildirgesi son şeklini 20 Kasım 1989 tarihinde almıştır. Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi çocukların korunması ve bakımı, bunlarla dengeli olarak çocuklara özgürlük veya kendini gerçekleştirme şansı vermiştir (Çelen, 1997: 361). 30 Eylül 1990
tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde toplanan çocuklar için Dünya Zirvesi’nde
“Çocukların Yaşatılmaları, Korunmaları ve Geliştirmelerine İlişkin Dünya Bildirgesi” ile
Birleşmiş Milletler Örgütü Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi temel alan bir küresel hareket başlatılmış ve bu bildirgenin uygulanması için bir eylem planı benimsenmiştir.
Türkiye Sözleşme’yi 14 Eylül 1990’da imzalamış, 9 Aralık 1994’de 17, 29, 30. maddelerine Anayasa ve Lozan Antlaşması çerçevesinde çekince koyarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde onaylamıştır. Sözleşme 27 Ocak 1995 tarih ve 22184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 4058 sayılı yasa olarak yürürlüğe girmiştir (Akyüz, 2001).
Okulda çocuk hakları eğitimi
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 42. maddesinde çocuk haklarının yetişkinlere ve çocuklara öğretilmesi öngörülmüştür. Böylece, çocukların yasalar ve sözleşmelerle, kendilerine tanınan hakları bilmeleri onların temel hakkı olarak kabul edilmektedir. Yine 1995 yılında İsviçre’de düzenlenen bir seminerde, çocuk haklarının var olması için gerekli koşullardan biri olarak çocuğun hakları konusunda bilgi sahibi olmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Bu bağlamda okulların, çocukların eğitim haklarını gerçekleştirmenin ötesinde,
çocukların haklarını öğrendiği ve çocuk haklarının uygulandığı kurumlar olması gerektiği söylenebilir (Akyüz, 2001; Neslitürk ve diğerleri, 2007: 246).
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Akyüz’ün (2001) belirttiği gibi, çocuk haklarına dair sözleşmenin yaşama geçirilmesi
bakımından önemli olan üç noktadan bir tanesi; sözleşme ile benimsenen hukuki ve ahlaki
yaklaşımların ayrıntılı bir biçimde eğitim programlarına sokulması, çocuk haklarının çocuklara ve yetişkinlere öğretilmesidir. Çocukların haklarının bilincinde olmaları ve günlük
yaşamlarında insan hakları ihlallerinin daha çok farkına varabilmeleri; ancak onlara verilecek eğitimle mümkün olabilecektir (Salman- Osmanoğlu, 2007: 7). Çocuk hakları eğitimi ile amaç, bilgi ve beceri kazandırmak yanında tutum ve davranışları biçimlendirerek
çocuk hakları kültürünü yaygınlaştırmaktır (Çocuk Hakları Okulu Projesi, t.y.).
Çocukların eğitim kurumlarında bulundukları süre içinde sahip oldukları haklardan
bazıları; okulda güven içinde bulunma, büyüklerden farklı olsa da düşüncelerini açıklama, büyüklerinden ve arkadaşlarından saygı görme, öğrenciler arasında herkese eşit davranılmasını isteme, öğretmenden merak ettiği konuda bilgi isteme, ruhsal ve bedensel
sağlığını tehdit edici davranışlara “DUR” diyebilme, sevecen, anlayışlı, ödüllendirici bir
eğitimin uygulanmasını isteme, öğrencilerin kendi eğitimlerinde söz söyleme ve seçim
yapma hakkı şeklinde özetlenebilir (Kamaraj, 2005: 45-46).
Çocuk haklarının öğretimine ilişkin çalışmalara bakıldığında, çocukların haklarını
düzenleyen belgelerin daha çok ilköğretimin son sınıflarındaki öğrencilerle ele alındığı
ve böylece öğrencilerin, gelişmekte olan kişisel sorumluluklarına daha duyarlı hale getirilebildikleri görülmektedir (Karaman-Kepenekçi, 1999: 229).
Günümüzde çocuğun bilişsel gelişimini dikkate almayan her türlü yaklaşımı modernliğin dışında ya da modernleşmenin gerisinde saymak gerekmektedir (Onur, 2005: 528).
İlköğretim öğrencilerinin somut işlemler döneminde olması nedeniyle çocukların düzeylerine uygun etkinliklerle hissettirerek çocuk hakları konusunda eğitim verilmeli ve çocukları duygusal açıdan olumsuz yönde etkileyecek materyal ve etkinliklerden kaçınılmalıdır (Neslitürk ve diğerleri, 2007: 246). Bu bağlamda çocuk haklarının eğitiminde etkin
katılımı sağlamak için oyunlardan, posterlerden, afişlerden, dramadan, çizgi filmlerden
ve çocuk edebiyatından alınan örneklerden yararlanılabilir.
Okul ortamına yönelik etkinlik örnekleri
Aşağıda, öğrencilere çocuk hakları konusunda farkındalık kazandırmak için uygulanabilecek etkinlik örnekleri yer almaktadır (Kaymak-Özmen, 2010: 89).
Etkinlik 1: Renkli zarflara numaralar verilir, her bir zarfa çocuk hakları ile ilgili yukarıda yer alan maddeler yazılır ve bir kutunun içerisine koyulur. Bir torbanın içerisine de
üzerinde numaralar yazılı kâğıtlar atılır. Çocuklar sırayla numaraları çeker ve o numaraya
ait zarfı açıp içerisinde yazan maddeyi sınıf arkadaşlarına yüksek sesle okur.
Etkinlik 2: Balonların üzerine çocuk haklarının anahtar kavramları yazılır ve çocuklara dağıtılır. Daha sonra her çocuk kendi balonundaki kavrama ilişkin düşüncesini söyler ve daha sonra sınıf ortamında bu kavram üzerinde tartışılır.
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Etkinlik 3: Çocukları konu alan gazete haberleri üzerinde konuşulur. Çocuk hakları
ile bağlantı kurularak yorum yapılır.
Etkinlik 4: Öğrencilerle kendilerinin ya da çevrelerindeki çocukların yaşadıkları
olumlu ya da olumsuz olaylar üzerinde konuşulur ve olaylar çocuk hakları sözleşmesine göre yorumlanır.
Etkinlik 5: Kukla oyunları oynanabilir.
Etkinlik 6: Çocuk hakları sözleşmesinin maddeleri üzerinde konuşulduktan sonra çeşitli durumlar kurgulanarak çocuklarla bunlar üzerinde konuşturulur.
Etkinlik 7: Çocuk hakları sözleşmesinden yola çıkılarak masal kahramanlarının yer
aldığı hikayeler kurgulanabilir.
Etkinlik 8: Çocuk hakları sözleşmesindeki maddelerden yola çıkılarak afişler hazırlanır ve sınıfın ve okulun çeşitli yerlerine asılır.
Etkinlik 9: Çocuk haklarına ilişkin maddeler yaka kartlarına yazılır ve çocuklar bu
kartları yakalarına asarlar. Okulda bir gün boyunca bu yaka kartları ile dolaşırlar. Farklı
sınıflardaki arkadaşları ile bu bilgileri paylaşırlar.
Etkinlik 10: Çocuklara, çocuk hakları maddelerinin anahtar kavramları ile ilgili resimler çizdirilir. Ayrıca sınıfta çocuk haklarına yönelik şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenebilir.
Sonuç
Çocuğun kendisi ile ilgili kararlara katılımının sağlanması, demokratik bir toplumun
en önemli görevlerinden birisidir. Amaç; çocuğun kendi haklarının bilincine varması,
kendini ifade edebilmesi, toplumun bireyi olduğunu, bazı hak ve görevleri olduğunu bilmesi, düşünme, bilgilenme, değerlendirme, karar süreçlerinde rol alma ve sorunlarla baş
edebilme yeteneğinin geliştirilmesidir (Cılga, 2001). Buradan hareketle, bir toplumun
mutluluğu ve refahı ile çok yakından ilgili olan çocuğun ve çocuk haklarının korunması
sorunu, günümüzün en önemli sorunlarından biridir (Akyüz, 1999).
Karaman-Kepenekçi’nin belirttiği gibi; okulda işbirliğine dayanan öğrenme ortamının
oluşturulması, öğrencinin fikirlerine değer verilmesi, haklarına ve görüşlerine saygı duyulması, deneyimlerini ve yeni fikirler üretmeye teşvik edilmesi öğrencilere öğrenme sürecini kontrol etme yönünde sorumluluk verilmesi, insan hakları eğitiminin amacına ulaşması
için gereklidir. Okullarda verilen eğitim ve öğretimin insanı hayata hazırlayabilecek yeterlilikte olması gerekmektedir. Böylesi bir durum insan hakları eğitimini vermek ve okul ortamında bunu yaşar hale getirmek her okul yönetiminin başlıca görevi olmalıdır (akt. Üste,
2007: 300). İnsan hakları eğitiminin bir alt boyutu olan çocuk haklarının ise; özellikle ilköğretim dönemindeki çocuklara öğretilmesi, gelecekte kendi haklarının bilincinde olan
ve bunları savunabilen bilinçli bir neslin yetiştirilmesinde önem taşımaktadır.
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Bunun yanı sıra öğretmen yetiştiren kurumların, çocuk merkezli sınıf ortamları ve etkinlikler düzenleyebilecek becerilere sahip öğretmen yetiştirebilmeleri için programlarını yeniden düzenlemeleri gerekmektedir (Özmen, 2010: 10).
Burada önemle vurgulanması gereken diğer bir nokta ise, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde
yer alan metinlerin çocukların anlayabileceği biçimde ifade edilmesidir. Anlaşılamayan
maddeler öğretmen tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
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SOSYAL BİLGİLER DERSİ ALAN DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK HAKLARINA DAİR GÖRÜŞLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
İsmail Doğan

“Eğitim Sosyologu”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı
Başkanı

Enver Durualp

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin
Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı Doktora Öğrencisi

ÖZET
Çocuk insanlığın geleceği, toplumların ümidi ve evrensel güvencesidir. İnsanlık çocuğa büyüme, gelişme, sevgi görme, saygı görme, eğitiminin ve gelişiminin desteklenmesi
yolunda hak ettiklerini vermekle yükümlüdür. Çocuk Hakları Sözleşmesi getirdiği haklar
ve standartlarla “nitelikli insan”ın yetiştirilmesini temel hedef olarak belirlemiştir. Uluslararası toplum bu sözleşmeye taraf olarak söz konusu hedefi gerçekleştirme konusunda
proje ve çalışmalar başlatmıştır. Çocuk hakları sözleşmesinin genelde Türk toplumunda
özelde ise çocuk dünyasında ne ölçüde tanındığı gerçeği, sözleşmenin uluslararası toplum tarafından kabulüne ilişkin gerçekçi bir tecrübe alanıdır. “Sosyal bilgiler dersi alan
dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına dair görüşlerinin karşılaştırılması” başlıklı araştırma, bu amaçla, ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk hakları ile ilgili görüşlerinin ortaya koyulmasını denemektedir. Araştırmanın evrenini Çankırı İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nun dördüncü (208) ve beşinci (195) sınıflarında öğrenim gören toplam 403 öğrenci oluşturmaktadır. Örnekleme, 85 kız 97 erkek toplam 182 dördüncü sınıf öğrencisi ile 78 kız 103 erkek olmak üzere toplam 181 beşinci sınıf
öğrencisi dâhil edilmiştir. Verilerin toplanmasında “Öğrenci Tanıtım Formu” ile “Çocuk
Hakları Görüş Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekanslar gösterilmiş ve bunlara ait olan yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Bu bildiride söz konusu araştırma bulguları
irdelenerek; ortaya çıkan sonuçlar tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi, sosyal bilgiler alanı, ilköğretim, ilköğretim çocukları.
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1. Giriş
Her doğan çocuk, daha önce kendisinden evvel dünyaya gelmiş, ya da daha sonra doğacak olanlara hiç benzemeyen, ana ve babasının özelliklerini taşımaktan öte bir varlıktır.
Şöyle ki; vücudunun her hücresinde atalarının da eskiden beri süregelen katkıları söz konusudur (Akarslan, 1998: 6). O, saflığın ve alçakgönüllüğün simgesi olarak (Doğan, 2000:
128) doğumdan ergenliğe kadar süren hayat dilimine ait olan insan yavrusudur. Bu dönem ruhça ve bedence insanın en güçsüz ve çok özel bir dönemini oluşturmaktadır (Doğan, 2000: 175). Masum, duyarlı, bağımlı, meraklı, canlı ve umut dolu bir varlık olan çocuk, bu dönemini neşe ve huzur içinde yeni şeyler öğrenerek ve gelişerek geçirirse ileride hem kendisini mutlu kılar, hem de toplumun mutluluğuna ve refahına katkıda bulunur (Akyüz, 2000: 1).
Toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve yaşam düzeylerini yükseltebilmeleri açısından en güvenceli yatırım, çocuğa yapılan yatırımdır. Toplumun geleceğini şekillendirmede etkisi çok büyük olan yeni nesillerin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmaları, kendi
değerlerinin farkında olarak yetişmeleri ve bu değerleri insanlığın yararına kullanabilmeleri onlara sağlanacak koşullarla yakından ilgilidir. Çocuğun, bir birey olarak çıkarını gözeten ve çocuğun çıkarını toplumun çıkarı ile bütünleştiren bir yaklaşım, çocuğun toplumun geleceği olduğu düşüncesine zemin hazırlamaktadır (Aral ve Gürsoy, 2001: 36). Dolayısıyla çağdaş, demokratik ve sağlıklı bir toplum yaratılmak isteniyorsa, çocuğu fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim yönünden bir bütün olarak ele alan ve evrensel değerlerle yetiştiren eğitim hizmetlerine önem vermek gerekmektedir (Bıyıklı, 1995: 3). Çocukların sorumluluk sahibi, bilinçli ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri süreci toplumun bugünü ve geleceği ile örtüşmektedir (Aral ve Gürsoy, 2001: 36).
Çocuk hakları, onların zihinsel, bedensel, sosyal, duygusal ve ahlaki bakımlardan bağımsız bir şekilde gelişebilmesi için hukuk kuralları ile korunan durumlarıdır (Akyüz,
2000: 4). Karmaşık ve kesinlikten yoksun olan kavram (Franklin, 1993: 28), tıpkı kadın
hakları, tüketici hakları, hasta hakları gibi insan haklarının önemli bir parçası olarak ifade edilmektedir (Doğan, 2000: 1).
Çocuk hakları kavramı, kimlerin çocuk sayıldığından, çocuk sayılan insanların hangi hak ve özgürlüklere sahip olabileceğine, sahip oldukları hak ve özgürlüklerin sınırlarının belirleneceğine kadar uzanan tartışmalı bir kavramdır. Çocuk haklarından söz edebilmek için önce “Kimler çocuktur?” sorusunun yanıtını vermek gerekmektedir. Oysa, çocukluğun evrensel bir deneyim olmaması, farklı toplumlarda farklı tanımlanması, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam koşullarının farklı çocuklukları doğurması gibi nedenlerle “Kimler çocuktur?” sorusunun yanıtını vermek göründüğü kadar kolay değildir. Çocukluk da toplumsal yapının diğer kurumları gibi zaman içinde değişmiş, dönüşmüştür.
Aydınlanma’dan bugüne uzanan süreçte ortaya çıkan ve bugünkü anlamını kazanan çocukluk, tarihi gelişimi itibariyle “modern” bir kurumdur. Çocuk haklarının kurumlaşma-
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sı ise çok daha yenidir. Çocuk hakları da tıpkı çocukluk gibi zaman içinde değişmiş, dönüşmüş, hak listeleri oluşturulmuştur (Turanlı, 2004: 1).
Uluslararası barışı ve güveni sağlamak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, ilk olarak
26 Eylül 1924 tarihinde Çocuk Hakları Cenevre Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Deklarasyon, her ulusun kadın ve erkeklerinin, çocukların fiziki ve ruhsal yönden normal gelişimlerinin sağlanabilmesi için görevleri olduğunu kabul eden ilk uluslar arası belgeydi. Ancak 1939 yılında yeni bir dünya savaşının çıkması, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bir süre
ertelenmesine neden olmuştur. 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul
edilen İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’nde çocukların hak ve özgürlüklerine yeterince
değinilmediği için çocukların özel durumları ve özel korunma gereksinimleri nedeniyle
çocuklara özgü ayrı bir belge hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Nihayet 19 Ekim 1959
gününde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 78 ülkenin temsilcilerinin katıldığı genel oturumda Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni oybirliğiyle kabul etmiştir (Doğan, 2000: 182; Akarslan, 1998: 35; Aktürk, 2006: 15; Tunç, 2008: 17).
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocuk haklarına ilişkin uluslar arası düzeyde hazırlanmış en eksiksiz belge niteliğindedir. Sözleşme, Birleşmiş Milletler’in 20 Kasım 1989
gününde yapılan 44. Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş, 2 Eylül 1990 gününde de
yürürlüğe girmiştir. Bundan sonra, üye devletlerin onayına sunulan belge kısa süre içinde pek çok hükümet tarafından onaylanmak suretiyle tarihte en yaygın şekilde kabul gören insan hakları belgesi niteliğini kazanmıştır (Doğan, 2000: 190).
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti adına zamanın Cumhurbaşkanı
olan Turgut Özal tarafından 14 Eylül 1990 tarihinde imza edildi (İnan, 1995: 766).
Önsözü takip eden 54 maddeden oluşan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Kuralları üç
kısma ayrılarak düzenlenmiştir. Birinci kısım, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde olduğu
gibi başlıca dört hak grubu içinde çocuk haklarına ilişkin kuralları içermektedir. Bu haklar medeni haklar, ekonomik haklar, sosyal haklar ve kültürel haklardır. Çocuk Haklarına
Dair Sözleşmenin ikinci kısmında, 42. madde ile sözleşme kural ve ilkelerinin taraf devletlerce uygun ve etkin araçlarla yetişkinlere ve çocuklara yaygın biçimde tanıtılması ve
öğretilmesi yükümlülüğü getirilirken, 43 – 45 maddeleri arasında da taraf devletlerin sözleşme yükümlülük ve sorumluluklarının yerine getirilip getirilmediğinin, çocuk haklarının korunmasındaki ilerlemeleri incelemek ve takip etmek üzere bir “Çocuk Hakları Komitesi” kurulmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin üçüncü kısmı 46 – 54 maddeler içinde sözleşmenin taraf devletlerce imza edilmesine, onaylanmasına, yürürlüğe girmesine, sözleşmeye katılma usullerine, değişiklik önerilerinin değerlendirilmesi usullerine ile çekimser kalma koşul ve usullerine, taraf devletlerin sözleşmeyi yazılı olarak fesih haklarının usulleriyle bunun sonuçlarına, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterliğinin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin tevdi makamı olduğuna ve İngilizce, Arapça, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça olan metinlerin de aynı
derecede geçerli olduğuna ilişkin kurallardan oluşmaktadır (İnan, 1995: 772-774).
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Çocuk hakları, bugün kabul edilen, uluslar arası sözleşmelere konu olan, devletlerin gerçekleştirmeyi üstlendiği insan hakları arasında yerini almıştır. Ne var ki, insan hakları ile ilgili konular anlaşılması güç ve karmaşık konular olduğundan insan hakları eğitimi bu gerçeğin anlaşılması ile biten ve hatta başlayan bir eğitim değildir. İnsan hakları eğitiminde sadece bilgi aktarımı yoktur. İlköğretimde insan hakları konularında verilecek bir eğitim ile sahip oldukları hakları bilinçli bir şekilde kullanan, hatta insan hakları ile ilgili konularda etkinliklerde bulunabilecek yeteneğe sahip vatandaşların yetiştirilmesi hedeflenmektedir (Kepenekçi, 1999: 227). Dolayısıyla ilköğretim okullarında okutulan sosyal bilgiler dersi insan
hakları eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Çünkü sosyal bilgiler dersi, öğrencilerin birinci
kademeden itibaren hayat hakkındaki görüşlerini şekillendirmeleri ve onların doğaya ve insana karşı yapıcı davranışlar geliştirmeleri yönünden önemlidir (Kan, 2006: 537). Çocuğun
sosyalleşmesi sürecinde önemli bir yere sahip olan sosyal bilgiler dersi eğitimin genel amacına uygun olarak yetişmekte olan bireylerin topluma sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum sağlamalarını gerçekleştirmeye çalışmaktadır (Kaldırım, 2005: 145). Bu süreçte sosyal bilgiler
dersinde öğretmenlerin geleneksel anlatım yöntemi dışında işbirliğine dayalı öğretim yöntemi, soru cevap yöntemi, çoklu zeka yöntemi, problem çözme yöntemi gibi yeni yöntem ve
teknikleri uygulamaları arzu edilen bir durumdur (Kan, 2006: 539-541). Bu sayede öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik olumlu bir tutuma sahip olmaları beklenir (Kan, 2006:
537). Derse yönelik olumlu tutum, öğrencinin dersi severek öğrenmesine yardımcı olur.
2005 yılından itibaren ülkemizde uygulanan ilköğretim sosyal bilgiler dersi dördüncü
ve beşinci sınıf programları incelendiğinde çocuk hakları ile ilgili olan doğrudan veya dolaylı kazanım oranının programda önemli bir yer kapladığını görmek mümkündür. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yeni yöntem ve teknikleri öğrenme ortamına taşımaları dışında onların sınıf içerisinde sergileyecekleri demokratik tutum ve davranışlar hem öğrencilerin haklarını öğrenmelerine yardımcı olur hem de çocuk hakları ile ilgili kazanımlarım etkili ve kalıcı bir biçimde öğrencilerce öğrenilmesini sağlar. Bu bağlamda araştırmada, ilköğretimde sosyal bilgiler dersi alan dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin “çocuk hakları” ile ilgili görüşlerini değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2. Materyal ve yöntem
Araştırmada ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk hakları ile ilgili görüşlerinin ortaya koyulması amaçlanmaktadır.
2.1. Evren ve örneklem
Araştırmanın evrenini Çankırı İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören
dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, 2009–
2010 eğitim-öğretim yılında Çankırı İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nun dördüncü ve beşinci sınıflarında öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden 163’ü kız,
200’ü erkek olmak üzere 363 öğrenci dâhil edilmiştir.
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2. 2. Veri toplama araçları
Verilerin toplanmasında öğrencilerin ve ailelerinin sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğrenci Tanıtım Formu” ile Çankırı
İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin çocuk hakları ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla“Çocuk Hakları Görüş Formu” kullanılmıştır.
Öğrenci Tanıtım Formu; Çankırı İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören
dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin yaş, cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı, aile tipi, akademik başarıları, anne babalarının öz-üvey olma, yaş, eğitim, meslek ve ekonomik durumları ile ilgili soruları içermekte ve 15 sorudan oluşmaktadır.
Çocuk Hakları Görüş Formu; Araştırmaya katılan öğrencilerin çocuk haklarına dair
görüşlerinin belirlenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Çocuk Hakları Görüş Formu, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul edilen Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’nin birinci kısım maddelerinden yola çıkarak öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Formdaki maddeler 4’lü likert tipi
işaretlemeyi gerektirmektedir. Form 30 sorudan oluşmakta ve (1) Katılıyorum, (2) Kısmen katılıyorum, (3) Katılmıyorum ve (4) Fikrim yok olarak derecelendirilmektedir.
2. 3. Yöntem
Araştırmanın verileri, 2009 – 2010 eğitim öğretim yılında, Çankırı İsmet İnönü İlköğretim Okulu Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındıktan sonra Haziran ayı içerisinde toplanmıştır. Çalışmanın amacı öğretmen ve öğrencilere açıklanarak, formlar hakkında bilgi verilmiş ve öğrencilerden önce Öğrenci Tanıtım Formu’nu daha sonra Çocuk Hakları
Görüş Formu’nu doldurmaları istenmiştir. Uygulama ortalama 30-40 dakika sürmüştür.
2. 4. Verilerin değerlendirilmesi ve analizi
Araştırmanın amacına yönelik toplanan verilerin analizinde frekans ve yüzdelemeden
yararlanılmıştır. Çocuk ve ailelerine ait sosyo-demografik dağılımlar ile öğrencilerin çocuk hakları ile ilgili görüşleri yüzde ve frekans olarak verilmiştir.
3. Bulgular ve tartışma
Araştırmaya dâhil edilen sosyal bilgiler dersi alan dördüncü sınıf öğrencilerinin %46,7’sinin kız, %53,3’ünün erkek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin annelerinin
%62,6’sının, babalarının %60,4’ünün 31-40 yaşları arasında, annelerinin %34,1’inin ilkokul, babalarının %26,9’unun lise mezunu olduğu, annelerinin %75,8’inin çalışmadığı, babalarının ise %90,7’sinin çalıştığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin %89,6’sının çekirdek aileye sahip olduğu, ailelerinin çoğunluğunun ise gelir düzeylerinin asgari ücretin üzerinde olduğu (%73,6) saptanmıştır. Öğrencilerin %69,2’sinin akademik başarısının çok iyi
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düzeyde, %82,4’ünün çocuk hakları ile ilgili daha önceden bilgi sahibi olduğu, öğrencilerin %34,1’inin çocuk hakları hakkındaki bilgileri öğretmenlerinden aldığı belirlenmiştir.
Araştırmaya alınan beşinci sınıf öğrencilerinin ise %56,9’unun kız, %43,1’ünün erkek
olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin annelerinin %76,8’sının, babalarının %59,1’inin 31
– 40 yaşları arasında, annelerinin %43,1’inin ilkokul, babalarının %39,8’inin lise mezunu olduğu, annelerinin %74,6’sının çalışmadığı, babalarının %91,7’sinin çalıştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %86,2’sinin çekirdek aileye sahip olduğu, ailelerinin çoğunluğunun
ise gelir düzeylerinin asgari ücretin üzerinde olduğu (%69,6) tespit edilmiştir. Öğrencilerin %79’unun akademik başarısının çok iyi düzeyde, %93,4’ünün çocuk hakları ile ilgili daha önceden bilgi sahibi olduğu, öğrencilerin %53’ünün çocuk hakları hakkındaki bilgileri öğretmenlerinden aldığı saptanmıştır. Araştırmaya alınan dördüncü ve beşinci sınıf
öğrencilerinin ve ailelerinin benzer sosyo-demografik özellikleri taşıdıkları söylenebilir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, dördüncü sınıf öğrencilerinin %57,1’i 18 yaşına kadar her insanın çocuk sayıldığını, %79’u beyaz, siyah, kız ya da erkek her çocuğun birbirleri ile eşit olduğunu ve %87,4’ü yaşamak hakkının her çocuğun en temel hakkı olduğuna katıldığını belirtmiştir. Öğrencilerin %67’si yetişkinlerin çocuklarla ilgili bütün yasalarda ve girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünmek zorunda olduğu içeriğinden haberdar bulunmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %90,7’si her çocuk doğduğunda
ona bir isim verilmesi ve çocuğun nüfus kütüğüne kaydedilmesi konusunda bilgi sahibidir.
Araştırmaya katılan beşinci sınıf öğrencilerinin %90,1’i 18 yaşına kadar her insanın
çocuk sayıldığına katıldığını belirtmiştir. Eşitlik konusundaki ifadeye katılanların oranı
ise %95,6’dır. Öğrencilerin %96,1’i yaşamak hakkının her çocuğun en temel hakkı olduğu görüşündedir. Öğrencilerin %91,2’si yetişkinlerin çocuklarla ilgili bütün yasalarda ve
girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünmek zorunda olduğu konusunda bilgi sahibidir. Öğrencilerin %95,6’sı her çocuk doğduğunda ona bir isim verilmesi ve çocuğun
nüfus kütüğüne kaydedilmesi konusundan haberdar bulunmaktadır. Beşinci sınıf öğrencilerinde katılımın yüksek olması 2005 yılından itibaren ilköğretimin birinci kademesinde uygulanmakta olan yeni ilköğretim programının vizyonu ile örtüşmektedir (Özpolat
ve diğerleri 2005: 16).
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 42. maddesinde (Akarslan, 1998: 68) çocuk haklarının yetişkinlere ve çocuklara öğretilmesi öngörülmüştür. Böylece, çocukların yasalar
ve sözleşmelerle kendilerine tanınan hakları bilmeleri onların temel hakkı olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla okullar, çocukların eğitim haklarını gerçekleştirmenin ötesinde, çocukların haklarını öğrendiği ve uygulandığı kurumlar olmalıdır (Neslitürk ve Ersoy, 2007: 246). Çünkü insan hakları eğitiminde okul ve sınıf havasının çok önemli bir etken olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle demokrasi gerek okulda ve gerekse günlük
yaşamda yaparak – yaşayarak öğrenildiğinden toplumdaki her birey veya kurum çocuğa
model olacak şekilde demokratik ilke ve kurallar doğrultusunda kendisini düzenlemelidir (Köse, 2009: 873).
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Araştırmaya katılan dördüncü sınıf öğrencilerinin sadece %45,6’sı kendilerine verilen
isim, kazandıkları vatandaşlık hakkı ve aile bağlarının korunmasına katılırken, bu oran
beşinci sınıflarda %81,8’e yükselmektedir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin %73,6’sı anne ve
babanın çocuğa bakamaz olduğu durumlarda çocuğun zarar görmemesi için bakımının
devlet tarafından sağlanması konusunda bilgi sahibidir. Bu konuda devletin yükümlülüğünün olması görüşüne katılan beşinci sınıf öğrencilerinin oranı %89,5’dir. Benzer şekilde, ayrı ülkelerde yaşayan anne, baba ve çocukların birlikte yaşamaları için devletlerin
her türlü kolaylığı göstermek zorunda olduğu ifadesine dördüncü sınıflarda katılım oranı
%54,4 iken, bu oran beşinci sınıflarda %84,5’e yükselmektedir. Bu bağlamda ailenin birliği ve bütünlüğü konusunda devletin üzerindeki sorumluluklar dördüncü sınıf öğrencileri tarafından yeterince kabul görmemektedir.
Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her evde kitle iletişim araçlarından birçoğu bulunmaktadır ve çocuk ve gençlerin yaşamında özellikle bilgisayar ve internet önemli bir yer tutmaktadır. Çocuklar ve gençler üzerinde yapılan araştırmalar onların televizyon, bilgisayar, internet, video gibi kitle iletişim araçları karşısında günde 4-5 saatten fazla zaman geçirdiklerini göstermektedir (Arnas, 2005: 59). Bu bilimsel veriler ışığında dördüncü sınıf öğrencilerinin kitle iletişim araçları ile her türlü bilgiye ulaşma hakkına katılım oranları %72 iken, beşinci sınıflarda bu oran %90,6’ya yükselmiştir.
Araştırmaya katılan dördüncü sınıf öğrencilerinin kendilerini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına katılma oranı %74,2 iken çocuğun düşüncesini özgürce açıklama hakkına katılanların oranı %72’de kalmıştır. Beşinci sınıf öğrencilerinin aynı haklara katılım oranı ise ilkinde %92,8 iken ikincisinde %91,2’dir. Benzer şekilde dördüncü sınıf öğrencilerinin %48,9’u hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut
ve iletişimine haksız bir biçimde karışılamayacağı konusundan haberdardır. Beşinci sınıflarda bu hakka katılma oranı %82,3’tür. Dördüncü ve beşinci sınıflar arasındaki bu farkın
temel nedeninin programdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Şöyle ki; ilköğretim sosyal
bilgiler dersi beşinci sınıf programında insan hakları ile ilgili olarak başlı başına bir üniteye ve onun kazanımlarına yer verilmiştir. Unutulmaması gereken bir başka durum da
yenilenen ilköğretim sosyal bilgiler dersi dördüncü sınıf programında öğrencilerin farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri hakkında kazanımlara ve etkinlik
örneklerine yer verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla okulda işbirliğine dayanan öğrenme ortamının oluşturulması, öğrencinin fikirlerine değer verilmesi, haklarına ve görüşlerine saygı duyulması, deneyimlerini ve yeni fikirler üretmeye teşvik edilmesi öğrencilere öğrenme sürecini kontrol etme yönünde biraz sorumluluk verilmesi insan hakları eğitiminin
amacına ulaşması için gereklidir (Üste, 2007: 300). Bu gerekleri sağlamak ise öğrenme ortamında öğretmenin sorumluluğundadır.
Sözleşmeye taraf devletler, 25. madde gereğince gerektiği durumlarda yetkili makamlarca her çocuğun korunma ve bakım altına alınma hakkına sahip olduğunu kabul ederler (Akarslan, 1998: 59). Dördüncü sınıf öğrencilerinin kendilerine yöneltilen bu hakka
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katılma oranı %54,9 iken beşinci sınıf öğrencilerinin oranı %86,7’ye yükselmektedir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 37. maddesi gereğince hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle cezalandırılamaz. Sözleşmede yer alan bu ilkeye dördüncü sınıflarda %71,4 katılım sağlanırken, beşinci sınıflarda katılım %87,8’e yükselmiştir. Benzer şekilde çocukların savaşlardan korunmaları gereği ilkesine dördüncü sınıflarda katılım %65,4 olarak
sağlanırken, beşinci sınıflarda %75,1 olarak katılım gerçekleşmiştir. Dördüncü ve beşinci sınıflar arasındaki farkındalık, çocukların bir üst sınıfa geçişiyle birlikte yaş ve gelişim
özelliklerine bağlı olarak bu temel hak ve özgürlüklerden haberdar olmaya başladıklarının bir kanıtı olabilir.
Dördüncü sınıf öğrencilerinin %54,4’ü, beşinci sınıf öğrencilerinin %57,5’i “anne babası olmayan çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara devlet tarafından iyi aileler bulunur” hakkına katıldıklarını belirtmiştir. “Devlet çocukların sağlığını güvence altına almak zorundadır” hakkına katılanların oranı dördüncü sınıflarda %80,2 iken beşinci sınıflarda %95’e yükselmektedir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin %62,1’i, beşinci sınıf öğrencilerinin %90,6’sı ilköğretimin bütün çocuklar için zorunlu ve parasız olması gerektiğine katılmıştır. Çocukların yetişkinler gibi bir işte çalışamayacağı hakkında bilgi sahibi olan dördüncü sınıf öğrencilerinin bu hakka katılma oranı %72’dir. Bu oran beşinci sınıflarda artarak %92,3’e yükselmiştir. “Çocuklar zararlı maddelere karşı korunmalıdır” hakkına katılanların oranı dördüncü sınıflarda %83, beşinci sınıflarda %93,9’dur. Yetişkinlerin kendi çıkarları için çocukları kullanamayacağı ifadesine katılanların oranı dördüncü sınıflarda %74,7 iken beşinci sınıflarda ise %93,4’tür. “Çocukların haklarına ilişkin
tüm bu ilkeler hem çocuklara hem de yetişkinlere öğretilmelidir” ifadesine katılanların
%71,4’ünü dördüncü sınıflar, %94,5’ini beşinci sınıflar oluşturmaktadır. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme çocuğa hem çocuk, hem birey olarak haklar tanıyan, diğer yandan özgür, düşünceli, yaratıcı ve gelişmeye açık insanların yetiştirilmesini amaçlayan bir düzenleme olduğundan Türkiye’nin modern dünyaya ayak uydurmasını sağlayacak ve onu örnek ülke konumuna getirecek (Kop ve Yücel, 2010: 120), eğitim ve bilgi bakımından donanım sahibi, sağlıklı, hak ve sorumluluklarının bilincinde vb. olan nesillerin yetiştirilmesini sağlayacaktır.
4. Sonuç ve öneriler
Sonuç olarak, araştırmada dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin orijinal metninden hareketle hazırlanan Çocuk Hakları Görüş Formu’ndaki ifadelere katılma durumları karşılaştırıldığında aralarında farklılıklar bulunmuştur. Formda yer alan haklara dördüncü sınıf öğrencilerinin çoğunluğu katıldığını ifade etmiştir. Ancak katılma oranı beşinci sınıf öğrencilerinde daha yüksektir. Bu farkın
temel nedenlerinden biri, sosyal bilgiler dersi beşinci sınıf programında insan ve çocuk
hakları ile ilgili olarak “Haklarımı Öğreniyorum” ünitesine yer verilmiş olmasıdır. Bununla birlikte beşinci sınıf programında belirlenen 46 kazanım doğrudan ve dolaylı ola300 |
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rak çocuk hakları ile ilişkilidir. Dördüncü sınıfların Çocuk Hakları Görüş Formuna verdikleri cevaplar, onların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alındığında memnun edicidir.
Her ne kadar sosyal bilgiler dersi dördüncü sınıf programında insan ve çocuk hakları ile
ilgili doğrudan bir üniteye yer verilmemişse de, programda insan ve çocuk hakları ile ilgili olan çok sayıda kazanım ve etkinlik örneği bulunmaktadır. Dolayısıyla insan hakları eğitiminin okulöncesi dönemden itibaren öğrencilere etkili bir biçimde verilmesi, sağlıklı bir toplum oluşturmada ve etkin vatandaş yetiştirmede ülkemizin geleceği açısından
önem arz etmektedir.
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ÖZET
Bu araştırmada, yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan 12–18 yaş arasındaki çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden haberdar olma düzeylerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Afyon il merkezinde SHÇEK’e bağlı kuruluşlarda
bulunan ve MEB’ye bağlı ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören 12–18 yaş arası
çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine ise yetiştirme yurdunda kalan 74,
ailesi ile birlikte yaşayan 74 olmak üzere toplam 148 çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada
veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocukların çoğunluğunun Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden haberdar olduğu belirlenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk hakları, yetiştirme yurdu, ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar.
Giriş
Yirminci yüzyıl, çocuğa verilen önemin artması ve çocuğun toplumun geleceğini belirleyen en önemli insan kaynağı olarak değerlendirilmesi nedeniyle “çocukların yüzyılı” olmuştur. Çocukların yaşama, gelişme, korunma, eğitim, bakım ve katılım gibi hakları
çerçevesinde yaşam standartlarının vurgulandığı çocuk hakları kavramının ortaya çıkması çocuğa verilen önemin artmasına neden olmuştur (Khoury-Kassabri ve diğerleri, 2006:
1096; Khoury-Kassabri ve Ben-Arieh, 2009: 97).
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20 Kasım 1959 yılında Birleşmiş Milletler tarafından oy
birliği ile kabul edilmesi sonucunda çocuk hakları kavramı küresel bir niteliğe kavuşmuştur (Hodgkin ve Newell, 1998: 3). Türkiye, 1990 yılında Dünya Zirvesi’nde Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1994 yılında Çocuk Hakları Sözleşmesi onaylanmıştır. Sözleşme, 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 4058 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşmüş ve Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır (Çılga, 1999: 511; Aral ve Gürsoy, 2001).
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun; kişilik özellikleri, topluma uyum ve eksiksiz katılım gösterme kabiliyeti ile ilk defa tam bir insan olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Çocuğun haklarının farkında olması, haklarını koruması ve diğerlerinin haklarını gözetmesi
açısından sözleşmede yer alan eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının neler olduğunu bilmesi önemlidir. Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi erken dönemden itibaren çocuklara bu farkındalığı kazandırma aile, eğitim kurumları ve çocuğun içinde bulunduğu toplumun sorumluluğu altındadır (Karaman-Kepenkçi, 2006: 308; Özsüer ve diğerleri, 2009).
Sözleşme ve ilgili tüm uluslararası belgelerde, çocuğun bakımından öncelikle annebabasının sorumlu olması, onların olmadığı veya yeterli olamadığı durumlarda ise çocuğun kendi geniş aile ortamında büyümesinin çocuğun yararına olduğu kabul edilmektedir
(Daiute, 2008: 711). Ancak geçici veya sürekli olarak bu ortamda bulunmasının çocuğun
yararına olmayacağının anlaşıldığı durumlarda ise, çocuğun aile ortamından alınarak uygun bir yetiştirme yurduna yerleştirilmesi, evlat edindirilmesi veya koruyucu aile yanına
yerleştirilmesi anlayışı yer almaktadır. Türkiye’de devlet koruması altına alınan çocuklar
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlara yerleştirilmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), özel
korunmaya muhtaç olan çocuklara; doğal aile ortamında bakım, uygun kurumlarda bakım, koruyucu bakım ve evlat edinmeyi de içeren hizmetler sunmaktadır (Müftü, 2001).
Ailesi ile birlikte yaşayan ya da çeşitli nedenlerden dolayı yetiştirme yurduna yerleştirilen çocukların toplumsal platformda yer alabilmesi ve yüksek yararları için kendi haklarının farkında olmaları önemlidir (Khoury-Kassabri ve Ben-Arieh, 2009: 99). Günümüzde çocuk haklarının evrensel boyutta daha fazla tanınması, çocuk hakları kavramına karYetişkin Bildirileri Kitabı
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şı artan farkındalık ve ilgi düzeyi; çocukların kendi haklarına yönelik tutumlarını ve haklarının ne kadar farkında olduklarını incelemeyi gerekli kılmaktadır (Helwig ve Turiel,
2002: 254). Bu noktadan hareketle araştırmada, yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte
yaşayan 12–18 yaş arasındaki çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden haberdar olma
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve yöntem
Bu araştırma; yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan 12–18 yaş arasındaki
çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden haberdar olma düzeylerini ortaya koyduğundan betimsel nitelikte olup, tarama modeli tipindedir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2009: 21).
Evren ve örneklem
Araştırmanın evrenini, Afyon il merkezinde Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda bulunan ve Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta öğretim okullarında öğrenim gören 12–18 yaş arası çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, Afyon il merkezinde Başbakanlık Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Fevzi Çakmak Yetiştirme Yurdu’ndan 37 erkek ve Afyonkarahisar Kız Yetiştirme Yurdu’ndan 37 kız ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim okulları arasından tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen Cumhuriyet Lisesi ile Atatürk İlköğretim okulunda öğrenim gören ve ailesi ile birlikte yaşayan 37 kız ve 37 erkek olmak üzere toplam 148 çocuk dahil edilmiştir.
Verilerin toplama aracı
Araştırmada veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından çocuk hakları sözleşmesinden yola çıkılarak geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket formunda araştırmaya katılan çocukların yaş ve cinsiyet gibi kişisel özellikleri ile çocuk ve hak kavramı, çocuk
hakları sözleşmesi ve çocuk haklarının korunmasına ilişkin açık uçlu sorular yer almaktadır. Anket formunda bulunan açık uçlu soruların anlaşılırlığını ve uygulama süresini test
etmek amacıyla anket formunun yetiştirme yurdunda yaşayan 10, ailesi ile birlikte yaşayan 10 olmak üzere toplam 20 çocuk ile ön uygulaması yapılmıştır. Ön uygulama sonrası,
anket formunda yer alan açık uçlu sorular uygulama sonucunda elde edilen görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemelerle yeniden yapılandırılmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve
Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan izinler doğrultusunda veriler Nisan-Mayıs
2010 tarihleri arasında toplanmıştır. Anket formu araştırmacılar tarafından, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yetiştirme yurtları ile ilk ve orta öğretim okullarının sağladığı imkânlar doğrultusunda çocuklara uygulanmıştır.
Verilerin analizi
Araştırmada anket formu kullanılarak elde edilen veriler SPSS 12 paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, çocukların açık uçlu sorulara verdiği yanıtlar bü304 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

tünleştirilirken, çocukların özgün ifadelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Elde edilen verilerin analizinde, çocuklara ilişkin kişisel bilgilerin değerlendirilmesinde frekans ve
yüzde gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşama
durumuna göre çocukların, çocuk haklarına ilişkin görüşlerindeki farklılıklar Ki-kare (x2) Bağımlılık Testi ile analiz edilmiştir. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup, p<0,05 olması durumunda anlamlı bağımlılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı bağımlılığın olmadığı belirtilmiştir (Özdamar, 2005: 333-335; Büyüköztürk, 2009: 145).
Bulgular ve tartışma
Örneklem grubuna dahil edilen çocuklara ait kişisel bilgiler incelendiğinde, yetiştirme
yurdunda yaşayan çocukların %50’si kız, % 50’si erkek, % 44.6’sı 12–14 yaş, % 55.4’ü 15–18
yaş arasındadır. Ailesi ile birlikte yaşayan çocukların ise %50’si kız, %50’si erkek, % 44.6’sı
12–14 yaş, % 55.4’ü 15–18 yaş arasındadır. Buna göre, yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocukların yaş ve cinsiyet açısından homojen bir yapı oluşturduğu söylenebilir.
Tablo 1. Yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocukların “hak” kavramını tanımlama durumlarına ilişkin Ki- kare testi sonuçları

Çocuklara göre “hak” kavramı

Yetiştirme
yurdunda
yaşayan

Ailesi ile
birlikte
yaşayan

Toplam

n

%

n

%

n

%

Başkalarını rahatsız etmeden istediğini
yapabilme, kendini ifade edebilmedir

21

28.4

10

13.5

31

20.9

Her insanın doğuştan itibaren sahip
olduğu vazgeçilmez ve devredilmez
şeylerdir (doğru ve yanlışlardır)

30

40.5

34

45.9

64

43.2

İnsanın yaşamına engel olmayan, insan
olduğunu fark etmesini, kendisine
güveni sağlayan, toplumda belli bir yer
edinmesine yardımcı olan kanunlardır
Eğitim almak ve özgürlüktür
Toplam

8

10.8

6

8.1

14

9.5

15
74

20.3
100.0

24
74

32.4
100.0

39
148

26.4
100.0

x2

p

6.622

.085

Tablo 1 incelendiğinde, yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında yaşayan çocukların çoğunluğunun “Hak” kavramını “her insanın doğuştan itibaren sahip olduğu vazgeçilmez
ve devredilmez şeyler” olarak ifade ettikleri görülmektedir. Buna göre “Hak” kavramını
tanımlama açısından yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (x2= 6.622, p> 0.05). Buna göre, çocukların hak
kavramı tanımlarında benzerlikler olmasının okullarda uygulanan eğitim programlarından kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir.
Yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocukların devam ettikleri eğitim kurumlarında, ilköğretimden itibaren eğitim programları kapsamında yer alan Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde çocuk ve insan hakları ile ilgili kazanımlara ulaşılabilmesi
için ünite ve konular yer almaktadır (Çalışkan, 2009). Örneğin 2004 yılından beri uygulaYetişkin Bildirileri Kitabı
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nan Hayat Bilgisi ders programı ilköğretim 1. sınıf düzeyinde insan hakları ve vatandaşlık kazanımları başlığı altında dokuz, 2. sınıf düzeyinde yedi, 3. sınıf düzeyinde on dokuz
kazanım bulunmaktadır. Kazanımların çocuk ve insan hakları ile ilgili demokratik davranış kazandırma yeterliliğine bakıldığında; 1. sınıf düzeyinde “Arkadaşlarının fiziksel ve
kişisel özeliklerine saygı duyar”, “Okulda karşılaştığı sorunlara yönelik demokratik çözüm
yolları üretir”, “Kendisinin ve başkalarının hata yapabileceğini ve bunun normal olduğunu kabul eder”, “Aile içinde demokratik bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu bilir”
gibi kazanımlar yer almaktadır. 2. sınıf düzeyinde “Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini
taşır”, “Dayanışmanın önemini kavrar” gibi kazanımlar, 3. sınıf düzeyinde ise “Haklarını
korumanın önemini açıklar”, “Yaşam ve eğitim hakkına zarar verecek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını bilir”, “Her insanın saygıyı hak ettiği bilincini taşır”, “Ön yargı, ayrımcılık ve çatışmanın olumsuzluklarını bilir”, “Çatışmaları şiddete başvurmadan çözebilme
becerisi gösterir”, “Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin varlığından haberdar olur”, “Sorumluluklarını evde ve okulda yerine getirir”, “İnsanların inançlarına saygı duyar”, “Özgür
ve özerk birey olmanın önemini kavrar” gibi kazanımlar bulunmaktadır (Güven ve diğerleri, 2005: 3). Çocukların “hak” kavramını algılayışındaki benzerliklerin, öğrencilerin ilköğretim birinci sınıftan itibaren insan ve çocuk hakları ile ilgili kazanımlarının yer aldığı eğitim programlarından kaynaklandığı düşünülebilir.
Tablo 2. Yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocukların “çocuk” kavramını tanımlama durumlarına ilişkin Ki- kare testi sonuçları
Yetiştirme
yurdunda
yaşayan

Ailesi ile
birlikte
yaşayan

n

%

n

%

n

%

0–18 yaş arasında kendi kendisine
yeterli olamayan, ailesinin yardımına
ihtiyacı olan ve önemli olduğunun
hissettirilmesi gereken birey

43

58.1

34

45.9

77

52.0

0–15 yaş arası kendini düzgün bir
şekilde ifade edemeyen ama özgür
olan küçük ve tatlı bir varlık

9

12.2

28

37.8

37

25.0

0–6 yaş arasında hayata tek başına
tutunamayan küçük birey/ yeni
doğmuş veya kendisini koruma gücü
olmayan ufaklık

12

16.2

6

8.1

18

12.2

Dünyada olan en güzel şey/
Çocukluk çılgınlıktır / Büyüklerin
eseri / Aileyi bir arada tutan varlık /
Aileyi oluşturan anne-babanın kızı
ve oğlu

10

13.5

6

8.1

16

10.8

Toplam

74

100.0

74

100.0

148

100.0

Çocuklara göre “çocuk” kavramı

Toplam
x2

P

14.342

.002*

*p< 0.05
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Çoğunluğunun çocuk kavramını “0–18 yaş arasında kendi kendisine yeterli olamayan,
ailesinin yardımına ihtiyacı olan ve önemli olduğunun hissettirilmesi gereken birey” olarak ifade etmesine rağmen “0–15 yaş arası kendini düzgün bir şekilde ifade edemeyen ama
özgür olan küçük ve tatlı bir varlık” ifadesine göre yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte
yaşayan çocuklar arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (x2= 14.342, p< 0.05).
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları sözleşmesinin 1. maddesinde çocuk kavramı, “çocuğa uygulanabilecek olan yasaya göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır” şeklinde ifade edilmektedir (Hodgkin ve Newell,
1998: 1). Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yükümlülüklerine göre Türkiye’de çocuk, 18 yaşından küçük insan olarak tanımlanmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na (m.
11/I) göre, rüşt 18 yaşın doldurulmasıyla kazanılır. Ancak Medeni Kanun bazı durumlarda 18 yaşın tamamlanmasından önce de reşit olunabileceğini belirtmiştir. Bunlar evlenmeyle kazanılan rüşt ile hakim kararıyla kazanılan rüşttür (Türk Medeni Kanunu, 2001).
Buna göre, örneklem kapsamındaki çocukların çoğunluğunun çocuk kavramını Çocuk
Hakları Sözleşmesi’ne ve Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak tanımladıkları saptanmıştır.
Toplumdan topluma, zamandan zamana değişiklik gösteren çocuk kavramı, kullanıldığı bilim alanına göre de farklı yaşam yıllarını kapsamaktadır. Bilim alanları, çocukluk
döneminin başlangıcını doğum anı olarak kabul etmekte; ancak, bitişi konusunda farklı
görüşleri paylaşmaktadırlar (Polat, 1997: 49; Akyüz, 2001). Bazı gelişim psikologları 12–
14 yaş arasını, çocukluğun bitimi ve ergenlik döneminin başlaması olarak kabul etmekte ve bu dönemin 21 yaşına kadar devam ettiğini ileri sürmektedirler. Gelişim psikologlarına göre, ergen olarak kabul edilen 14–21 yaş arasındakiler, modern hukuk sistemlerinde “çocuk” olarak kabul edilmektedir. Dünyadaki modern hukuk sistemleri de kendi
içinde farklılaşmaktadır. Buna göre çocukluğun bitimi 16 ile 21 yaş arasında değişmektedir (Göç, 2006: 7).
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO; International Labor Organization) 138 no.lu
sözleşmesine göre, çalışmak zorunda olan çocukların asgarî çalışma yaşı 15 olarak belirtilmiştir. Türkiye’de de İş Yasasının 67. maddesinde çalışma yaşının 15 olarak saptandığı görülmektedir (Günöz, 2007: 5). Uluslararası Çalışma Örgütü kayıtlarına göre dünyada 5-17 yaş arasında 1.5 milyarın üzerindeki çocuk ve gençten 350 milyondan biraz fazlası (%23) çalışma hayatındadır. Bu sayının 211 milyonu 5 ile 14 yaşlar arasındadır, 73 milyonu ise 10 yaşından küçük olan çocuklardır (Günöz, 2007: 25-28). Devlet İstatistik Enstitüsü 2006 Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre, Türkiye’de 6-17 yaş grubunda 16 milyon 264 bin çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların %5.9’u ekonomik bir işte çalışmaktadır yani 20 çocuk ve gençten bir tanesi ekonomik etkinlikte bulunmaktadır (Ceylan ve
Metin, 2009: 89). Buna göre, Türkiye’de çocukların bir bölümünün ekonomik yetersizliklerden dolayı öğrenimlerini engellemeyecek düzeydeki hafif işlerde çalışması örneklem
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kapsamındaki çocukların çocuk kavramını 0–15 yaş arası olarak tanımlamalarını etkilemiş olabilir. Bununla birlikte, örneklem kapsamında yer alan çocukların çoğunluğunun
(%55,4) 15–18 yaş aralığında olduklarından dolayı kendilerini ve yaşıtlarını çocuk olarak
algılamadıkları da düşünülebilir.
Tablo 3. Ailesi ile birlikte ve yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların “sahip olması gerektiğini” düşündükleri haklara ilişkin Ki- kare testi sonuçları

Sahip olması gerektiğini
düşündükleri haklar

Yetiştirme
yurdunda
yaşayan

Ailesi ile
birlikte
yaşayan

Toplam

n

%

n

%

n

%

Oyun oynama, cinsiyet ayrımı
yapılmadan yaşama, duygularını
ve düşüncelerini ifade edebilme,
saygı duyulma ve aşağılanmama ve
eğitim–öğretim hakkı

45

60.8

56

75.7

101

68.2

Beslenme, barınma, sağlık, dinlenme,
boş zamanını değerlendirme,
eğlenme ve oyun oynama hakkı

13

17.6

9

12.2

22

14.9

Anne ve babadan ayrılmama, aile,
baba ve özellikle anne sevgisinden
yoksun kalmama, şiddete maruz
kalmama hakkı

16

21.6

9

12.2

25

16.9

Toplam

74

100.0

74

100.0

148

100.0

x2

3.918

P

.141

Tablo 3 incelendiğinde, yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocukların
çoğunluğunun “oyun oynama, cinsiyet ayrımı yapılmadan yaşama, duygularını ve düşüncelerini ifade edebilme, saygı duyulma ve aşağılanmama ve eğitim-öğretim” haklarını, sahip olmaları gereken haklar olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Buna göre, çocukların sahip olması gerektiğini düşündükleri haklar açısından yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir (x2= 3.918,
p> 0.05).
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin birinci kısmında; medeni, ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere dört temel hak grubu içerisinde çocuk haklarına ilişkin maddeler yer almaktadır. Medeni haklar içerisinde; çocuğun kimliğini koruma hakkı, kendi yüksek yararları açısından gerekli görüldüğü durumlar dışında çocuğun ana-babasından ayrılmama hakkı, çocuğun görüşlerini ifade etme hakkı, ırk, renk, cinsiyet, dil, sakatlık vb. diğer özellikleri nedeniyle ayrımcılık yapılmaması hakkı ve her türlü şiddete karşı korunma hakkı gibi hakları bulunmaktadır. Çocuğun uygun yaşam standartlarına (beslenme,
barınma vb.) sahip olma ve boş zaman değerlendirme (dinlenme, eğlence, oyun oynama
vb.) hakları gibi haklar ise ekonomik hakları içerisinde yer almaktadır. Sosyal haklar, sağlık ve sağlık hizmetlerinden yararlanma, özel korunma ve yardım sağlanma gibi hakları;
kültürel haklar ise çocuğun eğitim hakkı, gerek duyduğu bilgilere (kitle iletişim araçları,
308 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

çocuk kitapları vb.) erişim hakkı gibi hakları kapsamaktadır (İnan, 1995: 768-773; Roose
ve Bouverne-De Bie, 2007: 431). Çocukların cevapları incelendiğinde, bu dört temel hakka değindikleri görülmektedir. Bu sonuca göre, çocukların sahip olması gereken hakların
farkında oldukları söylenebilir.
Tablo 4. Ailesi ile birlikte ve yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların “haklarını kullanabilmesi için yapması gerekenlere” ilişkin Ki- kare testi sonuçları

Çocukların haklarını kullanabilmesi
için yapması gerekenler

Yetiştirme
yurdunda
yaşayan

Ailesi ile
birlikte
yaşayan

Toplam

n

%

n

%

n

%

Haklarını ve sorumluluklarını bilmeli,
sorumluluklarını bilen herkes haklarını
koruyabilir

33

44.6

44

59.5

77

52.0

Saygı çerçevesinde hakkını savunmalı,
başkalarının haklarına duyarlı olmalı

23

31.1

21

28.4

44

29.7

Çocuğun kendi haklarını kullanması
için bir velisi olmalı gerektiğinde
müdüre başvurmalı

18

24.3

9

12.2

27

18.2

Toplam

74

100.0

74

100.0

148

100.0

x2

4.725

p

.094

Tablo 4 incelendiğinde, yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocukların
çoğunluğunun “haklarını ve sorumluluklarını bilmeli, sorumluluklarını bilen herkes haklarını koruyabilir” ifadesini haklarını kullanmak için yapması gerekenler olarak belirttikleri görülmektedir. Buna göre, çocukların haklarını kullanması için yapması gerekenler
açısından yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar arasında anlamlı bir
farklılık görülmemektedir (x2= 4.725, p> 0.05).
Çocukların aile, okul ve toplum ortamlarında kendi haklarını kullanabilmesi için öncelikle sahip oldukları haklarının farkında olmaları gerekmektedir (Odabaş, 1998: 1208).
Hak kavramının kullanımı, insanda hak bilincinin güçlenmesi ölçüsünde anlam, değer
ve önem kazanmaktadır. Hak bilinci yeterince gelişip güçlenmemiş olan birey, haklarının neler olduğunu bilemeyeceği için, hakkına sahip çıkma olanağından yoksun olacaktır (Emini, 2004: 204). Çocukların sahip oldukları hakların farkına varması ve bu haklarını kullanabilmesi için okul ile aile ortamlarında ve diğer tüm sosyal ilişkilerindeki bireylerin insan haklarına, demokratik değerlere yer vermesi ve davranışları ile de bunu göstermesi gerekmektedir.
Georgescu’a (1994) göre, insan hakları, demokrasi ve vatandaşlık eğitiminde bilgi aktarmak önemli olmakla birlikte, bireylere tutum ve eleştirel düşünme becerisini kazandırma ve düşündüklerini dile getirme imkânı sağlama çok daha önemlidir (Akt: Tibbist,
1994: 371). Bu noktadan hareketle Türkiye’de okullarda uygulanan eğitim programlarında insan ve çocuk hakları ile demokrasi eğitimi konuları işlenirken çocuklara bilginin ya-
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nında beceri kazandırmaya yönelik uygulama ağırlıklı, süreç temelli ve yaşantı merkezli, bireyi etkin kılan, ilgili değer, ilke ve kuralları yaşama imkânı veren öğretim yöntemlerinin kullanılmasına çalışılmaktadır. Aile ortamında ise ebeveynler, çocukların haklarından haberdar olmaları ve bu haklarını kullanabilmelerinde etkili olmaktadırlar, çünkü
ebeveynler çocukların kendi görüşlerini ifade etmesinde ve beceri kazanmasında anahtar role sahiptirler. Özellikle ebeveynler çocuğun kişiliğinin oluşumunda önemli rol oynayan özdeşim modelleri olduğundan, çocuk bu özdeşim modellerini kendine örnek alarak yaşamla ilgili olumlu ve olumsuz davranış kalıpları geliştirebilmektedir (Aral, 1997:
1). Yapılan araştırmalar da ebeveynlerin, çocukların kendi haklarına bakış açısını şekillendirdiği hipotezini desteklemektedir (Smetana ve Asquith, 1994: 1159-1160; Smetana,
1995: 311; Ruck ve diğerleri, 2002: 392). Buna göre, yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların yurt ve okul ortamında, ailesi ile birlikte yaşayan çocukların ise aile ve okul ortamında kendi haklarını kullanabilmesi için öncelikle sahip oldukları hakların farkında olmaları gerektiği bilincini kazandıkları söylenebilir.
Tablo 5. Ailesi ile birlikte ve yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nden haberdar olma durumlarına ilişkin Ki- kare testi sonuçları

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden
haberdar olma durumu

Yetiştirme
yurdunda
yaşayan

Ailesi ile
birlikte
yaşayan

Toplam

n

%

n

%

n

%

Evet

54

73.0

64

86.5

118

79.7

Hayır

20

27.0

10

13.5

30

20.3

Toplam

74

100.0

74

100.0

148

100.0

x2

p

3.386

.066

Tablo 5 incelendiğinde, yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların %73’ünün, ailesi ile
birlikte yaşayan çocukların ise % 86.5’nin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden haberdar oldukları görülmektedir. Buna göre, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin haberdar olma durumları açısından yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocuklar arasında anlamlı
bir farklılık görülmemektedir (x2= 3.386, p> 0.05).
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 42. maddesine göre, Taraf Devletler uygun ve etkili araçlarla Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin çocuklar ve yetişkinler tarafından yaygın olarak bilinip tanınmasını sağlamayı teyit etmektedirler. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne
ilişkin bilgilerin aktarılması ve uygulama imkânlarının sağlanması ailenin, çocuğun yakın çevresinin, eğitim kurumlarının ve devletin sorumluluğu altındadır (Hodgkin ve Newell, 1998: 561). Buna göre, yetiştirme yurdunda ve ailesi ile birlikte yaşayan çocukların
çoğunluğunun Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden haberdar olmalarının memnunluk verici
bir sonuç olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 6. Ailesi ile birlikte ve yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların “Çocuk Hakları Sözleşmesini” kimden / nerelerden duyduklarına ilişkin Ki- kare testi sonuçları

“Çocuk Hakları Sözleşmesini”
kimden / nerelerden duydukları

Yetiştirme
yurdunda
yaşayan

Ailesi ile
birlikte
yaşayan

Toplam

n

%

n

%

n

%

Bilmiyorum

20

27.0

10

13.5

30

20.3

Okul ve araştırma projeleri

17

23.0

30

40.5

47

31.8

Kurum personeli ile eğitimciler ve
kurumda verilen kitapçık, broşür,
afiş vb.

21

28.4

8

10.8

29

19.6

Arkadaş, aile bireyleri, internet,
gazete, dergi, TV vb.

13

17.6

26

35.1

39

x2

p

20.09

.001*

26.4

Mahkeme, savcı ve avukat

3

4.1

-

-

3

2.0

Toplam

74

100.0

74

100.0

148

100.0

*p< 0.05

Tablo 6 incelendiğinde, yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların çoğunluğunun “kurum
personeli ile eğitimciler ve kurumda verilen kitapçık, broşür, afiş vb” kaynaklardan, ailesi ile birlikte yaşayan çocukların çoğunluğunun ise “okul ve araştırma projelerinden”, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ilişkin bilgi edindikleri görülmektedir. Buna göre, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kimden/nerelerden duyduklarına ilişkin yetiştirme yurdunda ve ailesi ile
birlikte yaşayan çocuklar arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (x2= 20.09, p< 0.05).
Türkiye’de Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde yer alan yetiştirme yurtlarının Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 42. maddesine göre,
çocukları ve yetişkinleri sözleşme ile ilgili bilgilendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 44. maddesinin (b) bendi uyarınca Çocuk Hakları Komitesine sunulan Türkiye’nin İkinci ve Üçüncü İlerleme Raporuna göre,
SHÇEK Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından “Çocuk Hakları Sözleşmesi” konusuna ilişkin hizmet içi eğitim programları düzenlenerek ülke genelinde 787 kurum personeline
bilgilendirme yapılmış, konuya ilişkin pek çok üniversite ve ilgili sektörlerin katılımı ile
sempozyumlar düzenlenmiştir (SHÇEK, 2009: 14). Bu nedenle yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların devam ettikleri eğitim kurumlarında sahip oldukları haklara ilişkin bilgi edinmeleriyle birlikte çoğunluğunun kurum personeli ile eğitimciler ve kurumda verilen kitapçık, broşür, afiş vb. kaynaklardan bilgi edindikleri düşünülmektedir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yaygın bir biçimde öğrenilmesinin sağlanması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı UNICEF ile işbirliği içerisinde Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne
ilişkin modül kitaplar bastırılarak ilk ve ortaöğretim bünyesindeki okullarda dağıtılmış,
çocuk hakları ile ilgili formatör öğretmen yetiştirerek ülke genelinde eğitimlere devam
edilmiş ve 402829 öğretmen bu konuda bilgilendirilmiştir. Formatör öğretmenlerin yeni
müfredat ile ilgili öğretmenlere verdiği hizmet içi eğitim seminerlerinde, çocuk haklaYetişkin Bildirileri Kitabı
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rının öğrencilere nasıl kazandırılacağına ilişkin konular ve öğretim yöntemleri vurgulanmış ve yeni öğretim programında konunun sıklıkla işlenmesine imkân verilmiştir
(SHÇEK, 2009: 13). Yapılan bu çalışmalar sonucunda ailesi ile birlikte yaşayan çocukların
çoğunluğunun ise “okul ve araştırma projelerinden”, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ilişkin
bilgi edinmiş olabildikleri söylenebilir. Buna göre, çocuğun etkileşimde bulunduğu yakın
çevresinden Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ilişkin bilgi edinmesi toplumun ve devletin bu
konuya duyarlı olduğunu göstermektedir.
Sonuç ve öneriler
Günümüzün en önemli sorunlarından biri, çocuk ve çocuk haklarının korunmasıdır.
Bu nedenle öncelikle devletin, daha sonra da toplumun her kesiminin bu konuya duyarlı
olması gerekmektedir. Bu duyarlılık kapsamında üzerinde durulması gereken en önemli
nokta, çocukların, “çocuk haklarına” ilişkin bilgi sahibi olmaları ile birlikte kendi haklarının farkında olması ve bu haklara sahip olarak yaşamını sürdürebilmesidir.
Bu sonuçlar doğrultusunda anne-babalara, öğretmenlere ve ebeveyn bakımından yoksun çocukların barındığı kurumlara ve topluma bazı öneriler getirmek mümkündür.
• Aileler çocuklarının haklarına saygı göstererek ve çocuğun bir birey olduğunu kabul ederek çocukların kendi haklarının farkında olması ve bunları hayata geçirebilmesi konusunda doğru rol modeli olabilirler.
• Çocuk hakları eğitiminde, bilgi boyutu önemli olmakla birlikte, tutum ve davranış boyutu da önemlidir. Bundan dolayı okullarda ve yetiştirme yurtlarında, öğretim yöntemlerini belirlerken, öncelikle tutum ve beceri kazandırmaya uygun yöntemler seçilebilir.
• Çocuk hakları eğitimi verilirken, yaparak-yaşayarak öğrenme, drama ve rol oynama, örnek olma, tartışma, sosyal etkinlikler düzenleme, gezi-gözlem yapma, araştırma ağırlıklı kurumsal incelemelerde bulunma, grup çalışmaları yapma ve problem
çözme yöntemleri kullanılabilir.
• Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan anne-babadan ayrılmama hakkı doğrultusunda aile kavramının, çocuğun ruh sağlığı, yaşamı ve kişiliği üzerinde çok önemli etkisi olduğu düşünülerek ebeveyn bakımından yoksun olan çocuklar için Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından
“evlat edinme” ve “koruyucu aile hizmetleri” yaygınlaştırılabilir.
• Doğuştan itibaren çocukların yaşama, eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik
veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarına saygı gösterilmesi konusunda
toplumu oluşturan bireylerin bilinçlendirilmesinde sivil toplum ve basın yayın kuruluşları daha etkin bir şekilde görev alabilir.
• Çocukların “Çocuk Hakları” konusunda farkındalık düzeylerinin artırılmasında
Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
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Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğini içeren projeler geliştirilerek yaygınlaştırılabilir.
• Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan maddelerin uygulanmasına ve korunmasına
yönelik araştırmalar planlanabilir.
• Türkiye ile dünyadaki diğer ülkeler arasında çocuk haklarının uygulanmasına yönelik çalışmaların paylaşımına ve karşılaştırmalı uygulamalara yönelik faaliyetler çoğaltılabilir.
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İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK
HAKLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Arif Demir

Psikolojik danışman ve Rehber Öğretmen,
İstiklal İlköğretim Okulu

Derya Aslantürk

Sınıf Öğretmeni, İstiklal İlköğretim Okulu

Şirin Giyik

Türkçe öğretmeni, İstiklal İlköğretim Okulu

ÖZET
Çocukların sağlıklı, başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri, toplumun temel hedefi olmalıdır. Bu nedenle her şeyden önce çocuklar birer birey olarak kabul edilerek hak ve
ödevlerini onlara öğretilmesi gerekmektedir.
Bu araştırma; İstanbul ili, Sultangazi ilçesi, İstiklal İlköğretim Okulu öğrencilerinin
çocuk haklarına dair bilgilerini belirlemeyi ve ihlal edildiğini, ulaşamadıklarını düşündükleri hakları tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Verilerin toplanması aşamasında 24 maddelik “Çocuk Hakları Anketi” kullanılmıştır.
Toplanan veriler, SPSS programına aktarılarak istatistiksel analizleri yapılmış ve elde edilen veriler çözümlenmiştir.
Verilerden elde edilen bulgular ışığında şu sonuçlara ulaşmak mümkündür:
1. Okulumuz öğrencilerinin bilmediği ve elde edemediklerini düşündükleri çocuk
hakları vardır.
2. Yeterince uygulanmamasından rahatsız olunan haklar ev ve okul arasında farklılık göstermemektedir.
3. Yeterince uygulanmamasından rahatsız olunan haklar sınıf düzeyleri ve cinsiyetlere göre farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk hakları, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Bilinirliği Anketi.
Yetişkin Bildirileri Kitabı

| 315

BÖLÜM 1
Giriş
Çocukların, gerek doğumdan önce, gerekse doğduktan sonra bedensel ve zihinsel yönden korunmaya ve kollanmaya olan ihtiyacı, çocuklar için ayrı bir takım hakların oluşturulmasına ortam hazırlamıştır. Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliği, 1924 tarihli, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisinde belirtilmiştir. Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde
kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. Ülkemizde ise dönemin
Cumhurbaşkanınca 14 Eylül 1990’da imzalanan Çocuk Hakları Sözleşmesi Aralık 1994’te
Meclisten geçirilerek yürürlüğe girmiştir.
Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel
bir ilgiye gereksinimi olan çocukların bulunduğu bilinci içinde, çocuğun korunması ve
uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önemi göz önünde tutarak, her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin taşıdığı
önemin bilincinde olarak Çocuk Hakları üzerinde anlaşmaya varılmıştır.
Fakat günümüzde, çocuk hakları ihlallerinin pek çok alanda yaygınlığı dikkat çekmektedir. Haklar açısından irdelediğimizde çocukların; korunma, yaşatılma, geliştirilmesi ve
katılımları için yeterli düzeye gelemediği ve çocukların yüksek yararı için olması gereken
koşulların ülkemizde hala oluşmamış olduğu görülmektedir.
Çocuklara yönelik koruyucu ortamların gelişmesi ve ülke ölçeğinde bir norm haline
gelmesi için, bakanlıkların, hükümet dışı kuruluşların ve genel olarak sivil toplumun daha
eşgüdümlü ve çocuklarla birlikte işbirliğine dayalı çalışmalar içinde olması gerekir. Bu nedenle çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine daha duyarlı politikalar üretilerek hayata
geçirilmeli, çocuk hakları sözleşmesinin önemi kavranarak okullarda çocukların haklarını öğrenmesini destekleyici programlar geliştirilmelidir.
Eğitimcilerin de temel amacı çocuğa bilişsel, psikomotor ve anlamda çocuğa verebileceğinin en iyisini vermektir. Bunu başarabilmenin temeli de, çocuklara hak ve ödevlerini
öğreterek, bunun yanı sıra uygulamada da onların takipçisi ve destekçisi olmaktır.
İşte bu araştırma, İstanbul ili, Sultangazi ilçesi, İstiklâl İlköğretim Okulu öğrencilerinin, çocuk olmaktan kaynaklanan haklarının ne kadarının bilincinde olduklarına, bilincinde oldukları hakların uygulanırlık düzeyine ilişkin fikirlerine kaynak teşkil etmektedir.
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BÖLÜM 2
Yöntem
2.1. Araştırma modeli
Bu araştırma var olan durumu betimlemeyi amaçlandığından araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan birey,
olay ya da nesne kendi koşulları içinde ve var olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Olayları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bu kapsamda araştırmada örnekleme giren öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşleri betimlenmeye çalışılmıştır.
2.2. Evren ve örneklem
Araştırmanın evrenini İstanbul ili, Sultangazi ilçesi, İstiklal İlköğretim Okulu oluşturmaktadır. Evrendeki öğrenci sayısı 2487’dir. Örneklem ise İstiklal İlköğretim Okulu’nun
5., 6., 7., ve 8. sınıflardan küme örneklem ve random yöntemleriyle seçilen 172 öğrenci ile
sınırlandırılmıştır.
Seçilen öğrencilerden 50 kişi 5.sınıf, 39 kişi 6.sınıf, 44 kişi 7. sınıf, 39 kişi ise 8. sınıftır.
Bunların da 83 kişisi (48,3%) erkek, 89 kişisi (51,7%) de kızdır.
Tablo 1. Deneklerin Sınıf ve Cinsiyete Göre Dağılımları
Cinsiyet

5.sınıf
6.sınıf
Sınıf
7.sınıf

8.sınıf

Toplam

Toplam

Erkek

Kız

f

24

26

50

%

28,9%

29,2%

29,1%

f

20

19

39

%

24,1%

21,3%

22,7%

f

21

23

44

%

25,3%

25,8%

25,6%

f

18

21

39

%

21,7%

23,6%

22,7%

f

83

89

172

%

100,0%

100,0%

100,0%

2.3. Verilerin toplanması
İstiklâl İlköğretim Okulu öğrencilerinin çocuk haklarına dair bilgilerini belirlemek ve
ihlal edildiğini, ulaşamadıklarını düşündükleri hakları tespit etmek amacıyla Arif Demir,
Derya Aslantürk ve Şirin Giyik tarafından geliştiren, teması çocuk haklarına dair sözleşYetişkin Bildirileri Kitabı
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meden alınan 24 maddelik Çocuk Hakları Anketi uygulanmıştır. Bu maddelerden ilk ikisi
uygulayıcının sınıfını ve cinsiyetini belirlemeye yönelik, 20 tanesi derecelendirilmiş, son
ikisi de açık uçlu maddelerden oluşmaktadır (Bkz. Ek1: Çocuk Hakları Anketi).
Veriler araştırmacılar tarafından bizzat yönergeleri öğrencilere verilerek uygulanmıştır. Verilerin elektronik ortama geçirilerek çözümlenmesi yaklaşık 2 ay sürmüştür.
2.4. Verilerin çözümü
Verilerin çözümlenmesinde, Windows ortamında çalışan SPSS programının 11,5 versiyonu kullanılmıştır.
Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiklerden frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. Bağımsız ve bağımlı değişkenlerin birlikte değişimlerini gözlemek amacıyla çapraz tablolar kullanılmıştır.
BÖLÜM 3
Bulgular ve yorumlar
Bu bölümde İstiklal İlköğretim Okulu’nda bulunan öğrencilerinin çocuk haklarına
ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla toplanan verilerin analizleri sonucu ortaya çıkan bulgular ve yorumlar yer almaktadır.
Araştırmanın bulguları sırasıyla derecelendirilmiş maddelere ve açık uçlu sorulara verilen cevapların sınıf ve cinsiyet durumlarına göre değerlendirilmesinden oluşmaktadır.
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Bu hakkı
bilmiyorum

Hiçbir zaman

Bazen

Sık sık

Her zaman

Toplam

Tablo 2.1 Derecelendirilmiş maddelere verilen cevapların yüzdelik dağılımları

3. Hepimiz 18 yaşına kadar çocuğuz ve çocuk haklarına sahibiz.

3,5%

2,3%

9,9%

5,2%

79,1%

100,0%

4. Yasalar hazırlanırken ve bu yasalar uygulanırken bizim yararımız
temel düşüncedir.

17,4%

6,4%

26,2%

14,0%

36,0%

100,0%

5. Oynamak, eğlenmek, park bahçe ve kulüplerden yararlanmak
hepimizin hakkıdır.

1,7%

18,6%

15,1%

12,2%

52,3%

100,0%

6. Daha iyi bir yaşam düzeyimizin olması için, barınma ve beslenme
konusunda devletimiz gerekli önlemleri alır, ailemize destek sağlar.

8,7%

6,4%

19,2%

18,0%

47,7%

100,0%

7. Hastalıklardan korunmamız ve sağlıklı kalmamız için devletimiz
gerekli sağlık hizmetlerini sağlar.

2,9%

2,3%

20,9%

13,4%

60,5%

100,0%

8. Hepimizin düşüncesini özgürce açıklama hakkı vardır.

2,9%

2,9%

25,0%

14,0%

55,2%

100,0%

9. Ailemizde bir karar alınırken bizim de görüşümüz sorulur ve
dikkate alınır.

1,7%

6,4%

29,7%

14,0%

48,3%

100,0%
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10. Okulda bir karar alınırken bizim de görüşümüz sorulur ve
dikkate alınır.

6,4%

18,0%

33,1%

14,0%

28,5%

100,0%

11. Hepimizin dernek kurma, kurulu derneklere üye olma ve barış
içinde toplanma özgürlüğü vardır.

13,4%

10,5%

25,0%

15,1%

36,0%

100,0%

12. Hiçbirimiz cinsiyetimiz, dinimiz, mezhebimiz, dilimiz ve
milliyetimiz nedeniyle haklarımızdan mahrum bırakılamayız.

5,8%

2,9%

12,2%

11,6%

67,4%

100,0%

13. Annemiz ve babamız bize bakamayacak durumda ise bizim
zarar görmememiz için devletimiz gerekli önlemleri alır.

5,2%

5,2%

13,4%

16,3%

59,9%

100,0%

14. Evim benim için güvenli bir yer olmaktan çıktığı zaman okulum
gerekli önlemleri alır ve bizler için gerekli ortamları hazırlar.

11,0%

8,7%

14,0%

14,0%

52,3%

100,0%

15. Annelerimiz ve babalarımız biz çocukların, temel ihtiyaçlarını
karşılamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

3,5%

0%

4,1%

11,0%

81,4%

100,0%

16. Engelli arkadaşlarımız özel olarak korunurlar. Okulumuzda
onların bakımları, eğitimleri için gerekli çalışmalar yapılır ve
ailelerine yardımcı olunur.

5,2%

5,8%

13,4%

21,5%

54,1%

100,0%

17. Eğitim hakkımız okulumuz tarafından eksiksiz sağlanır.

4,1%

5,2%

19,8%

20,9%

50,0%

100,0%

18. Hiçbir arkadaşımız insanlık dışı yöntemlerle cezalandırılamaz.

8,7%

9,3%

15,7%

7,0%

59,3%

100,0%

19. Bize sigara, alkol ve uyuşturucu madde verenler, satanlar
cezalandırılırlar.

5,8%

2,3%

11,6%

8,7%

71,5%

100,0%

20. Biz çocuklar, okulumuzu aksatacak işlerde çalışamayız. Bu gibi
durumlarla okulumuz mücadele eder.

10,5%

7,0%

18,6%

16,3%

47,7%

100,0%

21. Bizler her türlü kötü niyet, cinsel baskı ve zorlamaya karşı
korunuz

7,0%

3,5%

12,8%

12,8%

64,0%

100,0%

22. Olası bir savaş anında büyüklerimiz bizi korur. Savaştan
etkilenenler içinse gereken ne varsa yapılır.

5,2%

1,7%

7,0%

13,4%

72,7%

100,0%

Tablo 2.1 incelendiğinde öğrencilerin genel olarak haklara her zaman sahip olduklarına yönelik düşünceleri olduğu görülmektedir. Bu düşüncenin en yüksek görüldüğü madde 81,4% ile “Annelerimiz ve babalarımız biz çocukların, temel ihtiyaçlarını karşılamak
üzere gerekli tedbirleri alırlar.” maddesidir. “Hepimiz 18 yaşına kadar çocuğuz ve çocuk
haklarına sahibiz.” maddesi de 79,1% ile yüksek oranda görülen diğer bir maddedir. Her
zaman uygulanıldığı düşünülen haklardan en düşük olanı ise 28,5% ile “Okulda bir karar
alınırken bizim de görüşümüz sorulur ve dikkate alınır.” maddesidir. “Yasalar hazırlanırken ve bu yasalar uygulanırken bizim yararımız temel düşüncedir.” ve “Hepimizin dernek
kurma, kurulu derneklere üye olma ve barış içinde toplanma özgürlüğü vardır.” maddeleri de 36,0% ile diğer düşük maddelerdir.
Öğrencilerin hiçbir zaman uygulanmadığını düşündükleri haklardan en yükseği
18,6% ile “Oynamak, eğlenmek, park, bahçe ve kulüplerden yararlanmak hepimizin hakkıdır.” maddesidir. Bunu 18,0% ile “Okulda bir karar alınırken bizim de görüşümüz sorulur ve dikkate alınır.” maddesi izlemektedir.
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Öğrencilerin en az bildiği maddeleri tespit etmek amacıyla değerlendirilen “Bu hakkı
bilmiyorum” seçeneğinin en fazla işaretlendiği madde ise 17,4% ile “Yasalar hazırlanırken
ve bu yasalar uygulanırken bizim yararımız temel düşüncedir.” maddesidir. İkinci olarak
en az bilinen madde ise 13,4% oranla “Hepimizin dernek kurma, kurulu derneklere üye
olma ve barış içinde toplanma özgürlüğü vardır.” maddesidir.
Tablo 2.2 “Hangi hakkınızın Aile içerisinde yeterince uygulanmaması sizi rahatsız ediyor?” sorusuna verilen cevapların sınıf değişkenine göre değerlendirilmesi
Sınıf

Kararlarda söz hakkı
tanınması
Eğitim hakkı sağlanması
Temel ihtiyaçların
karşılanması
Oynamak eğlenmek hakkı
Toplam

Toplam

5. sınıf

6. sınıf

7. sınıf

8. sınıf

f

7

8

20

18

53

%

14,6%

21,1%

58,8%

50,0%

34,0%

f

14

4

6

8

32

%

29,2%

10,5%

17,6%

22,2%

20,5%

f

4

3

0

5

12

%

8,3%

7,9%

0%

13,9%

7,7%

f

23

23

8

5

59

%

47,9%

60,5%

23,5%

13,9%

37,8%

f

48

38

34

36

156

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tablo 2.2’de görüldüğü gibi öğrencilerin aile içerisinde en çok engellenildiğini düşündükleri hakları 37,8% oranla oynamak, eğlenmek hakkıdır. Bu oran sınıf değişkenine göre
incelendiğinde 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin belirgin bir farkla daha fazla engellenildiklerini düşündükleri görülmektedir. Öğrencilerin engellenildiğini düşündüğü ikinci hak ise
(34,0%) kararlarda söz hakkı tanınması hakkıdır. Bu görüşün oluşmasında da 7. ve 8. sınıf öğrencileri daha fazla etkili olmuştur.
Eğitim hakkının sağlanması(20,5%) ve temel ihtiyaçların karşılanması(7,7%) hakları
da öğrencilerin engellenildiklerini belirttikleri diğer haklardır.
Tablo 2.3 “Hangi hakkınızın aile içerisinde yeterince uygulanmaması sizi rahatsız ediyor?” sorusuna verilen cevapların cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmesi
Cinsiyet

Kararlarda söz hakkı tanınması
Eğitim hakkı sağlanması
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Toplam

Erkek

Kız

f

22

31

53

%

14,1%

19,9%

34,0%

f

12

20

32

%

7,7%

12,8%

20,5%
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Temel ihtiyaçların karşılanması
Oynamak eğlenmek hakkı
Toplam

f

7

5

12

%

4,5%

3,2%

7,7%

f

35

24

59

%

22,4%

15,4%

37,8%

f

76

80

156

%

48,7%

51,3%

100,0%

Aile içerisinde uygulanılmamasından rahatsız olunan haklar cinsiyet değişkenine
göre ele alındığında ise oynamak, eğlenmek hakkının engellenmesinden erkek öğrencilerin(46,1%), kız öğrencilerden (30,0%) daha fazla rahatsız olduğu; kararlarda söz hakkı tanınmaması hakkından ise kız öğrencilerin(38,8%) erkek öğrencilerden (28,9%) daha fazla rahatsız olduğu görülmektedir.
Tablo 2.4 “Hangi hakkınızın okul içerisinde yeterince uygulanmaması sizi rahatsız ediyor?” sorusuna verilen cevapların cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmesi
Cinsiyet

Kararlarda söz hakkı tanınması

Eğitim hakkinin sağlanması

Oynamak eğlenmek hakkı

Kötü muameleye maruz kalmama hakkı

Ayrımcılık yapılmaması hakkı

Engellilerin korunması hakkı
Toplam

Toplam

Erkek

Kız

f

27

24

51

%

40,3%

49,0%

44,0%

f

8

5

13

%

11,9%

10,2%

11,2%

f

23

9

32

%

34,3%

18,4%

27,6%

f

7

3

10

%

10,4%

6,1%

8,6%

f

2

6

8

%

3,0%

12,2%

6,9%

f

0

2

2

%

0%

4,1%

1,7%

f

67

49

116

Tablo 2.3’te görüldüğü gibi öğrencilerin okul içerisinde en çok engellenildiğini düşündükleri hakları 44,0% oranla kararlarda söz hakkı tanınması hakkıdır. Bu oran cinsiyet
değişkenine göre ele alındığında kız öğrencilerin erkeklerden daha fazla bu hak ihlalinden rahatsız olduğu görülmektedir. Öğrencilerin uygulanmamasından rahatsız oldukları
ikinci önemli hak ise oynamak, eğlenmek hakkıdır (27,6%). Bu hak ihlalinden de yine erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla rahatsız olmaktadır.
Eğitim hakkinin sağlanması (11,2%), kötü muameleye maruz kalmama (8,6%), ayrım-
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cılık yapılmaması(6,9%) ve engellilerin korunması (1,7%) hakları da öğrencilerin uygulanmamasından rahatsız oldukları diğer haklardır.
Tablo 2.5 “Hangi hakkınızın Okul içerisinde yeterince uygulanmaması sizi rahatsız ediyor?”
sorusuna verilen cevapların sınıf değişkenine göre değerlendirilmesi
Sınıf

Kararlarda söz hakkı
tanınması
Eğitim hakkının sağlanması

Oynamak eğlenmek hakkı

Toplam

5.sınıf

6. sınıf

7. sınıf

8. sınıf

f

6

7

16

22

51

%

5,2%

6,0%

13,8%

19,0%

44,0%

f

3

3

4

3

13

%

2,6%

2,6%

3,4%

2,6%

11,2%

f

12

9

6

5

32

%

10,3%

7,8%

5,2%

4,3%

27,6%

Kötü muameleye maruz
kalmama hakkı

f

6

2

2

0

10

%

5,2%

1,7%

1,7%

,0%

8,6%

Ayrımcılık yapılmaması
hakkı

f

2

2

2

2

8

%

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

6,9%

f

1

0

1

0

2

%

0,9%

0%

0,9%

0%

1,7%

f

30

23

31

32

116

%

25,9%

19,8%

26,7%

27,6%

100,0%

Engellilerin korunması hakkı
Toplam

Öğrencilerin okul içerisinde yeterince uygulanılmamasından rahatsız olduğu haklar
sınıf değişkenine göre incelendiğinde bir önceki maddeyle benzer olduğu görülmektedir.
Kararlarda söz hakki tanınması hakkından 7. sınıf öğrencilerinin 51,6%’si, 8. sınıf öğrencilerinin ise 68,8%’si rahatsız olduğunu belirtmiştir. Oynamak, eğlenmek hakkının engellenmesinden ise 5. sınıf öğrencilerinin 40,0%’si, 6. sınıf öğrencilerinin de 39,1%’si rahatsız olduğunu belirtmiştir.
BÖLÜM 4
Sonuç ve öneriler
4.1. Sonuç
Bu araştırmadan şu sonuçlara ulaşmak mümkündür:
1. Öğrencilerimiz haklarının uygulanmadığını düşünmektedir.
2. Okulumuz öğrencilerinin bilmediği ve elde edemediklerini düşündükleri çocuk
hakları vardır.
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3. Yeterince uygulanmamasından rahatsız olunan haklar ev ve okul arasında farklılık göstermemektedir.
4. Yeterince uygulanmamasından rahatsız olunan haklar sınıf düzeyleri ve cinsiyetlere göre farklılık göstermektedir.
4.2. Öneriler
Okulumuz açısından:
1. Yöneticilere ve öğretmenlere eğitim ve öğretim yılının ilk ayında çocuk haklarının felsefesi ve okul ortamındaki uygulamaları konusunda seminer ve atölye çalışmaları yapılması.
2. Velilere çocuk haklarının önemi, ebeveynlerin yasal yükümlülükleri ve evdeki uygulamalar konusunda seminer verilmesi.
3. Çocuk haklarına yönelik projeler ve etkinlikler yapılması; broşür, afiş gibi materyaller hazırlanarak çocuk haklarının sürekli okul gündeminde tutulmasının sağlanması.
4. Çocuk Haklarının uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkların, alternatif çözüm
önerilerinin, İnsan Hakları Ve Demokrasi Kulübünce duvar gazetesinde sergilenmesi. Bu kulübün çalışmaları kapsamında, hangi haklara sahip olduğunu bilmeyen çocukların, akran eğitimi yoluyla bilinçlendirilmesi.
5. Öğrencilerin rahatsız olduğu konuların başında gelen katılım konusunda demokratik usullere göre seçimler yapılarak öğrenci temsilcisi ve meclisi oluşturulması
ve alınan kararlarda söz ve oy hakkı olması.
6. Bir diğer eksiklik olan okul bahçesinin yetersizliğinin giderilmesine yönelik gerekli çalışmalara hız verilmesi.
7. Eğitim hakkının engellenmesindeki unsurlardan biri olan öğrencilerin iş gücü
olarak kullanılmasını önlemeye yönelik çalışmalar yapılması ve var olan projelere
(Kalem Tutan Eller Projesi gibi) katılım sağlanması.
8. Kız çocuklarının okula devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.
9. Engelli öğrencilerin kaynaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması.
Yasal düzenlemeleri yapacaklar açısından:
1. Ülkemizin bir çocuk politikasına ihtiyacı vardır. Bu amaçla kısa, orta, uzun döneme yönelik hedefler belirlenerek strateji geliştirilmelidir.
2. Çocuk haklarıyla ilgili ders konularının kapsamının genişletilmesi.
3. Çocuklar için çalışma yapan kurumların ve mesleki grupların çocuk haklarına yönelik bilinçlendirilmesi.
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4. Medyanın çocuk haklarını bilgilendirecek yayınlar yapması sağlanması.
5. Sosyal devlet anlayışı güçlendirilerek çocukların çalışmasının önlenmesi.
6. Kız çocuklarının okula devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması.
7. Engelli öğrencilerin eğitim almasına engel oluşturulan durumlara karşı düzenlemeler yapılması.
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EK-1 ÇOCUK HAKLARI ANKETİ
ÇOCUK HAKLARI ANKETİ
Sevgili çocuklar,
Bu anket çocuk haklarının okulumuzda ve toplumda ne ölçüde hayata geçirildiğinin
belirlenebilmesi için hazırlanmıştır. Aşağıdaki maddelerde yazanları ne ölçüde yaşayabildiğinizi karşılık gelen ifadeye parantez içine çarpı koyarak işaretleyiniz. Anketten çıkan
sonuçlara göre, sizler için neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. Bu nedenle ankete doğru
ve içten cevaplar vermeniz önemlidir.
İsminizi yazmayınız. Teşekkür ederiz…
1. Sınıfınız:
2. Cinsiyetiniz:
3. “Hepimiz 18 yaşına kadar çocuğuz ve
çocuk haklarına sahibiz.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
4. “Yasalar hazırlanırken ve bu yasalar
uygulanırken bizim yararımız temel düşüncedir.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
5. “Oynamak, eğlenmek, park, bahçe
ve kulüplerden yararlanmak hepimizin
hakkıdır.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
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6. “Daha iyi bir yaşam düzeyimizin olması için, barınma ve beslenme konusunda devletimiz gerekli önlemleri alır,
ailemize destek sağlar.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
7. “Hastalıklardan korunmamız ve sağlıklı kalmamız için devletimiz gerekli
sağlık hizmetlerini sağlar.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
8. “Hepimizin düşüncesini özgürce açıklama hakkı vardır.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
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9. “Ailemizde bir karar alınırken bizim
de görüşümüz sorulur ve dikkate alınır.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
10. “Okulda bir karar alınırken bizim de
görüşümüz sorulur ve dikkate alınır.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
11. “Hepimizin dernek kurma, kurulu
derneklere üye olma ve barış içinde toplanma özgürlüğü vardır.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
12. “Hiçbirimiz cinsiyetimiz, dinimiz,
mezhebimiz, dilimiz ve milliyetimiz nedeniyle haklarımızdan mahrum bırakılamayız.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
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13. “Annemiz ve babamız bize bakamayacak durumda ise bizim zarar görmememiz için devletimiz gerekli önlemleri alır.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
14. “Evim benim için güvenli bir yer olmaktan çıktığı zaman okulum gerekli önlemleri alır ve bizler için gerekli ortamları hazırlar.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
15. “Annelerimiz ve babalarımız biz çocukların, temel ihtiyaçlarını karşılamak
üzere gerekli tedbirleri alırlar.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
16. “Engelli arkadaşlarımız özel olarak
korunurlar. Okulumuzda onların bakımları, eğitimleri için gerekli çalışmalar yapılır ve ailelerine yardımcı olunur.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
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17. “Eğitim hakkımız okulumuz tarafından eksiksiz sağlanır.”

21. “Bizler her türlü kötü niyet, cinsel
baskı ve zorlamaya karşı korunuz.”?

( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman

( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman

18. “Hiçbir arkadaşımız insanlık dışı
yöntemlerle cezalandırılamaz.”

22. “Olası bir savaş anında büyüklerimiz
bizi korur. Savaştan etkilenenler içinse
gereken ne varsa yapılır.”

( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
19. “Bize sigara, alkol ve uyuşturucu
madde verenler, satanlar cezalandırılırlar.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman

( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
23. Hangi hakkınızın Aile içerisinde yeterince uygulanmaması sizi rahatsız ediyor?

24. Hangi hakkınızın Okul içerisinde yeterince uygulanmaması sizi rahatsız ediyor?

20. “Biz çocuklar, okulumuzu aksatacak
işlerde çalışamayız. Bu gibi durumlarla
okulumuz mücadele eder.”
( ) Bu hakkı bilmiyordum
( ) Hiçbir zaman
( ) Bazen
( ) Sık sık
( ) Her zaman
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İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇOCUK HAKLARI FARKINDALIK
ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Şükran UÇUŞ

Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı Doktora
Öğrencisi, Öğretmen

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, çocukların haklarına ilişkin farkındalıklarını, bilgilerini ve bilinçlerini tespit etme amacı taşımaktadır. Araştırma örneklemini 2009–2010 öğretim yılında Ankara İli’ndeki sosyo-ekonomik çevre, veli profili, eğitsel başarı bakımından düşük-orta-yüksek performansa sahip ilköğretim okullarının 102 beşinci sınıf öğrencisi
oluşturmaktadır. Ölçme aracındaki sorular çocukların yaşamsal, gelişimsel, katılım, korunum hakları açısından bilgi düzeyleri ve bilinçlerini içermektedir. Ölçme aracı senaryo
tipinde çoktan seçmeli sorular ve açık uçlu olmak üzere 14 sorudan oluşmaktadır. Ölçme
aracının geçerliği için, uzman kanısına başvurulmuş; bazı soru ifadeleri ve biçimleri değiştirilmiş, yeni soru eklenmiştir. Ölçme aracının güvenirliği için, 12 soruluk paralel form hazırlanmıştır. Ölçeğin bütün olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.948 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu söylemek mümkündür. Ölçme aracının uygulamasının yapıldığı hedef kitlenin maksimum çeşitliliğinin sağlanması haklarına yönelik bir farkındalığının düzeyi daha net ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, çocuk hakları farkındalık ölçeği.
Giriş
Toplumun birçok alanında çocukla ilgili yaşanan gelişmeler ve değişmeler yeni bakış açıları geliştirmeyi, yeni değer yargılarına, yeni alışkanlıklara ve anlayışlara sahip olmayı gerektirmektedir. Çocuğa yönelik yeniliğe dönük gelişimlerin başlangıcı kuşkusuz çocukların Manga Cartası kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir. Bu yazılı hukukî metinde; çocukların yaşamsal, korunum, gelişimsel ve katılım hakları güvence altına alınmıştır. Türkiye
bu Sözleşme’yi 14 Eylül 1990 ‘da imzalanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra
çeşitli zirveler toplanmıştır. Çocukların yaşatılması, geliştirilmesi ve korunmasına dair gerçekleştirmeleri beklenen hedefler belirlenmiştir. ayrıca bu hedeflere erişebilmeleri için öngördükleri programları belirleyen çalışma planları da ülkelerden talep edilmiştir. Bu doğrultuda ülkemizin de çocuklarımız için gerçekleştireceklerini belirleyen bir “Eylem Planı”
vardır(Müftü,2001). Bu Sözleşme çocukların insan hakları olarak isimlendirilebilir. Sözleş-
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menin dayandığı temel fikir şudur: Tek tek her çocuk, içinde bulunduğu durumun geliştirilmesi, toplumun aktif ve sorumlu bir üyesi durumuna gelebilmesi için ayrılan kaynaklardan
yararlanma hakkına sahiptir. Bir başka ifadeyle ise; çocuğun temel hakları ve sahip olması
gereken temel özgürlüklerinin çocuğa tanıtılması, çocukla ilgili birimlerin (aile, okul, toplum, devlet vb.) sorumluluğundadır. Sözleşme’nin amacı; çocukların korunması için evrensel ilkeler belirlemek, onları her türlü ihmal, istismar ve kötü muamelelere karşı korumaktır. Bunun yanında Sözleşme, çocukların potansiyellerinin ve yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak programlar için bir çerçeve oluşturmak amacını da gütmektedir (Akyüz, 2000: 19).
Çocuk hakları kaynağını birçok bilim dalından (hukuk, sosyoloji, sağlık, eğitim, psikoloji, felsefe vb.) alıp beslenen kapsamlı bir ifadedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer
alan çocuk hakları; yaşamsal haklar, gelişme hakları korunma hakları ve katılma hakları
olmak üzere dört grupta toplanabilir:
Yaşamsal haklar; çocuğun yaşama ve uygun yaşam standartlarına sahip olma, tıbbî bakım, beslenme, barınma gibi temel gereksinimlerinin karşılanmasını öngören haklardır.
Gelişme hakları, çocuğun kendini en üst düzeyde gerçekleştirebilmesi için gerekli olan
eğitim hakkı, oyun ve dinlenme hakkı, bilgi edinme hakkı, din, vicdan ve düşünce özgürlüğü gibi haklardır.
Korunma hakları, çocuğun her türlü ihmal, istismar ve sömürüye karşı korunmasını
sağlayan haklardır. Bunlar yargı sisteminde, silahlı çatışmada çocuk işçiliği; fiziksel, duygusal ve cinsel istismar, ilaç bağımlılığı ve mülteci çocuklar için özel bakıma ilişkin konularda çocukların korunmasını sağlayan haklardır.
Katılma hakları ise, çocuğun ailede ve toplumda aktif bir rol kazanmalarını sağlamaya yönelik haklardır. Bu haklar, görüşlerini açıklama ve kendisini ilgilendiren konularda
karara katılma, dernek kurma ve barış içinde toplanma haklarıdır (Akyüz, 2000: 5–10).
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 42. maddesi gereğince taraf devletler, Sözleşme ilke ve
hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın
biçimde öğrenilmesini sağlamayı taahhüt etmişlerdir (UNİCEF, 2004). Bu maddeye göre;
taraf devletler çocukların sahip oldukları hakların öğretilmesine yönelik bir yükümlüğe
sahiptir. Haklarını bilmeyen bir kişide hak bilincinin ve hakkını kullanma yetisinin oluşması beklenemez. Bilgili, sorumlu, haklarından yararlanma yeteneği gelişmiş çocukların
topluma kazandırılabilmesi ancak iyi bir temel eğitim olanağının sağlanmasına bağlıdır.
Ağırlıklı olarak, çocuk hakları alanında eğitimi öngören bu madde, aynı zamanda, çocukların insan hakları eğitimi almalarına yönelik bir nitelik de taşımaktadır. Sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilen çocuklar, yetişkinlik yıllarında da haklarını kullanma,
korunmasını sağlama ve başkalarının haklarına saygı duyma konusunda bilinçli insanlar
olacaklardır. Bu yüzden, Sözleşme’nin 42. maddesinin, insan hakları eğitimi ile yakından
ilişkili bir nitelik taşıdığı söylenebilir (Kepenekçi, 2000: 26).
Çocuk hakları ideolojik faaliyet gösteren bir kavramdır. Çocuk hakları kavramı taYetişkin Bildirileri Kitabı
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rih boyunca ataerkil aile yapısı, din ve hiyerarşik modellerden etkilenmiştir. Çocukların
özerklik eksikliğine dayalı olarak insanlık ilkelerine dayalı olarak hakları oluşturulmuştur. Çocukların insanlık onuruna dayalı olarak hakları mevcuttur. Bu haklar işlevsel olarak, çocukta var olan potansiyeli ortaya çıkarak, çocuğun ihtiyaçlarını belirlemek ve bu
yönde etkili gelişim politikaları geliştirmek gerekir (Wooodhouse, 2000).
Çocuğun topluma ve sosyal yaşantılara karşı tavırların biçimlenişi, başkalarıyla nasıl
geçineceği, geniş ölçüde yaşamın ilk yıllarındaki öğrenme deneyimlerine bağlıdır. Bu deneyimlerde, çocuğa verilen olanaklara, bu olanakları değerlendirmek için sahip olduğu
güdülenmeye (motivasyon), aile bireyleri, öğretmenleri ve öteki yetişkinlerin rehberliğine
bağlıdır. Bütün bu etkenler, onun toplumsallaşmayı öğrenmesini, grup içindeki yerini ve
toplumsal gelişimini etkiler. Bloom; tarafından irdelenen araştırma sonuçlarına göre, çocukların 18 yaşına kadar gösterdikleri başarının%33’ü okul öncesindeki,% 42’si ilköğretim
devresindeki % 25’i ise ortaöğretim devresindeki başarıları ile açıklanabilmektedir. Eldeki bulgular bize, öğrencilerin orta öğretim ve yüksek öğretim kademesindeki başarı farklılıklarının büyük bir kısmının okulöncesi ve ilköğretim dönemlerindeki öğrenmeleri ve
eğitimleri ile ilgili olduğunu göstermektedir (Bloom, 1964: 72–110; Senemoğlu, 2001). Bu
bağlamda; çocuklara, hakları ile ilgili kavramların küçük yaşlardan (okul öncesinde ve ilköğretimde) başlanarak öğretildiğinde daha iyi kavranabileceği ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, çocukların hak bilincini daha etkili kazabileceği ortaya çıkmaktadır. Osler
ve Starkey (1998) de okulların, çocukların eğitim haklarını gerçekleştirmenin ötesinde, çocukların haklarını öğrendiği ve uygulandığı kurumlar olması gerektiğini savunmaktadır (
Akt: Neslitürk ve Ersoy, 2007). Pragmatik çocuk hakları anlayışı; haklara yönelik korumacı
ve liberalist fikirler ararsında dengeyi sağlamaya çalışmaktadır. Olumlu bir çocuk ideolojisi oluşturmada; çocuklara hakları ve buna yönelik değerleri öğretme önemlidir. Çocuğun
aktif katılımı ve özerk olması birincil amaçtır (Lowden, 2001). Bu bağlamda; ilköğretimde
haklarının ne olduğunu öğrenen ve hak bilincini kazanan çocuklar, ortaöğretimde, yükseköğretimde ve gerçek yaşama atıldıklarında haklarını savunabileceklerdir.
Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın amacı, çocukların haklarına ilişkin farkındalıklarını, bilgilerini ve bilinçlerini tespit etme amacı taşımaktadır. Bu amaçla geliştirilen ölçme aracındaki sorular
çocukların
• Yaşamsal
• Gelişimsel
• Katılım
• Korunum hakları açısından
bilgi düzeyleri ve bilinçlerini içermektedir. Ölçme aracı senaryo tipinde çoktan seçmeli sorular ve açık uçlu olmak üzere 14 sorudan oluşmaktadır.
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Yöntem
Çalışma grubu
Araştırma örneklemini 2009–2010 öğretim yılında Ankara İli’ndeki sosyo-ekonomik
çevre, veli profili, eğitsel başarı bakımından düşük-orta-yüksek performansa sahip okulların ilköğretim okulunun beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 102 beşinci sınıf öğrencisiyle görüşülmüştür.
Ölçme aracı
Ölçme aracındaki sorular çocukların yaşamsal, gelişimsel, katılım, korunum hakları
açısından bilgi düzeyleri ve bilinçlerini içermektedir. Ölçme aracı senaryo tipinde çoktan
seçmeli sorular ve açık uçlu olmak üzere 14 sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli sorularda “ d” seçeneği boş bırakılarak öğrencinin isteğine göre kendi görüşünü ifade etmesi
açısından boş bırakılmıştır.
Verilerin analizi
Verilerin analizinde; çoktan seçmeli sorularda olumlu ve olumsuz cevaplar için önvcelikle yüzde ve frekansa başvurulmuştur. Açık uçlu sorularda ise içerik analizine başvurulmuştur. Madde istatistiği olarak; madde güçlük indeksi, madde ayırt edicilik gücü, test istatistiği olarak; testin ortalaması, varyansı, standart sapması, medyanı, modu, güvenirlik
katsayısı( Cronbach Alfa) , madde toplam puan korelâsyonu (Pearson Momentler Çarpımı) hesaplanmıştır.
Geçerlik ve güvenirlik
Ölçme aracının geçerliği için, uzman kanısına başvurulmuş; bazı soru ifadeleri ve biçimleri değiştirilmiş, yeni soru eklenmiştir. Soruların hazırlanmasında çocuk haklarına
yönelik temel yargılar çıkarılmıştır, bu bağlamda sorular hazırlanmıştır. Bu temel yargılar aşağıdaki gibidir.
Özel Gereksinimli Çocuklar
Dernek Kurma Hakkı
Çocuğun İlgi ve Yetenekleri Doğrultusunda Gelişme Hakkı
Bireysel Farklılıklar, Ayrımcılığın Engellenmesi
Çocuk Haklarına Saygı Geliştirme
Çalışan Çocuklar
Eğitim Hakkı
Görüş Bildirme- Katılım Hakkı
Çocuk Eğitimin Niteliği- Dinlenme Hakkı
Hak Temelli Yaklaşım- Çocuğun Üstün Yararı
Şiddet
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Okulda Çocuk Haklarının Uygulanması ve Yaşatılması-Şiddet
Ailesi olmayan, Çeşitli İhmal ve İstismara Uğramış Çocuklar
Çocuk Dostu Toplum
Ölçme aracının güvenirliği için, 12 soruluk paralel form hazırlanmıştır. Paralel formda ise asıl ölçme aracındaki soruların içerdiği yargı temel alınarak hazırlanmıştır. Yansız
ve objektif puanlama için bir puanlama anahtarı oluşturulmuştur. Öğrencilerden gelebilecek cevaplar genel ifadeler listelenmiştir. Bir soru birden fazla yargı içerdiği gibi, birden
fazla yargı bir soruda toplanmıştır. Bu bağlamda 12 soru kullanılmıştır. Uzmanlar tarafından belirlenen istendik cevaplar, olumlu tutumlar “1”; olumsuz cevaplar “0” olarak kodlanarak SPSS 15.0 programına girilmiştir ve güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bazı soruların birden fazla doğru cevabı bulunmaktadır. Bazı sorularda ise, şıklar olumlu ve doğru olsa da “d” seçeneği öğrencinin olumsuz tutumuna yer vermesi açısından etkili olmuştur. Çoktan seçmeli sorular için “d” seçeneğinde verilen cevaplar diğer şıklardaki ifadeyle benzerliği olanlar diğer şıklara dağıtılmıştır. Bununla beraber diğer olumlu düşüncelere de puan verilmiştir. Açık uçlu sorularda içerik analizine başvurularak diğer soru tipindeki işlemler yapılmıştır.
Madde istatistiği olarak; madde güçlük indeksi, madde ayırt edicilik gücü, test istatistiği olarak; testin ortalaması, varyansı, standart sapması, medyanı, modu, güvenirlik
katsayısı( Cronbach Alfa= 0,948), asıl form ve paralel formlar arasındaki maddeler için
korelâsyon katsayısı (Pearson Momentler Çarpımı) ve t testi hesaplanmıştır. İstatistikî işlemler her soru bazında değerlendirilmiştir.
Madde ayırt edicilik ve madde güçlük indeksi belirlenirken 102 kişiden %27’lik alt ve
üst grup oluşturulmuştur. Yaklaşık olarak Alt grup ve üst grup 14 kişiye denk gelmiştir.
Ayırt edicilik ve güçlük indeksi 28 alt ve 28 üst grup üzerinden hesaplanmıştır.
Bulgular ve tartışma
Çocuk hakları farkındalık ölçeği’ne ilişkin madde analizi
Ölçeğin tümü için hesaplanan Cronbach Alpha Katsayısı 0,948 olarak bulunmuştur.
Madde-Toplam Puan Korelâsyonları ise en düşük 0,121 ile en yüksek 0,591 olarak saptanmıştır. İç tutarlılık katsayısı ise 0.960 ile 0.963 arasında değişmektedir.
Tablo 1. Ölçeğin Güvenirliliği
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Cronbach’s
Alpha

Cronbach’s
Alpha Based on
Standardized
Items

N of Items

,948

,948

26
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Tablo 2. Öğrencilere Uygulanan Paralel Formların Aritmetik Ortalaması, Standart Sapması ve
t Değeri
X

Ss

Form 1

0,58

0,16

Form 2

0,61

0,09

t
0,44

Ölçeğin puan değişmezliği ile ilgili olarak Paralel Test Yöntemi ile iki gün ara ile hesaplanan korelasyon katsayısı 0,76 olarak bulunmuştur. Bu değer (p<.005) düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. Ayrıca t testi ile iki paralel form arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmış p<.005 düzeyinde fark bulunamamıştır. Bu da sorulara verilen cevapların
birbirine yakın olduğunu yani paralel olduğunu göstermektedir.
Soru
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
9a
9b
10a
10b
11a
11b
12a
12b
13a
13b
13c
14a
14b

Madde
Güçlük
İndeksi
0,46
0,75
O,89
0,50
0,42
0,42
0,32
0,42
0,32
0,39
0,67
0,67
0,42
0,67
0,39
0,50
0,64
0,46
0,50
0,46
0,39
0,64
0,53
0,46
0,39
0,32
0,39
0,39
0,53

Madde Ayırt
Edicilik Gücü

Ortalama

Standart
Sapma

0,78
0,50
0,07
0, 85
0,71
0,71
0,50
0,85
0,50
0,78
0,50
0,50
0,71
0,50
0,64
0,71
0,42
0,78
0,71
0,92
0,78
0,71
0,50
0,92
0,78
0,50
0,78
0,78
0,64

0,84
0,60
0,68
0,54
0,58
0,43
0,21
0,47
0,54
0,54
0,76
0,72
0,45
0,72
0,47
0,52
0,56
0,56
0,62
0,54
0,41
0,64
0,64
0,54
0,39
0,43
0,27
0,41
0,62

0,36
0,49
0,46
0,50
0,49
0,50
0,41
0,50
0,50
0,50
0,42
0,45
0,50
0,45
0,50
0,50
0,50
0,50
0,48
0,50
0,49
0,48
0,48
0,50
0,49
0,50
0,45
0,49
0,48
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Pearson
Correlation Sig.
(2-tailed)
0,537
0,491
0,327
0,270
0,525
0,591
0,293
0,495
0,121
0,524
0,368
0,320
0,537(a–b)
0,406 (a-c)
0,351 (b-c)
0,562

Alpha
Güvenirlik
Katsayısı
0,961
0,960
0,962
0,961
0,961
0,960
0,962
0,960
0,961
0,961
0,960
0,960
0,961
0,961
0,961
0,961
0,963
0,960
0,960
0,960
0,961
0,960
0,960
0,961
0,960
0,962
0,961
0,961
0,960
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• Ölçeğin bütün olarak Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.948 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçeğin güvenilir bir ölçek olduğunu söylemek mümkündür.
Madde güçlüğüne ve madde ayırt ediciliğine bakılarak bazı sorular atılmış, paralel
formdaki sorular eklenerek ölçeğe 16 soruluk haliyle nihai hali verilmiştir.Ölçme
aracının uygulamasının yapıldığı hedef kitlenin maksimum çeşitliliğinin sağlanması haklarına yönelik bir farkındalığının daha net oraya çıktığını göstermektedir.
• Seçeneklerin daha çeşitli ve çok hazırlanabilmesi için çocuk üzerine çalışan farklı
uzmanların ve meslek gruplarının da görüşlerinin alınması gerekmektedir.
Sonuç olarak, elde edilen bulgulara göre; geliştirilen “İlköğretim Öğrencileri İçin Çocuk Hakları Farkındalık Ölçeğinin”nin (EK-A) iç tutarlılığı, geçerlik ve güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Bu sonuç, “İlköğretim İçin Geliştirilen Çocuk Hakları
Farkındalık Ölçeği”nin sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmeni ve araştırmacılar tarafından kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca çocukların haklarına yönelik farkındalıklarıyla başarısı, zekâ bölümü, okul türü, bulunduğu çevre ve diğer kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılabilir.
EK-A
Ölçme aracındaki sorulardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
1. Dokuz yaşındaki Can diyor ki: “ Üst katımızda oturan ailenin bir çocuğu var. Komşularımızın söylediğine göre tekerlekli sandalyesi olan, engelli bir çocukmuş. Bazı geceler
bu çocuğun çok ağladığını, inlediğini duyuyorum. Yüksek sesle bir adamın ona bağırdığını duyuyorum. Yüksek sesle bir adam ona bağırıyor. Bazen de onu çok kötü dövüyor. Hep
çocuk ‘Vurma! Ne olur vurma, Baba!’ diye bağırıyor.”
Yukarıdaki durum düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi Can’ın bu durumda yapması gereken en uygun seçenektir?
a) Can annesi ya da babasına (ailesi) bu çocuğun ailesiyle konuşması için rica etmelidir.
b) Bu durumu polise bildirmelidir.
c) Büyükler ve polis Can’ı dikkate almayacağı/ önemsemeyeceği için, hiçbir şey yapılamaz.
d) ____________________________________(Lütfen Yazınız.)
2. Gülendam 5. sınıf öğrencisi, 11 yaşında
“Biz beş arkadaş okulumuzda dernek kurmaya karar verdik. Derneğimizin adını ‘Mutlu Çocuklar Derneği’ olarak belirledik. Bu dernek okulda ve okul çevresinde ne kadar
mutsuz olan çocuk varsa onların dertlerini dinleyecek, problemlerine çözüm bulacaktı.
Fakir çocuklar için yardım toplayacaktı. Bu fikri daha fazla kişiyle paylaşmak ve tanıtım
334 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

yapmak için Müdür bey’den izin almaya gittik. Müdür Bey’e dernek kurmak istediğimizi, bu derneğin tanıtımı için okulun boş olan bir salonunu kullanmak ve okulun bazı yerlerine poster asmak istediğimizi söyledik O da bizimle alay etti, kahkahalarla güldü. Bize
‘ Siz bunu yapamazsınız. Büyükler dernek kurar. Böyle saçma şeylerle vakit kaybedeceğinize gidin dersinizi çalışın’ dedi.
Yukarıdaki olay düşünüldüğünde, hangisi Gülendam ve arkadaşlarının bu durumda
yapması gereken en uygun davranıştır?
a) Müdür Bey haklıdır. Çocuklar büyükler gibi düşünemez. Dernek kurma büyüklere ait bir iştir.
b) Bu öğrenciler velileriyle konuşmalıdır. Okul Müdürü’nü veliler ikna edebilir.
c) Çocuklar öğretmenleriyle konuşarak, onlardan yardım almalıdır.
d) Gülendam ve arkadaşları____________________________________
3. 10 yaşındaki Esra dün gece günlüğüne şunları yazdı:
“Öğretmenim bize sene başında bir mektup kutusu yaptı. Öğretmenimiz bize bir sorunumuz, bir dileğimiz, bir şikâyetimiz olursa bir kağıda yazıp bu kutuya atmamızı söylemişti. Bu kutuya atılan kâğıtları her Cuma okuyacağına dair söz vermişti. Oysa ona bir aydır aynı şeyleri yazıyorum. Hala neden hiçbir şey yapmadı? Öğretmenimiz bizim görüşlerimizi dikkate almıyor. Sınıfa alınacak hikâye kitaplarından tutun, 23 Nisan’da oynayacağımız oyunlara, sınıf kurallarının belirlenmesine kadar her şeye kendi karar veriyor. Okul
meclislerinde de aynı durum var. Okul kıyafetlerini niye biz seçmiyoruz? Niçin okul müdürü bize hiçbir şey sormuyor?”
Buradaki sorun nedir? Nasıl çözülebilir?
4. Çocukların büyük, büyüklerin çocuk rollerini üstlendiği, yasaların çocukların istekleri doğrultusunda şekillendiği bir dünya düşünelim. Neler, nasıl değişirdi? İnsanların çocuklara karşı davranışları nasıl olurdu?
5. Arkadaşları Kezbanla yine dalga geçiyordu. Bu sefer herkes Kezban’ın ellerine takmıştı. Sınıf arkadaşı Melis “Iyyy! Ellerin ne kadar da iğrenç görünüyor! Parça parça olmuş.” dedi. Kezban annesinin temizliğe gittiği evlere gidip, annesine yardım ediyor. Sürekli çamaşır suyu ve çeşitli temizlik malzemeleri kullandığı için elleri paramparça olmuş.
Artık arkadaşlarının söylediklerine üzülmüyor; çünkü yakında babası onu da ablaları Esmanur ve Sultan gibi okuldan alacak. Esmanur sekizinci sınıfı bitirmeden evlendi. Sultan
da tarlaya çalışmaya gidiyor.”
Yukarıdaki durum düşünüldüğünde hangisi Kezban’ın yapması gereken en uygun
davranıştır?
a) Kezban öğretmeniyle konuşmalıdır. Öğretmen onun için para yardımı sağlayıp,
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ailesinin onu okula göndermesi konusunda ikna edebilir.
b) Durumu polise gidip anlatmalıdır.
c) Polis onu dikkate almayacağı, öğretmenin de bu durumu engellemeye gücü yetmeyeceği için, Kezban bu durumu kabullenmelidir.
d) d)____________________________________(Lütfen Yazınız.)
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ÇOCUKLAR HAKLARINDAN HABERDAR MI?
Ali KAVAKLI

Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi

Ahmet BOZTAŞ

Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi

ÖZET
Bu bildiride Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilerin
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirtilen kültürel sosyal ve sağlık alanlarında
çocuk haklarından yararlanıp yararlanmadıklarını, çocuk hakları konusunda bilgi sahibi olup olmadıklarını, aile çevresinde ve yaşadıkları şehirde kendilerine ne gibi haklar ve
imkânlar tanındığını tespit etmek amaçlanmıştır. Kütahya Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilere 16 sorudan oluşan Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer
alan maddelerden seçilmiş anket sorularının uygulanmıştır. Araştırma, 2009–2010 eğitim
öğretim yılında Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 21 öğrenci ile
ve öğrencilere uygulanan 16 soruluk anket ile sınırlıdır. Araştırma sırasında veri toplama
araç ve yöntemleri araştırma amacına uygun bilgileri toplayabilecek geçerlik ve güvenirliği taşıdığı, araştırmaya katılan öğrencilerin samimi bir şekilde sorulara cevap verdiği varsayılmıştır. Ankette cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi değişkenleri incelenip, SPSS 13,0 programı ile analizi yapılarak frekansları, yüzde dağılımları hesaplanmıştır.
Bilim ve Sanat Merkezine devam eden çocukların büyük kısmının Uluslararası Çocuk
Hakları Sözleşmesi hakkında bilgi sahibi oldukları fakat bir takım haklardan mahrum oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kavramlar: Çocuk hakları, üstün zekâlılar, okul, aile, oyun.
Giriş
Toplumun geleceği ve refahı için sosyal, kültürel, medeni, ekonomik açıdan çocuk
haklarına önem vermek ailenin ve devletin en önemli görevidir. Çocuğun yaşatılması,
korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda aile kurumu; kamusal alan içinde öncelikli kuYetişkin Bildirileri Kitabı
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rum olarak alınmıştır. Devlet ise aile kurumuna destek olan, yardımcı olan ve geliştiren
organdır. (Cılga, 1999 s.506)
Dünyada çocuk hakları en geniş manasıyla 20 Kasım 1989 tarihli Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer almıştır. Bu haklar medeni, kültürel ve sosyal haklardan oluşur. Çocuklar için medeni haklar; isim ve vatandaşlık hakkı (m.7)1; ana babasının
kim olduğunu bilme onlar tarafından korunma hakkı (m.7); kendisini ilgilendiren konularda katılma ve görüşlerini bildirme hakkı (m.9); ayrımcılık yapılmaması hakkı (m.2),
yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı (m.6), düşünce, vicdan ve din özgürlüğü (m. 14),
dernek kurma ve barış içinde toplanma hakkı (m. 15), her türlü sömürüye karşı korunma
hakkı, işkence ve diğer zalimce muamelelere karşı korunma hakkı (m.37a), özel yaşantısının onur ve saygınlığının korunması hakkı (m. 16) gibi haklardır.
Sözleşmede yer alan ekonomik haklar, çalışan ana babanın çocuk bakım hizmet ve kuruluşlarından yararlanma hakkı (m. 18/111); çocuğun dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme hakkı (m.31/1); ekonomik sömürüye, her türlü tehlikeli işe, eğitim ve sağlığına, bedensel, zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişmesine zarar verecek çalışmalara karşı korunma hakkı (m.32/1), en az çalışma yaşının ve çalışma koşullarının düzenlenmesi
(m.32/II,a-b), hukuka aykırı davranışlarda bulunduğunda ıslah, rehabilitasyon ve topluma kazandırılmayı isteme hakkı gibi haklardır.
Sosyal Haklar; kamu ve özel kuruluşlardan, adlî ve idarî makamlardan çocuklarla ilgili hususlarda çocuğun yararının etkili biçimde korunmasını isteme hakkı (m.3/1); çocuğun esenliği için ana babasının, vasisinin veya kendinden sorumlu kişilerin hak ve ödevleri
göz önünde tutularak devletten bakım ve korunmasının sağlanması için yasal ve idarî önlemlerin alınmasını isteme hakkı (m.3/11); Sözleşme’de çocuklara tanınan hakların uygulanması amacıyla her türlü yasal, idarî önlemler alarak sosyal, ekonomik ve kültürel haklara ilişkin eldeki kaynakların geniş tutulmasını ve gerekirse uluslararası işbirliğine gidilerek önlemler alınmasını isteme hakkı (m.4); ruhsal, ahlâksal esenliği ile bedensel, zihinsel
sağlığının geliştirilmesi için, ulusal ve uluslararası bilgi ve belge edinilmesinin sağlanması
hakkı (m. 17); çocuğun yetiştirilmesi, geliştirilmesi sorumluluğunu taşıyan ana babaya bu
sorumluluğu yerine getirirken yardım edilmesini isteme hakkı (m.28/11, 27/111); geçici
ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen her çocuğun devletten özel koruma ve yardım istemesi hakkı (m.20/1);
zihinsel, bedensel özürlü çocukların özel eğitim ve bakımdan yararlanma hakkı (m.23);
sağlık, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hakkı (m.24,25); sosyal güvenlik hakkı (m.26); uyuşturucu ve benzeri maddelerle cinsel sömürüye karşı korunma hakkı (m.33,34) vb. dir.
Çocuğun kültürel haklarına ise, çocuk kitaplarının üretilmesi ve yayılmasının teşvik edilmesi (m.l7/c); eğitim hakkı ve ilköğrenimin zorunlu ve parasız olması (m.28,29/1
a,b); Çocuğun kültürel haklarına ise, çocuk kitaplarının üretilmesi ve yayılmasının teşvik
1) Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden madde numaraları parantez içi gösterilerek alınmıştır.
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edilmesi (m.l7/c); eğitim hakkı ve ilköğrenimin zorunlu ve parasız olması (m.28,29/1 a,b)
gibi haklardır.
Bunların dışında sözleşmede yer alan haklar şöyle özetlenebilir: Yaşamsal haklar, çocuğun yaşama ve uygun yaşama standartları, tıbbî bakım, beslenme, barınma gibi temel gereksinimlerinin karşılanmasını öngören hakları içerir. Gelişme hakları, çocuğun kendisini en üst düzeyde gerçekleştirmesi için gereksinim duyduğu eğitim hakkı, oyun ve dinlenme hakkı, kültürel haklar, din, vicdan ve düşünce özgürlüğü, bilgi alma hakkı gibi haklardır. Korunma hakları da çocuğun her türlü ihmal, istismar ve sömürüye karşı korunmasını
gerektiren haklardır. Bunlar mülteci çocuklar için özel bakım, yargı sisteminde, silahlı çatışmada, çocuk işçiliği, cinsel sömürü ve ilaç bağımlılığı gibi konularda çocukların korunmasına ilişkin haklardır. Katılma hakları ise çocuğun ailede ve toplumda aktif bir rol kazanmasına yönelik haklardır. Bu haklar görüşlerini açıklama ve kendisini ilgilendiren konularda
işleme katılma, dernek kurma ve barış içinde toplanma haklarıdır. (Akyüz, 1999: 493-494)
Yukarıda belirtilen Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde bulunan haklardan seçilerek hazırlanmış anketin değerlendirmesine geçiyoruz:
Sportif, sosyal, kültürel haklar ve oyun hakkı:
1. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve
sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkı vardır. (m.31) Oyun kendiliğinden ortaya çıkan,
zevk için yapılan ve herhangi bir düzenleme içermeyen eğlenceli bir davranıştır. Genel
olarak kuramcılar, oyunun çocuk gelişiminde önemli bir rol oynadığı konusunda görüş
birliği içindedirler. Oyun, çocuğa hem dış dünyadaki nesne ve kişilerle hem de iç dünyasındaki düşünce ve duygularla baş etmeyi öğretir. (Artar, 1999: 118 ) Parklar, oyun bahçeleri, yeşil alanlar çocukların oyun oynama alanlarıdır. Bilim sanat merkezine devam
eden öğrencilerimizin %23,8’ inin çevresinde oyun bahçesi, park ve yeşil alan bulunmamaktadır. Anketteki bu soruya olumlu veya olumsuz cevap verme ile ailenin ekonomik ve
eğitim durumlarındaki farkların bariz bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında ekonomik durumu çok iyi olan ailelerin yerleşim yerlerinde oyun bahçesi park ve yeşil alan bulunmaktadır.
Evinizin çevresinde oyun oynayabileceğiniz çocuk parkı, oyun bahçesi veya yeşil alan var mı?2
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

evet

16

76,2

76,2

76,2

hayır

5

23,8

23,8

100,0

Total

21

100,0

100,0

2) Bildiride verilen tüm tablolardaki değerler yüzdelik olarak ifade edilmiştir.
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ekonomik durum1
zayıf

orta

iyi

çok iyi

Evet

75

75

75

100

Hayır

25

25

25

0

3

2. Öğrencilerimizin gittiği hastane veya okullarda çocuklar için düzenlenmiş oyun
alanları olduğunu söyleyenlerin oranı %61,9’dur.
Gittiğiniz hastane veya okullarda çocuklar için düzenlenmiş oyun alanları var mı?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

evet

13

61,9

61,9

61,9

hayır

8

38,1

38,1

100,0

Total

21

100,0

100,0

3. Öğrencilerimizin %61,9’u yaşadığı şehirde ücretsiz kurs, sportif, sosyal ve kültürel
faaliyetlerin yapılmadığını belirtmiştir. Bu oranın yüksek olmasının iki nedeni olabilir.
Birincisi bu tür faaliyetlerin gerçekten az yapılması; ikincisi yapılan faaliyetlerin yeterince
duyurulmaması ve tanıtılmamasıdır.
Yaşadığınız şehirde çocuklar için ücretsiz kurs, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yeterince yapıldığına inanıyor musunuz?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

evet

8

38,1

38,1

38,1

hayır

13

61,9

61,9

100,0

Total

21

100,0

100,0

4. Devlet, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkına saygı duyarak tanımalıdır, özendirmelidir ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik etmelidir. (m.31) Öğrencilerimizin %57’si boş zamanlarını değerlendirmek için
bir spor ve kültür merkezine devam etmektedir. Bu oranı cinsiyete göre dağıttığımızda erkeklerin kızlara göre % 5,5 oran ile daha fazla sportif ve kültürel faaliyetlere devam ettiği
tespit edilmiştir. Anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça çocuğun sportif ve kültürel faaliyetlere katılım oranının arttığı görülmüştür.

3) Ortalama geliri 1000 TL’ye kadar olanlar “zayıf ”, 1000-2000 TL olanlar “orta”, 2000-3000 TL olanlar “iyi”,
3000 ve yukarısı “çok iyi” olarak sınıflandırılmıştır
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Bugüne kadar boş zamanlarınızı değerlendirmek için bir spor ve kültür merkezine devam ettiniz mi?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

evet

12

57,1

57,1

57,1

hayır

9

42,9

42,9

100,0

Total

21

100,0

100,0

cinsiyet
erkek

kız

Evet

60

54,5

Hayır

40

45,5

yüksekokul

57,1

100

66,7

0

55,6

100

71,4

55,6

42,9

0

33,3

100

44,4

0

28,6

üniversite

lise

44,4

ilköğretim

üniversite

Evet
Hayır

ilköğretim

yüksekokul

eğitim durumu (BABA)

lise

eğitim durumu (ANNE)

5. Uluslararası çocuk hakları sözleşmesine göre, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin hakları vardır. (m.15) Herhangi bir çocuk derneğine
üye olduğunda ailesi veya yakın çevresi tarafından engellenen ya da engelleneceğini düşünen öğrencimizin oranı %19 ‘dur.
Herhangi bir çocuk derneğine üye olduğunuzda aileniz ve yakın çevreniz tarafından engellendiniz
mi? Ya da engelleneceğinizi düşünüyor musunuz?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

evet

4

19,0

19,0

19,0

hayır

17

81,0

81,0

100,0

Total

21

100,0

100,0

Eğitim hakkı:
1. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, her çocuğun eğitim hakkı vardır.
Eğitim hakkının fırsat eşitliği temeli üzerinde olması gerekir. (m.28) Öğrencilerimizin
%38’i arkadaşlarıyla kendisini kıyasladığında eşit eğitim aldığına inanmamaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği ekonomik durum ile doğrudan bağlantılıdır. Anketimiz sonuçları da
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bunu desteklemektedir. Ailesinin ekonomik durumu iyileştikçe, arkadaşları ile eşit eğitim
aldığına inanan (ankete olumlu yanıt veren) öğrencimizin sayısı artmaktadır.
Arkadaşlarınızla kendinizi kıyasladığınızda eşit eğitim aldığınıza inanıyor musunuz?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

evet

13

61,9

61,9

61,9

hayır

8

38,1

38,1

100,0

Total

21

100,0

100,0

ekonomik durum
zayıf

orta

iyi

çok iyi

Evet

75

62.5

62.5

100

Hayır

37.5

37.5

25

0

2. Merkezimiz öğrencilerinin tamamı cinsiyetine bakılmaksızın, ailenin eğitim durumu ve ekonomik düzeyi fark etmeksizin ailesi tarafından dinini ve dilini öğrenmesi için
gerekli imkânların sağlandığı belirtmiştir. Bu durum velilerimizin bu konudaki bilinçlilik düzeyini göstermektedir.
Ailenizin dininizi ve dilinizi öğrenmeniz için gerekli bilgileri, imkânları ve şartları sağladığına
inanıyor musunuz?

Valid

evet

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

21

100,0

100,0

100,0

Sağlık hakkı:
1. Devlet, uluslararası sözleşmeye göre çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanımalıdır. (m.24) Öğrencilerimizin hepsi yaşadığı şehirde kendilerine hizmet verecek
çocuklar için tahsis edilmiş donanımlı bir çocuk hastanesinden mahrumdur.
Yaşadığınız şehirde bir çocuk hastanesi var mı?

Valid

hayır

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

21

100,0

100,0

100,0

2. Uluslararası sözleşmeye göre devlet koruyucu sağlık bakımlarının, anne- babaya
rehberliğini aile planlaması eğitimi ve hizmetlerinin geliştirilmesi; amaçlarıyla uygun önlemleri almalıdır. (m.24) Bu kapsamda çocukların bulunduğu ortamlarda zararlı madde342 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

lerin kullanımı engellenmelidir. Öğrencilerimizin %19’u yaşadığı aile veya çevresinde zararlı maddelere (sigara, alkol, uyuşturucu vb) maruz kalmaktadır. Anne babanın eğitim
seviyesi arttıkça çocukların zararlı maddelerin maruz kalma oranı azalmaktadır. Anketimiz sonuçlarına göre orta gelirli ailelerin çocukları zararlı maddelere daha çok maruz kalmaktadırlar.
Ailenizde ve çevrenizde zararlı maddelerin ( sigara, alkol, uyuşturucu v.b.) kullanımına maruz
kalıyor musunuz?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

evet

4

19,0

19,0

19,0

hayır

17

81,0

81,0

100,0

Total

21

100,0

100,0

lise

Yüksekokul

üniversite

ilköğretim

lise

yüksekokul

üniversite

eğitim durumu (BABA)

ilköğretim

eğitim durumu (ANNE)

Evet

11,1

28,6

50

0

0

33,3

0

0

Hayır

88,9

71,4

50

100

100

66,7

100

100

ekonomik durum
zayıf

Orta

iyi

çok iyi

Evet

0

37,5

12,5

0

Hayır

100

62,5

87,5

100

Beslenme ve korunma hakkı:
1. Çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için
zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunması her ailenin ve devletin üzerine düşen bir sorumluluktur. (m.32) Anketten çıkan sonuca göre Öğrencilerimizin %100
‘ünün ailesi veya yakınları tarafından zorla bir işte çalıştırılmamış olması oldukça sevindiricidir.
Aileniz veya yakınlarınız tarafından bugüne kadar zorla bir işte çalıştırıldınız mı?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

21

100,0

100,0

100,0

hayır
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2. Uluslararası sözleşmeye göre bütün toplum kesimlerinin özellikle anne-babalar ve
çocukların, çocuk sağlığı ve beslenmesi, anne sütü ile beslenmesinin yararları, toplum
ve çevre sağlığı ve kazaların önlenmesi konusunda temel bilgileri elde etmeleri gerekir.
(m.24) Sözleşmedeki bu maddeden, çocukların beslenmeleri ile ilgili ailelerin birinci derecede sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerimizin %95.2‘si ailesi tarafından yeterli beslendiğini belirtmiştir. Öğrencilerimizin büyük oranda yeterli beslenmeleri olumlu bir sonuçtur.
Aileniz tarafından yeterli beslendiğinize inanıyor musunuz?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

evet

20

95,2

95,2

95,2

hayır

1

4,8

4,8

100,0

Total

21

100,0

100,0

3. Öğrencilerimiz bir hata veya yaramazlık yaptığında %100‘ü şiddete dayalı ceza almamaktadır. Bu durum merkezimize devam eden öğrencilerin ailelerinin çocuk eğitiminde şiddetin yeri olmadığının bilincinde olduğunu göstermektedir.
Bir hata veya yaramazlık yaptığınızda aileniz veya yakınlarınız tarafından şiddete dayalı ceza
alıyor musunuz?

Valid

hayır

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

21

100,0

100,0

100,0

4. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine göre devlet çocuğun, ekonomik sömürüye
ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına
karşı korunma hakkını kabul eder (m.32). Aile çocuğu kendi çıkarı için kullanmamalıdır.
Öğrencilerimizin %95,2’si büyüklerin kendi çıkarları için kendilerini kullanmadıklarını
düşünmektedirler.
Büyüklerinizin kendi çıkarları için sizi kullandığı oldu mu?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

evet

1

4,8

4,8

4,8

hayır

20

95,2

95,2

100,0

Total

21

100,0

100,0

Eşitlik hakkı:
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine göre devlet sözleşmede yazılı olan hakları
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kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, anne babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt eder. (m.2) Buna göre hiçbir çocuk dil, din, ırk, renk, cinsiyet, doğum yeri, veya görüş farklılığı nedeniyle ayrımcılık yapılarak haklarından mahrum
bırakılamaz. Yaşadığı çevre veya okulda dili, dini, ırkı, doğum yeri veya görüşünden dolayı ayrımcılığa uğradığını iddia eden öğrencilerimizin oranı %9,5‘tir.
Yaşadığınız çevrede veya okulda diliniz, renginiz, ırkınız, doğum yeriniz, dininiz veya
görüşünüzden dolayı ayrımcılığa uğradığınız, küçük düşürüldüğünüz oldu mu?

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

evet

2

9,5

9,5

9,5

hayır

19

90,5

90,5

100,0

Total

21

100,0

100,0

Görüş Bildirme ve Seçme Hakkı:
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı bu
görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek
suretiyle çocuğun ailesi tarafından tanınmalıdır. (m.12) Öğrencilerimizin %90,5‘inin yaşadığı çevrede veya ailesinde fikir ve görüşlerinin sorulması aile tarafından çocuklarının
fikir ve görüşlerine değer verildiğini ortaya koymaktadır. Cinsiyet açısından değerlendirdiğimizde ise kız ve erkek çocukların fikir ve görüşlerine değer verme oranının eşit olması ailelerin cinsiyet ayrımı yapmadığını göstermektedir. Anket sonuçlarına göre ailenin
eğitim seviyesi ve ekonomik durumu ile çocuklarının fikir ve görüşlerine değer vermeleri arasında doğru orantı vardır.
Yaşadığınız çevrede veya ailenizde fikir ve görüşleriniz size sorulur mu?
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

19

90,5

90,5

90,5
100,0

evet
Valid

hayır

2

9,5

9,5

Total

21

100,0

100,0

cinsiyet
erkek

kız

Evet

90

90,9

Hayır

10

9,1
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lise

yüksekokul

üniversite

ilköğretim

lise

Yüksekokul

üniversite

eğitim durumu (BABA)

ilköğretim

eğitim durumu (ANNE)

Evet

77,8

100

100

100

50

88,9

100

100

Hayır

22,2

0

0

0

50

11,1

0

0

ekonomik durum
zayıf

orta

iyi

çok iyi

Evet

75

87,5

100

100

Hayır

25

12,5

0

0

Sonuç:
Her çocuk gibi üstün zekâlı çocuklar da bu ülkenin vazgeçilmez değeridir. Devlet, aile
veya sivil toplum kuruluşları bu çocukların korunması, onlar için gerekli ortamların sağlanması, yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli tedbirleri almalıdır. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ise hukuk açısından çocuk haklarının en büyük garantisidir.
Anket sonuçlarına göre öğrencilerimizin %95,2‘si Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını bilmektedir.
Çocuk için oyun vazgeçilmezdir. Çocukların bedensel ve bilişsel gelişimi için oyunun
önemli olduğu uzmanlar tarafından kabul edilmektedir. Bu yönüyle oyun alanlarının ve
yeşil alanların artırılması gerekir. Ankete katılan öğrencilerimizin %23,8’inin oyun alanı
ve yeşil alanlardan mahrum olması bu yönden bir eksiklik olduğunun göstergesidir.
Anket sonuçlarına göre öğrencilerin %61,9’u boş zamanlarını değerlendirecek bir faaliyet yapamamaktadır. Devlet veya yerel yönetimlerin çocukların boş zamanlarını değerlendirmesi için sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri artırması ve bunun için gerekli tanıtımları yapması gerekir.
Eşit eğitim alma konusunda anket sonuçlarına göre öğrencilerimizin 38,1’i eşit eğitim
almadığını düşünmektedir. Çocuklara eğitim hayatlarının her alanında eşit eğitim hakkı tanınmalıdır.
Öğrencilerimizin yaşadığı şehirde bir çocuk hastanesi yoktur. Çocuk sağlığının korunması ve kontrolü açısından çocuk hastanesi olmayan yerleşim yerlerine çocuk hastanesi yapılması, çocuk hastanesi olan yerlerde kapasitenin artırılması gerekir.
Öğrencilerimizin %19’u yaşadığı aile veya çevresinde zararlı maddelere (sigara, alkol,
uyuşturucu vb) maruz kalmaktadır. Anne babanın eğitim seviyesi arttıkça çocukların zararlı maddelerin maruz kalma oranı azalmaktadır. Anketimiz sonuçlarına göre orta gelir-
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li ailelerin çocukları zararlı maddelere daha çok maruz kalmaktadırlar.
Öğrencilerimizin %95,2 ‘si ailesi tarafından yeterli beslendiğini belirtmiştir. Öğrencilerimizin büyük oranda yeterli beslenmeleri olumlu bir sonuçtur.
Öğrencilerimizin tamamı zorla herhangi bir işte çalıştırılmadıklarını belirtmeleri velilerin bu konudaki duyarlılığını göstermektedir.
Her ailenin eğitim düzeyi ve ekonomik durumu aynı değildir. Yukarıdaki değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzere anketimiz sonuçlarının bazılarını, o ailenin ekonomik
düzeyi ve eğitim düzeyi etkilemiştir. Ailenin eğitim düzeyinin ve ekonomik durumunun
yüksek çıkması çocuklar üzerinde olumlu etki yapmaktadır.
Bilgi ve bilinç düzeyi yaşıtlarından yüksek olan öğrencilerimizin %95,2‘si Uluslararası
Çocuk Hakları Sözleşmesindeki haklarını bilmektedir.
Öğrencilerimizin %90,5‘inin yaşadığı çevrede veya ailesinde fikir ve görüşlerinin sorulması aile tarafından çocuklarının fikir ve görüşlerine değer verildiğini ortaya koymaktadır.
KAYNAKÇA
Artar, M., (1999). Cumhuriyet ve Çocuk. İçinde. Onur, B. (Editör), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların
‘Oyun Hakkı’na İlişkin Tutumları (ss.118). Ankara
Akyüz, E., (1999). Cumhuriyet ve Çocuk. İçinde. Onur, B. (Editör),Cumhuriyet Döneminde Çocuk Hukukundaki Gelişmeler (ss. 493-494). Ankara
Cılga, İ., (1999). Cumhuriyet ve Çocuk. İçinde. Onur, B. (Editör), Türkiye’de Çocuk Hakları Çalışmaları
(ss.506-508). Ankara
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi maddeleri http://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html adresinden
alınmıştır.
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EK 1: Anket soruları
Sevgili Çocuklar;
Çocuklarımız olarak sizlere değer veriyoruz ve sizleri önemsiyoruz. Çünkü gelecek sizinle şekillenecek. Çocuklar olarak sizlerin hakkını koruma görevi sadece devletin değil,
bütün toplumun görevidir. Çocuk hakları konusunda siz değerli öğrencilerimizi, ailelerimizi ve toplumumuzu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla hazırlamış olduğumuz
anketimizde iki tane cevap seçeneği vardır. Cevabınız olumlu ise “EVET” kısmını, olumsuz ise “HAYIR” kısmını işaretleyiniz. Teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Ahmet BOZTAŞ
Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi
Tarih Öğretmeni

Ali KAVAKLI
Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni

ANKET SORULARI
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EVET

1

Evinizin çevresinde oyun oynayabileceğiniz çocuk parkı, oyun bahçesi
veya yeşil alan var mı?

2

Arkadaşlarınızla kendinizi kıyasladığınızda eşit eğitim aldığınıza
inanıyor musunuz?

3

Bugüne kadar boş zamanlarınızı değerlendirmek için bir spor ve kültür
merkezine devam ettiniz mi?

4

Yaşadığınız şehirde bir çocuk hastanesi var mı?

5

Ailenizde ve çevrenizde zararlı maddelerin ( sigara, alkol, uyuşturucu
v.b.) kullanımına maruz kalıyor musunuz?

6

Aileniz veya yakınlarınız tarafından bugüne kadar zorla bir işte
çalıştırıldınız mı?

7

Aileniz tarafından yeterli beslendiğinize inanıyor musunuz?

8

Bir hata veya yaramazlık yaptığınızda aileniz veya yakınlarınız
tarafından şiddete dayalı ceza alıyor musunuz?

9

Yaşadığınız çevrede veya okulda diliniz, renginiz, ırkınız, doğum yeriniz,
dininiz veya görüşünüzden dolayı ayrımcılığa uğradığınız, küçük
düşürüldüğünüz oldu mu?

10

Yaşadığınız çevrede veya ailenizde fikir ve görüşleriniz size sorulur mu?

11

Ailenizin dininizi ve dilinizi öğrenmeniz için gerekli bilgileri, imkânları
ve şartları sağladığına inanıyor musunuz?

12

Çocuk Hakları sözleşmesindeki haklarınızı biliyor musunuz?

13

Yaşadığınız şehirde çocuklar için ücretsiz kurs, sportif, sosyal ve kültürel
faaliyetlerin yeterince yapıldığına inanıyor musunuz?

14

Herhangi bir çocuk derneğine üye olduğunuzda aileniz ve yakın
çevreniz tarafından engellendiniz mi? Ya da engelleneceğinizi
düşünüyor musunuz?

15

Gittiğiniz hastane veya okullarda çocuklar için düzenlenmiş oyun
alanları var mı?

16

Büyüklerinizin kendi çıkarları için sizi kullandığı oldu mu?

HAYIR
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HAYATTA EN İYİ ŞEYLER ÖNCELİKLE ÇOCUKLARIN HAKKIDIR!
Hatice YILDIZ

İskilip Lisesi

S. Sadi SEFEROĞLU

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
BÖTE Bölümü

Süleyman İPEK

İskilip Lisesi, İskilip

Özet:
Toplumumuzda yetişkinler “Hayatta en iyi şeyler öncelikle çocukların hakkıdır.” düşüncesini sıkça dile getirirler. Ancak bu düşüncenin hayata nasıl geçirileceğine yönelik fazla eylem gerçekleştirilmez. Bu çalışmanın amacı Çorum İskilip’teki 6, 7, 8, 9. sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Katılımcılarını
İskilip’ten 131 öğrencinin oluşturduğu araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans ve ortalamalar hesaplanmıştır. Açık uçlu sorularda içerik analizi yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre çocuklar en çok “her türlü şiddete, zihinsel, bedensel saldırıya, kötü davranışlara karşı korunma güvencesi” şeklinde belirtilen hakların gerekliliğine inandıklarını belirtmektedirler. Bulgulara göre ayrıca teknoloji kullanımı arttıkça çocukların çocuk haklarına ilişkin farkındalık düzeyleri de artmaktadır. Bu bulgulardan hareketle, okullarda çocuk hakları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, bu
amaçla teknolojinin etkin kullanılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, çocukların görüşleri, çocuk bakışı, çocuk hakları
ve yasal düzenlemeler, çocuk hakları ve uygulamalar.
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1. Giriş
Demokrasi ve insan hakları günümüzün en önemli çağdaşlık ölçütleri olarak kabul
edilmektedir. Bir ülkenin çağdaş dünyadaki yeri ve saygınlığı, o ülkenin demokrasi ve insan haklarına vermiş olduğu değerle ölçülmektedir. İnsan hakları gibi çocuk hakları da
evrenseldir. Bu çerçevede bireyler için her konuda evrensel haklar tanımlanırken, çocuğa
gelişmemiş bir varlık olarak değil; kendine özgü gereksinimleri, kendine özgü hakları bulunan korunması gerekli bir varlık olarak bakılması öngörülmektedir. Öte yandan toplumumuzun geleceğine güvenle bakabilmesi çocuklarımızın aydın ve bilinçli olması ile ilişkilidir. Bu nedenle toplumumuzun geleceği olan çocuklarımızın çocuk hakları konusunda bilgilendirilmesinin güvenli bir gelecek için zorunlu olduğu söylenebilir.
Çocuklar ve çocuk haklarının dünyadaki durumu birçok kuruluş tarafından araştırılmakta ve mevcut durum incelenip sorunlar ve çözüm önerileri üretilmeye çalışılmaktadır. UNICEF’in Dünyadaki Çocukların Durumu isimli raporunda çocukların ve çocuk
haklarının durumunda 1919’dan günümüze dek gözlenen iyileşmelere dikkat çekilmiştir.
Söz konusu raporda; ayrıca çocukların haklarının sağlanabilmesi konusunda en önemli engelin yoksulluk olduğu saptanmıştır. Yoksulluk sorunu, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde ilk sırada yer almaktadır (BMKP Binyıl Kalkınma Hedefleri). Yoksulluğun yanı sıra eğitim hakkından, sağlık hakkından bahsedilerek bu
konulardaki eksiklerin giderilmesi için birtakım hedefler belirtilmiştir. Binyıl Kalkınma
Hedefleri Türkiye raporu incelendiğinde, özellikle toplumsal cinsiyet ve coğrafyaya bağlı olarak, Türkiye’de bazı yapısal eşitsizliklerin olduğu görülmektedir. Türkiye’de karşılaşılması muhtemel önemli zorlukların ve yapısal engellerin olduğu alan olan Amaç 3’e (toplumsal cinsiyet eşitsizliği) özel önem verilmesi gerekmektedir. Yoksulluk konusunda ise,
Türkiye’de TÜİK ve Dünya Bankası Ortak Yoksulluk Değerlendirmesi Raporu (2004) sonuçlarına göre 2002’de yüzde 1,35 olan gıda yoksulluğu oranı 2008 yılında yüzde 0,54’tür.
Türkiye’de günlük geliri bir doların altında olan nüfus bulunmamakta, gıda yoksulluğu da
oldukça düşük bir düzeyde seyretmektedir.
Yapılan çalışmalarda görüldüğü gibi çocukların yaşadığı ortamlarda haklarını gereği
gibi kullanabilmelerinde bazı engeller bulunmaktadır. Türkiye engelleri ortadan kaldırmak için çeşitli adımlar atmaktadır. Örneğin; ülkemizin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, 26 Mayıs 2000 tarih ve
2000/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme üst ve Alt Kurulları” 22 Haziran 2001 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Günlük hayatta çocuk hakları ihlalleriyle ilgili olarak yaşanan olaylar çocuk hakları konusunda Türkiye’nin durumunu göstermektedir. Aşağıda bu olayların aktarıldığı bazı haberlerden örnekler yer almaktadır:
“Babama berdel olmak istemiyorum.”
Babasının kaçırdığı kadına karşılık kendisini ‘takas’ istiyorlar. İnşaatlarda boyacılık
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yaparak geçimini sağlayan evli ve 5 çocuk babası İzzet G., 17 yaşındaki K.Ş.’yi kaçırdı.
K.Ş.’nin ailesi kadınlarına karşılık istediği 50 bin lira parayı alamayınca, İzzet G.’nin
17 yaşındaki kızı lise ikinci sınıf öğrencisi E.G.’yi berdel istedi. Kaçırılma korkusuyla okula gidemeyen E.G., “Babama asla berdel olmam, ben okumak istiyorum” dedi.
“Çocuk İstismarı”
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli ilçelerde geçen hafta yapılan
operasyonlarda 77’si çocuk istismarına yönelik 5 bin 50 adet porno içerikli VCD ve
DVD ele geçirildi. Porno içerikli VCD ve DVD’lerden 77’sinin çocuk istismarına yönelik olduğu anlaşıldı. 15 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
“Yoksulluk Suça İtiyor- Çocuk suçlular kanayan yara”
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan bir araştırma 2004 yılında çocukların
karıştıkları suçlarda 2003 yılına oranla yüzde 30’un üzerinde artış yaşandığını ortaya koydu. Buna karşın çocukların tutuklanmasında azalma görüldü. Araştırmanın
sonucunda ‘’çocuk suçlarının polisiye önlemlerle çözülemeyeceği’’ tespitine yer verildi.
Bu haberlere benzer birçok haber her gün gözlenmektedir. Bu haberlerde de gözlenen sorunları derlemek ve çözüm üretmek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları çocuk haklarıyla ilgili sorunları raporlaştırmıştır. Yapılan bir çalışmada aşağıdaki noktalara dikkat çekilmiştir:
Türkiye’nin sözleşmeye eğitim, kendi dilini kullanma ve kültürünü geliştirme konularında koyduğu çekinceler hala duruyor. Çocuk adalet sistemi konusunda gelişme olmasına rağmen Çocuk Koruma Kanunu’nda eksiklikler var. Kesin bilgi bulunmamakla birlikte, çocukların dörtte birinin nüfusa kaydının yapılmaması birçok hizmetten
yararlanamamalarına sebep oluyor. Sistematik ve tüm çocukları kapsayan verilerin
bulunmaması da anlamlı politikaların oluşturulup uygulanmasının önünde engeldir.
Çocuklarla ilgili hak ihlallerini takip edecek bağımsız bir izleme mekanizması yok.
Dikkat çekilen noktaları destekleyecek bir başka çalışma Çocuk Vakfı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu vakfın Türkiye’nin Çocuk Karnesi başlıklı çalışmasında yoksulluk, eğitim,
sosyal güvenlik gibi konularda Türkiye karnesinin zayıflarla dolu olduğu belirtilmektedir.
Sorunların çözümü için bazı çalışmalarda medya boyutu ele alınmıştır. Örneğin
RTÜK’ün, yayınların içeriğini denetleyerek, çocukları korumak için özellikle şiddet içerikli yayınlar konusunda önlemleri bulunmaktadır.
Çocuk haklarının varlık kazanması her çocuğun gelişip maksimum potansiyeline ulaşabildiği, şiddet ve yokluktan uzak, sağlıklı olabildiği, oynayıp öğrenebildiği ortamlarda güven içinde bakılıp büyütüldüğü bir çocukluğa işaret eder. Geleceğimizi emanet edecek her yönden sağlıklı nesillerin yetişmesi için toplumumuzda “Çocuk nedir?” ve “Çocuk
hakları nelerdir?*” gibi sorulara yanıtlar aramanın önemli ve gerekli olduğu ileri sürülebilir. Türkiye’de bu sorulara verilen yanıtlar birçok diğer toplumda olduğu gibi yetişkinler
tarafından verilmektedir. Bu çalışmada ise amaç bu konulara çocukların nasıl baktıklarını ortaya koymaktır. Başka bir ifadeyle bu çalışma çocuk gözüyle çocuk kavramını ve çocuk haklarına bakışı değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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Her zaman söz hakkının öncelikle büyüklere verildiği çalışmalardan farklı olarak bu
çalışmada durum çocukların bakış açısıyla incelenmiştir. Çalışmada çocukların istek ve
önerileri ön plana çıkarılmıştır. Çalışmada; ayrıca çocukların görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre nasıl farklılaştığı da ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmayla ilgili bir diğer nokta ise, teknoloji kullanımıyla ilgilidir. Çocuk haklarıyla ilgili yapılan çalışmalarda,
çocuklar yoğun olarak etkileşimde bulundukları halde, teknoloji kullanımının bir değişken olarak ele alınmadığı gözlenmektedir. Günümüzde hızlı gelişen teknoloji yediden yetmişe herkesi etkilerken özellikle çocukların bilgisayar ve internet kullanım oranları çocuk
haklarına bakış açılarında önemli farklılıklar yaratma konusunda dikkate değer bir değişken olarak ele alınmalıdır. Çocukların teknoloji kullanımlarının yanı sıra anne ve babanın teknoloji kullanımı da çocuklar haklarına bakışlarında farkındalık düzeyleriyle ilişkili bir değişken olarak değerlendirilebilir.
1.1. Problem ve çalışmanın amacı
Bu çalışmanın amacı İlköğretim 6-7-8. sınıflar ve lise 1. sınıf öğrencilerinin çocuk
haklarına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmada; ayrıca çocuklardan alınan görüşler değerlendirilirken toplumumuzda ayrımcılığın nedenleri ve kabul edilen bazı değişkenlerle ilişkisine de bakılmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır:
1. İlköğretim 6-7-8. sınıflar ve lise 1.sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşleri nedir?
2. İlköğretim 6-7-8. sınıflar ve lise 1.sınıf öğrencilerinin;
Çocuk ve çocuk haklarına ilişkin görüşleri cinsiyet, akademik düzey, anne- baba eğitim durumu ve mesleği, kardeş sayısı, ailenin aylık gelir durumu, yerleşim birimi ve teknoloji kullanım oranına (bilgisayar, internet kullanım süresi ve sıklığı) göre farklılık göstermekte midir?
Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde sırasıyla bu çalışmada izlenen yöntem, bulgular, bulgularla ilgili tartışma, sonuç ve öneriler sunulmaktadır.
2. Yöntem
Bu çalışma Çorum İskilip’teki 6, 7, 8 ve lise 1.sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır.
2.1. Araştırmanın modeli
Araştırmada betimsel tarama modeli ve nitel araştırma karma modeli kullanılmıştır.
Bu araştırma var olan durumu betimlemeyi amaçlandığından dolayı araştırma, tarama
modelinde yapılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte veya halen var olan bir durumu var
olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan
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birey, olay ya da nesne kendi koşulları içinde ve var olduğu şekilde tanımlanmaya çalışılır. Olayları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Tarama modeli,
çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek/örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. Bu kapsamda ilköğretim 2. kademe ve lise 1.sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşleri betimlenmeye çalışılmıştır.
2.2. Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Çorum İli İskilip İlçe merkezinde bulunan toplam iki
ilköğretim okulu ve bir genel lisede öğrenim gören toplam 131 öğrenci oluşturmaktadır
(Tablo1). Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, çalışmanın başlangıcında 11-18 yaşları arasındaki 220 öğrenciye uygulandı. Ancak bazı anketlerde gözlenen boşluklardan
dolayı veri kayıplarının yaşandığı 89 anket değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet, Yaş, Eğitim Durumu, Bilgisayar, İnternet Kullanım Yılına ve
Süresine Göre Dağılımı
Demografik Özellikler

F

%

61

46,56

Erkek

70

53,44

Toplam

131

100

11-13 Yas

45

34,3

14-16 Yaş

86

65,7

Toplam

131

100

İlköğretim 2 Kademe

57

43,5

Ortaöğretim

74

56,5

Toplam

131

100

Kadın
Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu

Hem bilgisayar kullanma süresi hem de internet kullanma süresi bakımından katılımcıların büyük çoğunluğunun 1-3 yıl (%50 ve %50) ve 4-6 yıl (%35 ve %35) aralığında yoğunlaştığı gözlenmektedir. Günlük internet kullanma sıklığı açısından ise katılımcıların
1-3 (%78) saat diliminde toplandığı anlaşılmaktadır (Tablo 2).
Tablo 2. Katılımcıların Bilgisayar ve İnternet Kullanım Süresine Göre Dağılımı
Bilgisayar-İnternet Kullanım

Bilgisayar Kullanım Süresi

Sıklığı

%

1-3 Yıl

65

49,6

4-6 Yıl

46

35,2

7-9 Yıl

18

13,7

10 Yıl ve üstü

2

1,5

131

100

Toplam
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İnternet Kullanım Süresi

1-3 Yıl

70

53,5

4-6 Yıl

48

36,6

7-9 Yıl

10

7,6

10 ve üstü

3

2,3

131

100

Toplam

Günlük İnternet Kullanım
Süresi

1-3 Saat

100

78,7

4-6 Saat

20

15,7

7-9 Saat

6

4,7

10 Saat ve üstü
Toplam

1

,9

127

100

2.3. Verilerin toplanması
Çalışmada öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşlerini belirlemek için araştırmacılar tarafından “Çocuk Hakları Konusunda Öğrenci Görüşleri” başlıklı bir anket geliştirilmiştir. Anket geliştirilirken öncelikle alan taranmış ve anket maddeleri oluşturulmuştur. Daha sonra anket, çeşitli alanlardan, konuyla ilgili uzmanlara yollanarak uzmanların
görüşleri alınmıştır. Yapılan öneriler ışığında bazı maddeler çıkarılmış, bazı maddeler yeniden yazılmış, bazı maddelerde de ifadeler düzeltilmiştir. Anket daha sonra bir grup öğrenciye uygulanmış ve alınan geri bildirimler ışığında ankete son hali verilmiştir. Anketin; ilk bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümünde bilgisayar ve internet kullanımıyla ilgili sorular, üçüncü bölümünde çocuk haklarıyla ilgili görüşlerin alındığı 28 soru ve dördüncü bölümünde de yine çocuk haklarıyla ilgili görüşlerin alındığı açık uçlu sorular bulunmaktadır.
Ankette bulunan 28 soru “Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde 5’li likert tipindedir. Bu derecelendirmede değerlendirme aralıkları; “Hiç Katılmıyorum (0.00–1.79), Katılmıyorum (1.80–2.59), Kararsızım (2.60–3.39), Katılıyorum (3.40–4.19) ve Tamamen Katılıyorum (4.20–5.00)” şeklindedir. Bulgular ve yorumlar bu değerlendirme aralıklarına göre ele alınmıştır.
2.4. Verilerin çözümlenmesi
Elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Science) programı
kullanılmış ve değişkenlere bağlı olarak aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar hesaplanmış; t-testi, Kruskal Wallis H testi ve ANOVA kullanılmıştır. Çocuk hakları ile ilgili
açık uçlu sorularda, içerik analizi yöntemi ile yüzde ve frekans hesabı yapılmıştır.
Katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşlerini ortaya koyan betimsel istatistik ve
puan dağılımı grafikleri de oluşturulmuştur. Katılımcıların, alt problemlerde belirtilen,
çocukların haklarına ilişkin görüşlerinin yer aldığı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı ANOVA testi ile test edilmiştir.
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3. Bulgular ve yorum
Bu bölümde Çorum İli İskilip ilçe merkezinde bulunan ilköğretim 2. kademe ve lise
9. sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla toplanan verilerin analizleri sonucu ortaya çıkan bulgular ve ulaşılan bulgularla ilgili tartışma
ve yorumlar yer almaktadır.
3.1. Katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşleri
Çocuk haklarına ilişkin görüşlerin dağılımının verildiği Tablo 3 incelendiğinde, katılımcılar tarafından en çok kabul gören çocuk hakları sırasıyla; “Beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçların sağlanması” (m. 3), “Zarar görülmediği sürece anne ve babayla birlikte yaşama” (m. 7) ve “Cinsel istismara karşı korunma güvencesi sağlanması”
(m. 21) şeklindedir. Bu durum katılımcıların her türlü temel ihtiyaçların sağlanması yönündeki çocuk haklarına duyarlı olduğunu, olumlu bir aile ortamında yaşamayı istediklerini ve giriş bölümünde bahsedilen cinsel istismara karşı korunmak istediklerini göstermektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Dağılımı
Anket Maddeleri

%

–
X

SS

3.

Beslenme, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarınızın
sağlanması

79,9

4,67

,78

7.

Zarar görmediğiniz sürece anne ve babanızla birlikte yaşama

75,2

4,49

1,04

21.

Cinsel istismara karşı korunma güvencesi

74,8

4,53

1,00

10.

Hasta olduğunuzda sağlık yardımı görme

69,8

4,47

,01

1.

Din, dil, renk, ırk, cinsiyet ve sosyal grubunuz ne olursa olsun
saygı görme

69,6

4,43

1,07

24.

Uyuşturucu ve zihni etkileyen maddelerin kullanımından
korunma

69,1

4,43

1,09

2.

İhtiyaç duyduğunuzda size özen gösterecek, koruyacak kişilere
sahip olma

68,9

4,54

,85

19.

Her türlü şiddete, zihinsel veya bedensel saldırı ve kötü
davranışlara karşı korunma güvencesi

66,7

4,77

3,84

6.

Sizi ilgilendiren olaylarda istek ve dileklerinizin dikkate alınması

65,6

4,47

,85

16.

Dinlenmek ve boş zamanlarınızı değerlendirme

65,4

4,40

1,05

17.

Oyun oynama ve yaşınıza uygun eğlence etkinliklerine katılma

65

4,42

1,01

20.

Aile içi şiddete karşı korunma güvencesi

64,2

4,42

,97

28.

Sağlığınız, beslenmeniz ve çevre sağlığı hakkında bilgilendirilme

61,1

4,35

1,02

25.

Savaş, yangın, deprem, sel gibi olağan üstü durumlarda öncelikli
yardım görme

60,6

4,27

1,15

12.

Okul kurallarının kişiliğinizi rencide etmemesi

58,8

4,36

1,80
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22.

Yasalara veya kurallara aykırı davranışta bulunduğunuzda,yasal
yardım alma

57,7

4,56

4,14

23.

Yaşınıza uygun olmayan işlerde çalışmaktan korunma

57,6

4,58

4,12

5.

Sizi ilgilendiren konularla ilgili kararlara katılma

57

4,34

,98

18.

Kültürel ve sanatsal etkinliklere serbestçe katılma

56,8

4,67

3,76

15.

Kendi kültürel kimliğinize, dininize ve değerlerinize, ayrıca
başkalarının kültür ve değerlerine saygınızın geliştirilmesi için
teşvik edilme

55,3

4,30

,97

14.

Bilgi ve iletişim teknolojileri kaynaklarından, bedensel ve zihinsel
yapınızı geliştirmeye yönelik bilgi edinmenizi sağlayacak yardım,
bilgi alma

55,2

4,21

1,13

4.

Ruhsal gereksinimlerinizi karşılamak için uzman yardımı alma

30,9

3,54

1,25

27.

Kendinizi iyi hissetmediğinizde bir uzmandan yardım görme
şansı

30,4

4,12

1,08

13.

Okul disiplin cezalarının haklarınıza ve saygınlığınıza uygun olma
güvencesi

25

4,18

1,16

11.

Besleyici yiyecek ve içecek yardımı alma

21

3,96

1,37

8.

Hatalı davranışlarda bulunduğunuzda çevrenizdeki insanlar
tarafından küçük düşürülmeme

15,9

3,72

1,54

26.

Yetişkin olmadan bir savaşta görev almama

15,3

3,72

1,50

9.

Fiziksel görünüşünüzden dolayı küçük düşürülmeme

13,6

3,93

1,52

Tablo 3’e göre katılımcıların en az olumlu görüşe sahip oldukları maddeler; “Hatalı davranışlarda bulunulduğunda çevredeki insanlar tarafından küçük düşürülmeme”
(m.8), “Yetişkin olmadan bir savaşta görev almama” (m.26) ve “Fiziksel görünüşten dolayı küçük düşürülmeme” (m.9) gibi konulardadır. Bu durum; katılımcıların ruhsal gereksinimleri, çocukların çevre ile ilişkilerinde küçük düşürülmesi ve dünyanın gündeminde
olan savaşlardaki çocuk hakları konusunda duyarsız olduklarını göstermektedir.
3.1.1. Çocuk haklarına ilişkin görüşlerin cinsiyete göre değerlendirilmesi
Tablo 4’te de görüldüğü gibi öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşleri öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılık göstermektedir, t (129) = 2,92, p<.05. Bu verilerden erkek
öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin kabulleri ( X =116,61) kadın öğrencilerininkine ( X
=125,79) göre daha düşük olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 4. Öğrencilerin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşleri Toplam Puanlarının Cinsiyete Göre
t Testi Sonuçları
f

%

–
X

S

Erkek

70

53,44

116,61

20,18

Kadın

61

46,56

125,79

14,89

Toplam

131

100

Cinsiyet

sd

t

p

129

2,92

,004

[ t (129) = 2,92, p<.05]
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3.1.2. Çocuk haklarına ilişkin görüşlerin öğrenim düzeyine göre
değerlendirilmesi
Öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşleri, öğrenim düzeyine göre, Kruskal Wallis
H Testi ile karşılaştırılmıştır (Tablo 5).
Tablo 5. Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşleri Toplam Puanlarının Öğrenim Düzeyine Göre Karşılaştırılması
Öğrenim Düzeyi

f

%

Ortalama Sırası

İlköğretim 2. kademe

50

38,16

74,26

Ortaöğretim

81

61,84

60,90

Toplam

131

100

sd

p

1

,050

Tablo 5’te de görüldüğü gibi öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşleri öğrencilerin
öğrenim düzeyine göre farklılık göstermektedir (X=3,834 p <.05). Farklılık, ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin görüşlerinin ortalamasının ilköğretim 2. kademede öğrenim gören öğrencilere oranla daha düşük olması şeklindedir.
3.1.3. Çocuk haklarına ilişkin görüşlerin anne eğitim durumuna göre
değerlendirilmesi
Öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin toplam puanlarının, annenin eğitim
durumuna göre karşılaştırılması Tablo 6’da verilmektedir. Bu sonuçların hesaplanmasında Kruskal Wallis H Testi uygulanmıştır. Teste göre öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin
görüşleri ile öğrencilerin annelerinin eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir (X=
15,459; p <.05). Gruplar arasında anlamlı bir farklılıkla paralel olarak anneleri üniversite mezunu olan öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin ortalaması daha yüksektir..
Tablo 6. Öğrencilerin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Toplam Puanlarının Annenin Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması
Anne Eğitim Durumu

f

%

Ortalama Sırası

Okuma yazma yok

6

4,6

47,33

İlköğretim

74

56,5

60,20

Ortaokul

21

16

81,81

Lise

18

13,7

69,17

Üniversite

9

6,9

87,56

Lisansüstü

3

2,3

14,33

129

xxx

Toplam
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3.1.4. Çocuk haklarına ilişkin görüşlerin baba eğitim durumuna göre
değerlendirilmesi
Katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşleri öğrencilerin babalarının eğitim durumuna göre de farklılık göstermektedir (Tablo 7) [ X= 11,889; p<.05).
Tablo 7. Öğrencilerin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Toplam Puanlarının Babanın Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması
Baba Eğitim Durumu

f

%

Ortalama Sırası

Okuma yazma yok

6

4,7

47,33

İlköğretim

73

56,5

60,20

Ortaokul

21

16,3

81,81

Lise

18

13,9

69,17

Üniversite

8

6,3

87,56

3

2,3

14,33

129

100

Lisansüstü
Toplam

sd

p

5

,036

Tablodaki verilere göre katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin, babalarının eğitim durumuna göre farklılaştığı görülmektedir. Hem anne hem de babanın eğitim
durumları katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşlerini etkilemektedir. Bu bağlamda çocuk eğitiminden sorumlu ana-baba ve diğer yetişkinlere yönelik olmak üzere ayrıca
bazı eğitim programlarının yürütülmesinin uygun olduğu söylenebilir.
3.1.5. Çocuk haklarına ilişkin görüşlerin kardeş sayısına göre değerlendirilmesi
Kruskal Wallis H Testi Sonuçlarına göre katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşleri
öğrencilerin kardeş sayılarına göre farklılık göstermemektedir (Tablo 8) (X=1,556 P >0.05).
Bu tablo incelendiğinde kardeşi olmayan katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin, diğer gruplarınkine göre göreli olarak daha az olumlu olduğu görülmektedir. Bu durum bir ya da iki kardeşe sahip olan katılımcıların daha sahiplenici tavırda olduklarını ve
bu nedenle çocuk haklarına daha duyarlı bir görüşte bulundukları şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 8. Öğrencilerin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Toplam Puanlarının Kardeş Sayısına Göre Karşılaştırılması (Kruskal Wallis H Testi Sonuçları)
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Kardeş Sayısı

f

%

Ortalama Sırası

Kardeş yok

3

2,3

42,83

1-2 kardeş

86

65,6

65,02

3 ve daha fazla

42

32,1

69,61

Toplam

131

100

Sd

p

3

,670
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3.1.6. Çocuk haklarına ilişkin görüşlerin ailenin aylık gelir durumuna göre
değerlendirilmesi
Tablo 9’da da görüldüğü gibi, katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşleri öğrencilerin ailelerinin aylık gelir durumuna göre farklılık göstermemektedir [ F (2,127)= 897 ;
P >.05) tir. Bu durumda katılımcıların ailelerinin gelir düzeylerinin farklı olmasının katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşlerinde anlamlı bir fark yaratmadığı söylenebilir.
Tablo 9. Öğrencilerin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Toplam Puanlarının Ailenin Aylık Gelir Durumuna Göre Karşılaştırılması (ANOVA)
Ailenin Aylık Gelir Durumu

f

%

sd

Düşük

14

10,8

Orta

100

76.9

2

Yüksek

16

12,3

127

Toplam

130

100

129

p

,410

3.1.7. Çocuk haklarına ilişkin görüşlerin yerleşim birimi değişkenine göre
değerlendirilmesi
Tablo 10’da görüldüğü gibi Kruskal Wallis H Testi sonuçlarına göre katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşleri, yaşamlarının büyük bölümünün geçtiği yerleşim birimine
göre farklılık göstermemektedir (X= 6,553; P >0,05). Katılımcıların yaşamlarını geçirdiği
yerleşim birimi çocuk haklarına ilişkin görüşleri üzerinde anlamlı etki göstermemektedir.
Tablo 10. Öğrencilerin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin Toplam Puanlarının Yaşamını
Geçirdiği Yerleşim Birimine Göre Karşılaştırılması
Yerleşim Birimi

f

%

Ortalama Sırası

Köy

14

10,7

59,04

İlçe

113

86,9

67,67

İl

2

1,6

19,00

Yurtdışı

1

0,8

3,50

Toplam

130

100

sd

p

3

,088

3

3.1.8. Çocuk haklarına ilişkin görüşlerin teknoloji kullanım durumu ve sıklığına
göre değerlendirilmesi
Teknoloji kullanımı yoğunluğu arttıkça katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşleri daha olumlu olmaktadır. Tablo 11’de görüldüğü gibi Kruskal Wallis H Testi sonuçlarına göre katılımcıların çocuk haklarına ilişkin görüşleri, teknoloji kullanım durumuna ve
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sıklığına göre farklılık göstermemektedir. (X= 2,589; P >0,05). Ancak öte yandan öğrenciler açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlarda bilgisayar ve internet kullanımının olumlu etkisinin olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri bazı yanıtlar
aşağıdaki şekildedir:
Soru: Teknoloji (bilgisayar, internet, TV vb.) kullanmak haklarını öğrenmene katkıda bulunuyor mu, örnekler vererek açıklayınız?
Bulunmuyor. Bu yüzden de insanlar bilinçsizce teknolojiyi kullanıyor. Onlara eğitim verilmelidir.-Bilgisayardan bütün bilgilere ulaşıyoruz. En çok bilgi edinebileceğim yer internet
ve bilgisayar, gerisi boş.-İnternet ve bilgisayardan öğreniyorum. Televizyon sadece büyük
haklarına hizmet ediyor.-Benim için aydınlatıcı bilgileri hep nette buluyorum.
3.2. Çocukların penceresinden çocuk hakları
Bu çalışmada veri toplama aracı olan anketteki 28 maddelik 5’li likert tipi maddenin
yanında ayrıca çocuklara açık uçlu sorular da yöneltilmiştir. Bu açık uçlu sorulara verilen
yanıtlardan aşağıdaki çıkarımlarda bulunulabilir.
“Çocuk kimdir? Hangi yaş aralığındakilere çocuk denir?” şeklindeki soruya verilen
bazı yanıtlar aşağıdaki şekildedir:
0-18 yaş arasındaki yalnız başına gereksinimlerini karşılayamayanlara çocuk denir. 0-18
yaş, ergenliğe geçmemiş olana çocuk denir. 1-12 yaş, 0-16 yaş arası hayat felsefesi oyun olan
kişiye çocuk denir.
Katılımcı öğrencilere yöneltilen “Çocuk kimdir? Hangi yaş aralığındakilere çocuk denir?” şeklindeki bir soruya verilen yanıtlara göre çocukların yüzde 40’ı çocukluğun yaş
aralığını 0-16 yaş, yüzde 41’i 0-8 yaş olarak tanımlamıştır. Çocukların yüzde 12’si 0-18
yaş cevabını vermiştir. Diğerleri ise 0-6 yaş, 0-12 yaş, 2-12 yaş şeklinde yanıtlar vermiştir. Bu soruya verilen yanıtlar çocukların öğrenim yaptıkları düzeye göre incelendiğinde
ise ilköğretim öğrencilerinde bilinçlilik düzeyinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 76’sı “Hangi yaş aralığına çocuk denir.” sorusuna
0-8 yaş arası cevabını vermiştir. Bu yanıtın bir nedeni de, bu yaş grubundaki öğrencilerin
ergenlik çağında olmaları ve dolayısıyla kendilerini çocuk sınıfına sokmak istemiyor olmalarından kaynaklanıyor olabilir.
Haklarınız ve bu hakları kullanma konusunda en çok hangi kaynaktan bilgi ediniyorsunuz?
Öğretmenlerimden, İnternetten, İnternetten ve bilgisayardan, İnternetten ve rehber hocalardan
Çocukların yüzde 98’i çocuk hakları konusunda en çok bilgi edindiği kaynağı “İnternet” olarak belirtmiştir. Bilgi kaynağı olarak belirtilen diğer kaynaklar ise; “sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, okul kitapları, belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikler” şeklinde sıralanmaktadır. Bu soruda televizyon ve radyo gibi seçeneklerin yanıt olarak verilmemiş
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olması ilginç bir nokta olarak gözlenmiştir. Buradan radyo ve TV’ nin bu konuda kendine düşen görevi gereği gibi yapmadığı sonucu çıkarılabilir.
Çocuklarımız “Çevrenizdeki büyükler çocuk haklarını biliyorlar mı?” sorusuna yüzde
92 oranında “Hayır, bilmiyorlar.” cevabını vermişlerdir.
Çevrenizdeki büyükler çocuk haklarının gerçekleştirilebilmesi için neler yapmaktadırlar?
Çevremdekiler bu konuda hiçbir şey bilmedikleri için hiçbir şey yapmıyor. /Ama herkesin
maddi durumu iyi olsa bu konuda eğitim alabilir ve bütün haklarını bilir. /Hiçbir şey bilmiyorlar. Bilseler de “amaaan ” deyip geçiyorlar. /Biraz haber dinleseler de haklar için bişey öğrenseler. Hiç ama hiçbir şey bilmiyorlar..
Çocuklarımız “Çevrenizdeki büyükler çocuk haklarının gerçekleştirilmesi için ne yapıyor?” sorusunu ise “Hiçbir şey yapmıyorlar.” şeklinde yanıtlamışlardır. Bu yanıt bir önceki soruya verilen yanıtla tutarlık olarak yüzde 89 oranındadır.
Okulda ve ders kitaplarında çocuk haklarına yer veriliyor mu?
Okuldaki insanlar bilgili eğitim aldığı için bütün hakları biliyor. /Veriliyor ama vaat etmekten başka şey değil. /Evet ama pratik yokL
Çocuklar ders kitaplarının yüzde 81 oranında çocuk haklarına yer verdiğini belirtmektedirler.Katılımcıların açık uçlu diğer sorulara verdikleri yanıtlardan örnekler aşağıda sunulmaktadır. Bu yanıtlar çocukların saf ve yalın ifadelerini yansıtması açısından ilginç yanıtlardır.
Haklarınız çiğnendiğinde ne yaparsınız?
Savunurum. -Hırslanırım. -Üzülürüm. -Mahkemeye giderim.-Yasalara uyar mahkemeye veririm.-Gittiği yere kadar haklarımı savunurum
Siz ülkenin (başbakan, cumhurbaşkanı vb. gibi) üst düzey bir yöneticisi olsaydınız
çocuklar için neler yapardınız?
Çocuklara maaş bağlardım ve okullara romanlar, kitaplar getirtirdim. -Çocukların mutlu olabilmesi için elimden geleni yapardım. Biz mutlu olamadık bari onlar olsunlar. -Maaş
bağlardım çocuklara. -Hafta içine de tatil koyardım ve sonra bunun süresini artırırdım.
-Karne yöntemini kaldırır başka bir eğitim yöntemi kurardım. -Eğitici tiyatro oyunları, eğlenceler vb. şeyler yapardım. Çünkü; eğitim çok sıkıcı. -Çocuklara daha çok eğlence hakkı
için park kurarım. -Çocuklar için televizyonda gördüğüm gibi yaşam merkezleri oluştururum. -Ailelere çocuk sayısınca maaş bağlanmasını sağlarım. Ülkenin ekonomisinin gelişmesi için değişik çalışmalar yapardım. -Halkın dertlerini dinler ve onlara göre hareket ederdim.
Bence siyasetçiler bizi dinlemediği için kaybediyorlar.
Geleceğin çocukları haklarını öğrenme ve kullanma konusunda nasıl olmalıdır?
Önerileriniz nelerdir?
Geleceğin çocuklarına eğitim verilmelidir. Onlara hakları iyi öğretilmelidir. -Eğitim, eğiYetişkin Bildirileri Kitabı
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tim, eğitim… -Geleceğin çocukları için her öğrencinin masasında bilgisayar olmalıdır. Derslerine yardım için destek verilmelidir. -Karne yöntemini kaldırır başka bir eğitim yöntemi
kurulmalı. -Öğrencilere özgürlükleri için maaş bağlanılmalı. Büyüklerin eline bakmasınlar
bakkala gitmek için. -Onlara haklarını bilmeleri için eğitim merkezleri oluşturur ve haklarını aşılarım. -Ders kitabı çıkarırım çocuk hakları ile ilgili.
4. Tartışma, sonuçlar ve öneriler
“Eğer çocuklar için uygun bir dünya yaratılmak isteniyorsa, onların görüşlerinin de
alınması gerekir. “Kendileri için neyin uygun olduğunu ancak çocuklar dile getirebilirler.”
[14] görüşü temel alınarak yola çıkılan bu çalışmada öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin
görüşleri ilginç sonuçlar ortaya çıkarmıştır. İlköğretim 6-7-8. sınıflar ve lise 1.sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada
aşağıda sonuçlara ulaşılmıştır:
• İlk ve Ortaöğretim öğrencilerine göre, “Beslenme, giyinme ve barınma gibi temel
ihtiyaçların sağlanması” şeklinde ifade edilen hak en çok kabul gören haktır.
• Öğrenciler “Fiziksel görünüşten dolayı küçük düşürülmeme” şeklindeki hakkı düşük oranda kabul gören bir hak olarak değerlendirmişlerdir.
• Kadın öğrenciler, erkek öğrencilere göre çocuk haklarına karşı daha olumlu bir görüşe sahiptirler. Bu bulguyu destekleyen bir araştırmada cinsiyet değişkenine göre
öğrencilerin çocuk haklarını algılama düzeyleri arasında istatistiksel olarak .05 düzeyinde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre çocuk
haklarını algılama düzeyleri incelendiğinde; çocuk haklarının değişik boyutlarında
kadın öğrencilerin algılama düzeyinin erkek öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır [15].
• Anne ve baba eğitim durumu yükseldikçe öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşleri olumlu yönde farklılaşmaktadır. Bu durumu destekleyen bir araştırmada
anne ve babası okula gitmemiş öğrencilerin, kendi haklarının daha az olduğuna
dair bir algılaya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Söz konusu çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin %55’inin, babalarının ise %40’nın okula gitmemiş ve/veya ilkokul mezunu oldukları belirlenmiştir. Bu yüzden ailenin haklar konusundaki bilinçlilik düzeyi çocukların haklarına karşı katılım düzeylerini etkilemektedir.
• Kardeş sayısı arttıkça çocuk haklarına ilişkin görüşler olumlu yönde farklılaşmaktadır. Bu durum kardeşler arası sosyal ilişkilere bağlanmaktadır.
• Ailenin aylık gelir düzeyi onların çocuk haklarına ilişkin görüşleri üzerinde bir
farklılığa yol açmamaktadır. Bu noktada uluslar arası çalışmalarda belirtilen maddi
durumun hakların algılanması ve katılımın gerçekleşmesi yönündeki etkileri olduğunun belirtilmesi durumu ile çelişmektedir.
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• Öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşleri, yaşadıkları yerleşim birimine göre
farklılık göstermemektedir.
• Çocukların teknolojileri kullanım yoğunluğu arttıkça çocuk haklarına ilişkin bakışları olumlu yönde değişmektedir.
Öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
• Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre çocuk haklarına ilişkin neden daha az
olumlu görüşe sahip oldukları araştırılabilir.
• Çocuk hakları konusunda anne-babalara yönelik eğitimler uygulanabilir.
• Katılımcıların düşük düzeyde kabul ettikleri görüşler ve çocuk hakları konularında,
kendilerine yönelik bilinçlendirme amaçlı kısa süreli eğitimler verilebilir.
• Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğrencilerin çocuk hakları eğitimine yönelik
olumlu görüş geliştirmesini ve bu görüşlerin okulda ve sosyal yaşamda uygulanmasını hedefleyen eğitim programları geliştirmek için çalışmalar yapılabilir.
• Okulların işbirlikçi bir şekilde çocuk haklarına ilişkin projeler ve etkinlikler düzenlemeleri konusunda gerekli yönlendirmeler yapılabilir.
• Milli Eğitim Bakanlığı, görsel ve yazılı basın kuruluşları ile işbirliği yaparak öğrencilere yönelik çocuk hakları ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapabilir.
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ÖZET
20. yüzyılın gelişen değerleri çocuğa yaklaşımı ve çocuğun yaşam koşularını değiştirmiştir. Bu dönemde çocukların korunmaları ilgili temel kavramın çok ötesinde gereksinimlere ve haklara sahip oldukları bilinci uyanmış,çocukların yaşama,korunma,gelişme
ve katılım hakları güvence altına alınmıştır. Buna rağmen çocuk hakları konusunda sağlanan gelişmeler yeterli değildir. Bu araştırma Uluslararası Okul Psikolojisi Kurumu İnternational School Psychology Assocation ( ISPA)’nın başlatmış olduğu çocuk haklarının
bugünkü durumu ve istenen gelişmeler hakkında çocukların ve öğretmenlerin görüşlerini
belirlemeyi amaçlayan Uluslar arası bir projenin bir bölümüdür. Bu çalışmada,Türkiye’de
Öğretmenlerin ve öğrencilerin çocuk haklarına bakışı değerlendirilmektedir
Araştırmanın evrenini İstanbul ili Kadıköy, Kartal, Beşiktaş ilçelerinde bulunan lise ve
ilköğretim okullarının (1997-1998) eğitim/öğretim yılında 6, 7, 8.sınıflarında okuyan 1213-14 yaşlarındaki öğrenciler ve bu okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.
Araştırma anketinde teması Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden alınan 40 soru bulunmaktadır.Verilerin çözümlenmesi Windows ortamında çalışan SPSS programının 6.1 versiyonu
kullanılarak yazılmıştır.Grupların karşılaştırılması ve test edilmesinde varyans analizi ve
“T” testi tekniği kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, öğretmen, öğrenci, Türkiye.
Giriş
Tarihsel süreç içinde çocukların korunması gerekliliğinin yöntemi ve esasları değişiklik göstermiştir. Yapılan değişiklikler sonucu çocuk hakkı konusunda birçok uluslar araYetişkin Bildirileri Kitabı
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sı sözleşme imzalanmış, çocukların korunmasına ilişkin düzenlemeler yasal güvence altına alınmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım
1989’da kabul edilerek 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ,çocuğu aynı zamanda bir birey olarak olgunlaşarak gelişen,ihtiyaçlara sahip bir varlık olarak tanımaktadır.
Dolayısıyla Sözleşme çocuğu hakkıyla ana-baba ya da çocuk yaşatma, geliştirme ve koruma alanlarında sorumluluk sahibi diğer kişilerin hakları ve görevleri arasında denge kurarak, ayrıca bugünkü durumunu ve geleceği ilgilendiren kararlara katılma hakkını çocuğa tanıyarak, bu alanda diğer anlaşmaların önüne geçmiştir. (BM İnsan Hakları MerkeziÇocuk Hakları Sözleşmesi Destekleyici Not, 1992: UNİCEF)
Sözleşme’nin ilk 40 maddesinde yer alan kurallar öncelikle çocuğun yüksek yararı esasına dayanmaktadır. Sözleşmede çocuğun özel bir koruma ve bakıma muhtaç olması nedeniyle getirilen kuralların yanı sıra çocuğun bir insan olması itibarıyla sahip olduğu temel hak ve özgürlükler de bu Sözleşme’yle güvence altına alınmıştır.
Türkiye bu Sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden biridir. Sözleşmeyi kabul eden ülkeler
dünyanın her yerindeki çocukların sahip oldukları hakların tanınıp güvence altına alınmasında sorumluluk sahibidirler. Ülkemizde mevcut politika ve uygulamaların yeterli ve
etkili olmaması nedeniyle, çocuk hakları konusunda eğitim,sağlık, beslenme, barınma,
yaşam hakkı ve benzeri alanlarda istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bu nedenle çocuğun
ekonomik, toplumsal, kültürel açıdan desteklenmesi , önlemlerin çağdaş gelişmelerle tutarlı olarak ele alınması zorunluluk olmaktadır
Bölüm1: problem
1.1. Araştırmanın problemi
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu , çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu gelişebilmesi için barış ,güven ,saygı,hoşgörü,özgürlük , eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesi gerekliliğini göz önünde bulundururken çocukların açlık, yoksulluk , ihmal ,ve sömürüden uzakta kendi potansiyellerini tam anlamda gerçekleştirebilecek
şekilde gelişmelerini öngörmektedir. Çocuklara yönelik davranışların değerlendirilmesi genellikle yetişkin gözlemine dayanarak yapılmaktadır.Yetişkinlerin yaptıkları gözlemlere dayanarak bilgi toplama yöntemi önemli olmakla birlikte ,yeterli değildir(Hart,1993). Dünyanın
çeşitli ülkelerinde yetişkinlerin ve çocukların hakları ile ilgili görüş ve yargıları hakkında bilgi
toplanması çocuk haklarının gelişmesi için oldukça önemlidir.Bu araştırmada,Türkiye’de öğretmenlerin ve öğrencilerin çocuk haklarına yönelik görüşleri incelenmektedir.
1.2. Araştırmanın amacı
Bu araştırma çocuk haklarının bugünkü durumu ve istenen gelişmeler hakkında çocukların ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan uluslar arası bir projenin bir
bölümüdür. Kuruluş amaçları arasında çocuk haklarının geliştirilmesi de yer alan Uluslar
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Arası Okul Psikolojisi Kurumu (International school Psychology Assocation), ISPA,çocuk
hakları üzerine çok kültürlü bir araştırma başlatmıştır. Projede , gelişimsel açıdan önemli kabul edilen 12-14 yaş grubundaki çocuklardan ve bu yaş grubu öğretmenlerinden aşağıdaki hedefler doğrultusunda bilgi toplanması amaçlanmaktadır. A-Çocuk haklarının ne
derece desteklediği ve bu haklara verilmesi gereken önem konusundaki görüşlerini belirlemek. B-Çocukların yetiştirilmesinde yetişkinler ,ana –babalar ve öğretmenler tarafından
kullanılan sosyalleştirme tekniklerini belirlemek. C-Ülke ve bölge çapında çocuk haklarını
içeren resmi bakış açısını (yasalar, yönetmelikler, ve diğer resmi müeyyideler ve uygulamalar) ve toplumun çeşitli kurumlarının bu konuya verdikleri önemi belirlemek (Hart,1991).
Özetle bu proje ,çocuklara yönelik var olan ve olması arzu edilen davranışları ve ikisi
arasındaki farkları araştırmayı amaçlamaktadır Bu araştırma ile Türkiye’de öğretmen ve
öğrencilerin çocuk haklarına bakışı değerlendirilmektedir.
1.3. Araştırmanın önemi
Bu araştırma çocuk hakları üzerine “çok kültürlü” bir araştırmadır. Türkiye’de öğretmenlerin ve öğrencilerin çocuk haklarına bakışının araştırılmasının , çocuk haklarının
korunmasına ve desteklenmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bölüm 2: Araştırmanın yöntemi
2.1. Araştırmanın modeli
Bu araştırma, öğrencilerin ve öğretmenlerin çocuk haklarına bakış açıları ,çocuk haklarının bugünkü durumu ve istenen gelişmeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerini belirlemeyi amaçladığından “ilişkisel tarama”modeli kullanılmıştır.
2.2. Araştırmanın evreni
Bu araştırmanın evrenini İstanbul ili Kadıköy,Kartal,Beşiktaş ilçelerinde bulunan lise
ve ilköğretim okullarının 6,7,8.sınıf larında okuyan 12,13,14 yaşlarındaki öğrenciler ve bu
okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır
2.3. Araştırmanın örneklemi
Araştırmanın örneklemi, evreni temsil edebileceği düşünülen Beşiktaş ilçesindeki
Özel Ata Lisesi, Şair Nedim İlköğretim Okulu, Hüseyin Aycibin İlköğretim Okulu, Kadıköy İlçe’sindeki Kemal Berktan İlköğretim Okulu, Faik Reşit Unat İlköğretim Okulu, Cemal Diker İlköğretim Okulu, İlhan Erten İlköğretim okulu, Özel Semiha Şakir Lisesi ile
Kartal İlçesindeki, Şeyh Şamil İlköğretim Okulu, Özel Ortadoğu Lisesi, Hesna Gündeş İlköğretim Okulu, 50. Yıl Fatin Rüştü Zorlu Lisesi, General Refet Bele İlköğretim Okullarının 6, 7, 8. sınıflarında öğrenim görmekte olan 448 öğrenci ile bu okullarda görev yapan
409 öğretmenden oluşmuştur.
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2.4. Verilerin toplanması
Araştırmanın alt problemlerine yanıt vermek amacıyla İstanbul ili,Kadıköy,Beşiktaş ve
Kartal ilçelerindeki 4 lise,12 ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan 12,13 ve 14 yaşlarındaki 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerine “Çocuk Hakları Araştırması Öğrenci Anketi” ve aynı
okullarda görev yapmakta olan öğretmenlere “Çocuk Hakları Araştırması Öğretmen Anketi” uygulanmıştır
2.5. Öğretmen ve öğrenci anketi
Birinci bölümde öğretmenlerin mesleki kıdemleri, anne ve babalarının eğitim düzeyi,
çalışmakta oldukları okulların sosyo-ekonomik düzeyi, derslerine girdikleri öğrencilerin
yaş grupları, ile ilgili sorular sorulmuş bunlarla öğretmenlerin çocuk haklarına bakışı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.
Öğrencilere ise sınıfı, okuduğu okul türü, yaşı, cinsiyeti, anne ve babalarının eğitim
durumları sorulmuş, bu verilerle öğrencilerin çocuk haklarına bakışı arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.
İkinci bölümde öğretmenlerin ve öğrencilerin çocuk haklarına bakışını belirlemeyi amaçlayan 40 ortak soru yer almaktadır. Belirlenen 40 soru “Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nden alınmıştır. Çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarını
içermektedir. Bu anketi yanıtlayan öğretmen her “hak” için, o “hak”kın çocuklar için önemi ve bulunma derecesini, ev ve okul olmak üzere iki ayrı ortam için, 5 puanlık bir skala
üzerinden belirtmiştir. Bu ankette çocuklar, her “hak” için, o “hak”ın önemini ve bulunma derecesini ev ve okul olmak üzere iki ayrı ortam için 5 puanlık bir skala üzerinde belirtmiştir. Elde edilen verilerle çocukların ve öğretmenlerin çocuk haklarına ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir.
2.6. Verilerin analizi ve yorumlanması
Bu araştırmada verilerin analizi Windows ortamında çalışan SPSS Programı 6.1 versiyonu kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın amacında belirtilen problemlere göre, öğretmen ve öğrencilerin verdikleri yanıtlar değerlendirilmiş, grupların karşılaştırılmasında,
farklılığın test edilmesinde Varyans analizi ve “T” testi tekniği kullanılmıştır.
Bölüm 3: Bulgular ve yorum
3.1. Öğrencilere ait tanıtıcı bilgiler ile öğrencilerin çocuk haklarına bakışına ait
bulgular
Bu bölümde öğrencilere ve öğretmenlere ait tanıtıcı bilgiler, bulgular ve yorumlar yer
almaktadır.
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Tablo 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş durumuna göre dağılımı
Seçenekler

F

%

12

145

32.24

13

151

33.7

14

152

33.9

Toplam

448

100.0

Ankete 12 yaş grubundan 145,13 yaş grubundan 151 ve 14 yaş grubundan 152 olmak
üzere toplam 448 öğrenci katılmıştır.
Tablo 2:Araştırmaya katılan öğrencilerin okul türü:
Seçenekler

F

%

Devlet

391

87.3

Özel okul

57

12.7

448

100.0

Toplam

Tablo 2’de belirtildiği gibi anketi yanıtlayan çocukların 391’i devlet okulunda ,57’si özel
okulda öğrenim görmektedir
Tablo 3: Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı:
Seçenekler

F

%

Kız

229

51.1

Erkek

219

48.9

Toplam

448

100.0

Tablo 3’e bakıldığında araştırmaya katılan çocukların 229’unun kız,219’unun ise erkek
olduğu görülmektedir.
TABLO 4: öğrencilerin ev ve okul ortamında hakkın önem ve bulunma derecesine vermiş oldukları puanlara göre yapılan sıralama
Önem derecesine göre ilk 8 Hak (Ev)

Ort

Önem derecesine göre ilk 8 Hak (Okul)

Ort.

(19) yetenekler elverdiği sürece okumak

4,66

(19) Yetenekler elverdiği sürece okumak

4,59

(18) Doğal felaket ve kötü durumlarda yardım almak.

4,61

(18)Doğal felaket ve kötü durumlarda yardım
almak

4,48

(40) Bedene zarar verebilecek kişi durumlardan
korunmak

4,60

(40) Bedene zarar verebilecek kişi ve
durumlardan korunmak

4,48

(11) Din ,ırk, dil açısından saygı duyulmak

4,57

(11) Din,dil,ırk açısından saygı görmek

4,46

(7) Güçlü ve sağlıklı olmak

4,57

(7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

4,42

(6) Tıbbi yardım görmek

4,57

(39) öğrenmek için yardım almak

4,41
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(17) Bütün yeteneklerini geliştirmek

4,52

(25) Sizi seven insanlarla birlikte olmak

4,51

Bulunma derecesine göre ilk 8 hak (Ev)

(17) Bütün yeteneklerinizi geliştirmek

4,39

(5) Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek

4,37

Bulunma derecesine göre ilk 8 Hak (Okul)

(20) Kendi özel adına sahip olmak

4,09

(20) Kendi özel adına sahip olmak

3,87

(11) Din,dil ırk açısından saygı görmek

4,03

(5)Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek

3,80

(19) Yetenekler elverdiği sürece okumak

4,02

(19) Yetenekler elverdiği sürece okumak

3,77

(6) Tıbbi yardım görmek

3,99

(11)Din ,ırk,dil açısından saygı duyulmak

3,75

(25) Sizi seven insanlarla birlikte olmak

3,98

(26) Yanlışı ve doğruyu öğrenebilmek

3,70

(40) Bedene zarar verebilecek kişi ve durumlardan
korunmak

3,95

(25)Sizi seven insanlarla birlikte olabilmek

3,67

(2) Ana babayla birlikte yaşamak

3,94

(39) Öğrenmek için yardım almak

3,65

(9) Giyecek yiyecek ve eve sahip olmak

3,92

(33) Büyüdükçe sorumluluk alabilmek

3,63

Önem derecesine göre son 8 hak (ev)

Önem derecesine göre son 8 Hak (okul)

(3) İhtiyacınız olduğunda size bakacak kişilerin
olması.

4,23

(21) Yalnız kalabilecek bir yer ve zamana sahip
olabilmek

3,96

(8) Kendi kararlarınızda etkinizin olması

4,21

(3)İhtiyacınız olduğunda size bakabilecek
kişilerin olması

3,95

(21) Yalnız kalabilmek için bir yer ve zaman sahip
olabilmek.

4,19

(23) İstediğiniz kadar harçlığınızın olması

3,89

(36) Hazır olduğunda yalnız yaşayabilmek

4,06

(14) Oynayabilmek

3,89

(14) oyun oynayabilmek.

4,00

(36) Hazır olduğunda kendi başına
yaşayabilmek

3,85

(23) İstediğin kadar harçlığının olması

3,99

(2) Anne ve babayla birlikte yaşayabilmek

3,84

(4) Yanlış yaptığında adil davranılması

3,83

(4) Yanlış yaptığında adil davranılması

3,78

(1)uzman yardımı alabilmek

3,74

(1)Uzman yardımı alabilmek

3,60

Bulunma derecesine göre son 8 hak (ev)

Bulunma derecesine göre son 8 Hak (Okul)

(8) Sizinle ilgili kararlarda etkinizin olması

3,63

(12)Sizi etkileyebilecek olaylarda
düşüncelerinizin alınması

3,26

(22) Savaştan korunmak

3,58

(8)Sizinle ilgili kararlarda etkinizin olması

3,25

(21) Yalnız kalabilecek bir yer ve zaman sahip
olabilmek

3,56

(34) Uygun olmayan işlerde çalışmaktan
korunmak

3,21

(14) Oyun oynayabilmek

3,55

(14) Oyun oynayabilmek

3,19

(23) İstediğin kadar harçlığının olması

3,45

(4) Yanlış yaptığında adil davranılması

3,01

(36) Hazır olduğunda kendi başına yaşamak

3,34

(21) Yalnız kalabilecek bir yer ve zamana sahip
olabilmek

3,01

(4) Yanlış yaptığın zaman adil davranılması

3,22

(36)Hazır olduğunda kendi başına
yaşayabilmek

3,00

(1)uzman yardımı alabilmek

3,14

(1)Uzman yardımı alabilmek

2,82

Tablo 6’ya göre, önem derecesine göre ilk 8 hak (Okul)
Yetenek ve gayretlerinizin elverdiği en yüksek okul seviyesine kadar okula devam etmek, Çok kötü bir şey olduğunda çabucak yardım görmek (savaş deprem, yangın ), Bedeninize zarar verebilecek kişi ve durumlardan korunma güvencesi, Dil, din, ırk ve sos370 |
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yal grubunuz ne olursa olsun saygı görmek. Bedence ve akılca güçlü büyümek, öğrenmek
için mümkün olan her yardımı görmek. Bütün yetenek ve becerilerinizi geliştirmek. Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek öğrencilerin okul ortamında hakların önemine verdikleri
puanlar 4.59 ile 4.37-önemli –çok önemli arasındadır.
Bulunma derecesine göre ilk 8 hak (Okul):
Doğumdan itibaren size ait bir isme sahip olmak, Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek,
yetenek ve gayretlerinizin elverdiği en yüksek okul seviyesine kadar öğrenime devam etmek, Din, dil renk ve sosyal grubu ne olursa olsun saygı görmek, iyi bir insan olabilmek
için neyin iyi neyin kötü olduğunu öğrenme şansına sahip olmak. Sizi seven ve önemseyen kişilerle birlikte olmak, Öğrenmek için mümkün olan her yardımı görmek, büyüdükçe daha büyük ve önemli sorumluluklar almayı öğrenmek öğrenciler okul ortamında hakların varlık derecesini Orta derecede ile orta derecenin biraz üstünde 3.87 ile 3.63
görmektedirler
Önem derecesine göre ilk 8 hak (ev):
Yetenek ve gayretlerinizin elverdiği en yüksek okul seviyesine kadar öğrenime devam
etmek, çok kötü bir şey olduğunda çabucak yardım görmek, bedeninize zarar verebilecek
kişi ve durumlardan korunma güvencesi, din, dil, renk ırk ve sosyal grubunuz ne olursa olsun saygı görmek, Beden ve akılca güçlü büyümek, hasta olduğunuzda sağlık yardımı görmek, bütün yetenek ve becerilerinizi geliştirmek, sizi seven ve önemseyen kişilerle birlikte olmak, öğrencilere ev ortamında hakların önem derecesini en önemli –ye yakındır (4.66 ile 4.51).
Bulunma derecesine göre ilk 8 hak (Ev):
Doğumdan itibaren size ait bir isme sahip olmak. Din, dil, renk, ırk ve sosyal grubunuz ne olursa olsun saygı görmek, Yetenek ve gayretlerinizin elverdiği en yüksek okul seviyesine kadar öğrenime devam etmek. Hasta olduğunuzda sağlık yardım görmek, sizi seven ve önemseyen kişilerle birlikte olmak. Bedeninize zarar verebilecek kişi ve durumlardan korunma güvencesi, size zararları dokunmadığı sürece anne ve babanızla birlikte yaşamak, yiyecek, giyecek ve yaşanacak bir yer sahibi olmak. Bu bulunma derecesi orta derecenin üstünde ile büyük ölçüde’ye yakındır (4.09-3.92).
Önem derecesine göre son 8 hak (Ev):
Kafanız karışık olduğunda veya kendinizi kötü hissettiğinizde bir uzmandan yardım
görmek, çevrenizdeki insanlar sizin hatalı olduğunuzu düşündüğü zaman, onlardan adil
davranış görmek istediğiniz şekilde harcayabileceğiniz paranızın olması, oyun oynayabilmek, düş kurabilmek. Hazır olduğunuzda ve istediğinizde kendi başınıza yaşamak. Başkaları tarafından rahatsız edilmeden yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zamana sahip olmak.
sizinle ilgili kararlarda etkinizin olması ihtiyacınız olduğunda sizinle ilgilenecek veya sizi
savunacak kişiler sahip olmak. Öğrenciler sıralamanın sonunda yer alan hakları da önemlinin üstünde çok önemliye yakın bulmuşlardır (3.74-4.23).
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Bulunma derecesine göre son 8 hak (Ev):
Kafanız karışık olduğunda veya kendinizi kötü hissettiğinizde bir uzmandan yardım
görmek çevrenizdeki insanlar sizin hatalı olduğunuzu düşündüğü zaman, onlardan adil
davranış görmek. Hazır olduğunuzda ve istediğinizde kendi başınıza yaşamak, istediğiniz şekilde harcayabileceğiniz paranızın olması, oyun oynayabilmek düş kurabilmek, başkaları tarafından rahatsız edilmeden yalnız kalabileceğiniz bir yere ve zamana sahip olmak, yetişkin olmadan önce bir savaşta dövüşmekten korunmak 8(8). Sizinle ilgili kararlarda etkinizin olması. Bu haklar orta derecenin biraz üstünde ve orta derecenin üstündedir (3.14-3.63).
Önem derecesine göre son 8 hak (Okul):
Kafanız karışık olduğunda veya kendinizi kötü hissettiğinizde bir uzmandan yardım
görmek. Çevrenizdeki insanlar sizin hatalı olduğunuzu düşündükleri zaman, onlardan
adil davranış görmek. Size ciddi zararları dokunmadığı sürece anne ve babanızla birlikte
yaşamak. Hazır olduğunuzda ve istediğinizde kendi başınıza yaşamak. Oyun oynayabilmek, düş kurabilmek, İstediğiniz şekilde harcayabileceğiniz paranızın olması, ihtiyacınız
olduğunda sizinle ilgilenecek ve sizi savunacak kişilere sahip olmak, başkaları tarafından
rahatsız edilmeden yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zaman sahip olmak. Yiyecek, giyecek
ve yaşanacak bir yere sahip olmak. Bu haklara verilen ölçek değeri önemlinin üstündedir.
Öğrenciler okul ortamında tüm hakları önemli görmektedirler (4.02-3.60).
Bulunma derecesine göre son 8 hak (Okul):
Kafanız karışık olduğunda veya kendinizi kötü hissettiğinizde bir uzmandan yardım
görmek. Hazır olduğunuzda ve istediğinizde yalnız yaşamak. Başkaları tarafından rahatsız edilmeden bir ev ve zamana sahip olabilmek. Çevrenizdeki insanlar sizin hatalı olduğunuzu düşündükleri zaman, onlardan adil davranış görmek. Oyun oynayabilmek düş
kurabilmek. Duygularınıza zarar verebilecek kişi ve durumlardan korunma güvencesi,
izinle ilgili kararlarda etkinizin olması. Sizi etkileyebilecek olay ve tasarılarda ihtiyaç ve
dileklerinizin dikkate alınması okul ortamında hakların varlık derecesi çok az ile orta derece arsında olup anketin en düşük değerine sahiptir (2.82-3.26).
Bölüm 3.2. Öğretmenlere ait tanıtıcı bilgiler ile öğretmenlerin çocuk haklarına
bakışına ait bulgular
Tablo4: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı
Seçenekler

F

%

108

26.64

6-15 yıl

118

28.9

16+ yıl

183

44.7

Toplam

409

100.0

0-5 yıl
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Tablo 4’te görüldüğü gibi anketi yanıtlayan öğretmenlerin büyük bir bölümü 16 yılın
üzerinde öğretmenlik deneyimi olan kimselerdir.
Tablo 5: Araştırmaya katılan öğretmenlerin alanlara göre dağılımı
Seçenekler

F

%

Sınıf öğretmeni

42

10.3

Branş öğretmeni

367

89.7

Toplam

409

100.0

Tablo 5, ankete katılan öğretmenleri sınıf ve branş öğretmeni olma özellikleriyle vermiştir. Toplam 409 öğretmenden 367’si branş; 42’si ise sınıf öğretmenidir.
Tablo 6: Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre dağılımı
Seçenekler

F

%

Devlet okulu

337

82.4

Özel okul

72

17.6

409

100.0

Toplam

Tablo 6’da görüldüğü gibi devlet okulu öğretmeni sayısı 337, özel okul öğretmeni 72’dir.
TABLO 5: Öğretmenlerin ev ve okul ortamında hakkın önem ve bulunma derecesine vermiş
oldukları puanlara göre yapılan sıralama
Önem derecesine göre ilk 8 Hak (Ev)

Ort.

Önem derecesine göre ilk 8 hak ( Okul)

Ort.

(18) Doğal felaket ve kötü durumlarda yardım
almak

4,47

(7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

4,38

( 7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

4,46

(40) Bedene zarar verebilecek kişi ve
durumlardan korunmak

4,37

(40) Bedene zarar verebilecek kişi ve
durumlardan korunmak

4,44

(6) Tıbbi yardım görmek

4,35

6) Tıbbi yardım görmek

4,44

(18) Doğal felaket ve kötü durumlarda
yardım almak

4,35

(22) Savaştan korunmak

4,40

(22) Savaştan korunmak

4,34

(32) Uygun olamayan işlerde çalışmaktan
korunmak

4,37

(19) Yetenekler elverdiği sürece okumak

4,33

(9) Giyecek, yiyecek ve ev

4,35

(32) Uygun olamayan işlerde çalışmaktan
korunmak

4,31

19) Yetenekler elverdiği sürece okumak

4,35

(11) Din,dil,ırk açısından saygı görmek

4,27

Bulunma derecesine göre ilk 8 Hak (ev)

Bulunma derecesine göre ilk 8 Hak (okul)

(2) Anne ve babayla birlikte yaşamak

3,77

(2) Anne ve babayla birlikte yaşamak

3,63

(6) Tıbbi yardım görmek

3,74

(5) Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek

3,60

(20) Kendi özel adına sahip olmak

3,62

(20) Kendi özel adına sahip olmak

3,56
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(7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

3,59

6) Tıbbi yardım görmek

3,52

(9) Giyecek, yiyecek,ve ev

3,59

(13) İyi arkadaşlar edinebilmek

3,44

(5) Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek

3,57

(11) Din,dil,ırk açısından saygı görmek

3,44

(11) Din,dil,ırk açısından saygı görmek

3,51

(15) Seçtiğiniz arkadaşlarla birlikte
olabilmek

3,44

(25) Sizi seven insanlarla birlikte olmak

3,50

(7)Güçlü ve sağlıklı büyümek

3,42

Önem derecesine göre son 8 Hak (ev)
(4) Yanlış yaptığın zaman adil davranılması

Önem derecesine son 8 hak (Okul)
3,89

(3) İhtiyacınız olduğunda size bakacak
kişilerin olması

3,83

(24) Yaşınıza uygun davranabilmek

3,85

(14) Oyun oynayabilmek

3,82

(14) Oyun oynayabilmek

3,83

(24) Yaşınıza uygun davranabilmek

3,82

(2) Anne ve babayla birlikte yaşamak

3,83

(23) İstediğin kadar harçlığının olması

3,67

(21) Yalnız kalabilecek bir yer ve zamana sahip
olabilmek

3,79

(36) Hazır olduğunuzda kendi başınıza
yaşayabilmek

3,65

(23) İstediğin kadar harçlığının olması

3,77

(21)Yalnız kalabilecek bir yer ve zamana
sahip olabilmek

3,65

(36) Hazır olduğunuzda kendi başınıza
yaşayabilmek

3,70

(2) Anne ve babayla birlikte yaşamak

3,63

(1) Uzman yardımı almak

3,35

(1) Uzman yardımı almak

3,51

Bulunma derecesine göre son 8 hak (ev)
(29) Başkalarının saygı duyduğu fikir ve
görüşlere sahip olmak

Bulunma derecesine göre son 8 hak
ğı(Okul)
3,08

(37) Hayatı güzelleştirebilmek

2,97

(37) Hayatı güzelleştirebilmek

3,05

(35) Çalışabilecek bir yere sahip olmak

2,90

(30) Yetişkinlerin yol göstermesi

2,98

(30) Yetişkinlerin yol göstermesi

2,87

Önem derecesine göre ilk 8 hak (Ev)
Çok kötü bir şey olduğuna çabucak yardım görmek (savaş, yangın, deprem, beden ve
akılca güçlü büyümek. Bedeninize zarar verebilecek kişi ve durumlardan korunma güvencesi. Hasta olduğunuzda sağlı yardımı görmek. Yetişkin olmadan önce bir savaşta dövüşmekten korunma güvencesi, uygun olmayan işlerde çalışmaktan korunmak (tehlikeli
ve yaşınıza uygun olmayan işler. Yiyecek, giyecek ve yaşanacak bir yer sahibi olmak, yetenek ve gayretlerinizin elverdiği en yüksek okul seviyesine kadar öğrenime devam etmek.
Hakların ölçek değeri çok önemlinin üstünde en önemliye yakındır. (4.47-4.35)
Önem derecesine göre son 8 hak (Ev)
Kafanız karışık olduğunda veya ihtiyaç hissettiğinizde bir uzmandan yardım görmek.
Hazır olduğunuzda kendi başınıza yaşamak, istediğiniz kadar harcayabileceğiniz paranızın
olması. Başkaları tarafından rahatsız edilmeden yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zaman sahip olmak. Size ciddi zararları dokunmadığı sürece anne ve babanızla birlikte yaşamak,oyun
oynayabilmek düş kurabilmek. Nasıl davranacağınız hakkında yaşınıza uygun seçimler
yapmak, insanlar sizin hatalı olduğunuzu düşündüğü zaman onlardan adil davranış görmek. Bu hakların ölçek değeri önemli’nin biraz üstünde çok önemli’ye yakındır (3.35-3.89).
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Bulunma derecesine göre ilk 8 hak (Ev)
Size ciddi zararları dokunmadığı sürece anne ve babanızla birlikte yaşamak. Hasta olduğunuzda sağlık yardımı görmek. Doğumdan itibaren size ait bir isme sahip olmak. Beden ve akılca büyümek. Yiyecek, giyecek ve yaşanacak bir yer sahibi olmak. Başkaları ile
iyi arkadaş olabilmek. Dil, din, renk, ırk ve sosyal grubunuz ne olursa olsun saygı görmek. Sizi seven ve önemseyen kişilerle birlikte olmak. Bu maddelerin ortalama ölçek değeri orta derecenin üstünde büyük ölçüdeye yakındır. 40 madde ortalaması ise çok azın
üstünde orta dereceye yakındır. (3.77-3.50)
Bulunma derecesine göre son 8 hak (Ev)
Kafanız karışık olduğunda veya kendinizi kötü hissettiğinizde bir uzmandan yardım
görmek. Hazır olduğunuzda ve istediğinizde kendi başınıza yaşamak. Kendi dininizi ve hayatla ilgi inançlarınızı seçebilmek. Başkaları tarafından rahatsız edilmeden yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zaman sahip olmak. İstediğiniz şekilde harcayabileceğiniz paranızın olması. Yetkililerce haklarınızın desteklenmesi. Hayatı kendiniz ve başkaları için daha güzelleştirecek çalışmalar yapmak. Başkalarının dinleyip saygı gösterdiği kişisel görüş ve fikirlere
sahip olmak. Bu hakların ölçek değeri çok az’ın üstünde orta derece’ye yakındır. (2.36-3.08)
Önem derecesine göre ilk 8 hak (okul)
Beden ve akılca güçlü büyümek. Bedeninize zarar verebilecek kişi ve durumlarda korunma güvencesi. Hasta olduğunuzda sağlık yardımı görmek. Çok kötü bir şey olduğunda çabucak yardım görmek (savaş, deprem, yangın) Yetişkin olmadan önce bir savaşta dövüşmekten korunmak. Yetenek ve gayretlerinizin elverdiğin yüksek seviyede eğitim görmek. Uygun olmayan işlerde çalışmaktan korunmak (tehlikeli ve yaşınıza uygun olmayan işler.) Din, dil, renk, ırk ve sosyal grubunuz ne olursa olsun saygı görmek. Öğretmenler okul ortamında hakları çok önemlinin üstünde en önemliye yakın görmektedirler. 40
madde de bu ortalama mevcuttur. (4.38-4.27)
Önem derecesine göre son 8 hak (okul)
Kafanız karışık olduğunda veya kendinizi kötü hissettiğinizde bir uzmandan yardım
görmek. Size ciddi zararları dokunmadığı sürece anne ve babanızla yaşamak. Başkaları tarafından rahatsız edilmeden bir yer ve zamana sahip olmak. Hazır olduğunuzda ve istediğinizde kendi başınıza yaşamak. İstediğiniz şekilde harcayabileceğiniz paranızın olması Nasıl davranacağınız hakkında yaşınıza uygun seçimler yapmak. Oyun oynayabilmek
düş kurabilmek. İhtiyacınız olduğunda sizinle ilgilenecek veya sizi savunacak kişilere sahip olmak. Bu haklar önemlinin üstünde çok önemliye yakındır. (3.51-3.83)
Bulunma derecesine göre ilk 8 hak (okul)
Size zararları dokunmadığı sürece anne ve babanızla birlikte yaşamak. Başkaları ile iyi
arkadaş olabilmek. Doğumdan itibaren size ait bir isme sahip olmak. Hasta olduğunuzda sağlık yardımı görmek. Sizi önemseyen iyi arkadaşlar edinme fırsatına sahip olmak.
Din, dil, ırk ve sosyal grubunuz ne olursa olsun saygı görmek. Seçtiğiniz arkadaşlarla birYetişkin Bildirileri Kitabı
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likte olmak. Beden ve akılca güçlü büyümek. Bu haklar orta derecenin üstünde büyük
ölçüde’ye yakındır. (3.63-3.42). Ancak a 40 madde ortalaması çok azın üstünde orta dereceye yakın bulunmaktadır
Bulunma derecesine göre son 8 hak (okul)
Kafanız karışık olduğunda veya kendinizi kötü hissettiğinizde bir uzmandan yardım
görmek. Başkaları tarafından rahatsız edilmeden yalnız kalabileceğiz bir yer ve zamana
sahip olmak. Hazır olduğunuzda ve istediğinizde kendi başınıza yaşamak. Kendi dininizi
ve hayatla ilgili inançlarınızı seçebilmek. İstediğiniz şekilde harcayabileceğiniz paranızın
olması. Yetkililerce haklarınızın desteklenmesi. Ders çalışacak bir yere sahip olmak. Hayatı kendiniz ve başkaları için daha güzelleştirecek çalışmalar yapmak. Bu haklar çok azın
üstünde orta dereceye yakındır. (2.40-2.97)
TABLO 6: Hakların önem derecesine göre öğretmen-öğrencilerin çocuk haklarına bakışının
karşılaştırılması
(Öğrenci)Önem derecesine göre ilk8 hak (ev)

Ort.

(Öğrenci) Önem derecesine göre ilk 8 hak (Okul)

Ort.

(19) Yetenekler elverdiği sürece okumak

4,66

(19) Yetenekler elverdiği sürece okumak

4,59

(18)Doğal felaket ve kötü durumlarda yardım
almak

4,61

(18)Doğal felaket ve kötü durumlarda yardım
almak

4,48

(40) Bedeninize zarar verebilecek kişi ve
durumlardan korunmak

4,60

(40) Bedeninize zarar verebilecek kişi ve
durumlardan korunmak

4,48

(11) Din,dil,ırk açısından saygı duyulmak

4,57

(11) Din,dil,ırk açısından saygı duyulmak

4,46

(7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

4,57

(7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

4,42

(6) Tıbbi yardım görmek

4,57

(39) Öğrenmek için yardım almak

4,41

(17) Bütün yeteneklerini geliştirebilmek

4,52

(17) Bütün yeteneklerini geliştirebilmek

4,39

(25) Sizi seven insanlarla birlikte olmak

4,51

(5) Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek

4,37

(Öğretmen)önem derecesine öre ilk 8 hak
(ev)

(Öğretmen)Önem derecesine göre ilk 8 hak (okul)

(18)Doğal felaket ve kötü durumlarda yardım
almak

4,47

(7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

4,38

(7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

4,46

(40) Bedeninize zarar verebilecek kişi ve
durumlardan korunmak

4,37

(40) Bedeninize zarar verebilecek kişi ve
durumlardan korunmak

4,44

(6) Tıbbi yardım görmek

4,35

(6) Tıbbi yardım görmek

4,44

(18)Doğal felaket ve kötü durumlarda yardım
almak

4,35

(22) Savaştan korunmak

4,40

(22) Savaştan korunmak

4,34

(32) Uygun olmayan işlerde çalışmaktan
korunmak

4,37

(19) Yetenekler elverdiği sürece okumak

4,33

(9) Giyecek,yiyecek ev

4,35

(32) Uygun olmayan işlerde çalışmaktan
korunmak

4,31

(19) Yetenekler elverdiği sürece okumak

4,35

(11) Din,dil,ırk açısından saygı duyulmak

4,27

(Öğrenci)Önem derecesine göre son 8 hak
(Ev)
(3) İhtiyacınız olduğunda size bakabilecek
kişilerin olması
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(Öğrenci)Önem derecesine göre son 8 hak(okul)
4,23

(21) Yalnız kalabilecek bir yer ve zamana sahip
olmak

3,96
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(8) Sizi ilgilendiren kararlarda etkinizin
olması

4,21

(3) İhtiyacınız olduğunda size bakabilecek
kişilerin olması

3,95

(21) Yalnız kalabilecek bir yer ve zamana
sahip olmak

4,19

(23) İstediğin kadar harçlığının olması

3,89

(36) Hazır olduğunuzda kendi başınıza
yaşayabilmek

4,06

(14) oyun oynayabilmek

3,89

(14) oyun oynayabilmek

4,00

(36) Hazır olduğunuzda kendi başınıza
yaşayabilmek

3,85

(23) İstediğin kadar harçlığının olması

3,99

(2) Anne ve babanızla yaşayabilmek

3,84

(4) Yanlış yaptığında adil davranılması

3,83

(4) Yanlış yaptığında adil davranılması

3,78

(1)Uzman yardım alabilmek

3,74

(1)Uzman yardımı alabilmek

3,60

(Öğretmen)Önem derecesine göre son8
hak(ev)
(4) Yanlış yaptığında adil davranılması

(Öğretmen)Önem derecesine göre 8 hak Okul
3,89

(3) İhtiyacınız olduğunda size bakabilecek
kişilerin olması

3,83

(24) Yaşınıza uygun davranabilmek

3,85

(14) oyun oynayabilmek

3,82

(14) oyun oynayabilmek

3,83

(24) Yaşınıza uygun davranabilmek

3,82

(2) Anne ve babanızla yaşayabilmek

3,83

(23) İstediğin kadar harçlığının olması

3,67

(21) Yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zamana
sahip olmak

3,79

(21) Yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zamana sahip
olmak

3,65

(23) İstediğin kadar harçlığının olması

3,77

(36) Hazır olduğunuzda kendi başınıza
yaşayabilmek

3,65

(36) Hazır olduğunuzda kendi başınıza
yaşayabilmek

3,70

(2) Anne ve babanızla yaşayabilmek

3,63

(1)Uzman yardımı alabilmek

3,35

(1)Uzman yardımı alabilmek

3,51

TABLO 7: Hakların bulunma derecesine göre öğretmen –öğrencilerin çocuk haklarına bakışının karşılaştırılması
Öğrenci-Bulunma derecesine göre ilk 8 Hak
(Ev)

Öğrenci –Bulunma derecesine göre ilk 8 Hak
(Okul)

(20) Kendi özel adına sahip olmak

4,09

(20) Kendi özel adına sahip olmak

3,87

(11) Din,dil,ırk açısından saygı duyulmak

4,03

(5) Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek

3,80

(19) Yetenekleriniz elverdiği sürece okumak

4,02

(19) Yetenekleriniz elverdiği sürece okumak

3,77

(6) Tıbbi yardım görmek

3,99

(11) Din,dil,ırk açısından saygı duyulmak

3,75

(25) Sizi seven insanlarla birlikte olmak

3,96

(26) Yanlışı ve doğruyu öğrenmek

3,70

(40) Bedeninize zarar verebilecek kişi ve
durumlardan korunmak

3,95

(25) Sizi seven insanlarla birlikte olmak

3,67

(2) Anne ve babanızla birlikte yaşayabilmek

3,94

(39) Öğrenmek için yardım görmek

3,65

(9) Giyecek ,yiyecek,ev

3,92

(33) Büyüdükçe sorumluluk almak

3,63

Öğretmen –Bulunma derecesine göre ilk 8
hak ( ev)

Öğretmen / Bulunma derecesine göre ilk 8
hak (okul)

(2) Anne ve babanızla birlikte yaşayabilmek

3,77

(2) Anne ve babanızla birlikte yaşayabilmek

3,63

(6) Tıbbi yardım görmek

3,74

(5) Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek

3,60

(20) Kendi özel adına sahip olmak

3,62

(20) Kendi özel adına sahip olmak

3,56

(7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

3,59

(6) Tıbbi yardım görmek

3,52

(9) Giyecek ,yiyecek,ev

3,59

(13) iyi arkadaşlar edinebilmek

3,44

(5) Başkaları ile iyi arkadaş olabilmek

3,57

(11) Din,dil,ırk açısından saygı duyulmak

3,44
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(11) Din,dil,ırk açısından saygı duyulmak

3,51

(15) Arkadaşlarınızla birlikte olabilmek

3,44

(25) Sizi seven insanlarla birlikte olmak

3,50

(7) Güçlü ve sağlıklı büyümek

3,42

Öğrenci/ Bulunma derecesine göre son 8 hak
(Ev)

Öğrenci/Bulunma derecesine göre son 8 hak
(okul)
(12) Sizi etkileyebilecek olaylarda
düşüncelerinizin alınması

3,26

3,58

(8) Sizi ilgilendiren kararlarda etkinizin olması

3,25

3,56

(34) Uygun olmayan işlerde çalışmaktan
korunmak

3,21

(14) oyun oynayabilmek

3,55

(14) oyun oynayabilmek

3,19

(23) İstediğiniz kadar harçlığınızın olması

3,45

(4) Yanlış yaptığın zaman adil davranılması

3,01

(36) Hazır olduğunuzda kendi başınıza
yaşayabilmek

3,34

(21) Yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zamana
sahip olmak

3,01

(4) Yanlış yaptığın zaman adil davranılması

3,22

(36) Hazır olduğunuzda kendi başınıza
yaşayabilmek

3,00

(1)Uzman yardımı almak

3,14

(1)Uzman yardımı almak

2,82

(8) Sizi ilgilendiren kararlarda etkinizin olması

3,63

(22) Savaştan korunmak
(21) Yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zamana
sahip olmak

Öğretmen /Bulunma derecesine göre son 8
hak (Ev)
(29) Başkalarının saygı duyduğu fikir ve
görüşlere sahip olmak

Öğretmen / Bulunma derecesine göre son 8
hak (Okul)
3,06

(37) Hayatı güzelleştirmek

2,97

(37) Hayatı güzelleştirmek

3,05

(35) ders çalışacak bir yere sahip olmak

2,90

(30) Yetişkinlerin yol göstermesi

2,98

(30) Yetişkinlerin yol göstermesi

2,87

(23) İstediğiniz kadar harçlığınızın olması

2,90

(23) İstediğiniz kadar harçlığınızın olması

2,76

(21) Yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zamana
sahip olmak

2,89

(26) Kendi dininizi ve inançlarınızı seçebilmek

2,72

(28)Kendi dininizi ve inançlarınızı seçebilmek

2,82

(36) Hazır olduğunda kendi başına
yaşayabilmek.

2,62

(36) Hazır olduğunuzda kendi başınıza
yaşayabilmek

2,69

(21) Yalnız kalabileceğiniz bir yer ve zamana
sahip olmak

2,60

(1)Uzman yardımı almak

2,36

(1)Uzman yardımı almak

2,40

Tablo7’de öğretmen ve öğrencilerin. Hakların önemi ve Bulunma derecesine göre ilk
ve son maddeler alınmıştır. Öğretmenlerin cevapları ile öğrencilerin cevapları çok benzerlik göstermektedir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin hakların önem derecesine göre yapmış oldukları sıralamada ilk 8 hakkın 5 maddesi ortaktır. Bu haklar temel ihtiyaçlar ve korunma hakları ile ilgilidir. Öğrenciler kültürel kimliğinden dolayı saygı görmeyi, yetenekleri elverdiğince eğitim görme ve başkaları ile iyi arkadaş olabilme hakkını ilk maddelerde sıralarken, öğretmenler savaştan korunma hakkını daha önemli bulmuşlardır. Öğretmenler ve öğrencilere Hakların bulunma sıralaması da benzerlik içermektedir. Okul ortamında bulunma derecesine göre ilk 8 maddenin 4’ü ortaktır. Doğal felaketlerde yardım
görmek, yetenekleri elverdiğince eğitime devam etmek. Din, dil, ırk açısından saygı görmek, bedene zarar verebilecek kişi ve durumlardan korunma güvencesi bu haklar arasındadır. Öğretmenlerin evdeki hakların önemine verdikleri cevaplar düşük seviyenin üstünde (2.36-3.63) ölçek değerine sahiptir. Öğretmenler evde ve okulda hakların önemine
ve bulunma derecesine öğrenciler oranla daha düşük puanlar vermişlerdir. Genel anlamda haklar istene seviyenin altında görülmüştür.
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Eklenebilecek haklar ve konular
Öğrenci görüşleri: Sokak çocuklarına, engelli ve lösemili çocuklara yardım. Okulda
dayak atılmasın. okulda serbest kıyafet. Dernek kurma hakkı. Dünya barışı. Düşünce özgürlüğü. Mecliste söz sahibi olmak. Oy kullanmak. Aile içinde huzur. Çocuklar ağır işlerde çalıştırılmasın. Okullarda tembel çalışkan ayrımı yapılmasın. İnsanların dış görünüşüyle alay edilmesin. Temiz çevre hakkı. Daha fazla harçlık.
Öğretmen görüşleri: Çocuk hakları ile ilgili yasal düzenleme. Zorunlu din derslerinin
kaldırılması. anadilde eğitim hakkı. Engelli çocukların korunması. Çocukların spor ve
kültürel etkinliklere yönlendirilmesidir.
Bölüm 4: Sonuç ve öneriler
Ankette belirtilen tüm haklar ev ve okul ortamında önemli görülmüştür. Ancak bu
hakların ev ve okul ortamındaki varlık derecesi istenen düzeyden aşağı seviyededir. Öğrenciler hakların önem derecesine ve varlık derecesine okula oranla ev ortamında daha
yüksek puanlar vermişlerdir. Öğretmenlere göre ankette belirtilen bütün haklar ev ve okul
ortamında önemli görülmüştür. Ancak bu hakların ev ve okul ortamındaki varlık derecesi istenen düzeyden aşağıdadır. Öğretmenlerin çocuk haklarına bakışı öğrencilerin bakışı
ile benzerlik göstermektedir. Ancak öğrenciler ev ve okul ortamında hakları öğretmenlere
oranla daha önemli görmüşlerdir. Öğretmenler ise ev ve okul ortamındaki hakların varlık
derecesini çocuklara oranla daha aşağı seviyede olduğunu düşünmektedirler. Bu bulgular
ışığında araştırmanın önerileri şunlardır:
1- Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. 2- Çocukla ilgili kurum ve meslek gruplarının çocuk hakları konusunda bilgilendirilmeleri. 3- Çocukların yaşama ,gelişme ,korunma ve katılım hakları ev ve okul ortamında en yüksek düzeyde tanınmalıdır. 4- Korunmasız çocuklar ,özel eğitime muhtaç
çocuklar,engelli ve çalışan çocuklarla ilgili yasa ve uygulamalar Çocuk Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirilmelidir.
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Annuel Report. (1997).United Nations Chıldren’s Fund UNİCEF.
Akıllıoğlu ,Tekin.(1995).Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Yorum) Ankara:AÜ SBF İnsan Hakları merkezi Yayınları ,No13 . Dünya Çocuklarının Durumu,1996. UNICEF Türkiye Temsilciliği,Ankara
Hart, S.N.Ravloviç Zoran.Children’s (1991). Rights in Education:An Historical Perspectives School Psycholog
Rewiew ,Volume 20..No:3,pp.345-358,
Hart;S:N.(1993).From Property To Personstatüs:Historical Perspective On Children’s Right’s.American
Psychologist 46:53-59.
Çetinkaya,N.(1998).Öğretmenlerin Ve Öğrencilerin Çocuk Haklarına Bakışının Değerlendirilmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).İstanbul:Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tiryakioğlu, Bilgin(1991).Çocukların Korunmasına ilişkin Milletler Arası Sözleşmeler ve Türk Hukuku.
Ankara:Başbakanlık A.A.K.Bilim Serisi
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ÇOCUK HAKLARI ARAŞTIRMA ANKETİ SORULARI
VARLIĞI (BULUNMA DERECESİ) Benim yaşımdaki kişiler için bu hak aşağıdaki derecede vardır.
1-Hiç yok
2- Çok az
3- Orta derecede
4-Büyük ölçüde
5- Herkesçe destekleniyor
? Geçersiz /bilmiyorum
ÖNEM DERECESİ ( Benim yaşımdaki kişiler için bu hak aşağıdaki önem derecesini taşır.
1-Önemsiz
2-Biraz önemli
3-Önemli
4-Çok önemli
5-En önemli
? Geçersiz/bilmiyorum
OKUL
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EV

A

B

A

B

VARLIĞI

ÖNEMİ

VARLIĞI

ÖNEMİ

1-Kafanız karışık olduğunda veya kendinizi kötü
hissettiğinizde bir uzmandan yardım görmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

2-Size ciddi zararları dokunmadığı sürece anne ve babanızla
birlikte yaşamak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

3-ihtiyacınız olduğunda sizinle ilgilenecek veya sizi
savunacak kişilere sahip olma

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

4-Çevrenizdeki insanlar sizin hatalı olduğunuzu düşündüğü
zaman onlardan adil davranış görmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

5-Başkaları ile iyi arkadaş olabilme

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

6-Hasta olduğunuzda sağlık yardımı görmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

7-Beden ve akıla güçlü büyümek.

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

8-Sizinle ilgili kararlarda etkinizin olması

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

9-Yiyecek ,giyecek ve yaşanacak bir yer sahibi olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

10-Zor seçimleri anlamasında yardımcı olacak bilgiye sahip olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

11-Din ,dil,renk,ırk ve sosyal grubu ne olursa olsun saygı görmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

12-Sizi etkileyebilecek olay ve dileklerinizin dikkate alınması

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

13-Sizi önemseyen iyi arkadaşlar edinme fırsatına sahip olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

14-Oyun oynayabilmek düş kurabilmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?
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15-Seçtiğiniz arkadaşlarla birlikte olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

16-Başka din, dil,renk,ırk ve sosyal gruptan olan insanlara
saygı göstermeye teşvik edilmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

17-Bütün yetenek ve becerilerinizi geliştirmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

18- Çok kötü bir şey olduğunda çabucak yardım görmek
(Savaş, deprem,yangın,sel vb)

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

19- Yetenek ve gayretlerinizin elverdiği en yüksek okul
seviyesine kadar öğrenime devam etmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

20-Doğumdan itibaren size ait bir isme sahip olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

21-Başkaları tarafından rahatsız edilmeden yalnız
kalabileceğiniz bir yer ve zamana sahip olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

22- Yetişkin olmadan önce bir savaşta dövüşmekten
korunmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

23-İstediğiniz şekilde harcayabileceğiniz paranızın olması

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

24- Nasıl davranacağınız hakkında yaşınıza uygun seçimler
yapmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

25-Sizi seven ve önemseyen kişilerle birlikte olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

26-İyi bir insan olabilmek için neyin kötü olduğunu öğrenme
şansına sahip olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

27-Kendinize özgü biçimde davranmakta serbest bir kişi
olarak saygı görmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

28-Kendi dininizi ve hayatla ilgili inançlarınızı seçebilmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

29- Başkalarının dinleyip saygı gösterdiği kişisel görüş ve
fikirlere sahip olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

30-Yetkililerce haklarınızın desteklenmesi

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

31-Sizin iyilinizi isteyen yetişkinlerin ilgi ve yol
göstericiliğinden yararlanmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

32-Uygun olmayan işlerde çalışmaktan korunmak(Tehlikeli
veya yaşınıza uygun olmayan işler)

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

33-Büyüdükçe daha büyük ve önemli sorumluluklar almayı
öğrenmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

34- Duygularınıza zarar verebilecek kişi ve durumlardan
korunma güvencesi

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

35- Ders çalışacak bir yere sahip olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

36- Hazır olduğunuzda ve istediğinizde kendi başınıza
yaşamak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

37- Hayatı kendiniz ve başkaları için daha güzelleştirecek
çalışmalar yapmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

38- Başkalarına gösterdiğiniz sevgiyi gösterme fırsatına
sahip olmak

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

39- Öğrenmek için mümkün olan her yardımı görmek

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

40- Bedeninize zarar verebilecek kişi ve durumlardan
korunma güvencesi

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

1 2 3 4 5 ?

Eklenebilecek haklar ve konular: Bu anket kağıdında ele alınmayan başka haklar var
mı eğer varsa lütfen yazınız.
Teşekkürler..
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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARI
KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE BİLGİ GEREKSİNİMLERİ
Ahmet ÖZMEN

Yrd. Doç. Dr.
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.

Suna KAYMAK ÖZMEN

Yrd. Doç. Dr.
Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi.

ÖZET
Bu çalışma, 2008-2009 eğitim öğretim yılında, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğretmen adayları ile yürütülmüştür.
Çalışmanın amacı; Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğretmen adaylarının,
Çocuk Hakları konusunda bilgi düzeylerini belirlemek, aynı çalışma kapsamında öğretmen adaylarının Çocuk Hakları konusunda hangi tür bilgilere ihtiyaç duyduklarını ortaya koymaktır. Çalışma, var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bir
veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu araç, dördü derecelendirme gerektiren ve kapalı uçlu,
ikisi ise açık uçlu olmak üzere toplam altı soruyu içermektedir. Verilerin çözümlenmesinde derecelendirme Ki kare ve içerik çözümlemesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, öğretmen adayları.
Giriş
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde oybirliğiyle kabul edilmiş ve 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 54 maddeden oluşan Sözleşme, çocuklara yönelik evrensel ilkeleri ve normları belirleyen kapsamlı bir belgedir. Belge, çocuklara temel insan haklarını ve özgürlüklerini tanımakta, çocukların özel durumlarından kaynaklanan özel yardım ve korunma gereksinimlerini dikkate almaktadır. Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel
hakları tek bir kapsamlı metinde toplayan ilk uluslararası belgedir. Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme halen dünyada en yaygın biçimde kabul görüp onaylanmış uluslararası insan
hakları belgesi durumundadır (Theytaz-Bergman, 2006: 4).
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Ülkemiz bu sözleşmeyi 14.9.1990 tarihinde imzalayarak, 4058 sayılı yasayla onaylanmasını uygun bulmuş ve 1995 yılında 22184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle
yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme Anayasamıza göre de yasa hükmündedir (Cılga, 2001).
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin ülkemiz tarafından onaylanması, çocuklarımıza
verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Diğer yandan çocukluk çağında
azımsanmayacak oranda bir nüfus bulunmaktadır.
UNICEF’in 2007 yılında yayınlamış olduğu bir raporunda; Türkiye’nin önümüzdeki
20 yıl içerisinde kaçırılmaması gereken bir “fırsat penceresiyle” karşı karşıya olduğu, 2015
yılında 15 yaş ve altı nüfusun, toplam nüfusa oranının Avrupa Birliği ülkelerinde %15,
Türkiye’de ise %25 dolayında olmasının beklendiği bildirilmiş ve Türkiye’nin gelecek 20
yıldaki fırsat penceresini etkin biçimde değerlendirmesi, tüm bireylerine AB’deki yaşıtlarıyla rekabet edebilecek nitelik ve nicelikte eğitim fırsatları sunmasıyla mümkün olacağı
ileri sürülmüştür.
Yukarıda bildirilen durumu olumlu yönde değerlendirmek ancak iyi eğitilmiş çocukların topluma kazandırılmasıyla mümkündür. Diğer bir ifadeyle bilgili, sorumlu, haklarından yararlanma yeteneği gelişmiş çocukların topluma kazandırılabilmesi ancak iyi bir
temel eğitim olanağının sağlanmasına bağlıdır (Cılga, 2001).
Çocuklara eğitim sürecinde kendi haklarıyla ilgili olarak verilecek bilgilerin aktarılmasında değişik yöntem ve yaklaşımların uygulandığı bilinmektedir. Ancak araştırmacıların ileri
sürdüğü ve en fazla önerdikleri yaklaşımın Disiplinler arası yaklaşım olduğu görülmektedir.
Disiplinler arası yaklaşım, öğretmeni her şeyi bilen kişi değil, kaynak kişi olarak görür.
Öğrenci merkezli öğrenmeyi hedef alır (Kepenekçi, 2009). Sağlıklı bir toplum; bedensel,
ruhsal, sosyal yönden sağlıklı bireylerle oluşur. Bireylerin tüm yönleriyle sağlıklı olabilmesi ise, çocukların çok yönlü gelişimine ve eğitimine önem vermek ve kaynak ayırmakla mümkündür. Yatırımların en etkilisi çocuklar için yapılan yatırımdır. Çünkü her yönden sağlıklı yetişmiş bir çocuk, gelecekte yaratıcı, üretici, çok yönlü düşünebilen, yaratıcı
ve bilimsel problem çözme gücü yüksek, etkili iletişim kurabilen kendisi ve çevresiyle barış içinde yaşayabilen, gizil güçlerini en etkili bir biçimde kullanabilen, kendisini gerçekleştirmiş mutlu bir yetişkin, hak ve sorumluluklarını bilen nitelikli bir vatandaş olacaktır
(Senemoğlu, 2001).
Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı, öğretmenlerin ve öğretmen olarak topluma
kazandırılacak olan öğretmen adaylarının, çocuk haklarıyla ilgilenmeleri içinde bulunduğumuz çağın bir gereğidir. Bu nedenle bu çalışmada öğretmen adaylarının çocuk hakları konusundaki bilgi düzeyleri ve bilgi gereksinimleri ortaya konulmuş ve bu doğrultuda öneriler geliştirilmiştir.
Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın amacı, Kafkas Üniversitesi Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam eden öğretmen adaylaYetişkin Bildirileri Kitabı
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rının, Çocuk Hakları konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve öğretmen adaylarının
Çocuk Hakları konusunda hangi tür bilgilere gereksinim duyduklarının ortaya koyulmasıdır. Bu temel amaç kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Tezsiz Yüksek Lisans öğretmen adaylarının, öğrenim gördükleri bölüm ve cinsiyetleri ile çocuk haklarının toplumca bilinmesine verdikleri önem arasında anlamlı bir fark
var mıdır?
2. Tezsiz Yüksek Lisans öğretmen adaylarının, öğrenim gördükleri bölüm ve cinsiyetleri ile çocuk hakları konusundaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır?
3. Tezsiz Yüksek Lisans öğretmen adaylarının, öğrenim gördükleri bölüm ve cinsiyetleri ile çocuk hakları konusunda makale ya da kitap okuma durumları arasında anlamlı bir fark var mıdır?
4. Tezsiz Yüksek Lisans öğretmen adaylarının, öğrenim gördükleri bölüm ve cinsiyetleri ile ocuk haklarına aykırı olaylarla karşılaşma durumları arasında anlamlı bir fark var
mıdır?
5. Tezsiz Yüksek Lisans öğretmen adaylarının çocuk hakları konusunda bilgi eksikliklerini gidermek için bilmek istedikleri konular nelerdir?
6. Tezsiz Yüksek Lisans öğretmen adaylarına göre çocuk hakları konusunda bir öğretmenin bilmesi gerekenler nelerdir?
Yöntem
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde
araştırmaya konu olan olay ve olgulara ilişkin durumun içinde bulunduğu koşullarda tanımlanması amaçlanır (Yazıcıoğlu ve diğerleri, 2004 s.12). Bu çalışmada iki türü bulunan
bu yöntemin “Bilgi Tarama” olarak adlandırılan çeşidi kullanılmıştır.
Katılımcılar
Bu araştırmanın katılımcılarını 2008-2009 eğitim öğretim yılında, Kafkas Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına programa devam etmekte olan 54 sosyal alanlar eğitimi,
42 Fen ve Matematik Alanları eğitimi olmak üzere toplam 96 öğretmen adayı alınmıştır.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Bilgiler
Bölüm
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Cinsiyet

Toplam

Kız (N)

Erkek (N)

N

%

Sosyal alanlar Eğitimi

34

20

54

56.3

Fen ve Matematik Eğitimi

9

33

42

43.7

TOPLAM

43

53

96

100
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Veri toplama aracı
Araştırmada verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan bir
soru formu kullanılmıştır. Soru formunda öğretmen adaylarının Çocuk Hakları ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmelerine ilişkin dört (4) soru ve bilgi gereksinimlerini ifade etmelerine yönelik iki (2) soru olmak üzere toplam altı (6) soru bulunmaktadır. Sorulardan ilk dördü dereceleme ve sınıflama gerektirmektedir. Bu sorular öğretmen adaylarının bilgi düzeylerini değerlendirmeleri amacıyla kullanılmıştır. Soru formunda yer alan son iki soru ise açık uçlu bir biçimde ifade edilmiştir. Açık uçlu sorular,
öğretmen adaylarının hangi tür bilgilere gereksinim duyduklarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan soru formu kullanışlılık bakımından olabildiğince kısa ve anlaşılır bir biçimde oluşturulmuştur. Soru formunda yer alan soruların
dışında adayların bölüm ve cinsiyet bilgilerini de yazmaları istenmiş ve bunun için gerekli yer verilmiştir.
Veri toplama süreci
Araştırmada Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen adaylarının, Çocuk Hakları konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi ve adayların Çocuk Hakları konusunda hangi tür bilgilere gereksinim duyduklarının ortaya konulması amaçlandığından araştırma öncesinde adaylara “çocuk hakları” konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Adaylardan bölüm ve cinsiyet bilgilerinin yer aldığı kısmı doldurmaları istendikten sonra formda yer alan soruları dikkatlice okumaları ve objektif bir biçimde cevap vermeleri, uygulamanın bir sınav olmadığı ve
sonuçların bilimsel bir çalışma için kullanılacağı bildirilmiştir. Uygulama ortalama olarak
on beş dakika sürmüştür.
Verilerin analizi
Soru formunun uygulanmasından elde edilen verilerin analizinde ki kare analiz yöntemi ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Formda yer alan ve dereceleme ya da sınıflama gerektiren sorulara verilen yanıtların analizinde ki kare analizine tabi tutulmuştur. Ki
kare (Chi square) analizi değişkenlere ilişkin gözlenen frekanslar ile beklenen frekanslar
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlılığının test edilmesinde kullanılır (Ural ve Kılıç, 2005: 231). Formda yer alan iki açık uçlu sorudan elde edilen verilerin analizinde ise
içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 227). İçerik analizi adayların vermiş oldukları yanıtları üzerinde iki farklı öğretim elemanınca gerçekleştirilmiştir.
Farklı değerlendiriciler alınan sonuçlar bir araya getirilmek kaydıyla nihai değerlendirmenin yapıldığı sonuca ulaşılmıştır.
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Bulgular
Nicel bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi; “Çocuk Haklarının toplumca bilinmesi size göre ne
derece önemlidir? sorusuna verilen yanıt ile bölüm ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusudur. Bu soruya verilen yanıtlar ile bölüm ve cinsiyet değişkenleri arasından anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkin ki-kare testi sonuçları Tablo 2
ve 3’te yer almaktadır.
Tablo 2. Bölüm ile çocuk haklarına verilen öneme ilişkin Ki-Kare Testi sonuçları
Bölüm

1

5

6

7

8

9

10

Toplam

Sosyal
alanlar

N
%

0
%0

1
%1.9

0
%0

0
%0

1
%1.9

0
%0

52
%96.3

54
%100

Fen
alanları

N
%

1
%2.4

2
%4.8

2
%4.8

2
%4.8

1
%2.4

3
%7.1

31
%73.8

42
%100

Toplam

N
%

1
%1

3
%3.1

2
%2.1

2
%2.1

2
%2.1

3
%3.1

83
%86.5

96
%100

x2= 12.33 sd=6 P=.055
Tablo 3. Cinsiyet ile çocuk haklarına verilen öneme ilişkin Ki-Kare Testi sonuçları
Cinsiyet

1

5

6

7

8

9

10

Toplam

Kız

N
%

0
%0

0
%0

0
%0

1
%2.3

1
%2.3

0
%0

41
%95.3

43
%100

Erkek

N
%

%1.9

3
%5.7

2
%3.8

1
%1.9

1
%1.9

3
%5.7

42
%79.2

53
%100

Toplam

N
%

1
%1.0

3
%3.1

2
%2.1

2
%2.1

2
%2.1

3
%3.1

83
%86.5

96
%100

x2= 8.05 sd=6 P=.234

Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının çocuk haklarının toplumca bilinmesine verdikleri önem ile öğrenim gördükleri bölüm (x2 (sd=6, n=96)=12.33, p>.05) ve cinsiyet (x2 (sd=6, n=96)=8.05, p>.05) değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Araştırmanın ikinci alt problemi; “Bir öğretmen adayı olarak çocuk hakları ile ilgili
bilgi düzeyiniz nedir? sorusuna verilen yanıt ile bölüm ve cinsiyet değişkenleri arasında
anlamlı bir fark var mıdır? sorusudur. Bu soruya verilen yanıtlar ile bölüm ve cinsiyet değişkenleri arasından anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkin ki-kare testi sonuçları Tablo
4 ve Tablo 5’te yer almaktadır.
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Tablo 4. Bölüm ile çocuk hakları konusundaki bilgi düzeyine ilişkin Ki-Kare Testi sonuçları
Bölüm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Toplam

Sosyal
alanlar

N
%

1
%1.9

1
%1.9

0
%0

5
%9.3

13
%24.1

13
%24.1

8
%14.8

8
%14.8

1
%1.9

4
%7.4

54
%100

Fen
alanları

N
%

3
%7.1

2
%4.8

4
%9.5

5
%11.9

7
%16.7

4
%9.5

9
%21.4

6
%14.3

2
%4.8

0
%0

42
%100

Toplam

N
%

4
%4.2

3
%3.1

4
%4.2

10
%10.4

20
%20.8

17
%17.7

17
%17.7

14
%14.6

3
%3.1

4
%4.2

96
%100

x2= 15.31 sd=6 P=.083
Tablo 5. Cinsiyet ile çocuk hakları konusundaki bilgi düzeyine ilişkin Ki-Kare Testi sonuçları
Cinsiyet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Toplam

Kız

N
%

0
%0.0

1
%2.3

1
%2.3

5
%11.6

12
%27.9

11
%25.6

7
%16.3

6
%14.0

0
%0.0

0
%0.0

43
%100

Erkek

N
%

4
%7.5

2
%3.8

3
%5.7

5
%9.4

8
%15.1

6
%11.3

10
%18.9

8
%15.1

3
%5.7

4
%7.5

53
%100

Toplam

N
%

4
%4.2

3
%3.1

4
%4.2

10
20
%10.4 %20.8

17
%17.7

17
%17.7

14
%14.6

3
%3.1

4
%4.2

96
%100

x2 = 14.35 sd=6 P=.105

Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının çocuk hakları konusundaki bilgi düzeyleri ile öğrenim gördükleri bölüm (x2 (sd=6, n=96)=15.31, p>.05) ve cinsiyet (x2 (sd=6,
n=96)=14.35, p>.05) arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Araştırmanın üçüncü alt problemi; “Çocuk Hakları ile ilgili bir makale ya da kitap
okudunuz mu? sorusuna verilen yanıt ile bölüm ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusudur. Bu soruya verilen yanıtlar ile bölüm ve cinsiyet değişkenleri arasından anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkin ki-kare testi sonuçları Tablo 6’ da
yer almaktadır.
Tablo 6. Bölüm ve Cinsiyet ile çocuk hakları konusunda makale ya da kitap okuma durumlarına ilişkin Ki-Kare Testi sonuçları
Bölüm

Evet

Hayır

Toplam

Cinsiyet

Evet

Hayır

Toplam

Sosyal
alanlar

N
%

22
%40.7

32
%59.3

54
%100

Kız

N
%

18
%41.9

25
%58.1

43
%100

Fen
alanları

N
%

21
%50

21
%50

42
%100

Erkek

N
%

25
%47.2

28
%52.8

53
%100

Toplam

N
%

43
%44.8

53
%55.2

96
%100

Toplam

N
%

43
%44.8

53
%55.2

96
%100

x2 =.81 sd=1 P=.365

x2=.27 sd=1 P=.603

Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının çocuk hakları ile ilgili makale ya da kiYetişkin Bildirileri Kitabı
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tap okuma durumları ile öğrenim gördükleri bölüm (x2 (sd=1, n=96)=.81, p>.05) ve cinsiyet (x2 (sd=1, n=96)=.27, p>.05) arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Araştırmanın dördüncü alt problemi; “Çevrenizde çocuk haklarına aykırı olduğunu
hissettiğiniz olaylar oluyor mu? sorusuna verilen yanıt ile bölüm ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusudur. Bu soruya verilen yanıtlar ile bölüm ve
cinsiyet değişkenleri arasından anlamlı bir fark olup olmadığına ilişkin ki-kare testi sonuçları Tablo 7’ de yer almaktadır.
Tablo 7. Bölüm ve cinsiyet ile çocuk haklarına aykırı bir olayla karşılaşma durumuna ilişkin
Ki-Kare Testi sonuçları
Bölüm

Evet

Bazen

Hayır

Toplam

Cinsiyet

Evet

Bazen

Hayır

Toplam

Sosyal
alanlar

N
%

30
%55.6

0
%0

24
%44.4

54
%100

Kız

N
%

24
%55.8

0
%0

19
%44.2

43
%100

Fen
alanları

N
%

22
%52.4

1
%2.4

19
%45.2

42
%100

Erkek

N
%

28
%52.8

1
%1.9

24
%45.3

53
%100

Toplam

N
%

52
%54.2

1
%1.0

43
%44.8

96
%100

Toplam

N
%

52
%54.2

1
%1.0

43
%44.8

96
%100

x2 =1.33 sd=2 P=.514 x2 =.85 sd=2 P=.793

Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının çocuk haklarına aykırı olaylarla karşılaşma durumları ile öğrenim gördükleri bölüm (x2 (sd=2, n=96)=1.33, p>.05) ve cinsiyet
(x2 (sd=2, n=96)=.85, p>.05) arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Nitel bulgular
Bu bölümde öğretmen adaylarına yöneltilmiş olan “ Çocuk haklarıyla ilgili olarak bigi
eksikliğinizi gidermek için neleri bilmek isterdiniz? Sorusuna verilmiş olan cevapların
içerik analizinden elde edilen bulgular verilmiştir.
Tablo 8. Yasal Düzenlemeler
Tema
Yasal Düzenlemeler

Kodlar

f

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesini
Anayasa ve Ulusal Yasalarda Çocuk Haklarını
Çocuk Haklarına dair kitapları ve makaleleri
Çalışan çocuklarla ilgili yasal düzenlemeleri

46
19
10
1

Tablo 8 incelendiğinde öğretmen adaylarının bilgi eksikliği hissettikleri konuların dağılımı görülmektedir. Öğretmen adaylarının bilgi eksikliği hissettiği konuları, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi (n=46, %48), Anayasa ve Ulusal Yasalarda Çocuk Hakları
(n=19, %20), Çocuk Haklarına dair kitapları ve makaleler (n=10, %10) ve çalışan çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler (n=1, %1.04) olarak belirttikleri saptanmıştır.
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Tablo 9. Çocuk
Tema
Çocuk

Kodlar

f

Çocukların Psikolojik gelişim özelliklerini
Çocukların gereksinimlerinin neler olduğunu
Çocuklara Haklarını savunmalarının nasıl öğretileceği

8
2
1

Tablo 9’da Çocukların psikolojik gelişim özelliklerini (n=8,%8.33), Çocukların gereksinimlerinin neler olduğunu (n=2,%2.08), Çocuklara Haklarını savunmalarının nasıl öğretileceği (n=1.04) konularında bilgi eksikliği hissettikleri saptanmıştır.
Tablo 10. Çocuk Hakları
Tema

Çocuk Hakları

Kodlar

f

Çocuk Haklarının psikolojik ve felsefi temellerini
Çocuk Haklarının tarihi gelişimini
Çocuk Haklarıyla ilgili bilimsel çalışmaları
Çocuk Haklarıyla ilgili yazılmış olan kitapları
Çocuk Haklarıyla ilgili dini bakış açısını
Çocuk Haklarıyla ilgili resmi kurum ve sivil
toplum kuruluşlarını

1
1
11
4
2
8

Tablo 10 incelendiğinde öğretmen adaylarının eksiklik hissettikleri ve bilmek istedikleri konuların, Çocuk Haklarının psikolojik ve felsefi temelleri (n=1,%1.04), Çocuk Haklarının tarihi gelişimi (n=1,%1.04), Çocuk Haklarıyla ilgili bilimsel çalışmalar
(n=11,%11.45), Çocuk Haklarıyla ilgili yazılmış olan kitaplar (n=4,%4.16), Çocuk Haklarıyla ilgili dini bakış açısı (n=2,%2.08), Çocuk Haklarıyla ilgili resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları (n=8,%8.33) olduğu görülmektedir.
Tablo 11. Mevcut Uygulamalar
Tema

Kodlar

f

Mevcut Uygulamalar

Türkiye’deki mevcut uygulamaları bilmek
Dünyadaki uygulamalardan haberdar olmak
Çocuk Hakları için ayrılan kaynakların miktarı
Çocuk işçiler konusundaki yasal düzenlemeleri

5
6
1
2

Öğretmen adaylarının eksiklik hissettikleri ve bilmek istedikleri konular incelendiğinde Mevcut Uygulamalar Teması altında, Türkiye’deki mevcut uygulamaları bilmek
(n=5,%5.2), Dünyadaki uygulamalardan haberdar olmak (n=6,%6.25), Çocuk Hakları
için ayrılan kaynakların miktarı (n=1,%1.04), Çocuk işçiler konusundaki yasal düzenlemelerin (n=2,%2.08) olduğu görülmektedir.
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Tablo 12. Aile ve Toplum
Tema

Kodlar

f

Aile ve Toplum

Çocuğa yönelik şiddet konusunda ailelerin nasıl eğitileceği
Ailelerin Çocuk Hakları konusunda bilmeleri gerekenleri
Toplumun Çocuk Hakları konusunda nasıl bilinçlendirileceği

1
6
4

Öğretmen adaylarının eksiklik hissettikleri ve bilmek istedikleri konular arasında,
Aile ve Toplum teması altında, çocuğa yönelik şiddet konusunda ailelerin nasıl eğitileceği
(n=1,%1.04), Ailelerin Çocuk Hakları konusunda bilmeleri gerekenler (n=6,%6.25), Toplumun Çocuk Hakları konusunda nasıl bilinçlendirileceği (n=4,%4.16) konularının olduğu görülmektedir.
Çalışmanın bu kısmında “Çocuk Haklarıyla ilgili olarak bir öğretmenin bilmesi gereken en önemli şey/şeylerin ne olduğu? ” sorusuna verilen cevapların analizi yer almaktadır.
Tablo 13. Psikoloji Bilgisi
Tema

Kodlar

f

Psikoloji Bilgisi

Bireysel farklılıkları
Gelişim dönemleri ve gelişim görevlerini
Çocuğun kişilik yapısı, psikolojisini
Çocuğun gereksinimlerini
Çocuğun önemini
Çocuğun ve Çocukluğun ne demek olduğunu
Çocuk Haklarının ihlalinden çocukların nasıl etkilendiklerini

13
22
21
9
10
6
5

Öğretmenin bilmesi gereken en önemli konuların, Bireysel farklılıklar (n=13,%13.54),
Gelişim dönemleri ve gelişim görevleri (n=22,% 23), Çocuğun kişilik yapısı, gelişimi ve psikolojisi, (n=21,%22), Çocuğun gereksinimleri (n=9,%9.3), Çocuğun önemi
(n=10,%10.4), Çocuğun ve Çocukluğun ne demek olduğu (n=6,%6.25), Çocuk Haklarının ihlalinden çocukların nasıl etkilendikleri (n=5,%5.2) olduğu görülmektedir.
Tablo 14. Çocuk Hakları ve yasal düzenlemeler
Tema

Kodlar

f

Çocuk Hakları ve yasal
düzenlemeler

Çocuk haklarının neler olduğunu
Anayasa ve diğer yasalarımızda çocukla ilgili maddeler
Okulda çocukların haklarının neler olduğu

42
5
2

Öğretmen adayları öğretmenlerin bilmesi gereken konular arasında Çocuk Haklarıyla ilgili yasal düzenlemeler teması altında, Çocuk haklarının neler olduğunu (n=42,%44),
Anayasa ve diğer yasalarımızda çocukla ilgili maddeler (n=5,%5.20), Okulda çocukların
haklarının neler olduğunu (n=2,%2.08) belirtmişlerdir.
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Tablo 15. Çocuk Haklarının Öğretimi
Tema

Kodlar

f

Çocuk Haklarının
Öğretimi

Çocuklara kendi haklarını öğretebilme
Okula ve öğretmene düşen görevleri bilme
Çocuk hakları konusunda toplumu ve aileyi bilgilendirebilmek

13
3
15

Öğretmen adayları Çocuk Haklarının Öğretimi Teması altında, Çocuklara kendi haklarını öğretebilme (n=13,%13.54), okula ve öğretmene düşen görevleri bilme (n=3,%3.25),
Çocuk hakları konusunda toplumu ve aileyi bilgilendirebilme (n=15,%15.62) başlıklarını
öğretmenin bilmesi gereken konular olarak işaret etmişlerdir
Tablo 16. Uygulamada Çocuk Hakları
Tema

Kodlar

f

Uygulamada Çocuk
Hakları

Çocuk haklarıyla ilgili girişimlerin nasıl yapılacağını
Uluslararası düzeyde konu ile ilgili çalışmaları
Çocuk Haklarıyla ilgili kurum ve kuruluşları
Ulusal düzeyde uygulamaların durumunu
Çocuk hakları ihlallerinin nedenlerini

4
4
3
3
2

Çocuk haklarıyla ilgili girişimlerin nasıl yapılacağını (n=4,%4.16), Uluslararası düzeyde konu ile ilgili çalışmaları (n=4,4.16), Çocuk Haklarıyla ilgili kurum ve kuruluşları
(n=3,%3.15), Ulusal düzeyde uygulamaların durumunu (n=3,%3.15), Çocuk hakları ihlallerinin nedenlerini (n=2,%2.08 ) öğretmenin bilmesi gereken en önemli konular arasında bildirmişlerdir.
Tablo 17. Çocukla İletişim
Tema

Kodlar

f

Çocukla
İletişim

Çocukla iletişim becerileri, Empati
Koşulsuz kabul ve hoşgörü
Çocukların insan haklarında büyüklerle olarak eşit olduklarını kabul etmek
Çocuğa nasıl davranılacağını
Çocuğa ve haklarına saygı göstermeyi bilmek

6
7
12
12
10

Öğretmen adayları öğretmenin bilmesi gereken konuları Tablo 17 de görüldüğü gibi;
Çocukla iletişim becerileri, Empati (n=6,%6.25), Koşulsuz kabul ve hoşgörü (n=7,%7.29),
Çocukların insan haklarında büyüklerle olarak eşit olduklarını kabul etmek (n=12%12.5),
Çocuğa nasıl davranılacağını (n=12,%12.5), Çocuğa ve haklarına saygı göstermeyi bilmek
(n=10,%1.41) olarak sıralamışlardır.
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Tartışma ve yorum
Tablo 2 ve 3’te yer alan analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının çocuk haklarının toplumca bilinmesine verdikleri önemi ile 1 ile 10 arasında derecelendirmeleri istenmiş ve grubun %86.5’inin bölüm ve cinsiyet bazında 10 düzeyinde önem atfettikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının büyük bir oran ile Çocuk Hakları konusunun toplumca bilinmesine en üst düzeyde önem verdiklerini ifade etmeleri dikkate değerdir. Bu durum öğretmen adaylarının bu konuda bir toplumsal duyarlılık gelişmesini istedikleri biçiminde yorumlanabilir.
Tablo 4 ve 5 incelendiğinde, öğretmen adaylarının “Bir öğretmen adayı olarak çocuk
hakları ile ilgili bilgi düzeyiniz ne durumdadır” sorusunu 1 ile 10 arasında derecelendirmeleri istenmiş, verdikleri yanıtların 5 ile 6 düzeyinde yoğunlaştığı gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının Çocuk haklarıyla ilgili toplumsal bir duyarlılık gelişmesini istemelerine karşın kendi bilgi düzeylerinin 5 ile 6 düzeyinde olduğunu ifade etmeleri dikkate değerdir. Toplumsal duyarlılık önemlidir demek ve bu duyarlılığı geliştirecek birilerini beklemekle yetinmek bir çelişki olarak değerlendirilebilir. Kendilerinin toplumda duyarlılığı geliştirecek noktada algılamadıkları söylenebilir. Bilgi düzeyi bakımından öğretmen
adayları kendilerini orta düzeyde değerlendirmektedirler.
Tablo 6 öğretmen adaylarının “çocuk hakları konusunda makale ya da kitap okuma”
durumlarına ilişkin verileri içermektedir. Tablo 6’dan anlaşıldığına göre, öğretmen adaylarının yarıdan fazlasının, çocuk hakları konusunda makale ya da kitap okumadığı ortaya
çıkmaktadır. Bu konunun öğretmen yetiştiren fakülteler ve üniversitelerimiz tarafından
dikkate alınması gerekmektedir.
Tablo 7 öğretmen adaylarının çevrelerinde çocuk haklarını ihlal eden olaylarla karşılaşma oranlarını göstermektedir. Bu bulgulardan anlaşıldığına göre adayların yüzde olarak yarıdan fazlasının “evet” dedikleri ortaya çıkmıştır.
Tablo 8 Öğretmen adaylarının bilmek istedikleri konuların neler olduğunu göstermektedir. Bu tablodan öğretmenlerin yasal düzenlemeler konusunda, Tablo 9’a göre Çocuk (çocuğun psikolojik gelişim özellikleri),konusunda, Tablo 10’da Çocuk Hakları konusunda, Tablo11’de mevcut uygulamalar hakkında, Tablo 12’de ise Aile ve Toplum konularında bilgi edinmek istedikleri ve bu konular ile alt kodları hakkında bilgi eksikliklerinin
olduğun ve bu eksikliği gidermek istedikleri sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuçların elde
edilmesi aşamasında yapılan içerik analizinde öğretmen adaylarının çocuk haklarıyla ilgili olarak kullandıkları cümlelerden ve kavramlardan konuya oldukça yabancı oldukları izlenimi edinilmiştir.
Çocuk haklarıyla ilgili olarak bir öğretmenin bilmesi gerekenler ise, Tablo 13 Çocukla İlgili Psikoloji Bilgisi, Tablo 14 Çocuk Hakları ve Yasal Düzenlemeler, Tablo 15 Çocuk
Haklarının Öğretimi, Tablo 16 Uygulamada Çocuk Hakları, Tablo 17 Çocukla İletişim,
olarak ortaya konmuştur. Bu bulgulardan öğretmen adaylarının iletişim ve çocukla ileti392 |
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şim derslerine olan gereksinimleri ve çocuk haklarıyla ilgili uygulamalar konusunda bilgi edinmek ihtiyaçlarının olduğu söylenebilir. Diğer yandan öğretmen adaylarının bu konuların önemini vurgulamalarının dikkate değer olumlu bir durum olduğu da görülmektedir.
Öneriler
1. Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksek okullarda verilmekte olana psikoloji, iletişim,
çocuk gelişim, gelişim psikolojisi, rehberlik derslerinin yoğunlaştırılması,
2. Öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksek okullarda Çocuk Hakları içerikli derslerin
konulması,
3. Çocuklara çocuk haklarının öğretilmesi konusunda projelerin hazırlanması ve uygulamaya konulması,
4. Çocukların hakları konusunda bilgilendirilmesi yönünde basın yayın organlarının
katkılarının alınması
5. Çocuk hakları konusunda toplumun ve ailelerin bilinçlendirilmesi çalışmalarına hız
verilmesi,
6. Çocuk hakları konusunda halen görev başında olan öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi,
7. Avrupa Birliğine uyum süreci kapsamında yasa ve yönetmeliklerimizde yapılmış
olan değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılması,
Bu çalışmanın önerileri olarak sunulabilir.
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YARATICI DRAMANIN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK
HAK VE İHLALLERİ KONUSUNDAKİ DUYGU, DÜŞÜNCE VE
DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ve BU YÖNTEMİN FARKINDALIK
YARATMAK AMACIYLA KULLANILMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Aylin ALBAYRAK

Hacettepe Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD

Nihan AKKOCAOĞLU

Hacettepe Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği ABD

Pınar ÖZDEMİR

Hacettepe Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD

ÖZET
Bu çalışmanın amacı; çocuk hak ve ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak amacı
ile yaratıcı drama yönteminin kullanılması hakkında üniversite öğrencilerinin görüşlerini belirlemektir. Bu doğrultuda bu çalışmanın araştırma soruları “Yaratıcı drama yönteminin üniversite öğrencilerinin çocuk hak ve ihlallerine yönelik duygu, düşünce ve davranışlarına etkisine ilişkin görüşleri nasıldır?” ve “Çocuk hak ve ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak amacı ile yaratıcı drama yönteminin kullanılması hakkında üniversite
öğrencilerinin görüşleri nelerdir?” şeklinde ifade edilmiştir. 2009-2010 bahar döneminde
yaratıcı drama dersini alan 30 öğrenci araştırma grubunu oluşturmaktadır. Nitel veri analizi yolu ile öğrencilerin görüşleri analiz edilmiştir. Öğrencilerin görüşleri yaratıcı drama
dersinin çocuk hak ihlallerinin farkındalık yaratma konusunda etkili olduğu, öğrencilerin
duygu düşünce ve davranışlarını olumlu yönde değiştirdiği şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, çocuk hak ihlalleri, yaratıcı drama.
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Giriş
Çağdaş toplumları oluşturan bireylerden, kendi haklarının bilincinde olmaları ve başkalarının haklarına saygı duymaları beklenir. Hakları en çok görmezden gelinen kesimlerden biri ise çocuklardır. Çılga (1999), çocukları; toplumsal değişme sürecinin bütünlüğü içinde “yaşam boyu gelişme” gösteren, bireysel ve toplumsal varlık olarak sosyalleşerek gelişen nüfus grubu olarak tanımlamaktadır. Hakları gasp edilen çocukların ise bireysel gelişimlerini gerektiği gibi tamamlayabilmeleri pek mümkün olmayacaktır. Çocukların yetiştirilmesinde hem devlete hem topluma hem de aileye sorumluluklar düşmektedir.
Çocuk hakları sözleşmesinde de vurgulandığı gibi; her çocuğun temel hak ve özgürlükleri tanımlanmalı, çocuğun varlık olarak konumunun, rolünün, düşüncelerinin ve istemlerinin öne çıkarılarak kendisiyle ilgili süreçlere katılımının saptanmalıdır.
Bugünün gençleri geleceğin anne babalarının, çocukların sahip olduğu haklardan haberdar olmasını istemek kaçınılmazdır. Çocuklar yakın çevrelerindeki büyüklerini model
almakta ve kendine örnek aldığı kişi ile özdeşlik kurarak farklı tutum ve değer yargıları
kazanmaktadır. Çocuğun çevresindeki yetişkinlerin nitelikleri; bu niteliklerin çocukların
zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerine muhtemel etkilerine dayanan hâlihazırdaki
mevcut bir psikolojik güçtür (Bandura, 1969). Bu gücün olumlu yönde kullanılmasını
sağlamadaki esas sorumluluk da gelecek neslin yetişkinlerini yetiştiren yükseköğretim
kurumlarına düşmektedir. Bu sebeple bu araştırma yaratıcı drama seçmeli dersini alan
üniversite öğrencileriyle birlikte yürütülmüştür.
Yaratıcı drama bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun veya oyunlar geliştirerek
canlandırma olarak tanımlanan yaratıcı drama olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler içerir (San, 1991). Yaratıcı dramada bireyler, kendileri
için önceden belirlenmiş genel bir çerçeve içinde kalırlar ancak bu çerçeve içinde birey,
kendi yaratıcılığı önceki yaşantıları ve bilgileri ışığında deneyimlerinin ve izlenimlerinin
rehberliğinde alabildiğine özgürdür (Üstündağ, 2009).
Yaratıcı drama bireylerin duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilmelerini,
büründükleri rollerin duygu ve düşüncelerini hissetmede bir başka deyişle empati kurmalarını sağlamada kullanılabilecek etkili öğretim yöntemlerinden biridir. Katılımcılar
“doğru” ve “yanlış” diye yargılanmadan, özgür bir ortamda duygu ve düşüncelerini doğaçlamalar yoluyla rahatlıkla ifade edebilirler. Belki de üzerinde daha önce düşünmedikleri durumları canlandırmalarla yaşayarak ya da canlandırılanları izleyerek sorgulama
imkânı bulurlar. Hem izleyici hem oyuncu olduklarından olaya farklı açılardan ve bütünsel olarak bakabilirler çünkü doğaçlamalar katılımcıların ön yaşantılarından, farklı bakış ve duygularından bir parça taşır. Böylece birbirinden farklı doğaçlamalarla ele alınan
konu pek çok boyutuyla tartışılabilir. Bu sebeple bu araştırmada çocuk hak ve ihlalleri yaratıcı drama yöntemiyle ele alınmış, üniversite öğrencilerinin yaratıcı drama yönteminin
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çocuk hak ihlallerine ilişkin duygu düşünce ve davranışlarına etkisine ilişkin görüşlerine başvurulmuştur.
Araştırmanın amacı ve önemi
Bu çalışmanın amacı; çocuk hak ve ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak amacı
ile yaratıcı drama yönteminin kullanılması hakkında üniversite öğrencilerinin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma, araştırmacılara yaratıcı drama yönteminin çocuk hak ve ihlalleri gibi toplumsal sorumluluk gerektiren konularda duygu, düşünce ve davranış değişikliği yaratmak amacı ile kullanılması hususunda ipucu verebilir.
Bu doğrultuda bu çalışmanın araştırma soruları şu şekilde ifade edilebilir: “Yaratıcı
drama yönteminin üniversite öğrencilerinin çocuk hak ve ihlallerine yönelik duygu, düşünce ve davranışlarına etkisine ilişkin görüşleri nasıldır?” ve “Çocuk hak ve ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak amacı ile yaratıcı drama yönteminin kullanılması hakkında üniversite öğrencilerinin görüşleri nasıldır?”
Araştırmanın sınırlılıkları
Bu araştırma 2009-2010 bahar döneminde Hacettepe Üniversitesinde farklı sınıf düzeylerinde öğrenimine devam eden sekiz farklı bölümden (psikoloji, ilköğretim matematik öğretmenliği, ilköğretim fen bilgisi eğitimi, maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği
ve Fransız dili ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan dili ve edebiyatı) gelen, yaratıcı drama seçmeli dersini alan 30 öğrenciyle yürütülmüştür. 6 hafta süre ile yürütülen
bu projede konu, çocuk hakları ve ihlaliyle sınırlıdır. Bu süreç çocuk hakları ihlalline ilişkin altı farklı konu (çocuk hakları; çocuk işçiler; çocuk ve savaş; kız çocuklarına yönelik
şiddet ve baskı; çocuk hakları ihlallerini önleme) çerçevesinde ele alınmıştır.
Yöntem
Araştırmanın deseni
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma gözlem, görüşme
ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Katılımcılar
Katılımcılar, Hacettepe Üniversitesi’nde Psikoloji, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Fransız Dili
ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan,
yaratıcı drama seçmeli dersini seçen, yaş ortalaması 21 olan, 22 kız ve 8 erkek olmak üzere 30 öğrenciden oluşmaktadır.
396 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

Veri toplama araçları ve veri toplama süreci
Belirlenen araştırma sorusuna yanıt bulabilmek için öğrencilere açık uçlu sorular yöneltilmiş ve bu sorulara verdikleri yanıtlar doküman incelemesi yoluyla irdelenmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Öğrencilere yöneltilen iki açık
uçlu soru aşağıdaki gibidir;
Yaratıcı drama ile yürüttüğümüz çocuk hakları ve ihlallerine yönelik bu çalışmanın
çocuk hak ve ihlallerine ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarınıza etkisi nasıldır?
Yaratıcı drama yöntemini, çocuk hak ve ihlallerine ilişkin farkındalık yaratmak üzere
kullanılmasını etkili buluyor musunuz? Nasıl?
Veri analizi süreci
Yürütülen proje sonunda; üniversite öğrencilerinin, çocuk hak ve ihlalleri konusunda
farkındalık yaratmak amacı ile yaratıcı drama yönteminin kullanılması hakkında görüşleri belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin görüşlerinin belirlenebilmesi için nitel veri
analizi kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerine açık uçlu sorular yöneltilmiş ve sorulan soruların cevapları tümevarımsal içerik analizi kullanılarak kodlanmıştır. Strauss ve Corbin
(1990)’in “kuram oluşturma” olarak adlandırdığı tümevarımsal analiz kodlama yoluyla
verilerin altında yatan kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı
hedefler. Bu kodlar açık uçlu sorulara verilen yanıtların frekans ve yüzdeleri hesaplanarak
belirlenmiştir (Miles&Huberman,1994).
Üniversite öğrencilerinin en çok kullandıkları cümleler/kelimeler sayılarak kodlar belirlenmiş ve frekans olarak yanına yazılmıştır. Araştırma sorularına verilen yanıtlardan
elde edilen kodlar tablolarda verilmiştir. Öğrenci görüşlerinin yüzde ve frekanslarının
yanı sıra, öğrencilerinin görüşlerindeki çarpıcı cümlelere de yer verilmiştir.
Bulgular
Çalışmanın araştırma sorularına göre elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir. Bu
sonuçlar verilirken 30 üniversite öğrencisinin en çok kullandıkları cümleler ya da kelimeler seçilmiştir. Kaç üniversite öğrencisinin o ya da ona benzer ifade kullandığı sayılarak
frekans olarak yanına verilmiştir. Böylece tümevarımsal içerik analizi yapılmış; tablolar
üniversite öğrencilerinin verdikleri cevaplardan oluşturulmuştur. Tabloların altında ise
öğrencilerin görüşlerini ifade ettiği bazı cümleler örnek olarak verilmiştir.
Çalışmanın ilk araştırma sorusu ile ilgili sonuçlar özet olarak kodlanmış ve aşağıda
Tablo.1’de verilmiştir.
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Tablo. 1 Yaratıcı Dramanın Öğrencilerin Çocuk Hak ve İhlallerine Yönelik Duygu, Düşünce Ve
Davranışlarına Etkisi (N:30)
Kodlar

Frekans(f)

Yüzde(%)

Çocuk haklarının ihlali hakkında daha hassas olmamı/düşünmemi sağladı

12

13,33

Süreç beni üzdü

11

12,22

Çocuk hakları konusunda farkındalık yarattı/bilinçlendirdi

10

11,11

Kendimi onların yerine koydum

9

10,00

Daha duyarlı olup, iyiye doğru değişim gösterdim

8

8,89

Müdahale etme isteği/ Ne yapabilirim diye düşündüm

8

8,89

Çocukların haklarının neler olduğunu öğrendim

5

5,56

Oyun hakkının okuma hakkından önce geldiğini anladım

4

4,44

Sosyal sorumluk projelerinde daha fazla yer almak istedim

4

4,44

Bakış açımı değiştirdi

4

4,44

Görmezden geldiğimi fark ettim

3

3,33

Çocukların bizim için ne kadar değerli olduğunu anladım

3

3,33

Bakmakla görmek arasındaki o ince çizgiyi hissettim

1

1,11

Ne kadar şanslı bir çocuk olduğumu fark ettim

1

1,11

Çevremdekileri incelemeye başladım

1

1,11

Çalışan çocuklarla konuşmaya başladım

1

1,11

Kendi çocuklarımıza haklarını vermeyi planladık

1

1,11

Çocukların da bir birey olduğunu hatırladım

1

1,11

Yardımlarımıza ihtiyaçları var

1

1,11

Bencil davranıyoruz

1

1,11

Utandım

1

1,11

Toplam

90

100

Yaratıcı dramanın öğrencilerin çocuk hak ve ihlallerine yönelik duygu, düşünce ve
davranışlarına etkisini belirlemek amacıyla, kendilerine yöneltilen soruya ilişkin görüşlerinde öğrenciler en çok “Çocuk haklarının ihlali hakkında daha hassas olmamı/düşünmemi sağladı” ifadesine yer vermişlerdir. İkinci olarak “Süreç beni üzdü.” İfadesini kullanırken, en sık tekrar edilen üçüncü ifade ise “Çocuk hakları konusunda farkındalık yarattı/bilinçlendirdi.” olmuştur. Yapılan görüşmelerde katılımcılardan birkaçının bu soruyu yanıtlarken kullandığı bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir.
Katılımcı 1: Bu çalışmadan sonra onları daha iyi anlamaya başladığımı düşünüyorum.
Çünkü onların yeri o sokaklar değil, başka türlü yetiştirilseler bambaşka hayatları olabilirdi. Orada olmak yerine okulda arkadaşlarıyla ip atlayabilirlerdi, parklarda oynayabilirlerdi ama onlar o sokaklarda. Her gün yaşadıkları haksızlıklar, fiziksel, cinsel istismarlar onları nasıl şekillendiriyor? Kızmaya hakkımız var mı onlara? Eşit haklarla doğuyoruz. Evet,
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onların kullanamadıkları ve belki hiç kullanamayacakları birçok hakları var. Bu ders, bu
eşitliği (aslında eşitsizliği) daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.
Katılımcı 2: “İleride, büyüdüğümde, mezun olduğumda onlar için bir şey yaparım”
gibi her şeyi erteleyip vicdanı rahatlatan düşüncelerimi kafamdan attım, şimdi elimden
geleni yapmaya çalışıyorum.
Katılımcı 3: Bu dersten sonra tekrar birçok şeyin farkına vardım. Ve bundan sonraki
hayatımda bunların da farkında bir birey olarak yaşayacağım. İleride meslek hayatımda
da bu konularda elimden geldiğince bir şeyler yapacağım. Ben bir şeyler yapmak için gerekli olan ilk adımı yani bu durumların farkındalığına varmayı yaratıcı dramayla başardığıma inanıyorum.
Katılımcı 4: Televizyon izlerken, dilendirilen ya da küçük yaşta savaşta ölen küçük
çocukların durumunu insanlar gayet normalmiş gibi izleyip normal yaşamlarına devam
edebiliyorlar. Ben de öyleydim. Ama son yaratıcı drama dersinde yapılan doğaçlamalarda televizyonda izlediğiniz o küçük çocuk siz oluyorsunuz ve işte o zaman “Acaba bu çocuklar gerçekte neler hissediyorlar?” diyorsunuz. Yaratıcı dramanın son aşaması olan değerlendirme aşamasında ise grup arkadaşlarımın her biri kendi düşünce ve deneyimlerinin paylaşıyorlar ve “Çocuklar için acaba neler yapabiliriz?” diyoruz.
Çalışmanın ikinci araştırma sorusu ile ilgili sonuçlar özet olarak kodlanmış ve aşağıda Tablo.2’de verilmiştir.
Tablo. 2 Yaratıcı Dramanın Çocuk Hak ve İhlallerin Konusunda Farkındalık Yaratmak İçin Etkili Bir Yöntem Olup Olmadığı ve Onları Nasıl Etkilediğine Dair Görüşleri (N:30)
Kodlar

Frekans(f)

Yüzde(%)

Evet

30

100

Hayır

-

-

30

100

Kötü koşullarda yaşayan/çalışan çocukları fark etmemizi sağladı

15

19,48

Empati kurmamızı sağladı

14

18,18

Bizde büyük farklılıklar yarattı

9

11,69

Yaratıcı drama etkili bir yöntem

7

9,09

Çözüm yolları için düşünmemizi sağladı

5

6,49

Fark etmemizi sağladı

4

5,19

Tecrübe ederek daha kalıcı öğrenmeler sağladı

4

5,19

Bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündürdü

4

5,19

Bakış açımızı değiştirdi

4

5,19

Etkili buluyor musunuz?

Toplam
Neden?
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Onlar gibi hissettik

4

5,19

Çarpıcı, akılcı, eğlenceli bir yöntem

3

3,90

Duyarlılığımız arttı

1

1,30

Zincirleme reaksiyonlar için önemli bir yöntem

1

1,30

Değer vermeyi öğrendim

1

1,30

Ezberci eğitime alternatif bir yöntem

1

1,30

Toplam

77

100

Üniversite öğrencilerinin “Yaratıcı drama yöntemini çocuk hak ihlalleri konusuna
dikkati çekmede etkili buluyor musunuz? Nasıl?” sorusuna 30 öğrenci (tamamı) “Evet”
cevabını vermiştir.
Öğrencilere yöneltilen sorunun ikinci kısmında ise, öğrenciler en çok “Kötü koşullarda yaşayan/çalışan çocukları fark etmemizi sağladı” ifadesine yer vermişlerdir. “Empati
kurmamızı sağladı” ifadesi ikinci sırada yer alırken, “Bizde büyük farklılıklar yarattı” ifadesi üçüncü sırada yer almıştır.
Yapılan görüşmelerde katılımcılardan birkaçının bu soruyu yanıtlarken kullandığı
bazı ifadelere aşağıda yer verilmiştir.
Katılımcı 1: Çünkü canlandırma demek, doğaçlama rol demek. Yaratıcı drama demek
de rolü hissetmek, paylaşmak, yerine koymak, aynı ruhu içinde hissetmek demek… Yaratıcı drama hayatın ta kendisi aslında… Tek yapmamız gereken, insanların hayatında onu
bir yerlere koyabilmek!
Katılımcı 2: Yaratıcı drama grup çalışması olduğu için; bizim fark edemediklerimizi düşünemediklerimizi diğer arkadaşlarımızın sayesinde değişik bakış açıları kazandık.
Eğer bu ders bir hoca tarafından anlatılsaydı, ben şimdi bir çocuğun 14 saat çalıştığını hatırlayamazdım. Fakat biz aktif olarak rol aldığımız için bunun yaşama dönüştürülmesi
sağlandığı için, öğrendiklerimiz hakkında ileriye dönük çalışmalara başlamamızı sağladı.
Katılımcı 3: Yaşamak ve yaşayarak bilinçlenmek gerekiyor. Tıpkı günlük yaşamda olduğu gibi yaşayarak öğreniyor insan birçok şeyi. Yaratıcı drama dersi belki de hiçbir yerde bulamayacağımız bir fırsat verdi bize bu konuda; yaşattı! Çeşitli oyunlarla bizi çocukluğumuza götürdü. Bazen mutlu bir çocuk olduk, resim yaptık, şarkı söyledik. Bazen haklarımız elimizden alındı, şiddet gördük erken yaşta evlendik. Bunları ne okuduk ne duyduk. Yaşadık… Canlandırdığım karakteri hissettim. Acı çektim, ellerim titredi korkudan,
hissederek farkına vardım.
Katılımcı 4: Yaratıcı drama kullanılan doğaçlama ve rol oynama teknikleri katılımcılar
kendi iç yaşantılarını düşünce ve duygularını bir süzgeçten geçirmesi gerektiriyor. Tüm
bunların yaratıcı drama dışında bir yöntemle yapılabileceğini düşünemiyorum. Yapılsa
bile herhalde bu kadar gerçek bu kadar yaşamdan ve doğal olamazdı.
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Tartışma
Yaratıcı drama süreci sonrasında üniversite öğrencilerinin görüşlerinden yola çıkarak
onların çocuk hak ve ihlallerine karşı duygu, düşünce ve davranışlarında olumlu bir değişim meydana geldiği söylenebilir. Bazı öğrenciler çocuk haklarının neler olduğu olduğunu öğrendiklerini belirtmişlerdir. Bu bize okullarda insan hakları ve vatandaşlık gibi derslerde yapılan kuramsal çalışmalardan ziyade öğrencilerin yaşayarak öğrenecekleri süreçler tasarlanabileceği konusunda fikir verebilir.
Öğrencilerin ifadelerine dayanarak, günlük hayatta kaçtıkları, görmezden geldikleri
çocuk haklarının ihlallerine karşı burada öz eleştiride bulundukları, kendileriyle yüzleştikleri söylenebilir. Bu yüzleşme, öğrencilerin yaşanan sorunlara ilişkin sorumluluk alma
konusunda itici bir güç olarak görülebilir.
Yaratıcı drama sürecinin, öğrencilerin çocuk hak ve ihlallerine ilişkin yaşanan sorunların ve çevrelerindeki çocukların farkına varmalarını sağladığını ifade etmeleri onların
çözüme dahil olmak üzere ilk adımı attıklarının bir gösterisi olabilir.
Öğrencilerin görüşlerinden yola çıkarak yaratıcı drama sürecinin çocuk hakları ihlallerine çözüm üretmek amacıyla harekete geçirme isteği doğurduğu söylenebilir. Çözüm
için eyleme geçme öğrencilerin bu konudaki kararlıklarına bağlı olmak birlikte öncelikle
bu isteği içlerinde hissetmelerini sağlamada yaratıcı dramanın önemli bir rolü olduğu ifade edilebilir. Ayrıca öğrencilerin kötü koşullar altında yaşayan çocuklar için çözüm yolları düşünmeye başladıklarını belirtmeleri sorunların çözümüne yönelik umut verici adımlardır.
Üniversite öğrencileri yaratıcı dramanın çocuk hak ve ihlallerine yönelik farkındalık
sağlama amacıyla kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Buna gerekçe olarak ise kendi duygu düşünce ve davranışlarındaki değişimi göstermişlerdir. Genel olarak öğrencilere göre
yaratıcı drama doğaçlamalar yoluyla empati kurmayı sağladığı, yaşamın içinden soru ve
sorunları içerdiği, ezberci değil de yaşayarak öğrenmeyi sağladığı için sözü edilen amaç
doğrultusunda kullanılabilir. Bu görüşler yaratıcı drama yönteminin toplumsal sorunları
ele almada–bilgilendirme ya da duyarlılık kazandırmada–kullanılabilecek bir yöntem olduğunun göstergesi olabilir.
Öneriler
Öğrencilerin görüşlerinden yola çıkarak yaratıcı dramanın, geçmişin çocukları, geleceğin yetişkinleri olan gençlerin, sosyal sorunların önemli bileşenlerinden birini oluşturan çocuk hakları ihlallerinin farkına varmada etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. Üniversite gençleriyle yürütülecek olan çeşitli sosyal duyarlılık projelerinde, ilgili ders ya da
etkinliklerde çocuk hakları ihlallerine yönelik farkındalık sağlamak amacıyla yaratıcı dramanın işe koşulabileceği düşünülmektedir.
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Öğrencilerin empati kurabilmekten çokça bahsettikleri görülmektedir. Bu da bireylerin empati kurdukça kendileriyle, yaşanan ihlallerin mağdurlarıyla yüzleştiklerini ve sorunların fakına varıp “Nasıl çözebilirim?” sorusunu kendilerine sormalarını sağlamıştır.
Bu durum eğitim sistemimizin içinde empati kurmayı sağlamaya dönük amaç ve etkinlikler içermesi, toplumsal sorumlulukla ilgili hedeflerimizin bu kavram üzerine yapılandırılması gerektiğinin bir göstergesidir.
Hakları ihlal edilen çocukların nasıl hissettiklerini fark eden gençlerin sorunun çözümüne yönelmeye başladıkları elde edilen bulgular arasındadır. Bu durum gerekli ortam
sağlandığında bireylerin çözüme yönelik önerilerinden, tespitlerinden, hareket etme güç
ve inançlardan yararlanılabileceğini göstermektedir. Bu da çocuk hak ve ihlalleri konusunda duyarlılık çalışmaları yürüten ilgililer ya da sivil toplum kuruluşu üyeleri açısından
göz önüne alınması gereken bir durumdur.
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ÖZET
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin çocuk hak ve ihlallerine ilişkin bakış açılarını tespit etmek hedeflenmiştir. Bu çalışma 2009- 2010 bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde yaratıcı drama seçmeli dersinde yürütülmüştür. Derste
temel yaratıcı drama çalışmaların ardından çocuk hakları ve ihlal alanlarına ilişkin konular ele alınmıştır. Yöntem olarak nitel araştırma; veri toplama aracı olarak gözlem, görüşme ve doküman analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin çocuk haklarına ilişkin görüşleri, çocuk haklarının tanımı ve ihlal alanları ile bunların yaşanma sebepleri ve önlenmesi amacıyla alınacak çözüm önerilerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda çocuk hakları çerçevesinde üniversite gençleriyle sahip oldukları dinamik güç ve yaratıcılıktan yararlanarak çalışmalar yapılabilir, bu amaçla yaratıcı drama yönteminden yararlanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, çocuk hakları ihlali, yaratıcı drama.
Giriş
İçinde bulunduğumuz çağ insanoğlunun yaşadığı en zor dönemlerinden biridir. Küreselleşme olgusu ve doğurduğu ekonomik, siyasi ve toplumsal sonuçlar dünyanın her
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köşesinde hissedilir olmuştur. Gittikçe yoksullaşan ülkeler, teknolojinin gelişimiyle gelen ekolojik sorunlar, bitmeyen savaşlar ve tüm bu değişimlerin bireylerin psikolojisindeki olumsuz yansıması, bu çağın karmaşık, bilinmez ve endişe verici karakterini oluşturmaktadır. Yaşanan bu sorunlar insanlar arası ilişkileri, toplumsal sorumluluk ve duyarlılıkları tartışılır hale getirmiştir. Bu tartışmalarda en çok konuşulanlardan biri de çocuklardır. Hem mağdur hem masum olan çocuklar, büyüklerin kötü oyunlarında ya bir araç
ya da bir kurban olmuşlardır. Oysaki geleceği geçmişin kirinden arındırmak, çocukları temiz ellerle büyütmekle mümkündür. Bu çağın insanı da çocukları bu kirlilikten koruyamadığı müddetçe sicilini temizleyemeyecektir. Bu yüzden başlamamız gereken ilk yer çocuk hakları alanıdır.
“Çocuk hakları” kavramı geniş anlamda toplumsal, felsefî, ahlâkî ve hukuksal boyutları içeren bir kavramdır. Felsefî ve toplumsal açıdan çocuk hakları, çocukların refahını sağlamaya dönük haklar, çocukları korumaya dönük haklar, bir yetişkinin sahip olduğu hakları da kapsayan yetişkin hakları ve çocukların ana-babalara karşı sahip oldukları haklar
olmak üzere dört ana başlık altında ele alınmaktadır. Doğal hukuk açısından çocuk hakları, çocuğun insan olması, aynı zamanda bakıma ve özene gereksinim duyması nedeniyle doğuştan sahip olduğu hakların tümüdür. Bu haklar, bütün çocuklara tanınması gereken ideal haklar listesini içerir. Bu ideal
liste çeşitli devletlerde değişik ölçülerde pratik değer kazanmıştır. Bununla birlikte bir
devlette yürürlükte bulunan hukuk açısından çocuk hakları ise kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde ayrıntıları ile düzenlenen, belirli bir yasal güvenceye ve özellikle de yargı
organlarınca gerçekleştirilecek koruma yollarına kavuşturulan haklardan oluşur. Bu haklar özel hukuk, sosyal hukuk, kamu hukuku ve uluslararası sözleşmelerde yer alan kuralların çocuklara tanıdığı hak ve sorumlulukların tümünü ifade eder (Akyüz, 2001).
Uluslararası sözleşmelerden en fazla sayıda devlet onayı almış, 1989 yılında imzalanan ve çocuk haklarının korunmasına ilişkin pek çok yenilik getiren çocuk hakları sözleşmesidir. Çocuk hakları sözleşmesi, çocukların geleceklerini etkileyen süreçlerde katılımlarını geliştirmeyi ve çocukları her türlü sömürü ve şiddete karşı korumayı amaçlayan idari, adli, eğitsel pek çok hakkı içinde barındırır (Brander ve arkadaşları 2008). Çocuk hakları sözleşmesi üç bölümden meydana gelir. Başlangıç bölümü, sözleşmenin dayandığı temel ilkelerden, birinci bölümü usulüne uygun olarak sözleşmeyi onaylayan devletlerin görevlerini düzenleyen esasa ilişkin kurallardan; ikinci ve üçüncü bölüm de sözleşmeye nasıl uyulacağı, nasıl denetleneceği, hangi şartlarda yürürlüğe gireceğini belirleyen uygulama maddelerinden oluşur. Bu maddeler, yaşama hakkı, koruyucu haklar, gelişme ve geliştirme hakkı, katılıma hakkı, eşitlikçi haklar olmak üzere beş kategoride toplanır (Doğan, 2002).
Çocuk hakları sözleşmesi, çocukların yararına atılmış büyük bir adım olsa da dünyanın pek çok bölgesinde bu hakların ihlal edildiği gözlenmektedir. Brander ve arkadaşlarına (2008) göre dünyada, beş yaşın altında 10 milyona yakın çocuk tedavi edilebilir has404 |
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talıklardan dolayı hayatını kaybetmekte, büyük bir bölümü kız çocuğu olmak üzere 100
milyon kadar çocuk okula gidememekte; yaklaşık 300 bin çocuk sıcak çatışma
içinde
yer almakta; 149 milyon çocuk yetersiz beslenmekte; her yıl 120.000 kadar kadının ve çocuğun ticareti yapılmaktadır. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 14–18 yaşları arasındaki kız
çocukları için fuhuş birinci gelir kaynağı olmakta, büyük şehirlerde binlerce çocuk sokakta ve binlercesi de yoksullukla baş başa yaşamaktadır.
Türkiye çocuk hakları sözleşmesini 1995 yılında imzalamış ancak bu sözleşme çerçevesinde taahhüt ettiği hedeflere ulaşamamıştır. Türkiye’de çocuk haklarının ihlaline ilişkin
sorunlar bazı ihlal alanlarında varlığını artırarak devam ettirmektedir. 2006 yılında tespit
edilen bu ihlaller; çocuk işçi ve suç işleyen çocuklarının sayısındaki artış; sokak çocuklarının varlığını sürdürmesi; koruma altındaki çocukların bakımı ve denetlenmesi sorunu;
yaşanmaya devam eden bebek ölümleri, çocukların beslenme bozukluklarıyla karşı karşıya kalması; özürlü çocukların bakım ve sosyal güvenlik sorunu; kız çocuklarıyla ilgili töre
sorunu, bireysel silahlanma ve çocuklara olan olumsuz etkisi olarak ifade edilebilir. Bunun
yanında çatışmalarda ölen çocuklar; kız çocuklarının okullaşma oranındaki düşüş; bölgeler arası eğitim kalitesi farkı; okulda ve ailede çocuğa karşı uygulanan şiddet; üstün yetenekli çocukların eğitilememesi; çocuk yoksulluğu; çocukların ağır ceza mahkemelerinde
yargılanması ve çocuk suçlarına ilişkin gerekli yasal düzenlemelerdeki eksiklik; çocukların cinsel istismarında yaygınlaşma; medyanın çocuk üzerindeki olumsuz etkisi ve çocuk
hakları eğitimin yaygınlaştırılmaması da belli başlı sorunlardandır (Çocuk Vakfı, 2006).
Çocuk hakları ihlallerine ilişkin artarak devam eden olumsuzluklar karşısında her bireye düşen sorumluluklar vardır. Bu sorumluluk öncelikle çocuk haklarını tanımak, gerekçelerini anlamak ile başlar. Devletler, Çocuk hakları sözleşmesinin 42’nci maddesinde belirtildiği üzere sözleşmenin maddelerinin çocuklar ve yetişkinlere yaygın biçimde
tanıtılması ve öğretilmesi yükümlülüğüyle bireysel sorumluluklarımızı paylaşmaktadır.
Çocuk hakları ve bu hakların ihlaline ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları paylaşmak da
araştırmacıların sorumluluğundadır.
Bu araştırmada öğrencilerin çocuk hak ve bu hakların ihlaline yönelik bakış açılarını
tespit etmek üzere yaratıcı drama yönteminden yararlanılmıştır. Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla, bireylerin bir yaşantıyı, olayı,
bir fikri, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği oyunsu süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılması olarak ifade edilir (San, 1998). Yaratıcı drama yoluyla öğrenciler, düşüncelerini irdeledikleri, grupla birlikte derinleştirdikleri ve yaşadıkça dönüştürdükleri bir süreçten geçerler. Yaratıcı dramanın öğrencilerin görüş ve duygularını sergileyebilecekleri imkânlar
sunması bu araştırma için uygun bir ortam sağlamaktadır. Bununla birlikte toplumda duyarlılıkları konusunda en çok tartışılan üniversite gençlerinin, toplumsal sorunların çözümü için dinamik bir güç olmaları ve geleceğin ebeveynleri olmaları, onların görüşlerini bilmeyi önemli kılmaktadır.
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Araştırmanın amacı ve önemi
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin çocuk hak ve ihlallerine ilişkin bakış açılarını,
yaratıcı drama yoluyla tespit etmek hedeflenmiştir. Bireylerin bakış açılarını tespit etmek,
çocuk haklarına ilişkin yaşanan olumsuzlukların ve önüne geçilemeyişinin nedenlerini anlamamızı sağlayabilir. Bu alanda yapılan yeterli sayıda araştırma olmaması, yapılan araştırmaların da sadece sonucu ortaya koyması ancak nedenlerini derinlemesine irdelememesi de bu araştırmayı önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmaya ait araştırma sorusu
şöyle ifade edilebilir: Üniversite gençlerinin çocuk hak ve ihlallerine bakış açıları nasıldır?”
Araştırmanın sınırlılıkları
Bu araştırma Hacettepe üniversitesinde okuyan sekiz farklı bölümden (psikoloji, ilköğretim matematik öğretmenliği, ilköğretim fen eğitimi, maden mühendisliği, jeoloji
mühendisliği ve Fransız dili ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan dili ve edebiyatı) gelen, yaratıcı drama seçmeli dersini alan 30 öğrenciyle yürütülmüştür. Konu çocuk
hakları ve ihlaliyle sınırlı olmakla birlikte, bu konunun ele alınarak incelendiği yöntem
yaratıcı drama yöntemidir. Araştırma 2009-2010 bahar döneminde drama atölyesinde 6
hafta süresince, çocuk hakları ihlalline ilişkin altı farklı konu (çocuk hakları; çocuk işçiler; çocuk ve savaş; kız çocuklarına yönelik şiddet ve baskı; çocuk hakları ihlallerini önleme) çerçevesinde ele alınmıştır.
Yöntem
Araştırmanın deseni
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemini kullanılmıştır. Nitel araştırma sosyal olguları
bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana çıkaran bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Araştırmanın desenini ise durum çalışması oluşturur. Durum çalışması; sınırlı, belirli bir durumun derinlemesine betimlenmesi ve analizidir. Durumlar bir odağı olan, betimsel ve keşfe dayalıdır. (Merriam, 2009). Durum çalışmasında önemli olan duruma ilişkin etkenleri, bütüncül bir yaklaşımla araştırmak ve ilgili durumdan nasıl
etkilendikleri ya da onu nasıl etkiledikleri üzerine odaklanmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005).
Bu araştırmada sözü edilen durum, var olan çocuk hakları ihlalleridir. Bireylerin çocuk haklarına bakışı bu hakların varlığını ve ihlallerin önlenmesini ya da yaşanmasını etkilemektedir.
Yaratıcı drama ise üniversite öğrencilerinin bu duruma ilişkin görüşlerini bütüncül, derinlemesine ve farklı açılardan anlamak, anlamlandırmak için bir ortam oluşturmaktadır.
Katılımcılar
Katılımcılar, Hacettepe Üniversitesi’nde psikoloji, ilköğretim matematik öğretmenliği,
ilköğretim fen eğitimi, maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve Fransız dili ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı, Amerikan dili ve edebiyatı bölümlerinde okuyan, yaş orta406 |
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laması 21 olan ve yaratıcı drama seçmeli dersini seçen 22 kız, 8 erkek olmak üzere 30 öğrenciden oluşmaktadır.
Araştırmacının rolü
Bu çalışmada araştırmacı aynı zamanda yaratıcı drama seçmeli dersini yürüten kişidir yani “lider”dir. Drama sürecinde lider, süreci tasarlayan, biçimlendiren, yöneten kişidir. Dramada sürece son noktayı koyan lider değil grup üyeleridir. Sürecin nasıl gelişeceğini ve nasıl sonlanacağını lider bilmez ancak sürece giden yollarda bir engel söz konusu
olduğunda yönlendirme işlevini yerine getirir (Adıgüzel, 2007).
Araştırma süreci
Öğrenciler; 12 hafta, 3’er saatten oluşan ders sürecinde ilk 6 hafta grubun iletişimini,
etkileşimini ve birbirlerini tanımalarını sağlayıcı, grup dinamiğini oluşturmaya dayalı iletişim, güven, tanışma ve doğaçlamanın kuralları, yaratıcı dramanın özelliklerine ilişkin
çalışmalar yapmışlar; son 6 hafta ise çocuk hakları ve ihlal alanlarına ilişkin konular ele
alınmıştır. Çocuk hak ve ihlallerine ilişkin uygulanan yaratıcı drama çalışmaları içeriği ve
kazanımları Tablo 1’de belirtildiği gibidir:
Tablo 1: Çocuk Hak ve İhlallerine İlişkin Yaratıcı Drama Dersi Çerçevesi
Hafta

İçerik

Kazanımlar

1. Hafta

Çocuk Olmak

Çocukların duygu, düşünce, ilgi ve ihtiyaç gibi çeşitli özelliklerinin
farkına varır.

2. Hafta

Çocuk Hakları

Çocuk haklarının gerekliliğinin farkına varır.
Çocuk Hakları Sözleşmesindeki maddeleri tanır.

3. Hafta

Çocuk İşçiler

Çocuk işçiliğinin olumsuz etkilerini fark eder.
Çocuk işçiliğiyle çocuk hakları ihlalleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

4. Hafta

Çocuk ve Savaş

Savaşın savaş koşullarında yaşayan çocuklar üzerindeki olumsuz
etkisinin farkına varır.
Savaş ile çocuk hakları ihlalleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

5. Hafta

Kız Çocuklarına
Yönelik Baskı ve
Şiddet

Kız çocuklarının maruz kaldığı zorla evlendirilme, okula
gidememe, cinsel istismar, töre gibi olguların farkına varır.
Kız çocuklarının yaşadıkları şiddet ve baskıyla çocuk hakları
ihlalleri arasındaki ilişkiyi fark eder.

6. Hafta

Çocuk Hakları
İhlallerini Önleme

Çocuk hakları ihlallerine karşı sahip olacağı meslekle ilişkili
çözümler üretir.

Veri toplama araçları ve veri toplama süreci
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak gözlem, görüşme ve doküman analizi kulYetişkin Bildirileri Kitabı
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lanılmıştır. Araştırmada kullanılacak dokümanlar; şirket kayıtları, mektuplar, gazete kupürleri, şiirler şarkılar, günlükler, otobiyografiler, tarihi belgeler gibi yazılı materyaller
ve film, fotoğraf, video gibi görsel materyaller ile çeşitli objelerden oluşabilir (Merriam,
2009). Bu araştırmada doküman olarak öğrencilerin tuttukları günlüklerden yararlanılmış, öğrencilerden 6 haftalık ders süreci öncesinde her hafta, o haftadaki atölye sürecinin
düşündürdükleri ve hissettirdiklerini günlüklerine aktarmalarını istenmiştir.6 hafta sonunda bu günlükler öğrencilerden toplanmıştır.
Araştırmada kullanılan diğer veri toplama aracı da gözlemdir. Burada tüm grup yapılandırılmamış gözlem yoluyla gözlemlenmiştir. Yapılandırılmamış gözlem ya da “katılımcı gözlem” araştırmacının ortama katıldığı, grubun bir parçası olduğu, standart bir gözlem aracı kullanılmayan, içinde bulunduğu grubu tanımlamayı amaçlayan gözlem türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Drama bir grup ve de liderden oluşan bir süreçtir. Bu araştırmada lider aynı zamanda araştırmacı bu sürecin öğelerinden biri, dışarıdan izleyen değil de içeriden onlarla birlikte süreci yaşayan kişidir.
Bir diğer veri toplama aracı da görüşmedir. Bu araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede sorular daha az yapılandırılmış, esnek
ve açık uçlu olarak düzenlenir ve görüşmeci görüşme esnasında kendisine rehberlik edecek geniş bir soru listesi oluşturur (Merriam, 2009). Odak grup görüşmesi ise 6–8 katılımcının yer aldığı, cevapların gruptaki bireylerin etkileşimi sonucu oluştuğu, bir konuyu odak alarak katılımcıların görüşlerini almayı amaçlayan, planlı bir tartışmalar serisidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Farklı
bölümlerden olmasına dikkat edilen 6 öğrenci ile ders süreci sonunda belirlenen görüşme
soruları çerçevesinde görüşme yapılmış; yine aynı öğrencilerin günlükleri analiz edilmek
üzere seçilmiştir. Burada, bulgular kısmında paylaşılacak görüşler sözü edilen öğrencilerin günlüklerinden ve odak grup görüşmesinde ifade ettiklerinden oluşacaktır.
Veri analizi süreci
Odak grup görüşmesine ait dokümanlar, gözlem notları ve öğrencilere ait günlükler
içerik analizi yöntemiyle incelenmiş; araştırma sorusu çerçevesinde elde edilen veriler
üzerinde kodlama yapılıp kodların ilgili olduğu temalar belirlenmiştir.
Bulgular
“Üniversite gençlerinin çocuk hak ve ihlallerine bakış açıları nasıldır?” araştırma sorusuna ilişkin bulgular:
Öğrencilerin çocuk hak ve ihlallerine ilişkin görüşleri dört alanda toplanmıştır. Bunlar:
1. Çocuk haklarının ne olduğuna ilişkin tanımlar
2. Çocuk hakları ihlal alanları
3. Çocuk hakları ihlallerinin yaşanma sebepleri
4. Çocuk hakları ihlallerini önlemek için alınacak çözüm önerileridir.
408 |
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Öğrenciler çocuk haklarını temel olarak iki biçimde betimlemişlerdir: “Çocuğun sahip olduğu özgür doğasının gereksinimi” ve “insan oldukları için sahip oldukları haklar”.
Bununla birlikte öğrenciler sıkça, uluslararası sözleşmelerin çocuk haklarını tanımlamada tek ölçü olamayacağını, hakların sözleşmeler demek olmadığını vurgulamışlardır. Bir
öğrenci bu görüşe ilişkin düşüncesini şöyle ifade etmiştir: “Çocuk hakları sadece yazılı kurallar değil her şeyden önce. Yazılı kurallar çok küçük bir kısmını oluşturuyor çocuk
haklarının (Katılımcı 1).”
Öğrencilerin çocuk haklarının en çok ihlal edildiği durumlara ilişkin görüşlerine ait
ifadeler Tablo 2’de verildiği gibidir:
Tablo 2: İhlal Alanlara İlişkin İfadeler
İhlal Alanları
Fiziksel ve sözel şiddete maruz kalmaları
• Okulda
• Evde
Niteliksiz eğitim almaları
• Tek tipleştirici
• Baskıcı
Kız çocukları ve baskı
• Zorla evlendirme
• Okula göndermeme
Medyada tarafından kullanılmaları
Büyük gibi davranmaya zorlanmaları
Özgürlüklerin kısıtlanması
• Oyun oynama
• Düşüncesini ifade etme
• Hayatına ilişkin karar alma
Sevgisizlik
Sınav sistemi ve sınavı kazanma baskısına maruz kalmaları
Yargılanmalarında yaşanan adaletsizlikler
Töre cinayetlerinin faili ya da kurbanları olmaları
Cinsel istismara uğramaları

Öğrencilerin çocuk haklarının ihlal edildiği alanlara ilişkin görüşlerinden biri onların
yeteri kadar sevilmedikleri yönündedir. Bir öğrenci bu görüşlerini, “Ailenin kaçıncı çocuğu olursa olsun, yaşadığı ortam ne olursa olsun hepsinin sevilmeye ihtiyacı var, güler
yüze, kollarının arasına alınmaya ihtiyacı var. Ben bunun göz ardı edildiğini düşünüyorum. Her şeyden önce onlara yeteri kadar sevgi gösterilmediğini düşünüyorum (Katılımcı
3).” cümleleriyle açıklamıştır. Bir başka öğrenci ise eğitimle ilgili haklarına vurgu yaparak,
“Okulda nitelikli eğitim alamayan okula gitmesine izin verilmeyen çocukların da hakları
ihlal ediliyor bence (Katılımcı 1) .” ifadesini kullanmıştır.
Yetişkin Bildirileri Kitabı

| 409

Öğrencilerin çocuk haklarının yaşanmasının sebeplerine ilişkin görüşlerine ilişkin
olarak başlıca sebepleri çocukların içinde bulunduğu kalabalık ve yoksul aileler, çocuk
suçlularına verilen yetersiz cezalar, bilinçsiz aileler, şiddet içeren televizyon programları, kapitalist sistem, eğitimsiz bireyler, bireylerin çözüm üretememesi, bireyler arasındaki
uzaklık ve ilgisizlik olarak değerlendirmişlerdir. Bununla birlikte çocuk hakları ihlallerine ilişkin sistem sorunu, bizden uzak yerlerde yaşanıyor ya da tek başımıza bir şey yapamayız diyerek sorumluluktan kaçıldığını belirtmişlerdir.
Bu görüşler öğrencilerden biri tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Bir evin içinde
15- 16 çocuk yaşarken hangi birini doyuracak, hangi birinin hem eğitim hakkını hem de
istediklerini verecek? Hepsi birden mümkün mü? Bence imkânsız (Katılımcı 5).”
Bir diğer örnekte öğrenci, bilinçsiz ebeveynler için şu ifadeleri kullanmıştır: “Çocuklara ne istediği ya da ne hissettiği sorulmuyor. Seni tarlaya yollayacağım ne düşünüyorsun demiyor; çünkü anne baba da öyle yetişmiş. Bu durumda çocuğunun ne hissedebileceğini bilmiyor, nelerden mahrum kaldığını da. Bilinçli olmayan aile faktörü çok önemli (Katılımcı 3).”
Öğrenciler, bireylerin birbirlerinden uzaklaştığı ve sorumluluktan kaçtığı yönünde görüş bildirmiş ve şu cümlelerle kendilerini ifade etmişlerdir: “Yaşanan ihlaller Doğu’da diyoruz. Sorunları kendimizden uzaklaştırıyoruz. Böylece sorumluluk almaktan kaçıyoruz
(Katılımcı 4).”, “Büyük şehirler insanı insandan çok uzaklaştırıyor, koparıyor. O yüzden
yaşanan sorunlardan, birbirimizden haberimiz yok. Bu yüzden bizden uzak, Doğu’daki
sorunları konuşuyoruz (Katılımcı 1).”
Öğrenciler çocuk haklarının ihlallerinin çözümüne ilişkin çeşitli konularda fikir beyan etmişlerdir. Çocuk haklarını tanımlarken sözleşmelerle ilgili görüşlerine paralel olarak uluslararası sözleşmelerin ya da altına imza atılan kuralların sorunları çözmede bir işlevi olmadığını ifade etmişlerdir. Benzer bir eleştiriyi de medyaya yöneltmişlerdir. Ünlüler tarafından yapılan bağışların, mesajlarla para toplanan programların, mağdur insanları konuk ederek ekranlarda ağlayanların insanların duygularını sömürmek, reklâm yapmak ya da izlenme oranlarını artırmak için yapıldığı ve bir çözüme yönelik olmadığını da
belirtmişlerdir. Alan uzmanlarının ya da bilim adamlarının ise halkın sorunlarından, halkı anlamaktan uzak olduğu daha ziyade onları küçümsediği, bu sebeple de çözüm içindeki yerlerini sorguladıklarını söylemişlerdir.
Öğrenciler çözüme yönelik çoğunlukla çaresizlik hissettiklerini de belirtmişlerdir. Yaşanan ihlallerin sebeplerini ortadan kaldırmanın güç oluşu, her yerde ve sürekli yaşanıyor
olması, toplumda yaşanan pek çok sorunla ilişkili olması nedeniyle çözüme yönelik karamsarlık beslediklerini ifade etmişlerdir. Bir öğrenci düşüncelerini şu cümlelerle açıklamıştır: “Her dersten biraz daha umutsuz çıkıyorum çünkü yapılabilecek çok şey yok (Katılımcı 2).”
Öğrenciler çözüm önerileri konusunda özellikle iki noktaya değinmişlerdir. Bunlar-
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dan biri bilinçlendirme projeleri diğeri ise yaratıcı dramadır. Öğrenciler çocuk haklarına ilişkin bilinçlendirme çalışmalarının çocuklar, ebeveynler, öğretmenler ve gücü elinde bulunduran bu sorunlardan haberdar olmayan zengin kesim için yapılması gerektiğini savunmuşlardır.
Öğrenciler çocuk haklarının ihlallerini önlemede yaratıcı dramanın bireylerin duyarlılıklarını artırmak için kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir. Yaratıcı dramanın kullanılabileceği durumları da şöyle sıralamışlardır:
• Halk eğitim merkezlerinde
• Zorunlu olarak ilköğretimden itibaren
• İnsan hakları ve vatandaşlık derslerinde
• Çocukları, hakları konusunda bilinçlendirmek için
• Zengin ve umursamaz üniversite gençliğine
Öğrenciler sorunların çözümüne ilişkin olarak sundukları diğer öneriler de şunlardır:
• Çocuk suçlarına ve çocuklara yönelik suç işleyenlere ilişkin gerekli yasal düzenlemeleri yapmak
• Çocukları sevmek ve bu sevgiyi göstermek
• Çocuklar için oyun alanları oluşturmak
Öğrenciler çocuk haklarının ihlallini önlemeye yönelik kendilerinin de içinde bulunduğu öneriler dile getirmişlerdir. Çocuklara iyi birer model olmak, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmak ve yakınlarındaki çocukların sorunlarından başlamak bu önerilerdendir.
Öğrenciler yapabileceklerine ilişkin sundukları önerileri şu cümlelerle dile getirmişlerdir:
“Vakıflar gerçekten çalışıyor. Vakıfların da önemi büyük çocuk hak ihlallerini önlemek
konusunda. Vakıflarla çalışabileceğimizi, çocuk esirgeme kurumu gibi yerleri ziyaret edebileceğimizi düşünüyorum (Katılımcı 2).” , “Sokakta mendil satan çocuklara bile iyi bile
davranmıyoruz. Çevremizdekilere böyle davranırsak uzaktakiler için ne yapabiliriz ki!
Gözümüzün önündeki sorunlarına bakalım önce. Sonra diğer sorunlara geçelim. Öncelikle yakınımızdaki çocukların sorunlarını çözmeye odaklanmalıyız (Katılımcı 5).”, “Çocuklar bir sıkıntı yaşadıklarında onların yanında olduğumuzu, onları seveceğimizi göstermemiz lazım. Bunu yaparsak eğer onların sahip olduğu diğer hakları da gözetebiliriz.
Buradan başlamak önemli bence (Katılımcı 3).”
Tartışma
Öğrencilerin, çocuk haklarını sözleşmelerle korunması taahhüt edilen kurallar olarak
görmeyip çocukların doğuştan sahip olduğu haklar olarak değerlendirmeleri, kuralların
varlığına ihtiyaç duymadan haklara saygı gösterilmesi gerektiği bilincine sahip olmaları
açısından önemlidir.
Öğrencilerin çocuk hak ihlallerini yalnızca fiziksel şiddet, töre gibi olgularla sınırlandırmayıp çocukların oyun oynama, nitelikli eğitim alma, düşüncelerini özgürce ifade edeYetişkin Bildirileri Kitabı
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bilme gibi alanlardaki haklarından söz etmeleri olumlu olarak görülebilir.
Öğrenciler genel olarak yaşanan çocuk hak ihlallerini bir sistem sorunu, çözülemeyecek ve tek başına mücadele edilemeyecek kadar büyük problemler olarak ifade etmişlerdir. Onların mücadele etme, çözüm üretme konusunda karamsarlık besledikleri söylenebilir. Bu durum çocuk hakları ihlallerini önlenebilmesi açısından düşündürücüdür.
Öğrencilerin kendilerinin de içinde bulunduğu çözüm önerileri üretmekte zorlandıkları ve büyük oranda sorunların çözümünü kendi dışlarında aradıkları söylenebilir. Bu,
toplumun çözüm hususunda görev almak konusunda eksikliğinin bir yansıması olarak
değerlendirilebilir. Bununla birlikte öğrencilerin zaman zaman kendilerini eleştirmekten,
yüzleşmekten kaçınmadıkları ifade edilebilir ancak bu duyguların onları çözüm sürecine
ne kadar yaklaştırdığı tartışılabilir.
Öğrencilerin çocuk haklarını korumada önemli mevkilerde olan yetişkinlere, bu hususta görevli pek çok kuruma, uluslararası girişimlere güvenmekte zorluk çektikleri söylenebilir. Bu, nedenleri sorgulanması gereken bir duruma işaret etmektedir.
Öneriler
Çocuk haklarını tanımak ve ihlallerin önüne geçmek için üniversite gençleriyle çalışmalar yapılabilir. Onların sahip olduğu dinamik güç ve yaratıcılıktan yararlanılabilir.
Gençler çocukluk ve yetişkinlik arasındaki dönemde yer alır. Bu onların kendi çocukluklarını daha kolay hatırlayarak çocukları anlayabildikleri aynı zamanda sorumluluk
alma ve eyleme geçme konusunda daha fazla etkiye sahip oldukları anlamına gelir. Bu dönemden yararlanıp onları çözüm sürecine dâhil etmek önemli bir adım olabilir.
Toplumsal duyarlılıkları sıkça tartışılan gençlere yüklenen olumsuz görüşleri aşmak,
onlara güvenmek ve sorumluluk almalarını sağlamak; onları kazanmak, toplumsal dayanışmaya dâhil etmek açısından oldukça önemlidir.
Gençlerin çocuk haklarının ihlalleri konusunda görüşlerini almak, gözlemlerini ve
tespitlerini dinlemek, önerilerine başvurmak önümüzü aydınlatmada bizlere yardımcı
olabilir.
Çocukların haklarını korumada yaşanan sorunları tespit etmede, bu sorunların önlenmesinde alınacak tedbir ve çözüm önerileri üretmede yaratıcı drama yönteminden yararlanılabilir. Aynı zamanda bireylerin olaylara, olgulara bakışlarını anlamlandırmada kullanılabilecek yöntemlerden biri olabilir. Öğrencilerin de belirttiği gibi yaratıcı drama özellikle toplumsal duyarlılık adına yapılan projelerde farkındalık sağlama amacıyla da kullanılabilir.
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ÖZET
Çocukluk dönemi; toplumun ekonomik, politik ve cinsel olguları açısından himaye
edilen, kendine özgü değerler ve kavramlar ile kuşatılmış, farklı bir kültürel dönemdir.
Sosyal kirlenme nedeni ile bu korunması gereken kültürel dönem giderek aşınmaktadır.
Yetişkinler; savaş, terör, yoksulluk, adaletsizlik ve çevre kirliliği gibi sorunlar ile güç de
olsa başa çıkabilmektedirler. Çocuklar ise bu sorunların farkında olmalarına karşın, güçsüz olmaları ve toplumsal rollerinin yetersizliği nedeni ile özel bir yaşam mücadelesi ile
karşı karşıya kalmaktadırlar. Sosyal çevre kirliliği, çocukların içinde yaşadıkları ve yetiştikleri sosyal çevrenin gün geçtikçe bozulması anlamına gelmektedir.
Bu çalışmada sosyal çevre kirliliğinin çocuklar üzerindeki etkileri; sosyal çevre kirliliğinin çocukların güvenli bir çevrede yaşama hakkını ihlal etme durumu; sosyal çevre kirliliğinin görünümleri ve çocuklarda sosyal çevre kirliliğinin etkilerini azaltmanın yolları tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal çevre kirliliği, güvenli çevre, çocuk.
Giriş
Bazı çocuklar diğerlerinden daha zekidir, bazıları daha çocukça ya da daha duyarlıdır.
Bazıları daha yeteneklidir. Bazıları ise kendine daha çok güvenir. Ancak tüm bu bireysel farklılıklar çocukluk döneminde paylaşılanların karşılaştırılmasında eksik kalır; yıllar
geçse de, toplumlar gelişse de çocukların özü değişmez. Çocuklar değer verilmek, kabul
görmek ve güvende olmak isterler. Çocuklar oynamak, eğlenmek, öğrenmek ve keşfetmek
isterler. Bu süreçte de yaşamlarında anlam bulmaya ve duygusal bağlar kurmaya ihtiyaç
duyarlar (Garbarino, 2008: 29).
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Çocukluğa dair değişmemesi gerektiği düşünülen bu temel kavramlar ve iyilik hali; yaşanılan toplumun ve ailenin sosyo-kültürel yapısı ile psikolojik refahına göre farklılaşmaktadır.
Bu çevrelerde çocuklara aktarılan/öğretilen mesajların ve kalıpların yapısı büyüme sürecini
etkilemektedir. Çünkü, bu çevrelerden bazıları iyi, bazıları kötü ve bozulmuş; bazıları sosyal
kuralları önde tutan, bazıları kaosları tetikleyen niteliktedir (Bowen ve Bowen, 1999: 322).
Bu nedenle yaşadıkları sosyal çevre çocuklar için her zaman arzu edilen iyilik halini
sunmayabilir. Fiziksel çevre kirlendiğinde ve kullanılmaz hale geldiğinde fiziksel çevre refahını kötüleştirdiği gibi; sosyal çevre de korku yaydığında ve yanlışlıklarla dolu olduğunda özellikle çocuklar ve gençler için zehir etkisi yaratabilmektedir. Zihinsel engelli olan ya
da kişilik gelişiminde sorunlar yaşayan çocuklar, gelişimsel dönemlerini tehdit eden sosyal çevre kirliliğine karşı daha da savunmasız olurlar (Jack, 2000: 706).
Sosyal kirlilik, çocukların ve gençlerin sosyal çevrelerindeki kirliliğin düzeyi ile belirlenir. Sosyal çevre kirliliği; çocukların kimliklerinin, yeteneklerinin, ahlak algılarının,
güven ve umutlarının gelişmesi ile okulda, ailede, işte ve genel olarak toplumda başarıya
ulaşma fikirlerinin oluşmasını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Fiziksel çevre kirliliğine benzer olarak, sosyal çevre kirliliği de uyuşturucu madde kullanımı ve buna benzer diğer yaşam biçimleri gibi kaçınılmaz ya da intihar, cinayete karışma gibi öldürücü olabilir.
Çocuklar bilerek ya da bilmeyerek sosyal çevre kirliliği nedeniyle aşağılık bir durumu yaşayabilirler. Gerçekte çocukların sosyal çevre kirliliğine dayalı olarak bu istenmeyen davranışlara karışması ya da bu davranışların mağduru olması; toplumda çocukların yaşamlarına dair “insanlık” erdemlerinin yok olmasının sonucudur (Garbarino, 2008: 29-30).
İnsan yaşamında korunması gereken bir dönem olarak çocukluğun niteliği gün geçtikçe bozulmaktadır. Sosyal çevre kirliliği, yeni yüzyılda büyüyen çocuklar için daha rahatsız edici bir durum ve üzerinde durulması gereken bir sorundur. Çocuklar için sosyal çevrenin bugün neden daha fazla kirlendiği tartışılmalıdır. Çocukluk, toplumun ekonomik, politik ve cinsel olguları açısından himaye edilen, kendine özgü değerler ve kavramlar ile kuşatılmış farklı bir gelişimsel dönemdir. Sosyal çevre kirliliği nedeni ile çocuklar tecavüz, suç, cinayet ve diğer çirkin toplumsal olaylar gibi, yetişkinlerin dünyasına ait
sorunların günümüzde daha erken farkına varmaktadırlar. Bu durum çocukluğun yitişi
olarak tanımlandığı gibi çocuklar için kirlenmiş bir sosyal çevreyi de açıklamaktadır. Çocuklar, kendi belirledikleri küçük amaçlar ve kişiselleştirdikleri olaylar ile sosyal çevrenin
içinde var olurlar. Ancak sosyal çevre yetişkinlerin sorunları ile kirlendiğinde, çocuklar
çocukluklarını yaşamadan birer yetişkin olduklarında bu sorunlar daha da içinden çıkılmaz hale gelir (Chneaulte, 2010: 1).
Çocuklar arasında, duygusal ve davranışsal sorunlar giderek artmaktadır. Bunun nedeni; sosyal çevre kirliliğinin, çocukların incinebilirliğini arttırması ve gelişim süreçlerine
olumsuz yansımasıdır. Örneğin daha doğumdan önce fetus sosyal kirlilik öğelerinden etkilenmekte; bebeklik ve çocukluk döneminde sosyal çevre kirleticilerinin etkisine ebeveynin ihmal ve istismarı da eklenince, gelişimsel dönemlerde farklı sorunlar yaşanmaktadır.
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Sevgi dolu bir çevrenin aile ve birey yaşamını destekleme düzeyi yükseldikçe, gelişimsel
dönemlerin sosyal çevre kirliliğinden zarar görme riski de azalmaktadır.
Sosyal ve kültürel çevre kirliliği, gıdalardaki pestisitlerin, sudaki kimyasalların, hava
kirliliğinin psikolojik karşılığı mıdır? Sosyal çevre kirliliği, çocukların yaşama karşı korku
ile bakmalarına, toplumdaki korku kültürü ile beslenen davranışları ve değerleri benimsemelerine neden olmaktadır. Ayrıca çocukların aile içinde ya da dışında yetişkinlerin
dünyasında kabul görmemeleri, yetişkinlerin kibirli davranışları ile karşılaşmaları, travmatik deneyimlere maruz kalmaları, yetişkin denetiminin olmaması ve olumlu rol modellerinin yetersizliği sosyal çevre kirliliğinin olumsuz etkilerine açık olmalarına neden
olur. Çocukların yaşadıkları bu duygular ve deneyimler; olumsuz ve yıkıcı medya mesajlarını içeren, okulda- komşuluk ilişkilerinde ve toplumda sosyal haklardan yoksun ilişkileri ifade eden materyalist bir kültürün gölgesinde ortaya çıkar (Garbarino, 2008: 30).
Çocuklar, yaşadıkları çevredeki fiziksel kirliliğe karşı duyarlı oldukları gibi, sosyal çevre kirliliğinden de oldukça fazla etkilenmektedirler. Örneğin, sosyal olarak kirlenmiş bir
çevrede yaşayan, duygusal olarak sorunları olan ve yaradılışları gereği incinebilir çocukların psikolojik astıma yakalanma sıklığı daha yüksektir. Küçük çocuklar en çok ebeveynleri ya da bakıcıları tarafından verilen bakımın kalitesine ilişkin tehditlere maruz kalırlarken, daha büyük yaştaki çocuklar/adölesanlar artık Türkçe’de de mall diye adlandırılan
büyük alış-veriş merkezlerindeki şiddet içeren video oyunları ya da internette pornografi
gibi toplumsal düzeydeki sosyal kirleticilerden zarar görmektedirler. Adölesanlar, genellikle çocukluktaki deneyimlerinden yararlanırlar. Böylece küçüklüklerinde psikolojik olarak
istismara uğramış ve sosyal haklardan yoksun bırakılmış olan gençlerin sosyal çevre kirliliği açısından daha çok risk altında oldukları belirtilmektedir (Bowen ve Bowen, 1999: 320).
Çocuklar; sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı ile farklı nitelikteki çevrelerde yaşamaktadırlar. Yaşanılan çevredeki fiziksel, kimyasal, psikolojik, biyolojik etkenler ile çocuklar savunmasız kalabilir ve hasta olabilirler. Sosyal çevre çocukların sağlığını etkileyerek,
davranışlarını belirler. Ebeveynler çocuklarını yetiştirirlerken, onların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri için yaşadıkları sosyal çevrenin belirlediği farklı olanakların yanı sıra risklerle de karşılaşırlar. Sosyal çevrenin bu etkisi “sosyal biyolojik etki” olarak adlandırılır.
Davranışlar üzerinde genetik faktörlerin yanı sıra ekonomik koşullar, sağlık ve eğitim
hizmetlerini içeren sosyal politikalar da etkilidir. Sosyal biyolojik etkiler; bir yandan yoksulluk, yetersiz ve dengesiz beslenme, kanserojen ürünlerin tüketimi gibi olumsuz koşulları, diğer yandan insan sağlığının iyileştirilmesi gibi olumlu yönleri de içerebilmektedir
(Chenaulte, 2010: 1-2).
Ailelerin ve bireylerin kaynaklarını etkileyen çeşitli çevresel faktörler, sosyal çevreyi oluşturmaktadır. Çevresel faktörler, karşılıklı etkileşimlerin kalitesi, içeriği ve genişliği ile ilişkili konulardır. Sosyal çevre; ekonomik, kültürel, özel, kamusal tüm kurumların
birbirleri ile etkileşimlerini belirleyen norm ve değerleri içerir. Ancak şiddet, yoksulluk
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ve ebeveynleri ile çocukları üzerindeki ekonomik baskılar, eşitsizlikler gibi sosyal kirleticiler aile ilişkilerini bozmakta, depresyon, ümitsizlik, yabancılaşma gibi sorunları artırmaktadır. Bu noktada sosyal çevre kirliliğine neden olan ve birbiri ile karşılıklı etkileşimde bulunarak etkisini artıran birçok faktör bir döngü ile Şekil 1’de açıklanmaktadır (Rubin ve diğerleri, 2007: 377).

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
-Düşük eğitim düzeyi
-Sınırlı çalışma seçenekleri
-Yetersiz güçlendirme
-Yetersiz gelir

OLUMSUZ ETKİYİ ARTIRAN FAKTÖRLER
-Yetersiz eğitim hizmetleri
-Yetersiz sağlık hizmetleri
-Sınırlı sosyal kapital

YAŞANILAN ÇEVREYİ SEÇME
-Sınırlı seçenek
-Yetersiz altyapı
-Yetersiz hizmet

RİSK FAKTÖRLERİ
DUYGUSAL
-Depresyon
-Kaygı
-Stres
SOSYAL
-Şiddet
-İstismar ve ihmal

KONUT KOŞULLARI
-Eski konutlar
-Kötü çevresel faktörler
-Kötü sosyal faktörler

-Artan kirlilik
-Artan stres

Şekil 1. Sosyal Çevre Kirliliğine Neden Olan Faktörler (Rubin ve diğerleri, 2007: 379 uyarlanmıştır)

Çocuk ve sosyal çevre kirliliğine ekolojik yaklaşım
Yaşanılan çevrenin niteliği sosyal çevre kirliliğinin düzeyini ve şiddetini belirlemektedir. Çoğunlukla sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bir çevrede yaşadıkları düşünülen çocukların sosyal çevre kirliliğinin etkilerine daha açık oldukları belirtilmektedir. Bu
dezavantajlı grubun genel olarak yaşadıkları çevreye ve yaşamlarına dair bazı ortak yönleri paylaştıkları gözlenmektedir:
Finansal kaynakları sınırlıdır (yaşayacakları çevreyi seçebilmek için sınırlı seçeneklere sahiptirler).
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Eğitim hizmetlerinden sınırlı düzeyde yararlanırlar, bilgi ve anlatım deneyimleri yetersizdir. Bu nedenle de işgücü piyasasındaki olanaklardan yararlanamazlar. Kalifiye işgücü oranı düşük, işsizlik oranı yüksektir.
Sosyal iletişim ağları ve sosyal destek sistemleri yetersizdir.
Toplumsal destek sistemlerinden ve sosyal kaynaklardan yararlanma düzeyleri düşüktür.
Genel olarak otoriteden korkarlar ve güvenmezler (Rubin ve diğerleri, 2007: 378).
Hem fiziksel hem de sosyal çevredeki riskler ve kirleticiler çocukların psikolojik ve fiziksel sağlıklarını doğrudan etkilemektedir. Aynı zamanda bu riskler ve kirleticilerin etkileri çocukları saran yakın ve uzak çevrelerde farklı biçimlerde ve görünümlerde ortaya
çıkmaktadır. Sosyal çevre kirliliğinin çocuklar üzerindeki etkilerini açıklamada kullanılan en önemli yaklaşımlardan biri ekolojik modeldir (Jack, 2000: 704; Rubin ve diğerleri,
2007: 377; Bronfenbrenner, 2010).
Ekolojik modele göre; çocuğun gelişimini, çocuğun etkileşimde bulunduğu yetişkinler ve akranlar ile aile çevresi, okul, toplum, kültür ve sosyal yapı belirlemektedir. Ekolojik modeldeki her çevre çocuk üzerinde kendi etkisini oluşturur ve bu etkiyi daha büyük
çevreye yansıtarak kombine/birleşik bir etki ortaya çıkmasına neden olur. Bu süreç çocuğun gelişimsel yörüngesini belirler.
Ekolojik model, bir varlık olarak çocuğun (krono sistem) kendisi ile başlar ve öncelikli olarak çocuğun gelişme sürecine odaklanır. Mikro sistem/yakın çevre; çocuğun kavramsal, zihinsel ve motor gelişimini doğrudan etkiler. Ebeveynler, bakıcılar ve arkadaşlar
ile etkileşimin gerçekleştiği mikro sistemde aile bireyleri ve komşular çocuğun gelişimsel sürecini belirlerken; çocuklar da ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda aile kararlarına
yön verebilir. Sevgi dolu bir aile çevresi çocukların yaşamını desteklemekte, sosyal çevre
kirliliğinden zarar görme riskini de azaltmaktadır. Aile içinde depresyon, kaygı, kızgınlık
gibi olumsuz duyguların çocuklara daha hızlı aktarıldığı belirtilmektedir. Ailedeki sosyal
kirliliğin bu etkisi, çocukların sağlıklı gelişimini kısıtlayan önemli bir faktördür (Şekil 2).
Ekolojik modelde ikinci düzeyde; çocuğun ailesini çevreleyen, aile ve toplum arasındaki bağları içeren mezo sistem yer almaktadır. Ailenin okul, komşular, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ya da özel sektör kuruluşları ile ilişkileri, çocukların akranları ile
etkileşimi mezo sistemde gerçekleşir. Komşular ve yakın çevrede yaşayan bireyler kültür
ve yaşam biçiminin şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Yoksul semtlerde ilk olarak çok sayıda alkollü içki ve fast-food yiyecek satan büfeler, halka açık tuvaletler, eski konutlar vb. gibi fiziksel sağlığı tehdit eden görüntüler dikkati çekmektedir. Diğer yandan
bu semtlerde şiddet günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Semt sakinleri arasında
korku yaratan zorba grupların bulunması da çocukların dışarıda güvenli bir şekilde oynamasını engelleyerek, zamanlarını daha çok evde televizyon izleyerek geçirmeye zorlar.
Böylece mezo sistemdeki yoksulluk, çevrenin hem fiziksel hem de sosyal boyutlarının belirlenmesinde önemli hale gelir. Chicago’da 1980 ve 1986 yılları arasında yapılan bir araştırmada, çocuk istismar oranının komşular arasında sosyal bağlılığın az olduğu semtlerde, komşular arasında daha bağlı ilişkilerin bulunduğu semtlere göre 3 kat daha fazla olYetişkin Bildirileri Kitabı

| 421

duğu belirlenmiştir. Ayrıca olumlu komşuluk ilişkilerinin yaşandığı bir çevrede yaşayan
9 yaşındaki çocuklarda saldırgan ve şiddet içeren davranışların görülme sıklığı %15 iken,
olumsuz komşuluk ilişkilerinin belirlendiği bir çevrede yaşayan çocuklarda bu istenmeyen davranışların görülme sıklığı % 60 oranındadır.
Mezo sistemi çevreleyen ekso sistemde ilişkilerin yapısı, ebeveynin çalışma yaşamından; parklar, kütüphaneler, hükümetin hizmetleri gibi toplumsal olanaklardan etkilenmektedir. Makro sistem; savaşlar, ekonomik dalgalanmalar, tarihsel olaylar kadar din,
kültür ve ırk gibi konuların tartışıldığı çevredir. Toplumsal kurallar, inançlar, değerler
makro sistemde şekillenir. Ekolojik model çoğunlukla yukarıdan aşağıya doğru hiyerarşik bir yapı ile toplum, okul, aile ve çocuk arasındaki etkileşimi belirler (Şekil 2) (Bronfenbrenner, 2010; National Academy for Parenting Practitioners, 2010).
Çocuk/krono
Çocuk
/ Krono
sistem
sistem
Mikro sistem

Mikro sistem

Mezo sistem

Mezo sistem

Ekso
sistem

Ekso sistem

Makro sistem

Makro sistem

Şekil 2. Sosyal Çevre Kirliliğinin Çocuk Üzerindeki Etkilerini Açıklayan Ekolojik Model
(Bronfenbrenner, 2010 uyarlanmıştır)

Günümüzde 40-50 yıl öncesine göre çocukların ve gençlerin karşı karşıya olduğu sorunlar değişmiştir. Uyuşturucu, silahlı çatışma ve suç oranlarındaki artış gibi köklü sosyal
kirlenme farklılıkları dikkati çekmektedir. UNICEF tahminlerine göre bugün Dünya’da
sekiz yüz milyon çocuğun kötü beslendiği, en az iki milyon çocuğun fuhuşa itildiği, seksen milyon çocuğun ailesi tarafından terk edildiği, yüz binlerce çocuğun uyuşturucu bağımlısı olduğu ya da sokaklarda uyuşturucu sattığı belirtilmektedir. Türkiye’de ise yaklaşık 9 milyon çocuğun yoksulluk sınırının altında yaşadığı, 500 bin kadar sokakta yaşayan çocuğun bulunduğu, 6-14 yaşları arasında 1 milyon çocuğun çalıştığı ve bu çocukların %30’unun okula gitmediği, her gün 3 bin çocuk ya da gencin sigaraya başladığı, genel suçlar içinde çocuk suçlarının %5 oranında olduğu, özellikle göç alan büyük kentlerde
çocuk suç oranlarının son yıllarda arttığı açıklanmaktadır (TÜİK, 2004; UNICEF, 2009).
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Günümüzde AIDS ve Hepatit C gibi bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması çocukların ve
gençlerin güvenlik duygularının zedelenmesine neden olmaktadır. Ayrıca sosyal çevre kirleticilerinin yanı sıra ebeveynleri tarafından terk edilme korkusu, ebeveynlerinin boşanması
nedeni ile güvensizlik hissetme ve gelecek kaygısı, ebeveyn desteğinin yetersizliği ve çocukla birlikte geçirilen zamanın azlığı sosyal çevre kirliliğinin ortaya çıkardığı olumsuz etkileri pekiştiren bir başka boyuttur (Garbarino, 1998a: 28; Hablemitoğlu ve Özmete, 2004: 30).
Ayrıca aile içindeki ve toplumdaki şiddet en önemli sosyal çevre kirleticilerinden biri olarak ortaya çıkar. Şiddet olaylarının ve özellikle şiddet içeren televizyon programlarının psikolojik ve duygusal incinebilirlik riski olan çocukları çok daha fazla etkilediği belirtilmektedir. Çocukların evde ya da evin dışında karşılaştıkları şiddetin/istismarın (i) fiziksel, (ii)
cinsel, (iii) duygusal, (iv) ekonomik ve (v) ihmal boyutları vardır (Koç, 2007: 169) (Şekil 3):

Fiziksel şiddet / istismar: İtaati sağlama ya da
cezalandırma amacı ile çocuğun bedenine iz bırakacak
şekilde şiddet uygulama ve zarar vermedir

Cinsel şiddet / istismar: Çocuğun izni olsun ya da olmasın
sözle ya da fiziksel olarak cinsel tacizde bulunmaktır.

Ekonomik şiddet / istismar: Çocuğun gelişimini
engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde düşük ücretli işgücü
olarak çalıştırılmasıdır.

İhmal: Çocuğa beslenme, barınma, giyim, hijyen, güvenlik,
oyun, eğitim ve sağlık hizmetlerini sağlamayı reddetme ya
da yerine getirmemedir.

Duygusal şiddet / istismar: Çocuğun iç görüşünü ve
duygusal bütünlüğünü bozan her türlü eylem ya da
eylemsizliktir.
Şekil 3. Çocuklara Yönelik Şiddetin/İstismarın Boyutları (Koç, 2007: 169)

Bu sözü edilen şiddet ve istismar biçimlerinin çocuklar tarafından algılanan üç “karanlık arka planı” vardır (Şekil 4). Çocuklar ve aileler için şiddete ilişkin karanlık arka
planların oluşmasını ve sosyal çevre kirliliğinin artmasını, televizyon ile buna son yıllarda
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eklenen internet gibi diğer iletişim teknolojileri kolaylaştırmaktadır. Televizyonun insan
ilişkilerinde şiddete ilişkin mesajları aktarma ve geçerli kılma rolü vardır. Yapılan birçok
çalışma, bu konuda hiç yanılma payı olmadığını ortaya koymaktadır. Televizyonun diğer
etkileri ailedeki ve toplumdaki sosyal etkileşimi engellemesi, toplumdaki sosyo-ekonomik eşitsizliklerin farkındalığını artırması şeklinde gerçekleşir. İletişim teknolojileri çocukların ve gençlerin sosyal çevresini değiştirir ve biçimlendirir. Bu değişim aile içi etkileşimi azaltmakta çocuğun kişiliğini ve davranışlarını belirlemektedir.

Snowden karanlığı
Bu algı, şiddetin insan vücuduna uygulandığında yarattığı etki ile açıklanır. Çocuklar,
gerçekte güçlü ve dayanıklı görünen insan vücudunun incinebilir ve zarar verilebilir
olduğunun farkına varırlar. Böylece çocuğun insana ve insan yaşamına ilişkin algısı tamamen değişir. Bu farkındalık çocuk açısından sarsıcıdır (Joseph, 1996).

Dantrell karanlığı
Çocuklara ve gençlere yetişkinlerin gücüne ve yeterliliğine ilişkin iletilen mesajları açıklar.
Bu nedenle yetişkinlerin çocukları koruma kapasitelerini ve koruma arzularını göstermeleri gerekir (Garbarino, 2000: 17)

Milgram karanlığı
Çocuğun şiddeti, şiddeti uygulayan ile kendisi arasında bir sır olduğunu düşünmesidir.
Çocuk bu sırrı açıkladığında, şiddetin kendi ölümüne bile neden olabileceğine inanır.
Örneğin aile içi cinsel taciz ve şiddet olaylarının gizli kalması bu arka plana dayanır. Garbarino, 1998b: 360).
Şekil 4. Çocuklara Yönelik Şiddetin/İstismarın Çocukların Algıladığı Arka Planları

Böylece toplumun yapısı da değişmektedir. Özellikle televizyonun sosyal çevre kirliliğini artıran bu etkileri, çocuğun yetişkinin himayesinden ve kontrolünden çıkmasına neden olmaktadır. Böylece televizyon, internet ve filmler aracılığı ile iletilen baskın kültür
sosyal çevre kirliliğinin etkilerini artırmaktadır (Garbarino, 1994).
Sosyal çevre kirliliğinde etkili olan riskler ve koruyucu faktörler
Ekolojik modelde sözü edilen düzeylerde çevresel faktörlerin çeşitliliği nedeni ile karmaşık ve birbirine tetikleyen bir yapı ile ortaya çıkan risk faktörlerinden çocukların korunması önemlidir. Bu nedenle anti-sosyal davranışlar, başarının düşmesi, mental sağlığın bozulması ve çocuk istismarı gibi olumsuz gelişimsel çıktılara neden olan risk faktörleri ile koruyucu faktörlerin bir arada incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece çocukların sosyal çevredeki kirleticilerin etkilerinden daha az zarar görmelerini sağlamak
mümkün olacaktır. Şekil 3’de çocuk, aile ve çevre düzeyinde sosyal çevre kirliliğine ilişkin
riskler ve koruyucu faktörler açıklanmaktadır (National Academy for Parenting Practitioners, 2010; National Adoption Information Clearinghouse, 2010).
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Ekolojik
Düzey

Bireysel/
Çocuk

Aile

Sosyal/
çevresel

Risk faktörleri

Koruyucu faktörler

*Düşük doğum ağırlığı
*Kişilik: aşırı heyecanlı olma ya da rahat
iletişim kuramama
*Fiziksel/kavramsal/duygusal olarak engelli
olma
*Ciddi hastalıklar
*Çocuklukta travma geçirme
*Anti-sosyal akran grubu
*Yaş
*Saldırgan davranışlar ve dikkat bozukluğu

*Sağlığı iyileştirme ve geliştirme
*Yüksek ya da ortalama zeka düzeyi
için çalışma yapma
*Hobi ve ilgileri geliştirme
*İyi akran ilişkileri kurma
*Kişilik faktörleri:
Yüksek öz-saygı
İyi sosyal beceriler
İç denetim odağı
Başarılı başa çıkma yöntemlerini
öğrenme
İyi karakter özellikleri

*Ebeveynin kişilik faktörleri:
Dış denetim odağı
Ani davranışları kontrol etmedeki zayıflık
Depresyon/endişe
Hayal kırıklığına karşı düşük tolerans
Güvensizlik duygusu ve düşük öz-saygı
Dürüst olmama
*Ebeveynleri ile güvenli olmayan bağlanma
*Çocuklukta istismara maruz kalma
*Ebeveynler arasındaki çatışma ve aile içi
şiddet
*Aile yapısı
*Tek ebeveynli aileler
*Çok çocuklu olma
*Sosyal izolasyon ve destek yetersizliği
*Ebeveynin psiko-patolojik durumu
*Boşanma
*Yüksek stres
*Ebeveyn çocuk arasındaki zayıf iletişim
*Yaş
*Çocuklara karşı olumsuz davranışlar
*Çocuk gelişimi hakkında yetersiz bilgi ve
beklentiler
*Düşük sosyo-ekonomik düzey
*Stresli yaşam olayları
*Sosyal desteğin yetersizliği
*Çocuk bakımı ve sosyal hizmetlerdeki
yetersizlik
*Ebeveynin çalışmaması
*Evsizlik
*Sosyal izolasyon
*Ayrımcılığa maruz kalma
*Yetersiz okul koşulları
*Yetersiz konut koşulları
*Fiziksel ve sosyal çevre kirliliğine maruz
kalma
*Tehlikeli olaylar
*Komşuluk
*Toplumsal şiddet

*Güvenli bağlanma
*Ebeveyn çocuk arasında sıcak
ilişkiler
*Destekleyici aile çevresi
*Aile kuralları
*Ebeveynin gözlemi ve izlemesi
*Aile desteğinin genişlemesi ve
çocuk bakımına katkının artması
*Çocukla dengeli ilişkiler ve iletişim
*Ebeveynin gelişmiş başa çıkma
becerileri
*Yardımcı sosyal davranışlara ilişkin
aile desteğini geliştirme
*Ebeveynin yüksek eğitim düzeyi

*Orta sosyo-ekonomik düzeyden
yüksek sosyo-ekonomik düzeye
geçmede olanak sağlama
*Sağlık hizmetlerine ve sosyal
hizmetlere erişme
*Ebeveynin sürekli bir işe sahip
olması
*Yeterli konut koşullarının
sağlanması
*İyi konut koşulları
*Aile dışında destekleyici
yetişkinlerin bulunması

Şekil 3. Sosyal Çevre Kirliliğinde Etkili Olan Riskler ve Koruyucu Faktörler (National Academy for Parenting Practitioners, 2010; National Adoption Information Clearinghouse, 2010).
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Sonuç
Yirminci yüzyılın başlarına kadar pek çok batı ülkesinde çocuklar şimdi çok erken
diye düşünülen yaşlarda çalışmaya başladılar. Bugün bile dünyada, çocukların genellikle fiziksel olarak güç koşullar altında (örneğin kömür madenlerinde) tam zamanlı olarak
çalıştırıldıkları birçok ülke bulunmaktadır. Gerçekte çocukların kendilerine özgü hakları olduğu düşüncesi, çocukların güvenli bir çevrede yaşama ihtiyacı ve çocuk işgücünün
kullanımının etik açıdan çirkin bir uygulama olduğu anlayışı oldukça yeni gelişmelerdir.
Çocuklar farklı kültürlerde yaşasalar bile çocukların çocuk olduğunun bilinci ile ortak sorunlar paylaştıklarının farkında olmak gereklidir. Bu noktada Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuklar için yapılandırıcı bir eğitim anlayışı ile çocukların özne oluşuna katkı
sunması bakımından dört temel hak ve özgürlük üzerinde durmaktadır. Bunlar;
• Yaşama hakkı: Temiz su, yeterli ve dengeli beslenme, barınma, sağlık hizmetlerine
erişme
• Gelişme hakkı: Oyun ve eğitim hakkı
• Korunma hakkı: Sevgi ve ilgi görme; tehlikelerden, hastalıklardan, savaşlardan korunma; fırsat eşitliği
• Katılım hakkı: Kimlik, milliyet, inanç ve ifade özgürlüğü
Bu haklar, dünyanın dört köşesinde yaşayan çocukların ve ailelerin birbirinden farklı
yaşamları olsa da daha eşit, kaliteli, ve çocukluğun korunduğu bir yaşamı inşa ederek sürdürmeyi hedeflemektedir. Sadece çocukların gerçeklerine odaklanarak, bu yönüyle farklı toplumlarda çocukluk gerçeğinin bireysel ve kurumsal açıdan nasıl yapılandırılması gerektiğinin altını çizmektedir.
Günümüzde çocukluk döneminin bilinenden ve genel geçer yargılarda belirtilenden
daha uzun olduğu fark edilmiştir. Bu nedenle gelişmiş toplumlarda anne ve baba tutumları daha çok çocuk merkezli hale gelmiştir. Ancak çocuk merkezli bir ailede ya da toplumda tüm çocukların ebeveynlerinden ve diğer yetişkinlerden her zaman sevgi ve özen
gördükleri düşünülemez. Çünkü birçok toplumda modernleşme gerçekleşse de çocuklara
yönelik fiziksel ve cinsel istismar vakalarında bir düşüş gözlenmemektedir. Aksine gelişmiş toplumlarda endüstrileşme ve modernleşmenin bir sonucu olarak yaşanan değişimler
nedeniyle çocukluğun kendine özgü konumunu yitiriyor olması dikkati çekmektedir. Çok
küçük çocukların bile yetişkinler ile aynı televizyon programını izleyebilmeleri, çocukların yetişkin dünyası hakkında çok fazla istenmeyen bilgiye sahip olmalarına ve bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Çünkü önemsiz programlar olsa bile çocuklar için televizyon izlemenin düşük düzeyli entelektüel bir etkinlik olmadığı; çocukların gördüklerini gündelik yaşamlarındaki anlam sistemleri ile ilişkilendirerek okudukları (medya okur-yazarlığı), bu nedenle televizyonda gördükleri şiddet eylemlerini uygulama eğilimi gösterdikleri
belirtilmektedir (Giddens, 2008:215). Gerçekte yaşama dair bütün kodlar medyanın üretim süzgecinden geçerek kitlelere ulaşmakta; medya tüketim alışkanlıklarından zihinsel
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kalıplara varıncaya kadar en belirleyici faktör olmakta; bütün bunları bir eğlence formatı
içinde 12-13 yaşındaki bir çocuğun zeka seviyesini esas alarak yapmaktadır. Böylece tüm
yaş gruplarını hakimiyeti altına almaktadır. Ancak medyanın bu gücü en savunmasız kesimi çocuklar oluşturmaktadır.
Çocuğun sağlığı ve gelişmesi üzerinde aile, arkadaşlar, din, okul, yaşanılan yer, toplum, medya, kamu politikaları açısından farklı düzeylerde etkileri olan sosyal çevre kirleticilerine karşı ulusal hükümetler, toplum, aile ve sosyal çevre düzeyinde kapsamlı bir
mücadele gerektiği açıktır. Ulusal hükümet düzeyinde; çocuk bakımı, anne-çocuk sağlığı,
çalışma koşulları gibi sosyal hakların sağlanması, ebeveynlerin çocuklarına yatırım yapmalarını sağlayacak kaynakların genişletilmesi, terörist saldırıların yarattığı korku ve stresin çocukların sağlığını ve gelişmesini etkilemesi önemle üzerinde durulması gereken konulardır. Ebeveyn olma ile sağlıklı bir yaşamın ve çocukların davranışlarını olumlu yönde etkileyen değerlerin desteklenmesi; çocukların güvenli bir yaşam çevresinde yetişmeleri için okuldaki eğitim programları ve sosyal örgütlenme ile destek olunması gerekmektedir (Chenaulte, 2010).
Aile düzeyinde ebeveyn davranışlarını, değerlerini ve çocuğun gelişimine yapılan yatırımı aile kaynaklarının miktar ve şeklinin etkilediği dikkate alınmalıdır. Sosyal olarak
sürekli kirlenen bir çevrede çocukların güçlenmesini sağlamanın yolu, çocukların insan
haklarının dikkate alınmasına dayanır. Bu nedenle, çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sosyal çevre kirliliğinden korunmaya yönelik tüm çabaların insan hakları yaklaşımı
ile yönlendirilmesi gerekmektedir.
Sosyal çevre kirliliğinin etkilerinden çocukları korumak için, koruyucu ve destekleyici; yaşam kalitesi koşullarının güvence altında olduğu; çocuğun varlığına değer verilen
bir sosyal çevrenin; fiziksel ve sosyal açıdan çocuklar için yeterli konut koşullarının; çalışan ebeveynler, yoksul ve tek ebeveynli aileler için toplumsal destek mekanizmalarının
sağlanması; tüm bunlara yönelik uzun dönemli uygulanabilir kamu politikalarının yaşama geçirilmesi gereklidir.
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ÇOCUĞUN GÜZEL BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI
Serkan ÖZDEN
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Su Ürünleri Fakültesi

ÖZET
İnsanın ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olan çevre korunmalıdır. Çevreye karşı sorumluluklar yerine getirilmezse gelecekte orada yaşayacak canlıların yaşama hakkı
elinden alınmış olur. Teknolojik gelişmeler insan hayatına pek çok kolaylıklar getirmesinin yanında çevre kirliliğini her geçen gün arttırmaktadır. Hava, su ve toprakta katı, sıvı
ve gaz hâlinde çeşitli kirleticiler birikmekte ve bu da çevre kirliliği yaratmaktadır.
Bugün her birey çevreye karşı sorumludur; çünkü çevre gelecek nesillerin de yaşamaya hak sahibi olduğu yerdir. Çocukların sağlıklı bir çevrede yaşama hakları vardır ve bu
haklarını kullanmalarını sağlamakla yükümlü olanların üstlerine düşen görevler bulunmaktadır.
Çalışmada, çocuğun güzel ve temiz bir çevrede yaşama hakkından yola çıkılarak yapılması gerekenler ve kaynakların daha verimli kullanılması üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, çevre, yaşama hakkı.
Giriş
İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı
etkileşim içinde oldukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama çevre denir. Başka bir deyişle çevre, insanların ortak varlığını oluşturan değerler bütünüdür. İnsan doğumundan itibaren çevresiyle etkileşim içerisindedir. Bu etkileşim yaşamı için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Fakat aşırı tüketim ve yanlış kullanım sonucu zamanla kendisini yenileyebilme özelliği olan doğanın bozulması söz konusu olmuştur.
Çevre sorunları: Çevre kirlenmesi, yeryüzündeki çevre dengesine kısa veya uzun vadede zarar veren maddelerin veya enerjinin suya, toprağa ya da havaya bırakılmasıdır.
Kirleticiler çevreye doğrudan zarar verebilecekleri gibi besin ağının etkisiyle dolaylı olarak küçük bozulmalar şeklinde de zararları olabilir. Bu yüzden çevre kirlenmesi küresel
sorunlara sebep olan ve vakit geçirmeden önlem alınarak mücadele edilmesi gereken bir
olgudur.
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Bugün dünyanın her hangi bir yerinde canlı varlıkların dengesi bozuluyorsa yani üreme miktarı tahrip olandan az ise ve oradaki canlı varlıklar zorlanıyor ise orada çevre sorunu var demektir. Dünya 20. yüzyıldan itibaren pek çok çevre sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Bunlar aşağıdaki şeklinde sıralanabilir.
1) Sanayi, tarım, enerji, ulaştırma ve turizm gibi ekonomik sektörlerden kaynaklanan
çevre sorunları.
2) Nüfus, göç ve kentleşme hareketlerine bağlı olarak altyapı eksikliklerinden ortaya
çıkan çevre sorunları.
3) Doğal kaynakların doğru ve yerinde kullanılmaması sonucu ortaya çıkan çevre sorunları.
4) Küresel çevre sorunları.
Günümüzde dünya ölçeğinde dikkati çeken başlıca çevre sorunu örnekleri; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, nükleer kirlilik, yeşil alan kaybı, ozon
tabakasının delinmesi, biyolojik çeşitliliğin azalması, çölleşme, asit yağmurları, kimyasal
kirlilik, sera etkisi, zehirli atıklar ve benzeridir.
Hızla artan dünya nüfusu, sağlıksız kentleşme, plansız endüstrileşme, nükleer denemeler, belirli süreçlerde ortaya çıkan savaşlar, verimi arttırmak için kullanılan tarım ilaçları ve yapay gübreler, deterjan vb. rahat yaşamı sağlayan kimyasal maddeler giderek çevreyi kirletmeye başlamış, bunun sonucu olarak da büyük oranda kirlenen hava, su ve toprak, canlılar için zararlı boyutlara ulaşmış; yaşamı etkileyen ve çeşitli hastalıklara neden
olan belli başlı tehlike kaynakları durumuna gelmiştir. Türkiye’de çevre sorunları ilk kez
Haliç’in kirlenmesi ile dikkatleri çekmeye başlamış, İzmir Körfezi kirliliği, İzmit Körfezi
kirliliği, Ankara’nın hava kirliliği, Türk kıyılarına vuran variller, nehir ve göllerde başlayan kirlenme önemli kirlilik örneklerini oluşturmuştur.
Çevre Hakkı: Çevre hakkı konusunda ilk olarak 5-16 Haziran 1972’de Stockholm Konferansı ve Rio Çevre Sözleşmeleri ile dünya çapında kararlar alınmaya başlandı. Çevre hakkının ilk dile getirildiği toplantı Stockholm Konferansı olmuştur. Bu konferansta kabul edilen
bildirinin ilk maddesinde “İnsan, onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren, nitelikli bir
çevrede, özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları temel hakkına sahiptir” ilkesi yer almıştır.
Bu ilkenin önemi ilk kez bir bildiride sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ifade edilmesidir.
Çocukların güzel ve temiz bir çevrede yaşaması için, toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı kalıcı ve olumlu davranış değişikliklerinin kazandırılması ve doğal, tarihi, kültürel, sosyal değerlerin korunması, çevre sorunlarının çözümünde aktif katkıların sağlanması yani çevre eğitiminin ciddi şekilde ele alınıp uygulanması gereklidir.
Bilindiği üzere 1982 anayasasının 56. maddesinde ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve milletin ödevidir’ denilmektedir. Buna paralel olarak çıkar430 |
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tılmış 2872 sayılı Çevre Kanunu da çevrenin korunması ve geliştirilmesi için hem devlete
hem de bireylere aktif olarak katılmaları gereken görev vererek, çevre hakkını birçok gelişmiş ülkede kabul edilen çağdaş bir yaklaşım ile ele almaktadır.
Çevre Eğitimi: Türkiye’de eğitim düzeyinin düşük olması, kişilere sorunlarla ilgili ve
çözüm yolları arama bilincinin kazandırılamaması sebebiyle toplumun büyük bir kısmında çevrenin korunması ilgilenmeye değmeyen bir konu olarak algılanmaktadır. Oysa sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir çevrede gelişebileceğinden hareketle, okul öncesi, ilk ve orta
öğretim çağındaki çocukların çevre sorunlarını daha iyi anlamaları verilecek çevre eğitimi sayesinde mümkün olacaktır.
Örgün eğitim sisteminin içinde yer alan her türlü seviyedeki okullarda öğretim programlarında yer verilen insan ve çevre ilişkileri, sosyal ve tabi bilimler, doğal kaynaklar ve
kullanımı ilgili konularda ulaşılmak istenen amaç; çevre bilincine erişmiş, çevreye duyarlı ve olumlu davranışlar kazanmış fertler yetiştirmektir.
Çevrenin öneminin günümüzde hızla artması sebebiyle çevre eğitiminin okul öncesinden başlatılarak ilk ve orta öğretim kurumlarında sistemli ve düzenli bir şekilde devam
etmesi önemli sonuçlar kazandıracağı düşünülmüştür. Bu düşünce ile 14.10.1999 tarihinde Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında “Çevre Eğitimi Konularında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü” imzalanarak yürürlüğe konulmuş ve protokol çerçevesinde;
a) Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı çevre eğitimine önem verilmesi,
b) Orta öğretim kurumlarında öğretmen ve öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi için çevre eğitimine yer verilmesi,
c) Orta öğretim kurumlarında Çevre dersinin haftada 1 saat zorunlu ders olarak programda yer alması,
d) Mesleki teknik eğitim programlarında ve çıraklık eğitim programlarında çevre konularına yer verilmesi,
e) Ülke genelinde tüm öğretmen ve öğrencilerin çevre konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla çevre eğitimine yönelik hizmet içi eğitim kurslarının düzenlenmesi, konularında çalışmalar başlatılmıştır.
Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’de bugün okul öncesi eğitimde sistemli bir çevre eğitiminden bahsetmek mümkün değildir. Bunun sebebi ise çocuğun yetişmesinde
önemli bir etken olan ebeveynlerin ve eğitimcilerin çevre konusunda yeterince eğitilmemesi, ciddi kaynak eksikliği ile iletişim ve koordinasyon sorunları olarak gösterilebilir.
Sonuç ve öneriler
1) Çocukların sağlıklı bir çevrede büyüme ve yaşama hakları konusuna ilgililerin dikkatini çekmek için çeşitli bilgi şölenleri, yarışmalar ve kampanyalar düzenlenmelidir.
2) Kitle iletişim araçları kullanılarak çevre eğitimine önem verilmeli, televizyon ve
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radyo programları ve basın yoluyla geniş halk kitlelerine çevre eğitimi verilmesi için işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanmalı,
3) Eğitim sayesinde çevre sorunlarıyla köklü bir mücadele vereceğini bilen gelişmiş ülkelerden eğitim modelleri örnek alınmalı, gerekirse ortak kurullar kurularak bilgiler paylaşılmalıdır.
4) Okul öncesi dönemden başlamak üzere uygulamalı çevre eğitimine ağırlık verilmeli, çocuklara çevreyi tanıtıcı, tabiatı sevdirici mesajların yanı sıra çevre sorunlarının yarattığı tehlikeler de anlaşılır bir biçimde vurgulanmalıdır.
5) Çocuğun yetişmesinde önemli faktör olan ebeveynlerin ve eğitimcilerin çevre konusunda eğitilmeleri gerekir.
6) Çocukların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için ilgili tüm kurumların hukuki ve idari eksiklerini gidermeleri gerekmektedir.
7) Çevre ve eğitim alanında hizmet verecek sivil toplum örgütleri kurulmalı ve desteklenmelidir.
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ÖZET
Dünya çapında kentleşmenin etkisi, endüstrileşme, tüketim, nüfus büyümesi, yoksulluk, çevresel bozulma, suç ve savaş; atmosferdeki, sudaki ve topraktaki bozulma, çocukların tam olarak ve serbestçe kentsel yaşama katılma şanslarını azaltmaktadır. Çocukların yaşamını geliştirmek, ancak onların haklarını tanıyarak ve gerçekleştirerek olur. BM.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temelinde yaşama, korunma, gelişme ve katılım hakları yer
almaktadır.
Çocuk günlük yaşamında birçok farklı kentsel mekânı -ev, sokak, okul gibi- deneyimlemektedir. Bu mekânların, onların zihinsel, bedensel, sosyal, bilişsel gelişimleri açısından
nasıl olması gerektiği üzerinde düşünülmesinin ötesinde, çeşitli önerilerin geliştirilerek,
uygulamaların yapılması gerekmektedir. İyi bir kent, çocuk merkezlidir, yani tüm açılardan çocuk dostudur. Çocukların da yetişkinler gibi tüm kentsel aktivitelere katılma hakkı vardır. Bu doğrultudan baktığımızda kentlerimiz çocuklara çok fazla olanak yaratamamaktadır. Çocuk dostu mekânlar –kent, okul, sokak, konut- oluşturmak, çocuklar ve onların yaşamları ile aktif olarak ilgilenilen bir süreçtir. Çocuk dostu mekânlar, yalnızca yönetimler tarafından gerçekleştirilemez. Çocuklar, aileleri ve çocukların yaşamını ilgilendiren tüm kişilerin, kurumların ve kuruluşların ortaklığı ile gerçekleşir. Çocukların ve
gençlerin kendi ortamlarının biçimlendirilmesine katılımları, çocuk dostu çevrelerin yaratılmasında önemli bir rol oynar.
Çocuklar adına çocuk dostu mekânlar için ilk adım, kentlerimizde çocuk konseyi kurarak çocukları da kararların içine almak, kentlerde çocuklara yer açmak olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, çocuk dostu kent, katılım.
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Giriş
Endüstrileşme, tüketim, nüfus büyümesi, yoksulluk, çevresel bozulma, suç ve savaş;
atmosferdeki, sudaki ve topraktaki bozulma, bir başka deyişle dünya çapında kentleşmenin etkisi, çocukların tam olarak ve serbestçe kentsel yaşama katılma şanslarını gittikçe
azaltmaktadır. Günümüzde çocuklar kentlerde kendi gelişimleri adına olumsuz birçok
sorunla karşılaşmaktadırlar. Özellikle endüstrileşmiş ve gelişmiş kentlerde çocuklar kalabalık, güvensiz ve kirletilmiş çevrelerde yaşamaktadırlar, bu çevreler öğrenme, oyun ve
rekreasyon için çok az fırsat yaratmaktadır. Aile parçalanması, yoksulluk, mahalle karmaşası, vandalizm, yerel kaynaklara kısıtlı erişim, tüm bu bileşenler çocuklar ve gençler için
birçok kenti düşman ve tehdit eden yerler olarak göstermektedir. Özellikle kentlerin yoğun konut bölgelerindeki kendiliğinden, düzensiz oyun geçmişte kalmış bir olgu olmaya
başlamıştır. Çocuklar yalnızca evlerinde, arkadaş evinde ve ticari mekanlardaki düzenli
oyun çevrelerine katılmaya cesaretlendirilmektedirler (Mc. Kendrick, et. al., 2000). Kentin sunduğu olanaklardan toplumun farklı kesimleri aynı şekilde yararlanamamakta, hızlı kentleşme eşitsizliğin derinleşmesine yol açmaktadır.
Çocuk hakları der ki; her çocuğun yaşamaya ve gelişmeye, korunmaya, kararlara katılmaya hakkı vardır ve bunların hepsi hiç bir ayrım gözetilmeksizin bütün çocuklar için geçerlidir. Çocuğun güvenli ve sağlıklı bir çevrede herhangi bir ayrıma uğramadan insanca
yaşayabileceği bir kentte gelişmek en temel hakkıdır. İnsan haklarına saygı toplumun çocuklarına nasıl davrandığı ile başlar. Olumlu olan çocuk-merkezli yaklaşımdır, bir başka
deyişle çocuğun kendi haklarına sahip bağımsız bir birey olduğunu akıldan çıkarmamak
ve yalnızca onun için değil, onunla birlikte davranabilmek önemlidir. Bu doğrultuda ne
yapmak gerekiyor? Ne yapmalıyız? Çocukların yaşamını geliştirmek, ancak onların haklarını tanıyarak, anlayarak ve gerçekleştirerek olur. Çocuk dostu kent oluşturmak, çocuklar ve onların yaşamları ile aktif olarak ilgilenilen bir süreçtir. Çocuk dostu kent yalnızca
yönetim tarafından gerçekleştirilemez. Çocuklar, aileleri ve çocukların yaşamını ilgilendiren tüm kişilerin, kurumların ve kuruluşların ortaklığı ile gerçekleşir.
Çocuk dostu kent nedir?
Çocuk dostu kent yaklaşımı; Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tümüyle uygulanması görevini üstlenmiştir. Bu nedenle çocuk dostu bir kent, genç vatandaşlarının her birine; yaşadıkları kent hakkında verilen kararları etkileme; var olmasını istedikleri bir kent hakkındaki
görüşlerini ifade etme; aile, toplum ve sosyal yaşama katılma; sağlık, eğitim ve barınma gibi
temel hizmetlerden yararlanma; temiz su içme ve düzgün sağlık koşullarından yararlanma;
sömürü, şiddet ve kötüye kullanımdan korunma; kendi başlarına güvenli biçimde sokakta
dolaşma; arkadaşlarıyla buluşma ve oynama; bitkiler ve hayvanlar için yeşil alanlara sahip
olma, kirlenmenin olmadığı bir çevrede yaşama; Kültürel ve sosyal etkinliklere katılma; etnik köken, din, gelir, cinsiyet ya da engellilik gibi herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan
kentlerinin eşit bir vatandaşı olarak her türlü hizmete erişme haklarını garantiler.
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Çocukların gereksinmeleri ve haklarına yönelik tutum ve davranışlar hızla değişmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde birçok kent yönetimi çocukları ilgilendiren konularda çeşitli yolları denemektedirler. 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni birçok ülke imzalamıştır. Türkiye’nin de 1994 yılında imzaladığı sözleşmede, çocuklar yalnızca bakıma muhtaç bir grup olarak değil, bir
yurttaş olarak gösterilmektedir. Tüm dünyada çocukluğun bu yeni vizyonunu dikkate
alan çabalar ve çalışmalar vardır. Birçok uluslararası girişim, kentlerdeki çocukların yaşam niteliğini geliştirmek üzere İstanbul’daki HABİTAT II konferansından sonra harekete geçmiştir. Ayrıca UNICEF’in Çocuk-dostu Kentler (Child-friendly Cities) girişimi ve
UNESCO’nun Kentlerde Büyümek (Growing up in Cities) girişimi bu konuda önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Kanada, Avusturalya ve Amerika’da da benzer girişimler çocuk
dostu çevreler yaratmak konusunda çeşitli çalışmalar sürdürmektedirler. 2001 yılında Avrupa Çocuk Dostu Kentler Ağı (ENCFC-European Network Child Friendly Cities) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yerine getirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu
oluşum birincisi 2002 yılında Antwerf-Belçika’da olmak üzere, 2004 yılında Londra-İngiltere, 2006 yılında Stuttgart-Almanya, 2008 yılında Rotterdam-Hollanda ve 2010 yılında Florance-İtalya’da “Child in the City” konferansları düzenlemiştir. Ülkemizde de Avrupa Birliği projesi olarak başlayan “Çocuk Dostu Belediye Projesi”, Özgürlüğünden Yoksun
Gençlerle Dayanışma Derneği tarafından oluşturulmuştur. Çocuk Dostu Belediye Projesi Çankaya Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Türkiye Çocuk Dostu Girişimi 12 ilde
(Sivas, Antalya, Bursa, Konya, Tekirdağ, Kırşehir, Trabzon, Kayseri, Uşak, Gaziantep, Karaman, Erzincan) çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
Çocuk dostu bir kent oluşturmanın temelleri çocuk hakları sözleşmesindeki, ayrım
gözetmeme ilkesi (madde 2), çocuğun yararı ilkesi (madde 3), çocuğun yaşama ve gelişme
ilkesi (madde 6) ve çocuğun katılım ilkesine (madde 12) vurgu yapan dört maddeyi öncelikle ele almakla olur. Çocuk dostu kent, kentin günlük yaşamında çocuk haklarını yaşama geçirmeye özen gösteren herhangi bir kent veya yerel yönetim sistemidir. Çocukların
seslerinin, gereksinmelerinin, önceliklerinin ve haklarının kamu politikalarının ve uygulamalarının ayrılmaz bir parçası haline geldiği kentler çocuk dostudur. Dolayısıyla böyle
bir kent aynı zamanda tüm insanları ile dost bir kenttir. Çocuk Dostu Kent Girişimi 1996
yılında gerçekleştirilen BM İnsan Yerleşimleri Konferansında (HABİTAT II) ele alınan ve
kentleri herkes için yaşanabilir mekânlar kılmayı amaçlayan kararın uzantısı olarak başlatılmıştır. Girişim UNICEF’in terminolojisi ile “önce çocuklar” ilkesini temel almaktadır.
Avrupa ülkeleri de dâhil olmak üzere yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelerdeki yerel yönetimlerin bazıları “çocuk dostu” olma yönünde siyasi bir karar vermişlerdir.
Çocuk dostu olmak kolay değildir. Çocuk dostu olmak için ciddi, istikrarlı politikalar
üretmiş, stratejiler geliştirmiş ve programlar, planlar oluşturmuş olmak gerekir. Bu nedenle yerel yönetimlerde çocuklara yer açmak, çocukları kararlara katmak, onların adına bir şeyler yapmaktan çok daha önemlidir. Çocuk dostu kent, yapılanma süreci, aynı
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zamanda Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yerel yönetim ortamlarında yaşama geçirilmesi
anlamına gelmektedir ve çocukları merkeze yerleştiren bir takım özellikleri gözetir. Yerel yönetimler çocuk dostu bir kent oluşturmak için, şu 9 elemanı gündemlerinde tutmalıdırlar:
Çocukların katılımı, çocuk dostu yasal çerçeve, kent ölçeğinde çocuk hakları uygulama
stratejisi, çocuk hakları birimi veya eşgüdüm mekanizması, çocuklar üzerindeki etkinin saptanması ve değerlendirilmesi, çocuk bütçesi, düzenli yayınlanan “kent çocukları durum raporu”, çocuk hakları bilincinin yerleştirilmesi, çocuklar adına bağımsız savunuculuk.
Bu doğrultuda yerel yönetimlerin
• Sağlıklı ve güvenli bir çevre,
• Çocukların gelişimi için dost bir çevre,
• Sürdürülebilir ve adil bir çevre,
• Temel hizmetlerin verildiği ve herkese bakım sağlayan bir çevre,
• Özellikle güç durumdaki çocuklar için dost bir çevre,
• Ayrımcılık gözetmeyen ve dayanışmayı özendiren bir çevre
konularında öncelikli hedeflerinin de olması gerekir.
Çocuk dostu kentlerin özellikleri
Çocuklar açısından bakıldığında, çocukların çevrelerini güvenli ve neşeli bir şekilde
keşfetmelerinde özgürlük/serbestlik ve kendi sosyal ortamları ve yakın çevreleri ile ilişki içinde olma duygusu sağlayan kentler çocuk dostudur. Bu özgürlük ve ilişki çocuklar,
ebeveynler, çevre ve toplum açısından farklı önemlere sahiptir. Çocuklar açısından bakıldığında onların fiziksel, sosyal, algısal ve duygusal gelişimi için önemlidir. Ebeveynler açısından günümüzde büyük kentlerde çocukların ulaşımı ve bakımı yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Çevre açısından ise trafik sıkışıklığı ve çevre kirliliği yaratmaktadır. Toplum açısından bakarsak, çocuklarla yetişkinler arasındaki uzak duruşu engelleme etkisi
yönünden önemlidir.
Günümüzde çocuklara yönelik özgürlüğü ölçmenin tek yolu, çocuklara ebeveynleri
tarafından verilen izinlerdir. Çocuklar, okula tek başına yürümek, tek başına bir yolda
karşıya geçmek, okul dışındaki bir yere tek başına gitmek, tek başına otobüse binmek,
ana yollarda bisiklete binmek, karanlıkta dışarıya çıkmak konusunda ne kadar serbesttirler? Çocukların özgürlüğünü kaybetmesi gerçekten önemli bir sorun mudur? Bu noktada
riskler ve faydalar konusunda bir denge tablosu oluşturarak, dengeyi doğru sağlayıp sağlayamadığımıza bakabiliriz.
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Çocukların serbest oyununa izin vermek / izin vermemek risklerin ve faydaların
dengesi
Çocukların serbest oyununa izin vermek

Çocukların serbest oynamasına izin vermemek

Riskler

Faydalar

Riskler

Faydalar

Trafik tehlikesi

Eğlenme

Fiziksel etkinlikten yoksunluk

Güvenli mi?

Oynarken yaralanma

Algısal gelişim

Artan obezite

Yabancı tehlikesi

Duygusal gelişim

Spontane oyun fırsatlarından
yoksunluk

Sosyal becerilerin
gelişimi

Okul çevresindeki trafik
tehlikesi

Fiziksel gelişim

İleri yıllarda yol bulma
duygusu yoksunluğu

Ebeveynlere özgürlük

Çevre kirlenmesindeki artış

Çevresel fayda

Çocukları mutluluktan ve
meraktan yoksun bırakmak

Toplumsal fayda

Çocukların serbest oyununa izin vermek ve vermemek konusundaki faydalara ve risklere baktığımızda karşımıza çıkan tablo bizi şunu göstermektedir: İzin vermemekle yalnızca
kendimizi düşünmekte, onu koruduğumuzu, onun güven içinde olduğunu zannetmekteyiz.
Kentleri çocuk dostu yapabilmek için geliştirilebilecek stratejiler konusunda
Tranter’in(2005) önerilerini gözden geçirmekte fayda vardır. Tranter çalışmasında bu konuyu üç ana başlık altında toplamaktadır:
• Kent formundaki değişimler
• Komşuluk birimlerinin düzenlemesinde iyileştirme
• Sosyal değerlerdeki değişimler
Kent formundaki değişimler;
• Çocukların evine yakın okulları ve diğer hizmetleri sunmak,
• Arabadan daha başka ulaşım araçlarına yatırım yapmak.
Günümüzde kentlerde çocukların büyük bir çoğunluğu servis araçlarıyla okullarına
ya da başka yerlere taşınmaktadırlar. Arka koltuktan ya da servis penceresinden dünyayı izlemektedirler. Oysa özel taşıma yerine başka olanakların yaratılması çocuk açısından,
çevre açısından ve ekonomik açıdan birçok noktada fayda sağlayacaktır.
Komşuluk birimlerinin düzenlemesinde iyileştirme:
• Çocukların trafik güvenliğini arttırmak,
• Çocukların yaşam çevreleri ve toplumla olan güven ve ilişki duygularını arttırmak,
• “Çocuklar yalnızca kendi alanlarında bulunsun” mesajlarından sakınmak,
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• Çocukların yürüyebilecekleri, bisiklete binebilecekleri ve oynayabilecekleri ilginç
sokaklar yaratmak,
• Yetişkinler ve çocuklar için rahat mekânlar oluşturmak.
Çocuklar için büyük bir gelişimsel değer olan serbestlik, çocukların çevreyle bütünleşmesini sağlar ve çevresel kavramsallaştırmanın ve bilişsel harita oluşumunun temelini oluşturur. Çevresel yetkinlik, güven ve bağımsızlık duygusunun oluşumunu arttırır
(Björklid & Nordstram, 2007). Çocukların mekânsal farkındalığının ve etkinliklerinin gelişiminde hareket etme önemli bir noktadır (Risotto & Tounucci, 2002). Çocukların yaşadıkları çevre, onların yaşam koşullarını ve çevreyi nasıl algıladıklarını oldukça etkilemektedir (Kyyta, 2003). Çocukların hareket özgürlüklerinin yani serbestliklerinin kısıtlanması, onların doğal ortamla olan duygusal bağlarının da gelişimini olumsuz etkilemektedir.
Barker (2003) İngiltere’de ailelerin çocuklara eşlik etmelerinin üç nedeni olduğunu belirtir. Bunlar; artan trafik, yabancı tehlike ve ailelerin yaşam biçimindeki değişimdir. Ebeveynlerin yaşam tarzları ve yaşam koşulları da çocukların hareket özgürlüklerini etkilemektedir. Çocuklar farklı yerlere ve aktivitelere araçla götürülmektedir. Çocuklarını cesaretlendirmek isteyen ebeveynler, onların kendi başlarına çevrelerini keşfetmelerine izin
vermelidirler. Çocukların çevrede yaşadıkları deneyimleri paylaşmalı ve bazen onların
deneyimlerine aktif olarak katılmalıdırlar (Rissotto & Giuliani, 2006). Evrensel ve kültürel bir olgu olan sokak oyunu çocukluğun önemli bir deneyimidir. Oysa günümüzde sokak, çeşitli açılardan tehlikeli bir yer olarak görülmektedir. Sokaklarda yer alan planlanmamış oyun yerini arabaya bağımlı, yetişkin gözetiminde veya evden uzakta düzenlenmiş
oyun alanlarındaki oyuna bırakmıştır. Bu nedenle çocuklar daha kısıtlı ve eve bağımlıdır.
Bugünün çocuğu evdeki oyunda -TV., bilgisayar- daha çok zaman geçirmektedir. Sokağın sunduğu birçok olanaktan yoksundur. Çocuklar adına sokaklarımızı yeniden kazanacak çalışmalar geliştirmeliyiz. Komşuluk birimlerinin düzenlemesinde iyileştirme yaparken, çocukları etkileyen tasarım konuları, dikkatlice ve çocuklarla birlikte ele alınmalıdır.
Yaşamlarının büyük bir kısmını evlerinde ve konut yakın çevresinde geçiren çocukların, yaşadıkları konutların çocuk dostu olabilmesi için en azından şu nitelikleri barındırması gerekir. Çocuk dostu bir konut, çocuklara güvenli bir ortam sağlamanın yanı sıra, ailelerin yaşam biçimlerine uygun tasarlanmış, çocuklar için oyun ve çalışma alanlarına ve
de iyi aydınlatma, havalandırma ve ısıtma koşullarına sahip olan konuttur. Çocuk dostu
komşuluk ortamı ise, fiziksel sağlığı teşvik etmeli, çocukların trafikten kaynaklanan risklerini minimize etmeli, çocukları şiddetten ve uyuşturucudan korumalıdır. Ayrıca bu ortamda, sağlık servislerine, çocuk bakım hizmetlerine, formel ve informal eğitime, açık ve
kapalı oyun ve rekreasyon alanlarına ve de doğal ortamlara kolay ulaşılabilinmelidir.
Sosyal değerlerdeki gelişmeler;
• Yavaşlama-yavaşlatma: “Hız iyidir” görüşüne meydan okumak,
• Bireysellikten ortak sorumluluğa teşvik etmek,
• İyi ebeveyn olmanın ne anlama geldiğini düşünmek.
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Çocuklar hız ve üretkenlik düşüncesi ile doğmazlar, çocuklara sürekli olarak “çabuk
ol”, “hadi” diye seslenerek, bizler onları bu hale getiriyoruz. Çocukların planlanmamış
oyun için zamana gereksinmeleri vardır. Planlanmamış oyun, bir bale dersi veya basketbol çalışması değildir. Çocuklar, ağaca tırmanmak ya da toprağı kazmak isterler, yani kendi tepkileri ve kendi hızları ile dünyayı keşfetmek isterler. Yakın çevremizdeki çocuklara
bakmak ve ilgilenmek konusunda toplumsal bir dayanışma süreci geliştirebilir, bu konuda ortak kararlar alabiliriz. İyi bir ebeveyn çocuğunu bir aktiviteden diğerine taşıyan mıdır? Birçok ebeveyn sürekli olarak çocuklarını acele etmeleri konusunda uyarmaktadır.
Herkes çocuklarının, hayatta başarılı olmasını istemektedir. Günümüzde bunun anlamı,
onları her konuda –okul, spor, sanat, müzik- yarışa koşmaktır.
Çocuk dostu bir kent yaratma konusunda izlenecek süreç şöyle olmalıdır:
• Mevcut davranışları ve alışkanlıkları keşfetmek: dikkate alınacak alışkanlıkları ve
özellikleri, yeni alışkanlıkları ve özellikleri, elenecek alışkanlıkları ve özellikleri saptamak.
• Aileleri ve çocukları planlamaya katmak: Çeşitli atölye çalışmaları ve odak grubu
toplantıları ile onlara da söz hakkı vermek.
• Planlama ve tasarım kriterleri geliştirmek: Ön denetim listesi ve ölçülebilir kriterler geliştirmek.
• İyi örneklerden ders almak: Trafikten arındırılmış yürüme yolları ve sokak iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
• Planları ve tasarımları sonuçlandırmak: Sunumlar ve toplantılar yaparak sonuçları
kullanıcılar ile paylaşmak
• Sürdürebilirliği sağlamak: Çocuk dostu kavramını yerleştirmek için çok sektörler
arası bir yapı geliştirmek.
Sonsöz:
Çocukların çevresel koşullarını geliştirmezsek ne olacak? Bazı sonuçlar çok aşikârdır;
kilolu çocukların oranı hızla artacak ve çocukların fiziksel yetkinliklerinde yavaşlama
olacaktır. Bu şaşırtıcı değildir, tüm gününü televizyon karşısında veya geleneksel oyun
alanında geçiren çocuk ne yapabilir? Bu sorun ciddi sonuçlar doğurur. Eğer çocuk kendi
başına deneyim yaratacak olanaklara sahip değilse, uygun olmayan kentsel çevrede yaşıyorsa, yaratıcı birey olarak gelişmesi oldukça sınırlı olacaktır ki bundan korkmak gerekir.
Matthews ve Limb (1999), çocuklarla ilgili yapılacak olan çevresel çalışmalarda; çocukların görme biçimlerinin, mekan kullanımlarının, mekan duygularının, çevresel korkularının ve tehlike duygularının, demokratik sorumluluklarının, çevresel karar vermedeki
ilişkilerinin yetişkinlerden farklı olduğunu ve bu konulara özen gösterilmesi gerekliliğini
vurgulamaktadırlar. Ayrıca, çocukların ve gençlerin kendi ortamlarının biçimlendirilmesine katılımlarının sağlanması, çocuk dostu çevrelerin yaratılmasında son derece önemli-
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dir (Moore, 1990; Hart, 1992). Yurttaşlığın önemli boyutlarından biri olan katılım, birçok
ülkede ihmal edilmektedir. Dünyada sayıları gittikçe artan çocukların ve gençlerin katılımında sınırlamalar ve engellemeler vardır. Bu yalnızca çocuklarla ilgili bir durum değildir, çocukların bakımı ve gelişimi ile ilgilenen ebeveynler, öğretmenler, sosyal çalışanlar
ve gençlik danışmanları için de geçerlidir (Horelli, 1998). Çocukların katılımından, planlama, çevresel eğitim ve çocuklarla ilgili araştırmalar konusunda dersler çıkarmak mümkündür. Kamusal ve özel ortakların eşit ortak oldukları kent gelişim sürecinde, eşit ortak
olmak politika yapmanın farklı bir yolu anlamına gelmektedir.
Çocuklar adına değişimi gerçekleştirmek mümkündür. Kentlerimizde temel bir değişimi gerçekleştirebiliriz. NASIL? Çocuklarımızda doğuştan var olan değerleri yeniden hayata geçirmek ve çocuklarımızın bugünün yetişkinlerinden farklı yaşam koşulları ile yüz
yüze olduklarını ve yeni nesiller olduklarını anlamak bize birçok konuda yardımcı olacaktır. Çocuklarımızı gözlemlemek için zaman ayırırsak, içimizdeki çocuğu yeniden keşfedebiliriz. Bu da bize değişimi gerçekleştirebilmek için gerekli ipuçlarını verecektir. Çocuklar adına ÇOCUK DOSTU KENTLER için ilk adım, kentlerimizde ÇOCUK KONSEYİ kurarak çocukları da kararların içine almak, kentlerde çocuklara yer açmak olmalıdır.
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ÇOCUK HAKSIZLIKLARI
Gökçe SAYGIN

İTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü

ÖZET
Çocukken dünyayı nasıl algıladığınızı hatırlıyor musunuz? Bugünden farkı var mıydı?
İnsanoğlu yaşlandığında, hiç çocuk olmamışcasına geçmişi unutur ve çocuklar insanlığın ufak modelleriymiş gibi davranmaya başlarlar. Daha da fazlası, çocuklar için olan tüm
giysiler, oyuncaklar ve mekanlar, yetişkinlerin uygun gördükleri şekilde seçilir.Bu ebeveynler için tarifsiz bir zevk olabilir fakat, bir çocuk için trajedi olabilir. Çünkü, çocukların kendilerine has düşünce yapıları vardır. Tüm bunlar düşünüldüğünde; çocuklar için
karar vermek isteyen yetişkinlerin, çocuklara karşı özel bir düşünce yetenekleri olmalıdır.
Bugüne kadar; Freud, Adler, Jung and Rogers gibi birçok ünlü psikolog, çocuk psikolojisi üzerine araştırmalar yapmıştır. Buna rağmen, çocuk gelişimiyle ilgili hatalar defalarca
tekrarlanmaktadır. Bunun en büyük sebebi, yetişkinlerin sanki hiç çocuk olmamışçasına,
çocuğu ‘ötekileştirme’leridir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, doğa, hak, mimari mekanlar.
Çocuk haksızlıkları
Çocukken dünyayı nasıl algıladığınızı hatırlıyor musunuz? Bugünden farkı var mıydı?
İnsanoğlu yaşlandığında, hiç çocuk olmamışcasına geçmişi unutur ve çocuklar insanlığın ufak modelleriymiş gibi davranmaya başlarlar. Daha da fazlası, çocuklar için olan tüm
giysiler,oyuncaklar ve mekanlar, yetişkinlerin uygun gördükleri şekilde seçilir. Bu ebeveynler için tarifsiz bir zevk olabilir fakat, bir çocuk için trajedi olabilir. Çünkü, çocukların kendilerine has düşünce yapıları vardır. Tüm bunlar düşünüldüğünde; çocuklar için
karar vermek isteyen yetişkinlerin, çocuklara karşı özel bir düşünce yetenekleri olmalıdır.
Bugüne kadar; Freud, Adler, Jung and Rogers gibi birçok ünlü psikolog, çocuk psikolojisi üzerine araştırmalar yapmıştır. Buna rağmen, çocuk gelişimiyle ilgili hatalar defalarca
tekrarlanmaktadır. Bunun en büyük sebebi, yetişkinlerin sanki hiç çocuk olmamışçasına,
çocuğu ‘ötekileştirme’leridir.
Hak, hukuken korunan menfaat olarak tanımlanıyor. Bu da bize gösteriyor ki, yazılı olmayan ve hukuk tarafından korunmayan hakların ihlali karşısında, kimse suçlu sayılmayacaktır. Zamanla bu hakların ihlali normalleştiği için, kalitesiz bir yaşam biçimiYetişkin Bildirileri Kitabı
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ni benimsemiş oluyoruz. Doğa, bugün kendi hakkını savunamadığı için, insan tarafından
korunmaya alınmış bir kavram haline getirilmiştir. Bu sebeple, doğanın bir parçası, hatta doğanın ta kendisi olan insan, doğayı kendinden olabildiğince uzaklaştırmıştır. Teknolojinin de gelişmesiyle, insanlık sadece hayatının kolaylaşmasına odaklanmış, yaşadığı çevreyi hiçe saymaya başlamıştır. Öyle ki, bugün, hidroelektrik santralleri yapıldığında yok olacak nehirlerin geleceği, üç kişinin kararını vereceği, bir bilirkişi raporuna bağlıdır. Bir doğa katliamı olarak nitelendireceğimiz HES projeleri, doğa hakkının en büyük
ihlalleridir.
Aynı tablo, bugün çocuklarımız için de geçerlidir. Günümüzde onlara, tüm hakları korunmuş bir doğa bile vadedemezken, sayfalarca yazılmış Çocuk Hakları Beyannamesini kabullenerek tüm görevimizin tamamlandığını düşünüyoruz. Hem de görmediğimiz,
gözden kaçırdığımız onlarca haklarını ihlal ederek…
Wells’ in 2000 senesinde yaptığı bu açıklamasında, yapılan bilimsel araştırmaların; doğanın çocukların yaşadığı travmatik olaylara karşı psikolojik koruma sağladığını, onları
avuttuğunu ortaya koyuyor.(Wells, 2000) Burada da açıkça görüyoruz ki, çocukların zaten hakkı olan doğayı ellerinden alıp; sonra tekrar bir lütuf gibi onlara geri sunmaktayız.
Özellikle büyük kentlerde, yeşil alanların rekreatif ihtiyaçları karşılamak yerine, rant getiren diğer amaçlar için kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bugün Cihangir semti kafelerin baskınına uğramış ve bir soylulaştırma örneği sergilemiştir. İşin garip yanı, insanların ev kiralarına hatırı sayılır rakamlar ödediği bu semtte Beyoğlu’ndan, Tophane’ye kadar sadece bir çocuk oyun parkı bulunmaktadır. (Şekil 1) Bağış yeri olarak Cihangir’e kazandırılan bu park, altında bulunan otoparkın güvensizliği sebep gösterilerek 2008 senesinde yıkıldı. Hazırlanan yeni proje ise, çocuk parkının göbeğine, asansör için bir bina dikerek yeşil alan miktarını daraltan, otopark müşterilerinin rahatı için çocukların güvenliğini hiçe sayan bir proje niteliğinde amacından sapıyor.
Çocuk Hakları Beyannamesi’nde de geçen ve tüm dünyanın kabul gördüğü bir diğer konuda çocuğa uygulanan şiddettir. Şiddet sadece fiziksel anlamda uygulanmıyor ülkemizde. Maalesef bu kavram, mecazi anlamıyla çocukla ilgili hemen her konuda karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri ezberci eğitim sistemi ve bu sistemin bir
parçası olan eğitim binalarıdır. Şekil
2 de Sinop Cezaevine ait bir fotoğraf
görmekteyiz. Şekil 3’ te ise, yine aynı
coğrafya sınırlarında yer alan ilimiz
Rize’de, bir ilköğretim öğretim binası ve binayı çevreleyen duvar kütleŞekil 1 – Cihangir Parkı
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si yer alıyor. Bu iki fotoğrafa baktığımızda, ülkemizde bulunan bir hapishane ve
ilköğretim binası arasında hiçbir mimari farkın olmadığı açıkça görülüyor. Çocukların hakkı olan doğaya, eğitim binalarında da yer verilmemiş, hafta sonları otopark olarak kullanılması amacıyla, bahçeler beton yığınına dönüştürülmüştür. Daha da fazlası, günümüzde arsası kıymetli ve doğa ile iç içe olan azınlıktaki okul binalarında, rant amaçlı işlev
değişikliğine gidilmekte ve okullar daha
tenha bölgelere taşınmak istenmektedir.
Çocukların ve gençlerin bu denli doğadan koparılarak eğitildiği günümüzde,
ekolojik yaşamın parayla bize geri satılmak istenmesi, büyük bir karmaşadır aslında.
Ülkemizde milli eğitimin verilme
şekli de çocuğa şiddete başka bir örnektir. Öğrenci seçme sınavları ile bir bireyin hayatını biçimlendirdiği bir sistemin
parçasıyız. Bize verilen eğitim sonunda, her şeyi parça parça ve birbirinden
ayrı şekilde görmeye başlıyoruz. Ağacı, köklerinden, meyvesinden ayrı düşünüyoruz. Sadece işimize yarayan kısmını, meyvesini yiyip, köklerini görmezden
geliyoruz. İşte hayatımızın özeti olan bu
eğitim şeklini maalesef okullarımızdan
öğreniyoruz.
American Institutes for Research’ün
2005’te yaptığı bir araştırma, doğa eğitimi programlarına katılan ilkokul öğrencilerinin fen kavramlarını algılamalarının, şiddetsiz iletişim becerilerinin,
problem çözme yeteneklerinin, öğrenme
isteklerinin önemli oranda arttığını ortaya koydu. Hotchkiss İlkokulu’nda başYetişkin Bildirileri Kitabı

Şekil3-Rize’de bir İlköğretim Okulu Bahçesi

Şekil4-Rize’de bir İlköğretim Okulu Bahçe Duvarı İnşası

Şekil 2–Sinop Cezaevi
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Şekil 5–Pieter Bruegel (1525–1569)

latılan deneyime-dayalı çevre eğitimi programı sonucunda, disiplin
olayları iki yılda yüzde 90 oranında azaldı! (Louv, 2008). Mantık çerçevesinde düşünüldüğünde, aslında yapılan tüm bu araştırmaların
ne kadar yersiz olduğunu idrak etmek hiç de zor değil. Çünkü her insan gibi, çocuk da doğadan ayrılamayacak bir parça, hatta doğanın te
kendisidir. Doğanın çocuğa iyi gelecek bir ilaç gibi bizlere sunulması ise tüketim çağının bize oynadığı bir oyundur.

Çevreye ve insanlığa güveni olmadan büyüyen çocuklara armağan olarak verilen süslü odaların gerçekten onlara ne ifade ettiğini biliyor muyuz acaba? Güvenlik kulübelerinden geçip girdiğimiz evlerimizde
çocuklar ne kadar özgürler? 1525 yılında, Pieter Bruegel tarafından yapılan tabloda 99
tane sokak oyunu bulunuyor. Bunların çok azının günümüze aktarıldığını düşünürsek,
çocukların artık sokakta oynamadıkları, odalarında, bilgisayarın karşısında sanal bir sosyalliğe günden güne daha da alıştıkları aşikar.
Sonuç olarak söylemek gerekirse, her canlı yaşlılığı yaşayamaz fakat yetişkin bir birey
olmuş her insan çocuk olmuştur. Yıllar geçtikçe, bu çocukluk psikolojisinden kopup sürekli doğruyu yanlışı öğretmeye çabalarız çocuklara. İşte o andan itibaren başlar doğal yaratıcılığın yok edilmesi. Bir umut, insanlık, çocukların eğitimle kalıplara sığdırılamayacağını ve çocuk haklarının beyannamelerle sınırlı kalamayacağını kabullendiğinde, çocuklara haklarını geri ödeyebilecekler.
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ÇOCUKLARIN OYUN HAKKI VE ÇOCUĞUN YAŞAMA ORTAMI ŞEHİR
Burcu GÜLAY TAŞÇI

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü

Hikmet GÖKMEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü

ÖZET
Günümüzde şehirlerimiz modernleşmenin birtakım olumsuz etkileri altında kalmaktadır Şehirlerin değişen dokusu, motorlu araç trafiğinin artması ve dış çevrede çocuğun
güvenliğinin sağlanamaması nedenleri ile özellikle sokaklar çocuklar için oyun alanı işlevini yitirmiştir.
Sokakların günümüzde çocuklar tarafından yeterince ve işlevsel olarak kullanılamamasına neden olan pek çok etmen vardır. Bu etmenleri saptamak amacı ile çalışmanın
yöntemi olarak çocuk fikirlerinin alındığı, resim ve anket çalışmaları içeren atölye çalışmalarına yer verilmiştir. Ancak sokakların değerlendirilmesinde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisinin de göz ardı edilmemesi amacı ile yapılan atölye çalışmaları farklı sosyoekonomik özelliğe sahip üç ayrı bölgede yaşayan çocuklar ile yürütülmüştür.
Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular öncelikle, çocukların tamamının sokağı
oyun alanı olarak değerlendirdikleri ancak bu doğrultuda kullanamadıklarıdır. Çalışmada öncelikle bu durumun başlıca nedenleri tespit edilmiştir. Çalışmanın diğer bir bulgusu, sosyo-ekonomik faktörlerin çocukların sokakta oyununa farklı şekillerde etki ettiğidir.
Çalışmada ayrıca, çocuk katılımlı çalışmaların önemi ve gerekliliği de vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk hakları, oyun, oyun mekânı, sokak.
1. Giriş
Geçmiş yıllarda Türkiye’de çocuklar tarafından oynanan oyunlara bakıldığında; genellikle çocukların çoğunun evin dışında, sokakta, boş bir alanda oynadığı görülmektedir. Bundan yaklaşık otuz yıl önce, yerleşim alanlarında çocukların oynayabilecekleri boş
alanların daha fazla olduğu bilinmektedir. Modernleşme ile birlikte oyun alanları da eski
Yetişkin Bildirileri Kitabı
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kimliğini kaybetmiş, dış tehlikeler nedeni ile kent içinde duvarlarla sınırlı alanlar haline
gelmiştir.
Şehrin değişen dokusu, motorlu araç trafiğinin artması ve dış çevrede çocuğun güvenliğinin sağlanamaması nedenleri ile sokaklar günümüzde çocuklar için oyun alanı işlevini
yitirmiştir. Modernleşen dünyada sokaklar sadece fiziksel işlevi ile araç yolları ya da otoparklar haline gelmiştir. Hâlbuki sokaklar, sosyal hayatın en önemli parçalarıdır. Her yaşta bireyin günün her saatinde bir arada olabileceği doğal buluşma ortamları olan sokaklar, yetişkinler için sosyalleşme, çocuklar için ise doğal oyun mekânlarıdır.
Sosyo-ekonomik durumu, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun her çocuğun sokakta oyun
oynama olanağı olmalıdır. Çünkü sokaklar en kolay ulaşılabilir açık oyun mekânlarıdır.
Sokaklar, okul sonrası oyun merkezleri ile karşılaştırıldığında maliyetsiz olmaları, kontrol kolaylığı ve eve yakınlığı nedeniyle oyun alanı olarak kazanılması gereken kentsel
mekânlardır. Daha pek çok avantaja sahip olan sokaklar günümüzde birtakım tehlikeler
nedeni ile yeterince kullanılamamakta, araç öncelikli hale gelmektedir.
Sokakların her geçen gün sosyal işlevlerini biraz daha yitirmesi ve araç koridorları haline gelmesi, bu çalışma kapsamında önemli bir sorun olarak ele alınmaktadır. Sokakların ve kentlerin çocuk dostu mekânlar haline getirilmesini amaçlayan pek çok çalışmada
olduğu gibi bu çalışmada da çocukların fikirleri son derece önemsenmektedir. Bu bildiri kapsamında, çocukların kentlerini, özellikle de her gün geçtikleri sokaklarını oyun alanı ve sosyal alan işlevi ile değerlendirdikleri alan çalışması ve bu çalışmalardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
2. Çalışmanın aktarılması–“sokağın, çocukların gözünden değerlendirilmesi”
2.1. Çalışmanın içeriği ve amacı
Çocuk oyun alanı olarak sokağın çocukların gözünden ele almak amacı ile İzmir’de,
Mimar Sinan İlköğretim Okulu, Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu ve İzmir Türk Koleji İlköğretim Okulu öğrencileri ile “sokak ve oyun” konulu “atölye çalışması” yapılmıştır. Çalışmada çocukların sokak mekânı hakkındaki olumlu ve olumsuz tüm görüşleri alınmıştır. Çocuklardan sokağı sadece fiziksel yönü ile değil, sosyal yönü, oyun alanı işlevi ile de
değerlendirmeleri istenmiştir.
“Oyun alanı olarak sokak” temalı atölye çalışmasında amaçlanan sokak mekânlarını
çocuk gözünden yeniden değerlendirmektir. Bu değerlendirmede günlük yaşantının
önemli bir parçası olan sokaklarımızın çocuklar için ne ifade ettiğini anlamak, sokak
yaşantısını, sokakların eksikliklerini ya da olumlu taraflarını onlarla birlikte saptamak
amaçlanmıştır.
Sosyal ve fiziksel bir mekân olmanın yanı sıra çocuklar için birçok potansiyeli ve çeşitliliği de içinde barındıran sokakların, oyun alanı olarak günümüz şehir yaşantısına yeni446 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

den kazandırılabilmesine ilişkin çocuklardan gelen fikirleri değerlendirmek de çalışmanın ileriye dönük önemli bir amacıdır.
“Çocukların Gözünden Sokak Mekânları Atölye Çalışması” sunum, anket ve resim çalışması olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada çocukları yapılı çevre ile tanıştırma ve bu bilinci yaratmak amacı ile sokak ve kent hakkında kısa bir sınıf tartışması yapılmıştır.
Karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen ilk aşamada çocuklara “Sokak nedir?, Mahalle nedir?, Sokakta ne tip yapılar görüyorsunuz?, Sokakta ne gibi
işlevleri bulmayı umuyorsunuz?, Sokakta ne tip
oyunlar oynayabiliyorsunuz?” gibi genel sorular
sorulmuş, çocukların sokak hakkında düşünmeleri sağlanmıştır.Daha sonra sokak kavramı hakkında kısa bir bilgilendirme sunumu yapılmış, bu sunumda sokak tanımlarını içeren ve sokağın çeşitli işlevlerine dikkat çeken bölümlere yer verilmiştir
(Şekil 2.1). Literatürden “yaşayan sokak” örnekleri
gösterilmiş, çocuklara bazı sokak görselleri verilerek, bu görseller hakkında yorum yapmaları istenmiştir. Çocuklar sunumda gördükleri dünya kentlerindeki sokaklar ile kendi sokaklarını karşılaştırma ve kendi sokaklarına eleştirel bir gözle bakma olanağı bulmuşlardır. Sokak sadece araçların
mekânı olarak değil, sosyal yaşantının da bir parçası olarak ele alınmış, çocukların da bu sosyal yaşantının önemli bir parçası olduğu üzerinde durulmuştur. Sokağa taşan sosyal faaliyetler hakkında
çocuklarla konuşulmuş ve günümüzde hala sürdürülebilen sokak oyunları hakkında onların bilgisine
başvurulmuştur. Karşılıklı soru-cevap ve bilgilendirme sonrasında, anket aşamasına geçilmiştir (Şekil 2.2). Anket aşamasında amaç, çocukların sokak
mekânı hakkındaki olumlu ve olumsuz tüm görüşlerini yazılı olarak almaktır. Bu nedenle çocuklara
kolaylıkla cevaplayabileceği sorular sorulmuş ve bu
soruları kısa cümlelerle cevaplamaları istenmiştir.
Bu anketlerde kent ölçeğinden, mahalleye ve
mahalle ölçeğinden sokak kullanımına kadar inilmiş, özel olarak çocukların ev ya da okullarına yaYetişkin Bildirileri Kitabı

Şekil 2.1 Sunum Aşaması

Şekil 2.2 Anket Aşaması

Şekil 2.3 Resim Çalışması“Sokak ve Oyun”
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kın olan sokakları nasıl kullandıkları, bu sokak hakkında ne hissettikleri, sokağı oyun alanı olarak görüp görmedikleri, sokak hakkındaki endişeleri ve rahatsızlıkları, hayallerindeki sokak gibi alt başlıklar araştırılmıştır. Anket sonrasında yapılan resim çalışmasında, çocuklardan kendi evlerine yakın sokakları anlatan bir resim yapmaları istenmiştir (Şekil 2.3).
Sokakları oyunla ilişkili olarak yorumlatmak öncelikli amaçlanan olsa da, çocukların sokağı
sosyal mekân olarak görüp görmediği, kent mobilyaları ve tüm kent çeperleri ile sokağı ele
alabilme yeterlilikleri, psikolojik etkileri ile sokağı değerlendirmeleri gibi birçok konuda çocukların çalışmalarına başvurulmuştur.
2.2. Evren ve örneklem
Çalışmanın evreni olarak, sokakta oyun oynama potansiyeli en yüksek olan çağdaki öğrenciler seçilmiştir. “Matthews ve arkadaşlarının “street as third space” çalışmasında
9-16 yaş arası çocuklar üzerinde sokağı değerlendirmesi yöntemi referans olarak alınmıştır (Matthews, Limb ve Taylor, 2000). Çalışmanın örneklemini ise İzmir genelinde farklı
sosyo-ekonomik duruma sahip Mimar Sinan İlköğretim Okulu, Selçuk Yaşar İlköğretim
Okulu ve İzmir Türk Koleji İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencilerinden 10 kız, 10 erkek olmak üzere 20’şer kişilik gruplar oluşturmaktadır.
2.3. Okul seçimi ile ilgili kriterler
Çocuk odaklı yapılan çalışmalar incelendiğinde, örneğin, Gough ve Franch’ın aktardığı, Brezilya-Recife çalışmasında, sosyo-ekonomik durumun ve cinsiyetin değerlendirme açısından birincil derece önemli kriterler olduğu görülmektedir (Gough ve Franch, 2005). Bu noktadan yola çıkarak ve sonuçları bu gözle değerlendirmek amacı ile üç farklı sosyo-ekonomik duruma sahip bölgede bulunan ilköğretim okullarının
öğrencileri katılımcı olarak seçilmiştir.
Şekil 2.4 Mimar Sinan İlköğretim Okulu

Şekil 2.5 Mimar Sinan İlköğretim Okulu
çevresi,“çıkmaz sokak”
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Mimar Sinan İlköğretim Okulu, Konak ilçesine bağlı Gürçeşme semtinde sosyo-ekonomik
durum açısından düşük seviyede bir bölgede bulunmaktadır (Şekil 2.4). Çocuklar için ekonomik
olanakların kısıtlı olması, çocukların çoğunun
okula kendi olanaklarıyla, yürüyerek ulaşması
nedeniyle bu sokaklar çocuk kullanımını açısından incelenmeye değer bulunmuştur.
Bu bölgede eğim olması nedeniyle bazı sokaklar istinat duvarı ile sonlanmaktadır (Şekil 2.5).
Buralarda yayaların üst kotlara çıkması için merI. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

divenler yapılmıştır. Bu sokaklar araçlar için
çıkmaz sokak niteliğindedir ve bu nedenle yayalar için trafikten uzak cazip mekânlar
olarak değerlendirilmektedir. Literatürde
“çıkmaz sokakların” (Cul-de-suc) sessiz konut çevreleri yaratmaları nedeni ile çocuklu
aileler için popüler olduklarından bahsedilmektedir (Cunningham ve Jones, 2004).
Çocuklarla yapılan görüşmelerde, havaların güzel olması durumunda mutlaka sokakta oyun oynadıkları, ailelerinin gözetiminde oldukları için oturdukları mahallenin sokaklarını tercih ettikleri öğrenilmiştir (Şekil
2.6). Sadece çocukların değil, o semtte yaşayan pek çok insanın sokağı yaya ve bisikletli
olarak kullandığı gözlemlenmiştir. Çocuklar
bu sokaklarda yetişkinlerle bir arada bulunabilmekte, sosyalleşebilmekte ve oyun oynayabilmektedir (Şekil 2.7).

Şekil 2.6 Mimar Sinan İlköğretim Okulu
çevresi,“çocuklar oynarken”

Şekil 2.7 Mimar Sinan İlköğretim Okulu çevresi,
“sokak kullanımı”

Özellikle kız çocuklarının evlerinin kapı
önlerinde evcilik tarzı oyunlar oynadığı öğrenilmiştir. Çocuklara neden evde oynamıyorsunuz diye sorulduğunda, “arkadaşlarımızla sokakta daha rahat buluşabiliyoruz” cevabı
alınmıştır (Şekil 2.8).
Araştırmaya konu olan ikinci okul, Selçuk
Yaşar İlköğretim Okulu, sosyo-ekonomik durum açısından orta seviyede bir bölgede bulunmaktadır. Bölgenin en önemli özelliği

Şekil 2.9 Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu Şekil
2.10 Alaybey semti “ara sokaklar”
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Şekil 2.8 Mimar Sinan İlköğretim Okulu
çevresi,“kapı-önü oyunları”

Şekil 2.10 Alaybey semti “ara sokaklar”
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Karşıyaka’nın Alaybey semtinde, oldukça yoğun
araç trafiğine sahip bir bölgede olmasıdır. Yayaların sokağı rahatlıkla ve güvenle kullanamaması,
okula ulaşımın zorluğu ve sokak kullanımının sorunlu olması, bu okulun öğrencilerinin sokak algısının değerlendirilmesi gerektiğini düşündürtmüştür (Şekil 2.9).
Okul etrafındaki sokak dokusu incelendiğinde
sokakların çok dar olduğu ve çift yönlü park etmiş
Şekil 2.11 İzmir Tük Koleji – Çiğli
araçlarca işgal edildiği görülmüştür (Şekil 2.10).
Herhangi bir araç geçtiğinde bu sokaklarda yaya
güvenliğini sağlamak mümkün olamamaktadır. Yapılan çalışmada çocukların bu sokakları daha çok okula giderken kullandıkları, onun dışında sokakta vakit geçiremedikleri,
oyun oynayamadıkları saptanmıştır.
Yer seçimine bağlı olarak belirlenen ve çalışılan diğer bir okul ise İzmir Türk Koleji İlköğretim Okuludur. İzmir Türk Koleji, genellikle yüksek sosyo-ekonomik durumda öğrencilere sahip olması ve konum olarak şehrin dışına yakın bir bölgede bulunması nedeni ile incelemeye değer bulunmuştur (Şekil 2.11). Çiğli’de yeni yapılaşmalarla gelişen ve
toplu taşıma olanaklarının kısıtlı olduğu bir alanda bulunan bu okula, konumu nedeniyle öğrencilerin tamamına yakını servis ya da özel araç ile gelmektedir. Çoğunlukla sitelerde yaşayan ve mahalle dokusunu bilmeyen bu çocukların okula yaya olarak gelmedikleri
düşünüldüğünde, sokağı nasıl algıladıkları ve sokak deneyimleri diğer okullarla karşılaştırmak açısından değerli bulunmuştur.
Okulun önündeki ulaşım aksı birincil olarak araçlara yönelik çift yönlü bir cadde niteliğindedir. Çocukların okula genellikle servisle ve Çiğli dışındaki semtlerden geldikleri,
sokağı yaya olarak deneyimleme şansını bulamadıkları bilinmektedir.
2.4. Bulgular
Çalışmalar resim ve anket olmak üzere iki bölüm olarak değerlendirilmiştir. Çocukların yaptıkları resimler ve cevapladıkları anket soruları, tüm çocukların sokak hakkındaki fikirlerini almanın yanı sıra, sosyo ekonomik durumun ve cinsiyetin çocukların sokak
algısı üzerindeki etkisini, ebeveynlerin çocuklara getirdikleri sokağa çıkma yasağının nedenlerini araştırmak açısından da faydalı olmuştur. Çalışmanın resim ve anket aşamasında elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir.
2.4.1. Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencileri ile yürütülen atölye çalışması
Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencilerinin resim çalışmaları incelendiğinde; birçok öğrencinin, sokağı fiziksel işlevinin yanı sıra, oyun alanı olarak resmettiği görülmüştür. Günümüzde neredeyse yok olan “sek sek”, “ip atlama” ve çeşitli top oyunları, bu böl450 |
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Şekil 2.12, Şekil 2.13 Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencileri resimlerinden örnekler

gede yaşayan çocuklar için hala sokakta oynanabilen oyunlar arasında yer almaktadır.
Genellikle az katlı yapılaşmanın olduğu bu bölgede yaşayan çocukların, okul sonrası spor salonları yerine, sokakta uzun süre zaman geçirdikleri bilinmektedir. Doğal çevre,
yeşil alanlar, nehirleri resimlerinde konu alan çocukların, sokağı doğal bir oyun alanı gibi
kullandıkları saptanmıştır. Erkek çocukların top oyunlarının yanı sıra, bisiklete binmeyi
de kız çocuklarına oranla daha fazla tercih ettikleri gözlenmiştir. Bu bölgede bulunan sokaklar ana taşıt yolu niteliğinde değildir. Konut dokusu içinde ikincil sokaklardır. Bu nedenle çocuklar sokaklarının araçlar tarafından çok fazla işgal edilmediğini, sokakta rahatlıkla oyun oynayabildiklerini söylemektedirler.
2.4.2. Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu öğrencileri ile yürütülen atölye çalışması
Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu öğrencileri ile yapılan sokak oyun konulu atölye çalışması kapsamında yapılan resimler değerlendirildiğinde, çocukların, sokakları ağırlıklı
olarak araçlarla ilişkili olarak ele aldıkları görülmüştür. Bu bölgede sokağı genellikle okula
giderken yaya olarak kullanan çocukların sokakla ilgili birincil problemi trafik olmuştur.
Öğrencilerin trafik ile ilgili problemleri ele alırken, sadece trafiğin fiziksel anlamda yarattığı sıkıntıyı değil, oluşturduğu gürültü kirliliğini de vurguladıkları görülmüştür.

Şekil 2.14, Şekil 2.15 Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu öğrencileri resimlerinden örnekler
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Kız çocukları özellikle sokakların temiz ve ferah olmamasından rahatsızlıklarını dile
getirerek, sokağın peyzaj elemanları ile güzelleştirilmesine yönelik hayallerini anlatan resimler yapmışlardır.
Çocuklar okula giderken karşılaştıkları güçlükleri resimleri ile dile getirmeye çalışmış,
yaya geçidi olmamasının yarattığı sıkıntılardan yakınmışlardır. Okul yakınlarında bir trafik lambası eklenmesini öneri olarak getirmişlerdir.
Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu etrafındaki sokakların son derece dar olması ve araçların düzensiz park etmesi nedeni ile bu çevrede yaşayan çocuklara oyun oynayacak yer
kalmamaktadır. Çocuklar yaptıkları resimler ile daha geniş bir sokak hayal ettiklerini, düzenli park etmiş araçların onların oyunlarını engellemeyeceğini anlatmaya çalışmaktadır. Bazı öğrenciler otopark sorununu çözmek için resimlerinde, “katlı otopark” önerisinde bulunmuştur.
2.4.3. İzmir Türk Koleji İlköğretim Okulu Öğrencileri ile yürütülen atölye
çalışması
İzmir Türk Koleji öğrencileri ile yapılan atölye çalışmasında çocukların sokak kavramından ne anladıklarını sorgulanmıştır. Çocukların çoğu sokağı, “içinde yaşadıkları güvenlikli site bahçesi” olarak tanımlamıştır. Yaşadıkları yere dair sorular sorulduğunda, çocukların çoğu içinde oyun parkı olan sitelerde yaşadıklarını ifade etmişler ve resimlerinde
bu oyun parkına dair ekipmanlara yer vermişlerdir
İzmir Türk Kolejindeki erkek öğrenciler, kız öğrencilere oranla daha büyük oranda bilgisayar destekli oyun oynamayı sevdiklerini belirtmişlerdir. Bu nedenle, sokak hakkında
resim yapmayı kız öğrenciler kadar istekli karşılamamışlardır. Bu duruma sebep olarak,
erkek çocuklarının daha çok kalabalıkla oynanan ve sert zeminler gerektiren top oyunlarını sevmeleri görülebilir. Çocuklar zaten okul sonrası spor tesislerinde bu ihtiyaçlarını
karşılamakta geri kalan zamanda da evde bilgisayarla oynamak istediklerini belirtmektedirler. Bu anlamda bu çocukların, yetişkinlerin çocuklarla kaynaşabildiği sosyal bir platform olan sokakların avantajlarından mahrum kaldığı söylenebilir.

Şekil 2.16, Şekil 2.17 İzmir Türk Koleji İlköğretim Okulu öğrencileri resimlerinden örnekler
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2.5. Sosyo-ekonomik faktöre göre karşılaştırmalı değerlendirme
Farklı sosyo-ekonomik duruma sahip çocukların sokakta oyuna bakışı değerlendirildiğinde, toplamda 60 öğrenci ile yürütülen bu çalışmada, en çok Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencilerinin sokağı oyun alanı olarak değerlendirdikleri görülmüştür (Şekil 2.5.1). Bunun nedeni, çocukların bu bölgede sokağı rahatlıkla kullanabilmeleridir. Bu bölgede bulunan az katlı konutların ağırlıklı olduğu, araçların az sayıda geçtiği ikincil sokaklar ve araçlar için çıkmaz nitelikli sonu merdivenle biten sokaklar, çocuklar için ideal oyun alanlarıdır. Okula yakın
bölgede ikamet eden öğrencilerin okula ulaşımı yürüyerek sağlaması, ebeveynlerin çocuklara
daha iyi koşullardaki (spor okulu, yaz okulu vs) olanakları sağlayamaması ve bu nedenle sokakta oyuna izin vermeleri çocukların sokağı oyun alanı olarak görmesine neden olmaktadır.
2.5.1. Sokağın oyun alanı olarak değerlendirilmesi
Sokağın güvenlik açısından değerlendirilmesi istenildiğinde, sokağı büyük oranda oyun alanı olarak değerlendiren Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencilerinin sokağı tehlikeli bulması araştırılmaya değer bulunmuştur. Sokağın tehlikeli olduğu yönünde yorum
yapan öğrenciler bunun nedeni olarak okula giderken
geçtikleri ve semtteki insanların kendilerini rahatsız
ettiklerinden bahsetmişlerdir. Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu öğrencileri trafik nedeni ile sokağı tehlikeli
Şekil 2.5.1
olarak değerlendirmekte, İzmir Türk Koleji öğrencileri ise, sokağı sitelerinin bahçesi olarak değerlendirmeleri ve bu sitelerde güvenlik olduğu gerekçesi ile sokağı güvenli bir yer olarak tanımlamaktadır (Şekil 2.5.2)
2.5.2. “Sokağın psikolojik yönü ile
değerlendirilmesi”
Çocukların kentlerini ve sokaklarını ne kadar tanıdıklarına dair yapılan değerlendirmede, Mimar Sinan
İlköğretim Okulu öğrencilerinin mahallelerini, so- Şekil 2.5.2
kaklarının duvarları, zeminde kullanılan malzemeleri, kent mobilyaları ile tarif ettikleri görülmüştür. Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu öğrencilerinin de kısmen
sokağı yaya olarak deneyimlemelerinden dolayı sokaklarını anlatabildikleri, ancak İzmir Türk Koleji öğrencilerinin sokağa dair çok fazla detay veremedikleri,
genellikle evlerinin bahçelerinde gördükleri özellikleri anlattıkları görülmüştür (Şekil 2.5.3).
Şekil 2.5.3
Yetişkin Bildirileri Kitabı
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2.5.3. “Sokağı kent çeperleri ile tanıma”
3. Sonuç
Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, sosyal ve ekonomik durumu ne olursa, olsun çocukların neredeyse tamamı sokağı oyun alanı ve sosyalleşme ortamı olarak gördüğü ancak bu şekilde kullanamadığı tespit edilmiştir.
Çocuklar günümüzde gittikçe motorize olan ulaşım ve çarpık kentleşme gibi sebeplerden dolayı sokağı oyun alanı ve sosyal mekân işlevi ile kullanamamaktadır. Modernleşmenin ve endüstrileşmenin kamusal alanlar üzerindeki negatif etkileri sokaklarda da her
geçen gün kendini daha çok hissettirmektedir. Bu çalışma kapsamında önemle vurgulanan; oyunun kent yaşamındaki sürekliliğini sağlayabilmek, çocuklara evlerine yakın güvenli bir oyun ve sosyalleşme alanı yaratabilmektir. Ancak bu istenilenlerin sağlanabilmesi için birtakım sorunların öncelikle deşifre edilmesi ve daha sonra çözülmesi gerekilmektedir. Literatür taraması ve çocuklarla yapılan çalışmalar incelendiğinde, sokakların kullanılmasını engelleyen bu sorunlar ve çözüm önerileri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
Trafik sorunu
Öneri: Trafik Sakinleştirme Metodları
Otopark yetersizliği
Öneri: Araç Park Yerlerine Ücret Şartı Getirilmesi, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, insanların toplu taşımaya sevk edilmesi
Güvenlik sorunu
Öneri: Sokağın doğru aydınlatılması, sokağın mahalle sakinlerince kullanılmaya teşvik edilmesi (doğal gözlem)
Sokağın donatı ve mekânsal açıdan eksiklikleri
Öneri: Sokağa kent mobilyaları, oturma birimleri, oyun gereçleri eklemek, peyzaj elemanları kullanmak
Eksik planlama stratejileri
Öneri: Planlamada çocukları önem vermek, kentin tamamını oyun parkı gibi değerlendirmek, yeterli kamusal açık alanlar oluşturmak, bina girişlerini ve cephelerini yayaları düşünerek ele almak, toplumu sokak kullanımına teşvik edecek politikalar geliştirmek,
sokakları yaya ihtiyaçları ve kullanımlarını öngörerek planlamak ya da revize etmek, kentin tamamını yaya ve bisikletle erişilebilir tasarlamak, yeterli yeşil alanlar tasarlamak ve
bu alanları izole etmemek.
Planlama sürecinde kentlinin, özellikle çocukların yok sayılması
Öneri: Planlama, tasarım ve çevre yönetimi süreçlerine çocukları ve toplumun tüm bireylerini dâhil etmek.
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Ailelerin, “sokakta oyunun faydaları” konusundaki bilinçsizliği
Öneri: Konunun politik hedefler arasında yer alması ve önemsenmesi, aileler, yerel
medya ve çeşitli organizasyonlar vasıtasıyla oyunun gerekliliği konusunda bilinçlendirilmesi, okullarda çeşitli seminerler düzenlenerek ve medyanın da desteği alınarak yapılan
kampanyalarla sokağın oyun alanı olarak yeniden insanlara sevdirilmesi.
Sonuç olarak şu söylenmelidir ki, tüm bu sorunlar ve öneriler değerlendirildiği takdirde gelecekte öncelikle çocuklar için, daha sonra tüm toplum için sağlıklı ve yaşanabilir sokaklar elde edilebilecektir. Yapılı çevreyi çocuk dostu haline getiren çözümler, sadece çocuklar için değil toplumun tüm bireyleri için önemli faydalar sağlayacaktır. Ayrıca bu çalışmalar çocukların sokakta oyun oynama hakkını desteklediği kadar, çocuk katılımlı çalışmaların önemini ve gerekliliğini de ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA:
Cunningham, C, ve Jones, M.A. (2004). Middle Childhood and The Built Environment. NSW Parliamentary
Committee, 1-37
Gough, K. ve Franch, M. (2005). Spaces Of The Street: Socio-spatial Mobility and Exclusion Of Youth in Recife. Children’s Geographies, (3) içinde (149-166)
Matthews, H. ve Limb, M. ve Taylor, M. (2000). The Street As Third Space. S. Hollaway ve G. Valentine, (Ed.),
Children’s Geographies (3) içinde (63-79). Londra ve New York: Routledge
Matthews, H., ve Limb, M. ve Taylor, M. (2000). Exploring the ‘fourth environment’: Young People’s Use Of
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ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN TOPLUM
HAYATINA TAM KATILIMININ TEMİNİNE YÖNELİK SOSYAL
POLİTİKALARIN TÜRKİYE BOYUTU
Ali SEYYAR

Prof.Dr.,
Sakarya Ün. İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ÖZET
Özürlü çocukların diğer sağlıklı çocuklarla eşit şartlar altında tüm insan haklarından, temel özgürlüklerden ve sosyal haklardan eşitlik temelinde tam olarak faydalanabilmesi, uluslar arası hukukta hem 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen “Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi”, hem de 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen “BM Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi”nin temel ilkelerindendir. “Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi”nin
7. maddesi, özürlü çocukları doğrudan ele almakta ve “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin genel
ilkelerine ve 23. maddesine uyarak, taraf devletlerden biri olarak Türkiye’ye de önemli sosyal
ve siyasî sorumluluklar yüklemektedir. “Özürlü Kişilerin Hakları Sözleşmesi” doğrultusunda özürlü çocuklar bağlamında temel ilkelerin başında “gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması” gelmektedir [m. 3; (h)]. Genelde özürlülere ve çocuklara, özelde özürlü çocuklara yönelik farkındalığın yetersiz olduğu Türkiye’de genelde özürlü ve çocuk dostu, özelde özürlü çocuk dostu sosyal politikalar, gerek teorik, gerekse uygulama boyutuyla arzu edilen seviyede değildir. Sosyal hayatın her alanında özürlü
çocuklara yönelik mevcut önyargılarla, incitici ve ayrımcı hadise ve davranışlarla mücadele edebilmek için, millî sosyal politikalar ekseninde özürlü çocukların haklarının toplumsal
bazda kabul edilebilirliği konusunda sosyal pedagojik çalışmaların yanında kamusal alanda (rehabilitasyon merkezlerinde, ana okullarda, eğitim ve sağlık kurumlarında vb) özürlü çocukların yeteneklerini gün ışığına çıkartan pozitif ayrımcılık gibi bazı koruyucu ve teşvik edici tedbirlere ihtiyaç vardır. Tebliğimizde, (sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı) çocuklar içinde en çok ihmal edilen özürlü çocukların istismar ve kötü muameleye karşı korunmalarına yönelik hem Türkiye şartlarına, hem de evrensel standartlara uygun özürlü çocuk dostu sosyal politikaların temel açılımları tanıtılacaktır. Bu çerçevede temel haklar bağlamında özürlü olarak dünyaya gelme ihtimali dâhil çocuklar arasında hangi sebeple olursa
olsun hiç bir ayrımcılığın yapılmamasını öngören “Yaşama Hakkı”, dünyaya geldikten sonra
yeterli hayat standartları ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı esas alan “Eşitlik Hakkı” ile
(meslekî) eğitim, bilgilenme, serbest zaman ve kültürel etkinliklere katılma, düşünce, din ve
vicdan özgürlüklerini içeren “Gelişme Hakkı” ilkeleri esas alınacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Özürlü çocuklar; toplumsal katılım; sosyal haklar; özürlü dostu
sosyal politikalar.
Giriş
Özürlü çocukların diğer (sağlıklı) çocuklarla eşit şartlar altında tüm insan haklarından, temel özgürlüklerden ve sosyal haklardan eşitlik temelinde tam olarak faydalanabilmesi, uluslararası hukukta hem 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen“ Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi”1 hem de 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen “ BM
Özürlülerin Haklarına Dair Sözleşme”sinin2 temel ilkelerindendir. Genelde özürlülerin,
özelde özürlü çocukların sosyal haklarının hayata geçirilebilmesi, özürlü (çocuk) dostu
sosyal politikalarla mümkündür. Özürlü çocuklara yönelik farkındalığın yetersiz olduğu Türkiye’de özürlü (çocuk) dostu sosyal politikalar, gerek teorik, gerekse uygulama boyutuyla arzu edilen seviyede değildir. Sosyal hayatın her alanında özürlü çocuklara yönelik mevcut önyargılarla, incitici ve ayrımcı hadise ve davranışlarla mücadele edebilmek
için, millî sosyal politikalar ekseninde özürlü çocukların haklarının toplumsal bazda ka1) Çocuk Hakları Sözleşmenin 23. maddesinde dört ana başlık altında taraf olan devletlere özürlü çocukların
lehine bazı hükümler yüklenmektedir: 1.) Taraf Devletler, zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler. 2.) Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve eldeki kaynakların yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve ana-babanın veya çocuğa bakanların içinde bulundukları şartlara uygun düşecek yardımın
yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler. 3.) Özürlü çocuğun, özel bakıma ihtiyacı olduğu bilincinden hareketle
bu maddenin 2. fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana-babasının ya da çocuğa bakanların parasal (malî) durumları göz önüne alınarak, imkânlar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbî bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme imkânlarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak
üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhî yönü dâhil
şahsî gelişmesini gerçekleştirme gayesini güder. 4.) Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhî bakımı, tıbbî, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi yanında, rehabilitasyon, eğitim ve meslekî eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de
içerecek şekilde ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini zenginleştirmek maksadıyla bilgi dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları, özellikle göz önüne alınır.
2) “Özürlülerin Haklarına Dair Sözleşme”nin hemen “Giriş” kısmının (r) fıkrasında “Çocuk Hakları
Sözleşmesi”nin Taraf Devletlere yüklediği mükellefiyetleri hatırlatılarak, özürlü çocukların diğer çocuklarla
eşit şartlar altında tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam olarak istifade etmeleri gereğine vurgu yapılmaktadır. “Özürlülerin Haklarına Dair Sözleşmesi”nde “ayrımcılık yapmamak”, “özürlülerin topluma
tam ve etkin katılımının sağlanması” ve “fırsat eşitliği” gibi özürlü hakların temel ilkeleri de belirlenmektedir. Özürlü çocuklar bağlamında temel ilkelerin başında ise “gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması” gelmektedir [m. 3; (h)]. 7. maddesi ise özürlü çocukları, doğrudan ele almakta ve “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin genel ilkelerine ve 23. maddesine uyarak, taraf devletlerden biri olarak Türkiye’ye de önemli sosyal ve siyasî sorumluluklar yüklemektedir. 1.) Taraf devletler, özürlü çocukların
bütün insan haklarını ve temel özgürlükleri diğer çocuklarla eşitlik temelinde tam olarak kullanması için gereken tedbirleri alacaklar. 2.) Özürlü çocuklarla ilgili bütün eylemlerde, çocuğun üstün yararı birincil öncelik olacaktır. 3.) Taraf devletler, özürlü çocukların kendilerini etkileyen bütün konularda görüşlerini özgürce
ifade etme hakkına sahip olmasını, yaşlarıyla ve olgunluklarıyla uygun bir şekilde görüşlerine gereken değerin verilmesini güvence altına alacaklar; bunu diğer çocuklarla eşitlik temelinde gerçekleştirecekler; engellerine ve yaşlarına uygun yardımlarla bu hakkın anlaşılmasını sağlayacaklar.
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bul edilebilirliği konusunda sosyal pedagojik çalışmaların yanında kamusal alanda (rehabilitasyon merkezlerinde, ana okullarda, eğitim ve sağlık kurumlarında vb) özürlü çocukların yeteneklerini gün ışığına çıkartan pozitif ayrımcılık gibi bazı koruyucu ve teşvik
edici tedbirlere ihtiyaç vardır. Tebliğimizde, sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı çocuklar içinde en çok ihmal edilen özürlü çocukların hakları bağlamında özürlü (çocuk) dostu
sosyal politikaların temel açılımları tanıtılacaktır. Bu çerçevede özürlü çocukların toplum
hayatına katılımlarını engelleyen faktörler belirlendikten sonra somut olarak toplumsal
katılımı öngören özürlü dostu sosyal politikaların temel alanları belirlenecektir.
1. Özürlü çocuk ve gençlerin toplum hayatına tam katılımını engelleyen faktörler
1.1. Özürlü çocukların dünyaya gelmelerini engelleyen mevzuat
1983 tarihli “Nüfus Planlaması Hakkında Kanun”un kürtaj (Gebeliğin Sona Erdirilmesi) ile ilgili 5. maddesi, aşağıdaki hükümlerden oluşmaktadır: “Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir. Gebelik süresi, on haftadan fazla ise rahim ancak gebelik, annenin hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller
için ağır maluliyete neden olacağı hallerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili
daldan bir uzmanın objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir.” Buna
göre doğacak çocuğun “ağır malul” olması tıbben söz konusu ise 10 haftalık gebelik süresi dikkate alınmamakta ve anne adayı, isterse anne rahmindeki özürlü çocuğunu aldırabilmektedir. Bir başka ifadeyle, 10. haftasını aşan gebeliklerde sağlıklı olduğu düşünülen
çocukların kürtajı kanunen mümkün olmadığı ve Türk Ceza Kanunu’nun 100. maddesine göre yapılması hâlinde de cezai müeyyide öngörüldüğü (uygulandığı) halde aynı koruma, özürlü çocuklar için geçerli olmamaktadır. Böylece ana rahmindeki çocuklar, tıbbî
bir yaklaşımla “sağlıklı” ve “malul” (özürlü) kategorisine göre tasnif edilmekte ve “malul”
olan veya oldukları tahmin edilen çocukların yaşama hakkı sınırlandırılmaktadır. Özürlü
çocukların dünyaya gelmelerini kanunî teşviklerle sınırlayan mevzuat, böylece toplumun
ve çocuk bekleyen ailelerin özürlü çocuklara karşı bakışını olumsuzlaştırmaktadır. Bu durumda özürlü (doğacak) çocuklar, sağlıklı (doğacak) çocuklara göre arzu edilmeyen ve
istenmeyen çocuklar konumuna düşeceklerdir. Türkiye Aile Planlaması Derneği’nin bir
araştırmasına göre Türkiye’de, her yıl 1,9 milyon gebelik gerçekleşmektedir. Ancak bunların 550.000’i istenmeyen gebelikler olduğu için, 350.000’i kürtajla sonlandırılmaktadır.
(Yeni Şafak; 16.06.2009). İstenmeyen ve netice itibariyle kürtajla sonlandırılan gebelikler
arasında “özürlü çocuk”ların sayısına yönelik istatistikî bilgiler elimizde mevcut değildir.
Ama şu bir gerçek ki, kürtajların bir kısmı maddî imkânsızlıktan, bir kısmı anne adayının
veya eşinin çocuğu istememesinden ve bir kısmı da annenin veya çocuğun sağlık sorunlarından (özürlülüğünden) dolayı gerçekleşmektedir. Ne var ki, özürlü çocuk olması halinde her üç kategoriden birine sığınılmak suretiyle aslında özürlülük odaklı kürtaj vakıaları gizlenmektedir.
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1.2. Ailelerin özürlü çocuklara olumlu bakmalarını engelleyen sosyal yapı
Özürlü çocuk doğuran veya çocuğu daha sonra engelli hâle gelen ailelerin, bu acılı süreçteki tutum ve davranışları değişik olmakla birlikte genelde dört aşamalı olarak seyretmektedir. İlk etapta genelde ebeveynler, özürlü çocuğa sahip olduklarını kabul etmek istememekte
ve durumu-gerçeği belirli bir süre için inkâr etmektedir. Çocukta görülen olumsuz bazı alametlerin belirgin olması ile birlikte aileler, durumu araştırmak adına tıbbî uzman ve kurumlara gitmektedir. Çocuğun özürlü olduğu kesinleşmesi ile birlikte şok, yas, hüzün, keder ve
kendini veya karşılıklı suçlamalar görülebilmektedir. Bu aşamaları geçemeyen aileler, musibet gibi algılanan bu durumu kabullenmekte zorlanmaktadır (Oto; 1999: 223-224). Olumsuz gibi görünen bu durumun kabullenebilmesi için, haricî psiko-sosyal korumanın yanında
manevî destek hizmetlerine de ihtiyaç vardır. Aksi taktirde aile saadeti tehlikeye girebileceği
gibi özürlü çocuk(lar) da sosyal hayatın dışına itilebilmektedir. Özellikle özürlü çocukların
aile içinde ve dışındaki uyumuna yönelik sosyo-pedagojik programların yeterli olmadığı ülkemizde özürlü çocukların ötekileştirilmesi ihtimali daha da yüksek olmaktadır.
1.3. Bakıma muhtaç özürlü çocukların bakım güvencesini engelleyen sosyal
güvenlik sistemi
Çocuk olsun veya olmasın bakıma muhtaç özürlüler, “özürlülük sınıflandırmasına göre
ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini
önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle, hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiler ” şeklinde tanımlanmıştır (Bakım Tespit Yönetmeliği; 2006; m.1 ve 4/c). Ancak (çocuklar dâhil) bakıma muhtaç özürlülerden sadece sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olmayan, ailesini kaybetmiş olan ve ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içinde bulunanlar bakım güvencesi kapsamına alınmıştır (md. 2). Türkiye’de sosyal bakım güvence modelini hayata geçirmek maksadıyla
2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürlüler Kanunu çerçevesinde SHÇEK, bakıma
muhtaç olmaları şartıyla sadece yoksul özürlülere asgari ücret miktarı üzerinden bakım
ödeneği vermektedir. Yoksul özürlü çocuklar da bakıma muhtaç olmaları şartıyla bakım
ödeneğinden yararlanabilmektedir. Yoksulluk şartı ise şu şekilde belirlenmektedir: Bakı-

ma muhtaç özürlünün içinde bulunduğu ailenin gelirlerinin toplamı, aile fertlerine düşen ortalama aylık gelir tutarının bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması durumunda bakıma muhtaç özürlü yoksul sayılmaktadır ve (özürlü maaşının yanında) bakım ödeneği alabilmektedir (Bakım Tespit Yönetmeliği, 2006). Türkiye’de bakıma
muhtaç yoksul özürlülere verilen bakım ödeneğinin yoksullukla mücadele etmek, yoksa
bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak için mi verildiği de pek bilinmemektedir. Uygulamalar, Türkiye’deki bakım güvence sisteminin kapsamı sadece belirli bir gelir seviyesinin altında olan sosyal kesimleri dikkate alması bakımından hem dar tutulduğunu, hem
de (evde) sosyal ve manevî bakım hizmetlerine yeterince yer verilmemesine bağlı olarak
ağırlıklı olarak “sosyal yardım”a dönüştürüldüğünü göstermektedir.
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1.4. Özürlü çocukların (meslekî) gelişimini engelleyen eğitim sistemi
Ülke nüfusunun % 12.29’unu oluşturan özürlülerin ortalama % 6’sı hiçbir şekilde eğitim almamış, % 36’sı okuryazar değildir, % 33’ü ilkokul, % 1,5’i ilköğretim, % 5,2’si ortaokul, % 0,2’s, ortaokul dengi meslek okulu, % 5,6’sı lise, % 1,3’ü lise dengi meslek okulu ve
sadece % 1,8’si yüksek okul mezunudur. Görüldüğü üzere özürlülerin genel eğitim seviyesi, genel nüfusa göre çok düşüktür. Diğer yandan özürlülerdeki okuryazar olmayanların
oranı, genel nüfusunkine göre üç kat daha fazladır. Özürlü grupları arasında okuma yazma bilmeme oranı % 67 ile en büyük grubu, zihinsel özürlüler teşkil etmektedir (Tufan ve
Arun; 2006). Otistik çocuklardan bir örnek daha vermek gerekirse; Türkiye’de 0–15 yaş
arasında yaklaşık olarak 125 bin otizmli çocuk yaşamaktadır. Bunların sadece 2 bini (%
1,6) eğitim alabilmektedir (Narin; 2009). Hemen her ilde yeterince özel okullar ve öğretmenler olmadığı için, eğitim bekleyen binlerce otistik çocuk bulunmaktadır. Dolayısıyla
gerek sosyal bilimlerden mezun olanlar için sertifikalı özel öğretmen yetiştirme programlarının tertibi, gerekse otistik ve diğer zihinsel özürlü çocuklar için özel eğitim merkezlerinin kuruluşuna yönelik vakıf hizmetlerine ihtiyaç vardır. (Seyyar; 2009).
1.5. Özürlü gençlerin emek piyasasında çalışabilmelerini engelleyen istihdam
politikaları
Bazı mesleklerin kendine ait spesifik özelliklerine göre görme, işitme ve(ya) zihinsel
özürlüler için tam olarak uygun düşmese de, genelde bütün özürlü gruplar, değişik işkollarında ve meslek alanlarında hemen aynı derecede başarılı olarak istihdam edilebilir. Ancak işverenlerin yanlış algıları ve önyargıları ekseninde oluşan negatif düşünceler, böyle bir istihdamı zorlaştırmaktadır. İşveren kesiminde hâkim olan verimlilik kaygıları, iş
kazası olabileceği korkusu, güven sorunu ve özürlü işgücünü ekonomik risk olarak görme, özellikle zihinsel özürlü gençlerin emek piyasasındaki istihdam şansını azaltmaktadır. Özürlü çocuk ve gençlerin içinde en çok mağdur edilenler arasında zihinsel olanlar
gelmektedir. Özellikle zihinsel özürlüler hakkında beslenen olumsuz görüşler (deli, saldırgan, iletişimi zor vb), ister istemez (bilinçli veya bilinçsiz) onların ayrımcılığa uğramalarına sebebiyet vermektedir.
1.6. (Zihinsel) özürlü gençlerin korumalı işyerlerinde çalışabilmelerini engelleyen
mevzuat
Değişik özürlü gruplarından oluşan ve özellikle emek piyasasında istihdamı (ağır derecede özürlü, çoklu özürlü veya zihinsel özürlü olmalarından dolayı) zor olan genç özürlü işgücü, genelde özel korumalı işyerlerinden yararlanabilmektedir. Özellikle emek piyasasında iş bulamayan ve fakat çalışmak isteyen ağır derecede özürlü genç işgücünün istihdamı, onların sosyal hayata katılımı açısından son derece önemlidir. Emek piyasa koşullarına uymakta güçlük çeken genç özürlü işgücüne dönük alternatif bir istihdam alanı olarak korumalı işyerleri önem arz etmektedir (Seyyar, 2006: 29-72). Türkiye’de gerçek ve tüYetişkin Bildirileri Kitabı
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zel kişiler, normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlü işgücü için meslekî
rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla korumalı işyeri açabilirler (Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik; 2006). Ancak “Devlet tarafından ilgili mevzuatta teknik donanımın sağlandığı ve malî yönden desteklendiği” belirtilmesine karşılık (Özürlüler Kanunu, m. 3-f) fiilî anlamda henüz kanunî teşvikler hayata geçirilmemiştir. Dolayısıyla gerek korumalı işyeri açma şartlarının ağır olması, gerekse teknik, malî ve lojistik desteklerin içeriği kanunca henüz belirlenemediği için, işverenler ve yatırımcılar tarafından özellikle zihinsel özürlü gençlerin yararlanabileceği bu tarz işyerleri açılmamaktadır.
2. Özürlü çocuk ve gençlerin toplum hayatına tam katılımını sağlayan sosyal
politikalar
2.1. Özürlü çocukların yaşama hakkını tam anlamıyla teminat altına alan sosyal
hukuk sisteminin oluşturulması
Türkiye’de ana rahmindeki çocukların özürlü olarak dünyaya gelmeleri riski, tıbbî
bulgularla kanıtlanması halinde, gebelik süresine bakılmaksızın kürtaja izin verilmektedir. Halbu ki, 1959 tarihli “Çocuk Hakları Bildirgesi”nin 8. ilkesi, “Çocuk, her şart altında koruma ve kurtarma imkânlarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır” derken, ana
rahminde yaşayan (özürlü olsun olmasın) bütün çocukların, ayrımcılığa uğramadan korunmasını öngörmektedir. Diğer yandan taraf olduğumuz 1989 tarihli “Çocuk Hakları
Sözleşmesi”nin 6. maddesi, “her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu” belirtmekte ve “çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çaba”nın gösterilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Çocuğun yaşaması, hayatta kalması ve gelişmesine yönelik temel haklar, uluslara arası sözleşmelerle koruma altına alınırken, her nedense bu yaşama hakkı, (özürlü olsun veya olmasın) ana rahmindeki çocuklar için tam olarak garanti altına alınamamıştır. Dolayısıyla “ağır” da olsa özürlü doğabilecek ihtimaline
karşı çocukların temel yaşama haklarının ellerinden alınması, aslında temel çocuk haklarına aykırı bir durumdur. Dolayısıyla ana rahmindeki özürlü çocuklar, en azından diğer
sağlıklı çocuklar gibi gebelik süresine tâbi tutularak, yaşama hakları garanti altına alınmalıdır. Bu bağlamda 1983 tarihli “Nüfus Planlaması Hakkında Kanun”un “Gebeliğin Sona
Erdirilmesi” ile ilgili 5. maddesi, doğacak özürlü çocukların lehine değiştirilmeli ve ailelere bu süreçte profesyonel psiko-sosyal destek verilmelidir.
2.2. Ailelere manevî destek amaçlı sosyal hizmetlerin verilmesi
Özürlü bir çocuğa sahip olan ailelerin önemli bir kesimi, kurumsal ve profesyonel psiko-sosyal desteklerden mahrum oldukları için, layıkıyla ailevî görevlerini yerine getirememektedir. Onun için özürlü çocuklara, çok erken safhadan başlayarak, kapsamlı bir rehabilitasyon programlarının uygulanması gerekmektedir. Tıbbî ve meslekî rehabilitasyon
programları genellikle geçici bir süreç çerçevesinde birbirini tâkip eden uygulamalar ol464 |
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masına karşılık sosyal rehabilitasyon, özürlülüğün ortaya çıkmasından itibaren, özellikle
tıbbî ve meslekî rehabilitasyon döneminde ekonomik destekli yardımlarla başlayarak, yaşam boyu devam eden çok varyasyonlu ve kapsamlı bir hizmet türüdür. (Witterstaetter;
1995: 98). Özürlü çocuğa sahip olan ailelere sunulan psiko-sosyal destekler, manevî hizmetlerle de takviye edilmesi gerekmektedir. Manevî sosyal hizmetler modelleri, kendini
hem psiko-sosyal yönden, hem de manen iyi hissetmeyen, inanç ve düşüncede karmaşık
duygulara kapılmış olan aile fertlerinin yeniden eski ruh sağlıklarına kavuşmalarına yönelik manevî telkin ve terapi yöntemlerinden ibaret bir danışmanlık hizmetidir. Manevî
sosyal hizmetler, kişilerin sosyal bilinçlenmeleri ve topluma uyumları için, güzel ahlâk
ve üstün karakter geliştirmeye yönelik sosyal ahlâk eğitim programlarını esas almaktadır.. Maneviyat odaklı sosyal hizmetler, yalnızca dinî konuları içermekle kalmaz, aynı zamanda psiko-sosyal eğitim ve destek kapsamında kültür, mantık, sağlık ve etkili iletişim
gibi kişisel gelişim alanına girebilecek birçok pedagojik destek unsuru da benimser. (Seyyar (Ed.); 2008: 16). Manevî sosyal hizmetler kapsamında özürlü çocuğa sahip olan ailelere a) Tevekkül 3, b) Teslimiyet 4 ve Sabır5 tavsiye edilmektedir: (Seyyar; 2010: 307–330).
3) Tevekkül tavsiye edilmektedir. Allah’a sağlam bir şekilde iman etme ve güvenmenin bir yansıması olan
tevekkül, çalışmayı ve sebeplere sarılmayı terk etmeden, en iyi neticeyi almak için, yine de dünyevî boyutuyla
maddî ve manevî şartlara uygun olarak gerekli tedbirleri almak ve oluşan neticeye razı olmaktır. Tevekkül,
nihayetinde her halükârda kaderine ve hâline razı olma hâlidir. Tevekkül eden şuurlu özürlüler, sağlık gibi
bir nimetten mahrum olmanın ıstırabını ruhunda yaşamayacaktır. Tam tersine özürlülüklerinde bile bir
nimet görebilecektir. Nitekim mahrumiyet gibi görülen bazı şeylerin kişi hakkında hayırlı olabileceğini
ifade eden ayetler de vardır. Bunlardan bir tanesi bu konuya açıkça vurgu yapmaktadır: “Bazen hoşunuza
gitmeyen bir şey, hakkınızda iyi olabilir ve hoşunuza giden bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir,
siz bilmezsiniz” (Bakara; 2/216). Aslında her bela ve musibetin içinde tahmin edemeyeceğimizden bile fazla
bir nimet gizli olarak yerleştirilmiştir. Özürlülük durumuna ehemmiyet vermeyen bir kişi, o özürlülüğün
olumsuz etkilerinden kısmen veya bütünüyle zamanla kurtulabilir ve psiko-somatik hastalıklardan uzak kalır.
Özürlülük hâliyle sarsılmayan ve kaderin tecellileri karşısında huzur duyabilecek seviyeye gelmiş olan özürlü
bir genç, tam anlamıyla rıza şuuruna da kavuşmuş olur. Zaten rıza da, başkalarının üzülüp, şaşırıp dehşete
düştükleri olaylar karşısında gönül mekanizmasının sükûn ve huzur içinde olmasıdır. Bu yönüyle özürlü bir
genç, başkalarına ne kadar bağımlı olursa olsun, haddizatında manen güçlüdür. “İnsanların en güçlüsü olmak
isteyen kimse Allah’a tevekkül etsin” (Câmiü-s-Sağir; 2002: 3658) hadisi de zaten buna işaret eder.
4) Hayatın zorluklarına ve dünyevî musibetlerine dayanmak bazen o kadar güç ki, eğer Yaratan ve O’nun
gönülleri ferahlatan rızası olmasaydı insanın hadiselerin karşısında boğulmaması kaçınılmaz olurdu. Eğer
Kuran’ın nurundan gelen teselli edici manevî teskinler olmasaydı birçok inançlı insanın dahî zorlukların
karşısında dayanması fevkalade güç olurdu. Onun için, Allah’a teslimiyet, Yaratan’a yönelmek ve O’na
sığınmak ruh sağlığı açısından çok önemlidir. Yaratan’a bu inançla sığınmak, ruhumuzun ve hayatımızın
nuru olduğu için, bakıma muhtaç insanın kalbi her zaman rahatta olacaktır. Musibetler ve rahatsızlıklar,
artık insan için bir yük olmaktan çıkar. Yaratan’ın her tasarrufuna razı olan bakıma muhtaç kişi, yalnızlık,
korku, endişe ve yabancılık hissiyle artık manen sıkılmaz. Bir Peygamber sözü olan “Biz, Rab olarak Allah’tan
razıyız” ifadesi, bakıma muhtaç kişi için en büyük manevî teselli kaynağıdır. İbrahim Hakkı Hazretlerinin,
“Gelse celâlinden cefa, yahut cemalinden vefa, İkisi de câna safa, lütfun da hoş kahrında hoş” sözleri de, rıza
ve teslimiyet adına dile getirilmiş önemli bir bakıştır.
5) Sabır, dinin gösterdiği yolda sebat etme, sosyal hayatta veya beşerî münasebetlerde doğabilecek bir çok
olumsuzluğa ve acıya katlanma, insanın kendi gücü ve iradesi dışında ve maddî-manevî yönleriyle değişik
türde tezahür eden sıkıntı, bela, musibet, güç ve meşakkatlere karşı heyecana kapılmadan, tedirgin olmadan, fevrî hareketlerde bulunmadan, paniğe kapılmadan, şikayet etmeden fakat soğukkanlılıkla mukavemet
etmektir. Zor ve nefse ağır gelenlere karşı tahammül gösterme, insan tabiatına genelde aykırı olan zorunlu
hâllere uyma gibi yerine getirilmesi bazen hayli güç ve fakat bunların üstesinden gelebilmenin sonucunda insana manevî rahatlık veren, hayatta muvaffak olmayı ve kemâle ermenin sırrını ve faziletini öğreten pozitif
tutum ve sosyal davranışların bütünüdür. Allah’ın imtihanı olarak özürlülük gibi üzücü olaylara sabır, sabrın
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2.3. Özürlü çocukların aile sigortası kapsamına alınması
2005 tarihli Özürlüler Kanunu’nun 25. maddesi ile 2022 sayılı Kanun’un 1. bazı maddeleri yürürlükten kaldırılarak, 65 yaşın altında olan özürlülere de belli şartlar altında aylık bağlanmaktadır. Bu kapsamda belirli bir gelirin altında olan ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü çocuklara, özürlülük derecesine göre farklı miktarlarda aylık bağlanmaktadır. Özürlü maaşı alma şartları yoksulluğa bağlı olması,
bu ödeneğin daha çok sosyal yardım niteliği taşıdığını göstermektedir. Ödenen miktarın
düşüklüğü ve dolayısıyla maddî koruma etkisi bir yana, belirli bir gelirin üstünde olan ailelerin de bu ödenekten yararlanamaması, özürlü çocukların büyük bir kesiminin maddî
güvence altına alınamadığının bir göstergesidir. Ayrıca özürlü maaşının korunmaya muhtaç özürlü çocuklar için kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesine ilişkin bir hüküm
bulunmaması, özürlü maaşının amacına uygun kullanılmaması gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Ailesinin gelir seviyesi ne olursa olsun bütün özürlü çocukların maddî güvence içinde hayatlarını idame ettirebilmeleri için, Türk sosyal güvenlik sistemine Aile Sigortasının ihdası gerekmektedir. Aile sigortası, çocuk bakımı ve eğitimi gibi ailevî sorumlulukların ortaya çıkardığı gider artışlarına karşı, özellikle muhtaç durumunda olan ailelere
maddî güvenceler sunmaktadır. Aile sigortası, birçok ülkede çocuk parası ödemeleri yapan bir sigorta dalı olarak bilinmektedir (Alper ve Arabacı; 2010: 48, 49). Ancak değişik
ülkelerde maddî destek türü, miktarı ve süresi ile ilgili farklı uygulamalar bulunmaktadır. Mesela çok çocuklu aileler, özürlü çocuğa sahip aileler, kirası yüksek konutlarda kalmaları halinde kendilerine çocuk parası yanında, kira yardımı da yapılmaktadır. Herhangi bir sınırlama olmaksızın, yeni doğan her bebeğe doğum yardımı veya 2-3 yıl için çocuk
bakım parası verilmektedir. Maddî destekler, doğrudan (örn.: kamusal sosyal yardımlar
veya devletçe bakılma kapsamındaki ödenekler) veya dolaylı (örn.: vergi indirimleri, muafiyetler) olarak aile gelirini artırıcı bir etkiye sahip olmakla beraber, ya ailenin genel ihtiyaçlarını ya da çocuğun-çocukların belirli ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Aile ödeneklerini alan çoğu kez ebeveyndir. Ancak bundan yararlanan veya yararlanması hedeflenenler ya çocuklar ya da aile içinde yaşayan diğer fertlerdir (bakıma muhtaç yaşlı anne
veya baba) (Seyyar; 2008: 8).
2.4. Bakıma muhtaç özürlü çocukların bakım güvencesi kapsamına alınması
Özürlüleri, ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsamı altına alan (m. 2) Özürlüler Kanunu’nun 6. maddesinde özürlülerin bakımı düzenlenmektedir.6 Soysal güvenlik anlayışı doğrultusunda bakıma muhtaçlık riskinin
en büyüklerindendir. Sahabilerden biri: “Kişi eziyete sabretmedikçe (iman yolunda sıkıntılara katlanmadıkça) kişinin imanını iman saymazdık” demiştir. Çünkü bu, peygamberlerin sabrıdır. Savması, kulun elinde olmayan Allah’ın sınavıyla ilgili musibetlere sabır, insana büyük kazançlar sağlar. Hastalık, sakatlık ve bundan
kaynaklanan bakıma muhtaçlık gibi imtihanlar, bu çeşittendir.
6) İlgili madde, “özürlü kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi,
toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hâle gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının

466 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

tahakkuku durumunda, başka şart aranmaksızın bütün bakıma muhtaç kişilerin sosyal
bakım güvencesi (ödenekleri) kapsamına alınması gerekmektedir. Ancak Türkiye’de bakıma muhtaç kişilerin bakım güvence modelinden yararlanabilmeleri, yoksul olma şartına
bağlanmıştır. Hâlbuki bakıma muhtaçlık riski, diğer sosyal risklerden bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken, kendine has (kronik hastalığa-özürlülüğe bağlı) bir risk türüdür.
Doğrusu bakım ödeneği ile birlikte sosyal ve manevî bakım hizmetlerini içeren bakım güvence modelinin (bakım sigortasının), yoksul olsun veya olmasın, bütün bakıma muhtaç
kişiler (çocuklar) için düşünülmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bakım sigortası, bakıma muhtaç kişilere sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik sistemi içinde sağlanan sosyal bakım hizmetlerini ve bakım külfetini-maliyetini (kısmen de olsa) ortadan kaldıran (aynînakdî) yardımları kapsayan bir sigorta türüdür. Bakım sigortası kapsamında evde yaşayan
bakıma muhtaç çocuğa, periyodik olarak profesyonel bakım uzmanları tarafından bakıcı aile fertlerinin yükünü hafifletmek ve daha sağlıklı bakım hizmeti verebilmek maksadıyla haricî bakım hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler, hem temel bakıma, hem de ev
idaresine yönelik günlük destek hizmetlerini içermektedir. Bakım sigortası, bakıma muhtaçlık derecesine göre belirlenen profesyonel bakım hizmetinin ücretini, bu hizmeti sunan elemana veya kuruma ödemektedir. Bakıma muhtaç kişi için eve yönelik haricî bakım hizmetlerine lüzum görülmemesi hâlinde, bir başka ifadeyle bakım hizmetlerinin
aile fertleri tarafından yerine getirilmesi halinde bakım parası adı altında nakdî destek
bizzat aileye yapılmaktadır. Gerek haricî profesyonel bakıcılar, gerekse bakıcı aile fertleri için öngörülen bakım parası uygulamaları için yoksulluk şartı aranmamaktadır. Bakım
güvence modelinden yararlanabilmenin tek geçerli şartı, aile fertlerinden birisinin bakıma muhtaç olmasıdır. Bakıma muhtaç kişinin sağlık durumunda olumsuz gelişmeler görüldüğünde veya aile bakıcısının gündüz veya gece çalışmak durumunda olması halinde,
bir başka ifadeyle evdeki bakım hizmetlerinin tam olarak sağlanamadığı hallerde, bakıma muhtaç kişi sürekli veya geçici olarak kısmî (gece veya gündüz) ve(ya) bütünüyle (tam
gün) bakım hizmeti sunan kuruluşlardan yararlanabilmektedir (Seyyar; 2004: 153–170).
Sosyal bakım hizmetleri çerçevesinde gerek bakıma muhtaç kişiye gerekse de ailesine psikolojik destek sağlanmalıdır. Türkiye’de belirli şartlar dahilinde bakım parası alan kimselerin, bu parayı bakım için harcamadıklarına ilişkin örnekler bulunduğundan dolayı bakım kalitesinin sağlanması açısından ailelerin periyodik olarak denetlenmeleri gerekmektedir (Selek; 2010: 127).
yapılması, bunlardan ihtiyacı olanların geçici veya sürekli bakım altına alınması veya bunlara evde bakım hizmeti
sunulması esas”ına yöneliktir. Yasa’ya göre; özürlülere yönelik bakım hizmetlerini, bakım hizmetlerinin sunumunda
kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınmak (md. 8) şartıyla SHÇEK- Genel
Müdürlüğü’nden ruhsat alan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları verebilirler (m. 7). Bakım hizmetlerinin
standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar yürütülür ve bakım hizmetleri ile bakımın nitelikli temini sağlanır (m. 8).
Özürlüler Kanunu, bakım hizmetlerinin, kurum bakımının yanı sıra evde bakım modeliyle de sunulabilmesine imkân
tanımaktadır. Yasanın “öncelikle kişinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır”
şeklindeki hükmünden bakım hizmetlerinde evde bakıma öncelik verdiği anlaşılmaktadır (m. 9).
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2.5. (Meslekî) Eğitim sisteminin özürlü gençlerin lehine iyileştirilmesi
Özürlü gençlerin meslek hayatına katılımlarını sağlayan tedbirler ve meslekî eğitim
politikalarının içeriği şu şekilde belirlenmelidir: (İstanbul Ticaret Odası; 2009: 306)
Özürlü gençlerin okulu bitirdiklerinde kullanabilecekleri becerileri kazanmaları ve
emek piyasasına rahat girmelerini sağlamak maksadıyla (meslekî) eğitim sistemi etkin
hâle getirilmelidir. Bu bağlamda meslekî ve teknik eğitim, emek piyasasının nitelik taleplerine cevap verebilmelidir.
Özürlü dostu modern (teknoloji yoğun) (meslekî) eğitim anlayışı ve sistemi geliştirilmeli ve bütçeden bu alana daha çok pay ayrılmalıdır. Özel (meslekî) eğitim programları, empati, etkin iletişim, sosyal davranış ve sosyal uyum gibi kişisel gelişime dönük programlarla zenginleştirilmelidir. Bunun yanında özel iş okullarının fizikî yapıları, ergonomik açısından iyileştirilmeli ve etkin araç-gereçlerle donatılmalıdır. Bunun için de kişi (işsiz özürlü genç işgücü)
başına düşen (özel meslekî) eğitim harcaması, ortalama olarak AB seviyesine çıkartılmalıdır.
(Meslekî) eğitim sisteminin merkezî yapısı, yerinden yönetim ve yönetişim ilkelerine
göre esnekleştirilmelidir. Okulların eğitim sonuçlarından sorumlu tutulabilmeleri ve kaliteyi yükseltebilmeleri açısından idarî ve malî özerkliği, bu bağlamda, artırılmalıdır.
Katı (meslekî) eğitim sisteminin yerine emek piyasasının ihtiyaçlarını dikkate alan,
kısa ve orta vadeli değişken plânlar yapmaya müsaade eden ve müfredatı günün gerekleri
doğrultusunda güncellenmesine imkân veren esnek bir eğitim programı oluşturulmalıdır.
Emek piyasasına yönelik bölgesel ihtiyaçları daha iyi belirleyebilmek ve okul-sanayi işbirliğini gerçekleştirebilmek adına (meslekî) eğitim sisteminin unsurları (paydaşları) arasında aktif katılımcı olarak sosyal taraflar (STK’lar, sendikalar, yerel sanayi ve ticaret odaları vb.) da yer alabilmelidir.
Özel meslekî eğitim kalitesi, iş bulma ve işe yerleştirme mekanizmalarının etkinliği artırılmalıdır (özürlü gençler için emek piyasasına girişinden önce yani okul dönemlerinde ve(ya) sonrası için kariyer-rehberlik-danışmanlık hizmetleri sunulmalı, özel eğitimcilerin kalitesinin sürekli olarak artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenmeli ve eğitim-üretim araçları teknolojik değişiklikler doğrulturunda yenilenmelidir).
Okullardaki istihdam becerilerinin eksikliğini ve emek piyasası ile eğitim sistemi arasındaki kopukluğu giderecek ilave eğitim programlarına ağırlık verilmelidir. Bu bağlamda emek piyasasına yönelik eğitimlerin (meslekî ve teknik eğitim programlarının) uygulama biçimleri (ayrı ayrı veya bir arada yürütülerek) gerek çıraklık, gerek staj, gerekse sınıf
eğitimi boyutlarıyla zenginleştirilmelidir. Özel sektör işletmeleri tarafından oluşturulabilecek kurslar (uygulamalı eğitim) yoluyla da iş tecrübesi kazandırılabilmelidir.
2.6. İstihdam politikalarının özürlü gençlerin lehine iyileştirilmesi
Özürlü gençlerin çalışma hayatına katılımlarını sağlayan aktif istihdam politikalarının
ana unsurları aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır: içeriği şu şekilde belirlenmelidir (İstanbul Ticaret Odası; 2009: 307):
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a) Özürlü genç işgücüne yönelik sistemli ve daimî meslekî rehabilitasyon hizmetleri
veren merkezlerin açılmasına yönelik destek ve teşvik programları hazırlanmalıdır.
b) İŞKUR, gerek özürlü genç işgücü, gerekse işverenlere dönük olarak etkin bir bilgilendirme ve meslekî rehberlik sistemine sahip olmalıdır. Bu çerçevede başta işsizlikten en
fazla etkilenen özürlü genç işgücüne olmak üzere, gerek emek piyasasında, gerekse özel
istihdam alanlarında (korumalı işyerleri) çalışmak isteyen bütün özürlüler için meslekî
beceri kursları ve(ya) vasıflı işgücü yetiştirme kursları sürekli olarak açılmalıdır.
c) Çalışma hayatına yönelik çeşitli problemler yaşayan özürlü genç işgücünün ve işverenlerin ihtiyaç duydukları danışmanlık ve çeşitli destek hizmetleri, İl İŞKUR’un yanında
yerel yönetimler tarafından da karşılanmalıdır. Bu hizmetleri verecek kapasiteye sahip olmayan yerel yönetimler merkezî yönetimce desteklenmelidir.
d) Etkin ve esnek kota sisteminin yanında istihdam edilen özürlü genç işgücünün işçi
ücretlerinin bir kısmının ve(ya) sosyal sigorta prim ödemeleri devletçe karşılanmalıdır.
e) İl İstihdam Kurullarının yetkileri, etkinlikleri, projeleri, imkânları (işsiz) özürlü
genç işgücü lehine artırılmalıdır. Üyeleri arasında özürlü STK temsilcilerinin yanında,
işçi ve işveren temsilcilerinden de bulunmalıdır. Özürlü genç işgücünün emek piyasasına
katılması için İl İstihdam Kurulları, ilin sosyo-ekonomik şartlarına uygun kararlar almalı ve bu kararları takip etmelidir.
f) Çalışan özürlü gençlere dönük özel iş sağlığı ve güvenliği sistemleri oluşturulmalı ve bu kapsamda engelli personel istihdam eden işyerlerindeki denetimler artırılmalıdır.
g) İşyerlerinde, çalışan özürlünün verimliliğini ve etkinliğini artırabilme amaçlı ergonomik yenilikler uygulanmalı ve devletçe desteklenmelidir.
h) Merkezî idare ile yerel idareler arasında işbölümlerinin gözden geçirilerek, yerel ve yerinden yönetim yapılarını öne çıkaran düzenlemeler yapılmalıdır. Bu bağlamda
merkezî ve yerel kurum ve kuruluşların özürlü genç işgücünün istihdamındaki görev ve
yetkileri yeniden belirlenmelidir.
ı) Alternatif istihdam yöntemleri çerçevesinde esnek çalışma uygulamaları, özürlü genç işgücünün özelliklerini içine alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 4857 sayılı İş Kanunu ile getirilen esnek çalışma biçimleri, özellikle ağır derecede veya birden fazla
özürlü olan özürlü işgücüne sağlayacağı avantajlar dikkate alınarak ve gerekli altyapı oluşturularak özürlülerin lehine yaygınlaştırılmalıdır.
2.7. (Zihinsel) özürlü gençlerin korumalı işyerlerinde çalışabilmeleri yönünde
teşvik mekanizmalarının geliştirilmelisi
Korumalı işyeri, işgücü niteliği taşıyan bütün (zihinsel) özürlü gençlerin, topluma faydalı birer fert olmalarını ve tüketici konumdan üretici konuma geçmelerini sağlayan alternatif bir işyeridir. Zihinsel özürlü gençlerin istihdamı için korumalı işyerlerinin oluşturulması doğru bir yaklaşım olmakla birlikte, Yönetmelikte, büyük yatırımlar gerektiren
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bu tür işyerlerinin kurulmasını teşvik edici somut hükümler yer almamaktadır. Yönetmelikte teşvike dair hükümler içerse kâr amacı güden işletmelerin yanında gönüllü kuruluşların (STK’ların) da tek başına veya bir işletme ile ortak olarak korumalı işyeri açmaları
mümkündür. STK’ların vakıf senedi veya dernek tüzüğünde amaçları arasında eğitim ve
üretim faaliyetlerinin yer alması durumunda, STK’ların inisiyatifi ile bu gibi korumalı işyerlerinin açılması ve işletilmesi yaygınlaşacaktır. Korumalı işyerleri açma girişimlerinin
kurucular için avantajlı olabilmesi için, maddî teşviklerin en kısa sürede belirlenmesine
ve uygulanmasına ihtiyaç vardır. Teşvik edici yeni öneriler şunlardır:
a) Korumalı işyerlerinin sürdürebilirliği için, ödenecek ücretler devlet ile işveren arasında paylaştırılmalıdır.
c) Korumalı işyeri kurucularına işletmecilik faaliyetleri devam ettiği sürece devletçe ilave malî destekler sağlanmalıdır. Bu bağlamda işletme maliyetleri arasında önemli bir yeri
olan işveren sigorta prim hisselerinin belirli bir oranı (kısmı) Hazinece karşılanmalıdır.
d) Korumalı işyerinin elde edeceği kâr, kurumlar vergisinden muaf tutulmalıdır. Ayrıca çevre temizlik vergisinden de muaf tutulmalıdır.
f) Korumalı işyeri için, bedelsiz yatırım yeri tahsis edilmelidir.
g) Üretim ve pazarlama desteği sağlanmalıdır. Rekabet şansını artırmak adına korumalı işyerlerinde üretilen ürünlere pazarlama desteği için devletin alımlarında bu işyerlerinin, Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulması gerekmektedir.
Sonuç
Özürlü çocuk ve gençlerin, toplum hayatının bütün alanlarına eşit fertler olarak sınırsız ve tam katılımının sağlanması, insan hakları ve özürlü hakları bağlamında ele alınması
gereken insanî ve toplumsal bir meseledir. Türkiye’de 12 Eylül 2010 yılında yapılan Anayasa Referandumu ile dezavantajlı sosyal gruplardan kabul edilen özürlülerin toplum hayatına tam katılımının önündeki hukukî engeller kaldırılmıştır. Özürlülere daha çok sosyal
haklar tanıyan pozitif ayrımcılık ilkelerinin mevzuata da yansıması ile şüphesiz özürlülerin toplumsal katılım süreci hızlanabilecektir. Ancak bu süreçte Türkiye’nin bürokratik ve
sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak yine de bazı teknik, lojistik, fizikî, malî ve toplumsal altyapıya yönelik bazı engellerin çıkması muhtemeldir. Toplumsal katılım ve uyumu
esas alan özürlü dostu sosyal politikaların etkinliliği, bürokratik karar mekanizmadaki
aktörlerin yanında özürlü çocuğa sahip olan ailelerin kararlı ve şuurlu tutum ve davranışlarına bağlıdır. Bunun yanında toplum tarafından destek görmeyen her bir hukukî teşebbüsün sonucu, hedeflenenden uzak kalacaktır. Dolayısıyla özürlülerle özürlü olmayanlar
arasında toplumsal dayanışmaya dayanan bir sosyal ortam sağlanmak isteniyorsa, özürlü
dostu sosyal politikaların muhatap kitlesinin genişletilmesi zorunludur. Bir başka ifadeyle ortalama olarak % 90’ı özürlü olmayan halkın ekseriyeti, özürlülere tanınan sosyal hakların maddî ve manevî öneminin bilinciyle bütün dezavantajlı sosyal grupların ve dolayı470 |
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sıyla özürlülerin toplum hayatına tam katılım noktasına gönülden tam destek verebilmelidir. Sosyal sorumluluk görevlerinin her bir fert tarafından şuurlu bir şekilde yerine getirildiği bir toplum oluşturmak, belki birçoğumuza çok ideal ve hatta hayalî gelebilmektedir. Sosyal politikaların ana gayesinin toplumsal dayanışma içinde sosyo-ekonomik kalkınma gerçekleştirmek ve herkesin saadetini temin etmek olduğunu hatırlatarak, her bir
vatandaşın bu ideal doğrultusunda inanarak hareket etmesi sağlanmalıdır. İnancın toplumsal bazda fikrî ve fiilî eyleme dönüştürecek zemin bulması halinde ideal hedefler bile
çok kısa zamanda gerçeğin ta kendisi olabilmektedir.
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ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ;
EĞİTİM Mİ TERAPİ Mİ?
Nur BALKIR KURU

Yrd. Doç. Dr.,
Kadir Has Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü

ÖZET
Özel eğitim gereksinimindeki çocuklar için hazırlanacak özel eğitim programları onlara sağlıklı gelişim ve öğrenme olanakları sağlar. Engelli çocuklar için geliştirilen eğitim
programlarına sanat eğitiminin eklenmesi onların hem yazılı hem de konuşma diyaloğunu güçlendirirken sosyal gelişmelerine de katkıda bulunur. Bir çok araştırmacı görsel sanatlar eğitiminin terapi değil eğitim amaçlı olduğunu savunur. Bir sanat terapistinin ‘yardım etme ve iyileştirme’ ajandası olabilir ve bu sanatsal süreç bir bağ ya da iletişim kurmak için araç olarak kullanılabilir. Ancak bir sanat eğitimcisi çocuğun bilgi, hüner ve anlayışını geliştirmeyi amaçlar. Bu çalışma, güncel uygulamaları göz önünde bulundurarak
özel eğitim ihtiyacındaki çocuklar için sanat eğitimi ve sanat terapisini kıyaslayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelli çocuklar, eğitim, sanat eğitimi, terapi.
Giriş
Engelli çocuklar için görsel sanatlar eğitimi, özel gereksinimli çocuğun içinde bulunduğu durumu iyileştirmek için oluşturulmuş resim-iş ve el sanatları içerikli etkinlikler sürecine verilen genel isimdir. Engelli çocuğa bireysel kimlik kazandırılması, başarı duygusunu tatmasını sağlayacak ortamların hazırlanması, güven ve cesaretinin arttırılması son
derece önemlidir. Ayrıca duygusal yapılarının ve yaratıcılıklarının geliştirilmesi, algılama
ve ifade güçlerinin artırılması; türkçe, matematik gibi diğer akademik alanlardaki bilgi ve
becerilerin kazandırılabilmesi açısından önemlidir.
Sanatın işlevi Freud, Jung ve Gestalt psikologlarının içinde olduğu birçok teorisyen tarafından açıklanmıştır. Bu psikologlara göre, duyguların özgürleşmesini sağlayan sanat, ideal kişilik gelişiminine temel oluşturur. Bu sebeple eğitimciler ve terapistler engelli çocuktaki
duygusal hasarı hafifletmek üzere sanat eğitiminin verimli bir şekilde kullanılmasında ortak
bir amaç doğrultusunda çalışırlar. Öğretmen sanat faaliyetlerini oluştururken, çocuğu kendi deneyiminin derinliklerine inmesi ve çocuğun bireysel ihtiyaç, istek ve kapasitesine uygun olarak bu deneyimi düzenlemesini teşvik eder. Böylece çocuğun çalışmasında, herhangi bir sanatsal üretimde olduğu gibi, içerik ve biçim ayrılmaz şekilde birbiriyle bütünleşir.
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Sanat eğitiminin öğrenciyi görsel objeler üretmeye yönlendiren boyutu pragmatik değil ifadeseldir. Sanat görseldir ve engelli öğrencilerin özellikle görsel öğretilerde başarılı
oldukları bilinmektedir.
Öğrencilere fırsat, zaman ve çeşitli deneyimler sağlandığı takdirde yaratıcı enerjileri artar. Örneğin, konuşma zorluğu çeken ve duygularını ifade etmede yetersiz olan çocuklar, sanatı alternatif bir iletişim aracı olarak kullanabilirler. Sanatı üretme süreci üretilen sanatsal çalışma kadar değerlidir. Hayal gücü, yaratıcılık ve sürecin kendisi her çocuğu farklı bir düşünce ve duygu düzeyine çekebilir.
Sanat yoluyla öğrencilere söz söyleme ve farklı yollarla problemlerini çözebilme olanağı sağlanırken, soru sorabilmeleri, kendi seçimlerini yapabilmeleri ve böylece iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunur (Kissinger & Ponder, 2009). Üretilen çalışmaların sergilenmesi de öznel ifadenin önemli bir parçası olup özgüven duygusunu geliştirir.
Sanat terapisi
Sanat terapisi eğitim, rehabilitasyon ve psikoterapide çok çeşitli uygulamaları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Temel olarak, iyileşme ve büyümeyi kolaylaştırmak için
sanat üretiminin terapatik olarak kullanılması şeklinde ifade edilebilir (Jarboe, 2010). Osman Ürper’ e (2010) göre sanatsal faaliyetler, çocuğun duyu sisteminin gelişmesine, dikkat,
konsantrasyon gibi zihinsel özelliklerinin kuvvetlenmesine ve iletişim yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Sanatsal etkinlik sonucu rahatlama yaşaması çocuğun kişisel gelişimini sağlıklı biçimde sürdürebilmesinde ve ruhsal sorunların giderilmesinde etkilidir.
Sanat terapisi, üreten (engelli çocuk), üretilen (sanat ürünü) ve terapist arasındaki etkileşime dayalı olan bir tedavi olarak tanımlanır. Baskı altında tutulan duygulara işaret
eder ve yaratılan imajlar yoluyla çocuğun onları keşfetmelerini sağlar. Sanat terapisi, doğal olarak sanata olan yatkınlığından ötürü bu çocuklar için özellikle elverişli bir yöntemdir (Freilich & Shechtman, 2010). Diğer taraftan, sanatın üretilmesi çocukların çektikleri
güçlükleri görselleştirebilme ve böylece, onları daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olur.
Freilich ve Shechtman, sanat terapisinin öğrenme güçlüğü çeken çocukların sosyoduygusal ve akademik başarılarında sanat terapisinin etkilerini incelemişlerdir. Onların
çalışmaları, öğrenme güçlüğü olan çocuklara yönelik sanat terapisinin etkinliğini kanıtlar
niteliktedir. Onlara göre bu çocuklar bir çok sosyal duygusal ve öğrenme güçlüklerinden
ötürü zorluk yaşarlar ve bu zorlukları aşabilmelerinde yöntemler geliştirmek çok önemlidir (Freilich ve Shechtman, 2010).
Terapi mi, eğitim mi?
Engelli çocuklar için sanat faaliyetleri görsel sanatların, özel terapatik amaçları yerine getirmek üzere yapılır ve genelde bir yetişkinin kontrolünde yürütülür. Bununla beraber, Melanie Peter’a (1998) göre eğitimdeki görsel sanatlar terapi değildir. Peter’ a göre,
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her ikisi de gerilimi azaltmak ya da duyguların kontrolü için yaratma süreçlerinin öneminini tanır.
Genel kanı, sanatsal ifadenin kaçınılmaz neticesi olan içsel deneyimi açığa çıkarmaktır. Sanat yapmak engelleri yüzünden iletişimleri zayıf olanlar için bir ifade aracı olabildiği için, sanat terapisi, yardım ve katkı mesleklerinden biri olarak gelişmiştir. Sanat terapistlerinin ve sanat eğitimcilerinin birbirlerinin uzmanlıklarından yararlanması ve edinlikleri bilgileri kendi alanlarında kullanması kaçınılmazdır.
Çocukların sanatsal yetilerindeki gelişim evreleri, hem sanat eğitimcileri hem de sanat
terapistleri için rehber olan sanat eğitimcisi ve kuramcısı Viktor Lowenfeld teorileriyle tanıtılmıştı. Sanat terapisi ve sanat eğitimi programlarının kurucusu Simone B. Alter-Muri (2002), sanat terapistlerinin, çocukların sosyal, duygusal, entellektüel ve kinestetik ifadelerinin gelişme aşamalarını anlamalarında yardımcı olması için Lowenfeld’in teorilerini uyguladıklarını söylemektedir.
Sanatsal aktivitenin duygusal açıdan çöküntüde olan çocuklar için yararlılığı büyük
oranda sanatsal sürecin kendisinde varolan değerlere dayalı olduğundan, sanat eğitimiyle sanat terapisi arasında keskin bir ayırım ortaya koymak zordur (Ulman, 1977). Ancak
sanat eğitimi ve sanat terapisi sadece bireyin ‘iyiliği’ne katkı sağlamasından öte etkili bir
sanatsal ifadesi kazanılmasını da geliştirebileceğinden, bu iki uygulamanın birbirlerinden
ayrıldığı noktaları belirlemek önemlidir. Viktor Lowenfeld’a göre terapi, sanat eğitimi terapisi yalnızca herhangi bir sanat motivasyonundan tür açısından değil, derece ve yoğunluk açısından farklılık gösterir (Lowenfeld, 1957).
Terapistin becerisi hem sanatçı hem de öğretmen olarak yetkinliğe sahip olmasına bağlıdır (Ulman, 1977). Ulman (1977) sanat terapistinin özel işlevini, duygusal sağlığın hizmetinde olan ruhen engelli kişiler için elverişli sanatsal deneyimler olarak tanımlar. Bu tanımlamadan yola çıkarak, sanat eğitimcisi gibi, terapist de sanatsal yaratıcılığın içsel kurallarıyla uyumlu olarak bu türden metodlar kullanmalıdır. Klinik yönden eğitim görmüş terapist,
bununla birlikte, teşhissel katkı sağlamak ve sanatsal faaliyet, psikoterapi arasındaki yakın
bir bağ oluşturması bakımından bir sanat eğitimcisinden daha donanımlıdır (Ulman, 1977).
Sonuç olarak, sanat eğitimi ve sanat terapisinin kaçınılmaz örtüşümünün sebebi, sanatın kişilik gelişiminin ihtiyaçlarına yönelik yakın ilişkili olmasıdır. Bu doğal bağlantı sanatın engelli çocuktaki duygusal hasarı düzeltmeye yardımcı olması ve olumlu açıdan gelişimini sağlaması için kullanılmasıyla sağlıklı çocukların eğitiminde kullanılması arasında birçok ortak yönü açıklar.
Sonuç ve öneriler
Sanat eğitiminin insan gelişimi ve değişimini kolaylaştıran güçlü bir araç olarak işlevi olabilir. Sanat terapisi ile iyi bir karışımla, sanat eğitimi çocuklara hayatlarını şekillendirecek yanıtlar için bir sebep ve teşvik sağlayabilir. Engeli olan bir çocuk yaratıcı süreçYetişkin Bildirileri Kitabı
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leri deneyimlerken, yaşamını anlamlandırabilir ve problemlerinden daha az etkilenebilir.
Başarı, hizmet, engelli çocuklar için stratejiler geliştirmek, eğitim metodlarını iyileştirmek, öğretmen eğitim programlarını yenilemek ve yardımcı teknolojilerin kullanımını içeren bütüncül bir paketin uygulanmasına bağlıdır. Her çocuğun refahı için teknoloji ve uygulamaları geliştirenlerin geniş kapsamlı sonuçlar elde edebilmesi için önemli bir
misyonu üstlenmeleri gerekir.
Sanat terapisi ve sanat eğitiminin kullanımı açısından yaygın problemlerden biri engelli çocukların/öğrencilerin ihtiyaçları konusunda bilgisiz olan sanat (resim-iş) öğretmenleri ve sanat eğitiminde beceriye ve bilgiye sahip olmayan özel eğitim (zihin engelliler) öğretmenlerinin oluşturduğu birtakım problemlerin özel eğitim sürecinde bir kargaşa yaşanmasına neden olmasıdır (Salderay, 2003). Resim-iş ve sanat eğitimi uzmanı, Bülent Salderay’a (2003) göre, yaşanılan bu kargaşa, bu alandaki sorunların temel nedenini
oluşturabilmektedir. Kissinger & Ponder (2009) sanat eğitimcilerinin, engelli öğrencilerle çalışabilmeleri için gerekli olan bilgi ve farklı öğrenci kapasitelerini barındıran bir sınıfı idare edebilme yetisine sahip olmadıklarını tespit etmişlerdir. Özel eğitim öğretmenleri
ise, görsel sanatların eğitimsel amaçlarını gerçekleştirmek için öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine bağlı olarak geliştirilecek eğitim stratejilerinde, görsel sanatların rolünün
önemli olduğunu ancak görsel sanatları müfredatlarına nasıl uygulayabileceklerine dair
bilgileri olmadığını ifade etmişlerdir (Kissinger & Ponder, 2009). Bu ve benzeri bulgular
sanat uzmanları ve özel eğitim uzmanları arasında müfredatlar arası eğitime ihtiyaç olduğuna işaret eder. Böylece özel eğitim uzmanları ya da öğretmenleriyle görsel sanatlar uzmanlarının ortaklaşa yapacakları faaliyetlerin üretilmesi gerekir.
Sanat eğitiminin amacı bireye ve çocuğa ulaşmaktır. Bu nedenle sanat eğitimi engelli
çocuğun ihtiyacına cevap verecek nitelikte oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Öğretmenler
öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini, zeka türlerini ve yeteneklerini kucaklayacak sanat odaklı müfredatı nasıl tasarlayıp uygulamaya koyabileceklerini öğrenmelidirler. Bunun görsel sanatlar müfredatının engelli öğrenciler için uygun olacak biçimde geliştirebilme yetisi olmalıdır.
Görsel sanatlar ve diğer akademik alanlara ait eğitmenlerin farklı yapılardaki engelli
öğrencilerle nasıl iletişime geçebileceklerini bilmeleri ve kendi eğitim biçimlerini modifiye etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde engelli çocukların sahip oldukları tüm kabiliyetlerin keşfedilmesi ve en üst düzeyde geliştirilmelerinin sağlanması mümkün olabilecektir. Bu ise engelli bireylerin topluma kazandırılması sürecinin daha etkin hale getirilmesine yardımcı olacaktır.
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ENGELLİ ÇOCUĞUN HAKLARININ KORUNMASI VE
GERÇEKLEŞMESİNDE DİNİ DEĞERLERİN ROLÜ
Naci KULA

Yrd. Doç. Dr.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din
Psikolojisi Öğretim Üyesi

ÖZET
Bu bildiride engelli çocuklara tanınan hakların korunması ve gerçekleşmesinde değerlerin rolü üzerinde durulacaktır. İnsanın aklını müspet yönde ve iyilikler yönünde kullanmasını sağlayan değerler dünyasında önemli bir yere sahip olan dini değerlerin de engelli çocukların haklarını korumada ve gerçekleştirmede nasıl bir işlevinin olabileceği ve konuda hangi dini değerlerin rolünün olabileceği ele alınacaktır. İnsanın belirli durumlarda
nasıl davranacağını belirleyen ölçüler bir değerler sistemi meydana getirir. Değerler sistemi, duygusal açıdan ahenkli ve mantıksal açıdan çelişkisiz olmak için birleştirici bir kaynağa dayanmalıdır. Değerlerin dayandığı önemli kaynaklardan biri toplum olmakla birlikte diğeri de toplum üstü kaynak olan dindir. Dolayısıyla dini değerler yapısı gereği bireyin tutarlı davranışlar ortaya koymasında ve sağlıklı bir ilişki tarzı gerçekleştirmesinde
önemli bir rol oynar. Bu nedenle engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleşmesinde Yaratandan ötürü yaratılanı sevme , çocukların yaratıcının bize bahşettiği bir emanet olduğunu, onlara merhamet ve şefkatle davranmak gerektiğini ve onlara karşı bakım,
tedavi ve hayatlarını sürdürmede sorumlu olduğumuzu belirten bazı dini değerler önemli
bir rol oynar. Çünkü dini inanç sistemimizde iman ile sevgi ilişkisi kurularak insan sevgisinin yaratıcıya iman açısından özel bir değerinin olduğu üzerinde durulmuş, kendi varlığımız başta olmak üzere yaratılanların bize emanet olduğu belirtilerek emanet edilenlere gereken değeri vermenin gerekliliği hatırlatılmış, varlığa merhamet etmenin merhamet
edilmeye vesile olacağı vurgulanmış ve sorumluluk bilinci içersinde davranmanın sağlıklı bir aile ve topluma ulaşmada önemli bir adım olacağı belirtilmiştir. Bu itibarla engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleşmesi açısından da bu dini değerlerin önemli bir rolünün olabileceği düşünülebilir. Bildiride sevgi, emanet bilinci, merhamet duygusu ve sorumluluk bilinci şeklinde sıralanabilecek dini değerlerin dini bağlamları çerçevesinde engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleşmesinde nasıl bir işlevinin olabileceği üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelli çocuk hakları, dini değerler, çocuk haklarının korunması.
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Giriş
Toplumların geleceğinin teminatı olan ve aile içinde mutluluk ve huzurun kaynağı haline gelen çocuklar, bazen doğum öncesi genetik bozukluklar veya hamilelik esnasında yaşanan hastalıklar, sağlıksız beslenme, alkol, sigara kullanımı vb. sebeplerle bazen de doğum
sonrasında kaza, hastalık gibi nedenlerle engelli olabilmektedir. Böylesi bir durum başta
aile olmak üzere toplum hayatında birtakım zorluk ve sıkıntıların yaşanmasına neden olmakla birlikte bazı görev ve sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Çocuğun engellilik durumunun kabulü ve yaşadığı bazı zorlukları aşma çabası önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda aile ve toplum açısından engelli çocuğun bakım
ve tedavisi, sosyal hayata uyum sağlaması ve temel haklarının önemsenip yerine getirilmesi
gibi engelli çocuğun birey olarak hayatını sürdürmede etkili olabilecek önemli sorumlulukları da yerine getirmek gerekmektedir. Bu nedenle günümüz toplumlarında eski dönemlere nazaran engelli çocukların bakım ve tedavileri başta olmak üzere sosyal ve hukuki birtakım imkanlardan yararlanmalarını sağlayıcı önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Tarihe baktığımızda örneğin Romalı filozof Seneca çocukların evden atılmalarını, sakat bırakılıp dilendirilmelerini onaylarken, çocuk öldürmek, özellikle sakat çocukları bebekken yok etmenin her çağda yaygın olduğu görülmektedir. (Yörükoğlu, 1993: 22). Engelli çocukların öldürülüp, istismar edilmelerinin yaygın olduğu dönemlerden onların eğitimi için özel eğitim
merkezlerinin açıldığı, sokağa çıkıp günlük yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayıcı toplu
taşıma araçlarına rahat inip binmelerini kolaylaştıracak bazı teknik düzenlemelerin yapıldığı binalara daha rahat giriş ve çıkışlarını sağlayıcı özel asansörler, rampalarla eğitim ve tedavi açısından rehabilitasyon merkezlerinin açıldığı , ev ortamında ya da dışarıda kullanabilecekleri özel tuvaletler gibi fiziki, ve çevresel birtakım imkanların gerçekleştirildiği dönemlere gelinmiştir.Bu imkanların toplumda oluşturulması ve yaygınlaşması açısından da
bazı hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.Bunun önemli adımlarından biri de engelli çocukları da ilgilendiren Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesidir. Ülkemizde de
geçmiş yıllara nazaran son zamanlarda engellilere yönelik 5378 sayılı özürlüler Kanunu olmak üzere bazı yasal düzenlemeler yapılmış ve pozitif ayrımcılık ilkesi çerçevesinde engellilere yönelik bazı iyileştirmeler de gerçekleştirilmiştir. Engellilere yönelik sağlanan bu imkan ve düzenlenmelerin daha da artması ve hayata geçirilmesinde önemli olan hususlardan biri de bu konuda bir bilinç düzeyinin oluşması ve yüksek düzeye ulaşmasıdır. Engellilere yönelik yapılan bazı iyileştirme ve düzenlemelere rağmen son otuz yılda gerçekleştirilen bazı araştırma verileri hala toplumlarda engellilere karşı önemli bir oranda olumsuz tutum ve davranışların var olduğunu ortaya koymaktadır (Özyürek, 2000: 4). Hem engellilere yönelik oluşan olumsuz tutum ve davranışların olumluya dönüştürülmesinde hem de engellileri ilgilendiren hukuki düzenlemelerin yapılması ve uygulanmasında etkili olabilecek
önemli hususlardan biri birey ve toplumda bu konuda bilinç oluşturucu bazı “değerler” e sahip olunmasıdır. Bu nedenle engelli çocukların haklarının korunması ve gerçekleşmesinde
yüksek bir bilinç düzeyi oluşturucu “değerler” sistemi üzerinde durmak son derece önemliYetişkin Bildirileri Kitabı
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dir. Çünkü engellilerin de herkes gibi birtakım haklarının olduğu ve bunları yerine getirmede hassas davranmak gerektiği bazı değerlerle daha kolay sağlanabilir. Bundan dolayı bildiride insan hayatına anlam katan ve onun tutum ve davranışlarının oluşumunda önemli bir
yeri olan “değer” konusu üzerinde durarak engelli çocukların haklarının korunması ve geliştirilmesinde dini değerlerin nasıl bir rolünün olabileceği ele alınacaktır.
1. İnsanın hayatında değerlerin anlam ve önemi
Değerler, insana özgü, insanı insan yapan ve onu diğer canlılardan ayıran bir özellik
taşır. Değerler, bireye doğru bilme, doğru düşünme, doğru değerlendirmesinde, doğru
eylem içinde olduğunu görebilmesinde yardımcı olmaktadır. Zira değerler, insanların tutum ve davranışlarını etkiler, tutum ve davranışları belirleme, biçimlendirme ve yönlendirmede önemli rol oynarlar (Dılmaç, 1999: 13-14). Yapıp-eden bir varlık olarak insanın
bütün yapıp-etmeleri mutlaka bir “değer” ile ilgilidir. O halde değer; “insanın yapıp-etmelerini determine eden ilke ya da ilkeler” olarak tanımlanabilir. “Yapıp-etmelerimizi belirleyen, yöneten, yönlendiren, onların temelinde yatan ilkeler.” Bir “değer” ile ilişkili olmayan hiçbir insan davranışı yoktur (Uysal, 2003: 52).
Bireylerin, grupların ve farklı kültürlerin değerleri hakkında bilgi edinerek onların tutum ve davranışlarını büyük ölçüde önceden tahmin edebiliriz. Dolayısıyla bireylerin ve
grupların değerleri hakkında bilgi edinmek, onların tutum ve davranışları hakkında bilgi sahibi olmamıza imkan sağlar. Çünkü değerler, bireyin düşünce, tutum ve davranışlarında birere ölçüt olarak ortaya çıkarlar ve toplumsal bütünselliğin ayrışmaz bir unsurunu oluştururlar. Bireyler, içinde yaşadıkları grup, toplum ve kültürel değerlerini genellikle benimseyerek, bunları muhakeme ve seçimlerinde birer ölçüt olarak kullanırlar. Aynı
zamanda insanın sahip olduğu değerler, onun başkaları ile olan ilişkilerini düzenlemede
belirleyici bir rol oynar. Zira kişinin değerleri, bireylerarası ilişkilerde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ortaya çıkan sevgi, dürüst olma, saygılı ve adil olma gibi kişisel değerlerdir (Dılmaç, 1999: 13-14). Çünkü, değerler, kişinin amaçları ve bu amaçlara ulaşmada etkili olan hakbilirlilik, yardım severlilik gibi davranış biçimleriyle ilişkilidir. Değerler,
davranışların, insanların ve olayların seçilmesini veya değişimini yönlendiren standartlar
olarak işlev görürler. (Keskinoğlu, 2008: 9).
Söz ve davranışların doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü şeklinde tanımlanmasını sağlayan temel etken değer anlayışıdır. Bu açıdan güzel-çirkin denildiğinde sanatsal değer ölçüleri, iyi-kötü dediğimizde ahlaki değer ölçüleri, helal-haram denildiğinde de dini değer
ölçüleri ön plana çıkar ( Kuzudişli, 2010, Dinbil.com).
2. Dini değerler ve engelli çocuğun haklarının korunması ve
gerçekleştirilmesindeki rolü
İnsan hayatına anlam katan ve bireyin tutum ve davranışlarını oluşturmada etkili olan değerlerin farklı şekillerde sınıflandırıldığı görülmektedir. Değerlerin araştırılması adlı geniş bir
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çalışma yapan Allport, Vernon ve Lindzeyden sonra değerleri estetik, teorik (bilimsel), ekonomik, siyasal, sosyal ve dini değerler olarak altı grup halinde toplamak adet olmuştur (Keskinoğlu, 2008: 10). Ancak bu değerlerden her birinin alanını, diğerlerinden kesin çizgilerle
ayırmak mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, örneğin “ahlâkî değerler, insanın değerler sisteminde apayrı bir bölüm teşkil etmez. Başka cinsten -meselâ ilmî, siyasî- değerler, ahlâk değerleriyle sıkı bir ilişki halindedir ve bunlar pekâlâ birer ahlâkî değer görünümü alabilirler.
Dolayısıyla “şunlar dinî, şunlar ahlâkî, şunlar da ilmî değerlerdir” diyerek, değerleri kesin bir
kategorik tasnife tâbi tutamayız. Değerler çoğu zaman girift bir durumdadır. “Ahlâkî” diye nitelediğimiz herhangi bir değer, aynı zamanda dinî, siyasî, sosyal bir değer görünümü kazanabilir. Örneğin, başkalarının görüşlerine saygı duymak, hem ilmin, hem de ahlâkın gereğidir.
Öte yandan aynı saygı, hem siyasî, hem de sosyal bir değer olarak pekâla görülebilir. Keza, çalışma eyleminin, hem dinî, hem ahlâkî, hem de ilmî bir değer olduğu rahatlıkla ifade edilebilir (Uysal, 2003: 53). Değerlerin kesin çizgilerle ayrılamaması, onların insana özgü ve onun
hayatını anlamlı kılıcı, yön verici oluşlarından kaynaklandığı söylenebilir. Bununla birlikte
değerler, referans kaynakları ve fonksiyonel oldukları alanlar göz önüne alındığında ise farklı şekillerde tasnif edilebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi farklı şekillerde sınıflandırılabilmekle birlikte altı grupta toplamak adet olan değerler sistemi içinde yer alan dini değerler, genel olarak referansını dinden alır. Zira değerlerin dayandığı önemli kaynaklardan biri
toplum olmakla birlikte diğer de toplum üstü kaynak olarak dindir. Çünkü din, insana varoluş içinde kendini bir yere yerleştirmeye imkan veren başvuru çerçeveleri hazırlar, bu açıdan
din, realiteyi yorumlayarak bir fonksiyonu da yerine getirir, ayrıca insana hayatı için rehberlik yapar (Hökelekli, 1998: 116). Dolayısıyla dinler bu fonksiyonları çerçevesinde mensuplarını belirli değer perspektiflerini izlemeleri için teşvik ederler. Dinin değerleri, inançları, ritüelleri, duyguları, ahlaki kodları ve toplumu birleştirici özelliği nedeniyle pek çok insan belirli
değer önceliklerini genelde dinde bulur (Mehmedoğlu, 2006: 258).
Dini değerler yapısı gereği bireyin tutarlı davranışlar ortaya koymasında ve sağlıklı bir
ilişki tarzı gerçekleştirmesinde önemli bir rol oynar. Sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmada
ve insanlar arası ilişkileri geliştirmede dini değerler belirleyici bir özelliğe sahiptir. (Mutluer,
2006: 36) Bu nedenle engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleşmesinde yaratandan ötürü yaratanı sevme, çocukların yaratıcının bize bahşettiği bir emanet olduğunu, onlara merhamet ve şefkatle davranmak gerektiğini ve onlara karşı bakım, tedavi ve hayatlarını sürdürmede sorumlu olduğumuzu belirten bazı dini değerler önemli bir rol oynar. Çünkü, dini inanç sistemimizde iman ile sevgi ilişkisi kurularak insan sevgisinin yaratıcıya iman
açısından özel bir değerinin olduğu üzerinde durulmuş, kendi varlığımız başta olmak üzere yaratılanların bize emanet olduğu belirtilerek emanet edilenlere gereken değeri vermenin
gerekliliği hatırlatılmış, varlığa merhamet etmenin merhamet edilmeye vesile olacağı vurgulanmış ve sorumluluk bilinci içerisinde davranmanın sağlıklı bir aile ve topluma ulaşmada
önemli bir adım olacağı belirtilmiştir. Bu itibarla engelli çocuğun haklarının korunması ve
gerçekleşmesi açısından da bu dini değerlerin önemli bir rolünün olabileceği düşünülebilir.
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3. Engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleştirilmesinde bir dini değer
olarak emanet duygusunun rolü
Büyük ölçüde temelini dinden alan “emanet duygusu” öncelikle insanın kendi varlığı başta olmak üzere çevresinde olanların asıl sahibini kendisi olarak görmeksizin “Allah
“ olduğuna inanmasıyla ilişkilidir (Hökelekli, 1993: 139; Peker, 1993: 62). Her şeyin sahibinin Allah olduğu inancı çerçevesinde davranan insan, yaratılan ve etrafında var olan
şeylerin O’nun tarafından kendisine güvenilir bir varlık olarak “emanet” verildiğini bilir (Bkz. Kur’an, 33/72). Çünkü “emanet” kavramının etimolojik yapısına baktığımızda
Arapça “emn” kökünden türemiş bir kavram olarak iman kelimesi ile de ilişkili bir şekilde güvenme, güvenilir olma anlamlarını taşıdığını görmekteyiz (Bkz. Manzur, 1995:
13/22). Dolayısıyla emanet, maddi ve manevi herhangi bir şeyin gönül rahatlığı ile korkusuzca teslim edilebilir, istendiği zaman eksiksiz olarak alınabilir durumda olmasıdır.
Aynı şekilde bir şeyin kendisine emanet edildiği kişi de güvenilir özelliğine sahip olandır. (Yazır, 1992: 6/342, Bayraklı, 2002: 5/176). Bu yönleriyle emanet duygusu insana, her
şeyin sahibi olarak gördüğü Allah tarafından kendisine verilen şeyleri kendisinin kılmak
ve onlara egemen olmak yerine tahrip etmeden kendisine olan güveni zedelemeyecek ve
onlardan gerektiği ölçüde varlığını devam ettirecek şekilde yararlanma anlayışını kazandırır. Bu itibarla kişinin davranışlarında emanet duygusu öncelikli bir duygu olarak yer
alırsa başta kendi varlığı olmak üzere etrafında var olan her şeye karşı hükmetme, ele geçirme yerine onların mutlak sahibi olmadığını fark ederek sadece yaşamı süresince kendisine verilenler olarak görüp görev ve sorumluluklarını bu bakış açısıyla gerçekleştirme ve onların yaşamındaki değerini, önemini anlama; onlardan gerektiğince kendi gelişimine ve ihtiyacına göre istifade etme davranışları gerçekleştirir. (Bkz. Birışık, 2006: 132;
Fazlurrahman, 1987: 71) Zira dini inanç ve manevi değerler insana bakışta onun yaratıcısı tarafından en değerli bir varlık olarak yaratıldığı ve onun haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgular. Bunların bilinçli olarak kavranmasını sağlayacak şekilde de insanın başta kendi hayatı olmak üzere kendisine verilen her şeyi “Emanet Duygusu” ile görmesi ve ele alması istenir.
Nitekim, Kur’an-ı Kerim’de yaratılan her şeyin insanın yararlanması için hizmetine sunulduğunun belirtilmesi (bkz Kur’an: 2/29; 13/2; 14/32-34; 16/5-14, 80-81; 17/70 22/ 2637, 65 vb) ve her şeyin mutlak sahibinin Allah olduğu ve tekrar O’na döndürüleceği inancının da sürekli vurgulanması (Bkz. Kur’an 2/131, 156, 263; 5/28; 6/45, 71, 162 vb. ayetler)
insanın var olan her şeye “sahip olma” duygusuyla değil, onların emanetçisi olarak yaklaşmasını sağlar. Bu nedenle de insan yararlandığı şeylerin varlığını tahrip etmeden onlardan kendi özellikleri çerçevesinde faydalanır. Kendi hayatını da böyle gördüğünde başta
intihar olmak üzere beden ve ruh sağlığını bozacak davranışlardan kaçınır. Aynı zamanda
çocuklarını da kendisine emanet edilen varlıklar olarak değerlendirdiğinden onlara karşı merhametli ve haklarını koruyucu şekilde davranarak kendini bu konuda sorumlu hisseder.(Kula, 2008: 210) Dolayısıyla, bu bilinç çerçevesinde engelli çocuğa sahip olan ai482 |
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leler, çocuklarının engelliliği sebebiyle doğal olarak yaşadıkları şok, üzüntü, utanç, kaygı vb. duyguları aşarak çocuklarının durumunu kabullenmelerini kolaylaştıracak şekilde
“çocuklarının kendilerine Tanrı’nın bir emaneti olduğu” anlayışına sahip olabilir. Ayrıca,
benimsedikleri dini inanç ve değerler sebebiyle de bu duyguya yoğunlaşmaları sağlanabilir ve bu duygu güçlendirilebilir. Aynı zamanda engellilik açısından önemli bir aşama
olan kabullenme süreci “emanet duygusu” ile daha kısa zamanda sağlanabilirse çocuklarının bakım, tedavi ve ihtiyaçlardan kaynaklanabilecek sıkıntı ve zorlukları da kolayca aşabilirler.. Zira anne baba çocuklarının kendilerine bir emanet olduğu bilinciyle onların ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek, yaşadıkları bazı zorluklara daha rahat göğüs gerebilecektir. Nitekim Kula (2008a: 899 ) tarafından yapılan bir araştırmada araştırmaya katılan engelli çocuk sahibi anne babalar da bu noktada “emanet duygusu”na vurgu yapmışlar, yaşadıkları zorlukları aşmada ve durumu kabullenmede bunun rolüne şu ifadelerle
dikkat çekmişlerdir.
“Eşimden ve ailemden çok destek aldım. Eşimle oturup konuştuğumda benim üzülmemem gerektiğini onun bize Allah Teala tarafından verilen bir emanet olduğunu ve o bizim
imtihanımız, bu imtihanı çok iyi bir şekilde kazanmamız gerektiğini söyledi.” (26 yaşında
eğitilebilir ve öğretilebilir çocuğu olan ilkokul mezunu anne).
“Bunu kendime fazla dert etmedim. Çünkü Hazreti Allah’tan geldiğini, O’nun böyle dilediğini ve bu çocuğu bana emanet olarak, bir hediye olarak verdiğine inancım sonsuz. Elimden geldiğince güzel bakmaya çalışıyorum. (27 yaşında spastik çocuğu olan ilkokul mezunu anne).
Bir dini değer olarak emanet duygusu, ailelerin engelli çocuklarını kabullenmede ve
onların bakım ve tedavilerini gerçekleştirirken yaşanabilecek zorlukları ve topluma uyum
sağlamalarında da karşılaşabilecek olumsuz tutum ve davranışları, fiziki hukuki, sosyal
bazı yetersizlikleri aşmalarında etkili olabilecek önemli bir değerdir. Aynı zamanda engelli çocukların haklarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesinde de toplumsal açıdan bazı
görev ve sorumlulukları yerine getirmede yüksek bir bilinç oluşturabilir. Zira engelli çocuklar, aile ve topluma Allah’ın bir emaneti olduğu inancıyla değerlendirilir ve onların da
diğer çocuklar gibi temel bazı haklarının olduğu bu bilinç çerçevesinde ele alınırsa engelli çocuklarla ilgili birtakım imkanlar, fırsatlar oluşturma ve bazı hukuki düzenlemeler
yapma, onları hayata geçirme gibi önemli adımları atmak mümkün olabilir, aksi takdirde
toplumların gelişmelerine bağlı engelli çocuklara yönelik bazı olumlu yasal düzenlemeler
oluşturulsa bile uygulamada aksamalar, gecikmeler, umarsamazlıklar yaşanabilir. Çünkü
yasal düzenlemelerin hakkıyla uygulanabilirliği, denetleme mekanizmasının hayata geçirilmesi, yasanın yaptırım gücünün olması ve uygulayıcıların yasadaki esasları önemsemelerine, inanmalarına bağlıdır. Bu nedenle engelli çocukların haklarının korunup geliştirilmesi açısından onların bize Allah’ın bir emaneti olduğuna inanılması ve bu dini değerin
hayatımızda yer alması son derece önem arzetmektedir.
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4. Engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleştirilmesinde bir dini değer
olarak yaratılanın yaratandan ötürü sevme anlayışının rolü
Bireylerden oluşan topluma baktığımızda dikkatimizi çeken en önemli durum farklı özellik ve kişilikte bireylerin var olduğudur. Toplum içinde zengin, fakir, genç, yaşlı, erkek, kadın, amir, memur, öğretmen, öğrenci, sağlam ve engelli şeklinde çok sayıda sıralayabileceğimiz “farklı” yönleri olan bireylerin varlığı, sosyal hayatın oluşumunda önemli
bir yere sahiptir. Bu itibarla Yaratan, “Ey insanlar biz sizi bir erkek ve kadından yarattık ve
sizleri birbirinizle tanışmanız için toplumlar, kavimler ve gruplar haline getirdik.” (Kur’an,
49/13)
“Göklerin ve yerin yaratılması, renklerinizin ve dillerinizi farklılaştırılması O’nun alametlerindendir”. (Kur’an, 30/22) buyurarak hayattaki var olan farklılığa işaret etmektedir.
Bu noktada hayattaki bu farklılığın anlamı nedir? Farklı özelliğe sahip bireylerin oluşturduğu toplumda ahengi huzuru yakalamak nasıl mümkün olabilir? vb. soruları sormak ve
cevaplarını aramak hayattaki farklılığın anlamını kavramamız açısından önemlidir. İşte
bu soruların cevabını farklı şekillerde ve kaynaklardan vermek mümkün olmakla birlikte
yaratılışın temel amacını belirten dinin/ İslam’ın hayattaki farklılığın anlam ve önemine
yönelik yaklaşımını “Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmek ” şeklinde özetlemek mümkündür. Çünkü Peygamberimiz bir hadisinde, “İman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız” (Müslim, İman, 93) buyurmuştur. Ayrıca yukarıda Kur’an-ı Kerimdeki Hucurat süresi 13.ayette Allah’ın insanları erkek ve kadından
yarattığı sonra “tanışma”ları için farklı grup, toplumlar haline getirdiği ve bu yapı içinde “fark”lılığın temel amacının “tanışma” olduğu açık bir şekilde belirtilmektedir. Farklı özellikte olan insanların “tanışma”sında kaynaşma, birbirinden destek alma, farklı şeyleri öğrenme gibi birçok fonksiyonel özellik bulunmaktadır. Ancak tanışmanın gerçekleşebilmesi ve sağlıklı bir şekilde devamı için de gerekli olan husus, farklı özellikte olan insanların birbirlerini aynı yaratıcının yarattığı varlıklar olarak görüp, “yaratandan ötürü
yaratılanı sevmektir” anlayışına sahip olmalarıdır. Bu nedenle kaynağını dinden alan ve
varlıklar arasındaki ilişkinin temel dinamiklerinden biri olan Yaratandan ötürü yaratılanın sevilmesi değeri engelli çocukların haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından
da önem arzetmektedir. Zira farklı özelliğe sahip olan çocuklar da diğer çocukların temel
ihtiyaçlarına ve özelliklerine sahiptir. Çünkü onlar da aynı yaratıcı tarafından yaratılmış
çocuklardır. Bu nedenle engelli çocuklar da diğerlerinin yaşadıklarını, hissettiklerini, aynı
şekilde yaşayan, hisseden, çocuklardır. Bir başka değişle farklı özelliği olan çocuklar temelde aynı psikolojik, fizyolojik, sosyal ve duygusal özelliklere sahiptirler. Ama tek farklılıkları onların “farklı olma”nın getirdiği farklı bazı özellik ve ihtiyaçlarının da olmasıdır.
Onlar da hepimiz gibi sevgi, değer görme, kabul ve saygı görme, işve meslek sahibi olma,
toplumla iç içe olma, mutlu ve başarılı olma vb. ihtiyaçlara sahiptir.
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Engelli çocuğu biraz daha iyi tanımaya devam eder, farklı özelliklerini anlamaya gayret gösterir, bizlerle ne kadar benzeş yönlerinin olduğunun farkına varırsak; onlarla kaynaşma, birlikte olma ve onlara destek sağlamayı gerçekleştirmekte o derece mümkün olur.
Ancak toplum olarak hep o şekildeki “farklılığı” ön plana çıkartırsak özde ne kadar çok
benzeştiğimizi ve insan olarak ne kadar ortak özelliklerimiz olduğunu da gözden kaçırırız. Halbu ki hepimiz engelli çocukları tanıdığımız, onların ihtiyaç ve özelliklerinin farkına vardığımız ölçüde onlarla daha anlamlı ilişkiler kurabilir ve onları daha iyi anlayabiliriz. Amacımız onlara acımak ve dışlamak değil, tanıyıp, özelliklerini ve ihtiyaçlarını fark
edip kaynaşmak olmalıdır. İşte önemli bir dini değer olan “ herkesi Yaratandan ötürü sevmek “ilkesi ile engelli çocuk ve ailesi ile daha çabuk kaynaşmak, bütünleşmek, onları daha
iyi anlamak mümkün olabilecektir.
5 Engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleştirilmesinde bir dini değer
olarak şefkat ve merhametli davranmanın rolü
Sosyal bir varlık olarak bir arada yaşayan insanın, bir başkasını anlaması için sadece onun ne düşündüğünü değil, ne hissettiğini de anlaması gerekir. İnsanların birbirini
anlaması, aralarında samimiyetin oluşmasını, birbirlerine güven duymalarını ve sağlıklı bir iletişimin gerçekleşmesini sağlar. Elbette ki karşımızdakini anlamak demek, sadece zihninde olanı, düşüncelerini anlamak değildir. Kalbinde olanı, neler hissettiğini anlamak da çok önemlidir. Onun neler hissettiklerini anlamaya çalıştığımızda da onu tanıma
ve iletişim kurma açısından daha sağlıklı bir yol izlemiş oluruz. Karşımızdakini anlamada kendimizi tanımanın, anlamanın önemli bir yeri olmakla birlikte dinin insana tavsiye
ettiği varlıklara şefkatli davranmanın da önemli bir rolü bulunmaktadır. Zira şefkat, çevresindeki insanları kabullenme, onlarla yakından ilgilenme, onlara sevecenlik ve sempati
ile yönelmedir. Dolayısıyla şefkatli olmak demek, tutkuyu, başkalarının tutkularını, kendi içinde ortaya çıkan tutkuyu yaşamak demektir. Şefkat, duyguyu bir izleyici gibi dışarıdan gözlemek değil, ona katılmak, duygusal bir beraberliğe girmek demektir. Şefkat, duyguyu isteyerek yüklenmek, onu karşılayacak ve gerçekleştirecek güce sahip olmak demektir (Hökelekli, 2003: 109-110). Aynı zamanda şefkat, önemli bir duygu olan sevginin en
güzel şekilde ifade ediliş biçimlerinden biridir. Zira sevgi merkezli hislerin vücudun biokimyasal yapısında yaptığı değişiklikleri ortaya çıkarmaya dönük bir yığın araştırma yapılmış; dar anlamda beşeri sevginin, güven duygusunu artıran endorfin hormonu salgısını çoğalttığı, yüksek heyecan ve sevince yol açan emphetamin salgısını artırdığı gözlenmiştir. Los Angeles Psikiyatri Enstitüsü’nden Mark Gaulstan’a göre, gerçek sevgi endorfin
hormonuyla ortaya çıkmakta, hakiki şefkat belirmektedir (Bozdağ, 2007: 1). Bu itibarla
karşımızdakini tanımada, anlamada onu sevmede bize yardımcı olan şefkat duygusu, engelli çocukları anlamada, tanımada, onların haklarının korunup gerçekleştirilmesinde de
etkili olabilecektir. Çünkü engelli çocuğu ne kadar iyi anlar, onun düşünce ve duygularını
fark edebilirsek onu daha iyi tanıyama imkanına sahip oluruz ve engelli çocukla ilgili sosYetişkin Bildirileri Kitabı
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yal ve hukuki açıdan daha iyi düzenlemeleri de gerçekleştirilebiliriz. İşte engelli çocuğu
anlamayı ve onunla ilgilenme, sevgi ve sempatiyle onu kucaklayarak kabullenmeyi sağlayan şefkatle davranma, din tarafından önemsenen bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Kur’an-ı Kerimde “Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri, sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça, göğü yerin üstüne düşmekten yaratıcımızın bizlere bir çok nimet verdiği ve kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli davrandığı vurgulanmıştır.
Yüksek derecede bir şefkatin tezahürü olan merhamet duygusu da dinin insana davranmasını istediği önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Merhamet, başkasının güçsüzlük, sıkıntı ve derdine ilgi duyma, onun durumuna, acıma ve şefkat gösterme,
onunla birlikte ıstırap çekmedir. Dert ve sıkıntı içerisinde olan kişinin derdiyle dertlenme,
üzüntüsüyle üzülme ve ona yardımcı olmaya çalışmadır. Merhamet, yaratıklardan hiç birine zulüm ve haksızlığı reva görmeyip, içlerinde zararlı olmayan güçsüzlerin zayıf hallerine acıyıp, imdat ve yardımlarına yönelmedir.( Hökelekli 2003a; s.78)
Merhamet bir tür sevgidir; yalnızca ıstıraba katılmakla yetinmez. Özenli bir şekilde
kendisini başkalarının faydasına sunmak olan, üzüntüden çok üstüne titreme, kaygı olan,
cefadan çok sabır ve dinleme olan; neşeli olmasa da en azından olumlu bir tür merhametten söz edilebilir. Onun ikizi olan şefkat ise, insanı başkasının iyiliğinden rahatlık duyacak
ve başkasının kötülüğünden kederlenecek surette duygulandırması bakımından bir sevgidir. Şefkat ve merhamet, katılığı yumuşatan, nefretin yerine sevgiyi davet eden, insanları
birbirine daha çok yaklaştıran bir duygudur. (Hökelekli 2003a; s.79) Aynı zamanda merhamet, bizim sahip olduğumuz imkânlara, hak ve hürriyetlere başkalarının sahip olmayışı karşısında, onlara karşı içimizde uyanan acıma duygusudur. Bu duygu, başkalarının
daha iyi hayat şartlarına kavuşmasını, hatta bizim gibi olmasını istemeye yöneltmesine
bağlı olarak adalet erdemine de kaynaklık eder. Demek ki, merhamet aynı zamanda adalet
ve eşitlik duygusunu harekete geçirmektedir. Böylece merhamet, insanı adaletli olmaya ve
başkalarına iyilik yapmaya sevk edici bir güce sahiptir.( (Hökelekli 2003a; s.80) Bu nedenle engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleşmesinde etkileyici ve yaptırıcı bir
fonksiyonu olabilecek olan önemli değerler arasında şefkat ve merhametli davranma iyi
anlaşılması gereken değerlerdendir. Şefkat ve merhamet duyguları ile engelli çocuk , kendini yalnız hissetmez, anlaşıldığını, bakım ve tedavisi, eğitim ,iş gibi temel haklardan yararlanma konusunda adaletli davranılacağını fark eder, dolayısıyla engelli olmaktan utanç
duymaz. Şefkat ve merhamet duygularının insanın varlığını geliştirici, onun hayatına anlam katıcı yönleri sebebiyle dinimizde en çok üzerinde durulan değerlerden olduğu da
görülmektedir. Peygamberimizin “alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber” olduğunun ( Bkz. Kur’an, 9/61, 128; 21/107; 28/46; 44/6 vb) Kur’an’ da zikredildiğini; ayrıca
yaratıcımızın kendisinden daha çok “merhamet sahibi” (Kur’an, 26/9; 16/ 47) ve “insanlara çok merhametli” (Bkz. Kur’an, 17/ 66; 12/92; 7/153 vb) olarak bahsettiğini görmekteyiz. Bu itibarla dinimizin de önemsediği insanı anlamada, ona adaletli davranmada , hak486 |
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sızlıkları önlemede etkili olabilecek olan “şefkat ve merhamet” değerlerini engelli çocukların haklarının korunması ve gerçekleşmesi açısından da topluma anlatmak ve kazandırmak bu konuda yapılacak önemli adımlardan biridir.
6. Engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleştirilmesinde bir dini değer
olarak sorumlu davranmanın rolü
Engelli bir çocuğa sahip anne baba için çocuğunun bakım ve ihtiyaçlarını gidermek,
bir yandan haz verirken, diğer yandan da yeterince bunları gerçekleştirememe düşüncesi
veya karşılaştıkları birtakım zorlanmalar sebebiyle de üzüntü ve hayal kırıklığına neden
olabilir. Bu durumda anne babanın üzüntü ve hayal kırıklığını aşmasına yardımcı olacak
şekilde manevi destek önemlidir. Çünkü onların yaptıkları işi önemsetecek, zorlukları aşmalarına yardımcı olacak bir bakış açısı etkili olacaktır. İşte bu bakış açısı anne babanın
yaşanan durum karşısında daha iyi tercihler yapmasında etkili olabilecek bir sorumluluk
anlayışı ile gerçekleşebilir.. Zira yaşanan durumlar karşısında bireyler birtakım tercihler
yaparlar. Bu tercihler olayı devam ettirme, değiştirme, bırakma, kendini başarısız görme
ya da daha iyisini yapacak şekilde kararlı hissetme vb şekilde olabilir. İşte anne baba için
de çocuğunun engelliliğine bağlı olarak onun bakım ve hizmetlerini gerçekleştirirken yaşanan zorluklar, engeller, bu durumda ne yapmaları gerektiğine ilişkin birtakım kararlar almalarını gerektirecek anlardır. Bu karar alma öldükten sonra yaptıklarından hesaba
çekileceği anlayışına dayalı sorumluluk bilinciyle olmalıdır. Zira zor anlarda önemli kararlar alırken ve bazı tercihler yapılırken değişik kriterler kullanılabilir. Bunlar arasında
uzmandan yardım almak, daha önce aynı deneyimi olana başvurmak, kendi hislerimize
ve öngörümüze göre hareket etmek, menfaatlerimizi dikkate almak veya din ve maneviyat eksenli bir bakış açısından yararlanmak yer alabilir (Kula, 2008: 902). Bu itibarla insanın karşılaştığı zorluk ve sıkıntıları aşmada daha sağlıklı karar almasına yardımcı olabilecek şekilde onun yaptıklarından/ yapacaklarından hesaba çekileceği inancıyla oluşan
din ve maneviyat eksenli sorumluluk anlayışı, kişiye yüksek bir bilinç düzeyini kazandırabilecek bir değerdir. Çünkü sorumluluk bilinci çerçevesinde gelişigüzel kararlar almak,
ya da çaresizlik,kararsızlık içinde olmak yerine elinden geldiğince üzerine düşeni yaparak sorumluluk üstlenme söz konusudur. Sorumluluk bilincinin bu özelliklerini genel anlamda sorumluğun tanımında da gözlemek mümkündür. Zira sorumluluk kavramı farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte bir yandan bireyin üstlendiği iş veya göreve ilişkin hesap verme yeteneği olarak tanımlanırken, bir yandan da güvenilirlik ve itimat edilebilirlik özelliği olarak tanımlanmaktadır (Ay, 2003: 23). Bu çerçevede şu iki tanım sorumluluk
kavramının bu iki özelliğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.”Bireyin uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ve kendine ait bir olayın başkaları üzerindeki etkilerinin sonuçlarını üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımda ise sorumluluk; “Bir kimsenin kendi gereksinimlerini başkalarını da kendi gereksiYetişkin Bildirileri Kitabı
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nimlerini karşılama yeteneğinden mahrum bırakmayacak şekilde karşılama yeteneğidir.
(Ulu, 2007: 5) İnsanın yaptıkları ve yapacaklarından dolayı hesap verme ve güvenilir olma
özelliklerini ihtiva eden sorumluk, insanın Allah tarafından diğer varlıklardan ayrı olarak akıl, irade gibi bir takım donanımlara sahip kılınmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayıdır ki, insan yeryüzüne gönderilen en şerefli varlık olarak tanımlanmıştır (Bkz.
Kur’an, 2/30; 7/69, 74, 129, 169; 10/14; 38/26; 11/57). İlgili âyetlerin üslubundan, insanın
yeryüzünde hak ve adaleti gerçekleştirmek, yararlı ve güzel işler yapmak üzere ağır bir sorumluluk yüklenerek yeryüzüne gönderildiği, -bir bakıma ilahî adalet ve hakikati gerçekleştireceği yönünde Allah’ın güvenine mazhar olduğu anlaşılmaktadır. İnsanın yeryüzünde en şerefli varlık oluşu da buradan gelmektedir (Ersan, 2008: 259). Dolayısıyla sorumluluk bilinci ile hareket eden birey, engelli çocuğun haklarının korunması ve gerçekleşmesi açısından da hassas davranacaktır. Zira öldükten sonra yaptıklarından hesaba çekileceği inancıyla engelli çocuğun bakım ve tedavisi başta olmak üzere ona sağlanacak sosyal ve hukuki imkanlar ile haklarının yerine getirilmesi vb. konularda ilgisiz kalmak yerine elinden geldiğince görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışacak; aynı zamanda sorumluluk bilinciyle iyi ve güzel davranışlar sergileyerek ve adil davranarak sevilen,
güvenilen bir birey olma özelliğini de kazanabilecektir.
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MAĞDUR VE SUÇTAN ZARAR GÖREN ENGELLİ ÇOCUKLARIN
TÜRK CEZA MUHAKEMESİNDEKİ HAKLARI
İsa DÖNER

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku A.B.D.

Çağlar ÇETİNKAYA

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

ÖZET
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile her çocuğa, özel yaşamına, aile yaşamına, konutuna ya da haberleşmesi ile ilgili olarak yapılan keyfi müdahalelere karşı, korunma hakkı tanınmıştır (BMÇHS, m.16). Sözleşmeye taraf olan devletler, çocukların suç
mağduru ve suçtan zarar gören olmamaları için gerekli önleyici tedbirleri alma yükümlülüğü altına girmişlerdir.
Mağdur ve suçtan zarar gören engelli çocukların fiziki ve psikolojik bakımından (maddi ve manevi varlığının korunması, gelişmesi) sağlıklarına kavuşturulmaları ve toplumla yeniden bütünleşmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmişlerdir
(BMÇHS, m.39). Bu sözleşme gereğince engelli çocuklara özellikle onların durumlarını
etkileyen ceza muhakemesi, hukuk muhakemesi ve idari işlemlerde doğrudan ya da bir
temsilci tarafından Türk Hukuku’nun muhakeme hükümlerine uygun bir sistemle dinlenme imkânı tanınması gerekli ve zorunludur.
Yine bu sözleşme engelli çocukların muhakeme hukuku bakımından gerekli olan sürece katılımını öngörmekle birlikte, bu konuyu Türk Hukuku’nun düzenlemesine bırakmaktadır. Konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatta düzenlemelerin yapıldığı görülmekte ve incelenmektedir.
Literatür taraması yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışma ile engelli çocukların Ceza
Muhakemesi Kanunu’ndaki hakları ve bu haklara bağlı olarak MEB yönetmelik, kararname ve mevzuatlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede kanun, yönetmelik, kararname ilkeleri farklı bakış açıları ile ele alınarak konu tartışılıp önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Engelli çocuklar, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu.
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Ceza Muhakemesi Hukukunda mağdur ve suçtan zarar gören çocuklar
Suçtan zarar gören kavramı çeşitli kanunlarda yer almış fakat tarif edilmemiştir. Suçtan zarar gören kavramının kullanıldığı yere göre anlamının da değişiklik arz edeceği, genişleyip daralabileceği söylenmiştir. Geniş anlamda suçtan zarar görme: hâkimin keyfiyetini önlemek suretiyle “hukuk devleti ilkesini” gerçekleştirmek ve kovuşturma mecburiyeti ilkesini denetlemek için kabul edilmiş bulunan kovuşturma davasında (CMK m. 173)
olmasını, buna karşılık şikâyet söz konusu olduğunda dar anlamda anlaşılması gerektiğidir. Yani, suçtan doğrudan doğruya zarar görme durumu “dar anlamda suçtan zarar görme”, doğrudan değil de dolayısıyla zarar görme ise “geniş anlamda suçtan zarar görme” yi
ifade eder.
Değerlendiricilerin, burada geçen doğrudan veya dolaylı zarar görme konularını CMK’
da yer almayan şahsî dava, kamu davasına müdahale, şikayet, kovuşturma davası, hakimin
tarafsızlığı ve Ceza Hukuku’nda mağdur olarak değerlendirdikleri görülmektedir.
Bir görüşe göre suçtan zarar gören olmak için suçtan doğrudan doğruya zarar gören ya
da suçun maddi unsurunun etkilediği hakkın sahibi olmak gereklidir. Yaralama suçunda
suçtan zarar gören kişi, beden bütünlüğü veya sağlığı bu suçtan etkilenen kişidir. Tehdit
suçunda, suçtan zarar gören kişi, bu suçtan psikolojik dengesi etkilenen kişidir. Hakaret
suçunda suçtan zarar gören kişi, bu suçtan halk arasında saygınlığı ve itibarı zedelenen kişidir. Bu sayılanlar suçtan doğrudan doğruya zarar görmüş kişilerdir. Buna karşılık babasına küfrettiği için çocuk bundan üzülmüş ve utanmış olabilir. Burada doğrudan doğruya
hakkı ihlâl edilen babadır. Çocuk dolaysız ya da dolaylı olarak zarar gören durumundadır.
Başka bir görüşe göre de, korunan hukuksal yararın suç ile zedelenmesi “dar anlamda
suçtan zarar görme”, haklı çıkarın zedelenmesi ise “geniş anlamda suçtan zarar görme” dir
şeklinde anlaşılması gereklidir. Bu görüşe göre suçtan zarar gören kimse terimi, belirli bir
suç tarafından zarara veya tehlikeye uğratılan hak ve yararın sahibini belirtir. Burada suçun mağdurunu suç konusu ile karıştırmamak gerekir. Gerçekten suç teşkil eden harekete ilişkin hak veya yarardan zarar gören ile bu hak veya yararın sahibi aynı kimse ise, suçun konusu ile mağdurunun birleştiği görülür. Örneğin yaralama suçunda durum böyledir. Fakat bazı hallerde suçun konusunu oluşturan kişi ile, ihlâl edilen hak veya menfaatin sahibi olan kişi ayrı olur.
Suçun mağduru ile suçtan zarar gören kimse arasında da fark vardır. Nitekim, belirli
bir suçtan onun mağdurundan başka, diğer bir kimse de hukuken korunan bir hakkının
ihlâli dolayısıyla zarara uğramış olabilir ve kendisine bu zararın tazminini istemek hakkı
da doğabilir. Bu bakımdan insan öldürme suçunda suçun mağduru ölen kimsedir. Yaşama hak ve yararının sahibi o ölen kişidir. Bununla beraber, ölen kimsenin akraba veya mirasçıları da hukuken korunan bir zarara uğramışlardır. Bu kişiler doğrudan doğruya suçun mağduru değilseler de suçtan zarar gören kişilerdir.
Suçun mağduru suçtan doğan ceza ilişkisinin tarafı olduğu halde, suçtan zarar gören
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kimse ancak hukuk ilişkisinin tarafıdır ve iddiası esas itibariyle yalnız hukuksal nitelik taşımaktadır. Suçtan doğrudan doğruya zarar gören, başka bir deyişle suçun maddî unsuruna muhatap olan ve bu nedenle suç ile korunan hukuksal yararı zedelenen kişi, suçtan
zarar gören kişidir. Bu durum yine “dar anlamda” suçtan zarar görmedir. Bu durumdaki
kişiye “mağdur” da denilebilir.
Ceza Muhakemesi Kanunu, suçtan zarar görene (mağdura) önemli haklar tanımıştır. CMK 233. maddede mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı
veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağrılıp dinlenir. Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır. Türk Ceza Muhakemesi hukukunda ilk olarak CMK 234, 235, 236 v.d.’nde “Mağdur İle Şikâyetçinin Hakları” düzenlenmiştir.
Ceza hukuku bakımından çocuk ve engelli çocuk kavramı
a. Genel olarak
Çocuk, yaşamın doğuştan ergenliğe kadar süren dönemini yaşayan varlıktır (Yavuzer,
1982). İnsanların doğuştan 2 yaşına kadarki dönemine bebeklik, 2-6 yaş arasındaki dönemine ilk çocukluk, 6-11 yaş arasındaki dönemine çocukluk, 11-21 yaşlarına kadarki dönemine de gençlik dönemi diyebiliriz (Yavuzer, 1995: 100)
Çocukluk, gençlik ve yetişkinliği biçimlendiren bir dönemdir. Bu nedenle gelişmiş
toplumlarda çocuklara çok önem verilmiş ve devletlerin politikalarında, hükümetlerin
programlarında çocukların eğitimi ve sosyal hakları düzenlenmiştir (Akarslan, 1997: 4).
Böylece birçok devlet ceza kanunlarında, çocuk ve gençlere ait düzenlemelerde değişiklik
yapma gereksinimi duymuşlardır. Çocuk ve gençlerin ceza sorumluluğu dışında kalmasını sağlayan yaş sınırları yükseltilmiş ve koşullu sorumluluk için yaş dönemi sınırı geniş
tutulmuştur (Dündar, 1985: 25).
İnsan, doğduğunda iradeden ve olayları kavrama yeteneğinden tamamen yoksundur.
Normal olan, bir çocuğun vücudunun büyüyüp gelişmesine uygun olarak akli melekelerinin de gelişmesidir. Çocuğun, irade ve olayları kavrama yeteneği zaman içinde artar ve
nihayet mükemmelleşir (Taner, 1953: 329).
Küçüklük, ehliyetsizlik, çocukluk terimleriyle de ifade edilen yaş küçüklüğü, Türk
Ceza Hukuku’nda akıl hastalığı, sağır-dilsizlik, zekâ geriliği gibi kişinin işlediği suça karşı
isnat yeteneğini, dolayısıyla da kusurluluğunu ve ceza sorumluluğunu etkileyen en önemli faktörlerdendir (Polat, 2000: 409).
Cezai sorumluluğunun olabilmesi için genel olarak irade ile temyiz gücünün bulunması ve bazı yeni anlayışlara göre de yaptığını bilerek ve isteyerek yapma yeteneğinin var
olması gerekir. Temyiz gücünün bulunmaması ve tamamlanması bakımından insanların
hayatını doğumdan itibaren dört döneme ayırmak mümkündür.
Birinci dönem: temyiz gücünün bulunmadığı muhakkak olan ve doğumdan itibaren
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başlayan asıl çocukluk devresi. İkinci dönem: temyiz gücünün bulunup bulunmadığı şüpheli olan devredir. Üçüncü dönem: bu yeteneği varsa da henüz tamamı ile olgun bir halde bulunmadığı devredir. Dördüncü dönem: çocukluk çağının tamamen bittiği, bedeni ve
akli melekelerin tam olarak olgunlaştığı devredir (Taner, 1953: 329).
Ceza kanununda yaş küçüklüğü, ceza hukuku alanında önce kusurluluk bahsinde,
sonra ceza sorumluluğu ve yaptırım bahsinde ele alınır. Çoğunlukla kabul edilen görüş,
küçüklüğün faillik açısından manevi unsuru etkileyen anlayabilme ve isteyebilme yeteneğinin alt faktörü olan ve böylece sorumluluğu etkileyen, faildeki biyolojik ve psikolojik
faktör olduğudur (Aksay, 1990: 7). Yaş küçüklüğü veya küçüklük kavramı özel hukukta ve
kamu hukukunda karşımıza çıkar. Özel hukukta hakların kullanılmasında, sorumluluklarda ve rüşt konusunda incelenir. Kamu hukukunda faillik, sorumluluk, hak ve yetkilerin kullanılması, isnat yeteneği, temyiz gücü, ceza ve emniyet önlemi kavramları ile birlikte ceza kanunlarında genellikle giriş kısmında ele alınır (Aksay, 1990: 7). Ceza kanununda küçüklük kavramı geniş anlamda değerlendirildiğinde “çocuğun suç faili olması halini” diğer yandan “suça hedef olması halini” içerir.
b. Ceza Hukuku bakımından
Günümüzde değişik kelimelerle ifade edilen ve insanın olgunluk seviyesini belirten
kriter, zamandır. Zaman kavramı ile maddi varlığın veya manevi olayın dünya üzerinde
ortaya çıkış anı ile geçirdiği süreç anlatılmaktadır. Yıl denilen 365 günlük zaman sürecine,
bu tanıtım faaliyetinde yaş denmektedir. Bizi ilgilendiren konu insan yaşı olup, ceza hukuku açısından bunun incelenmesidir (Aksay, 1990: 3).
Hukuk sistemimizde, çocuk terimi tutarlı bir şekilde kullanılmamış ve bu terimin açık
tanımı yapılmamıştır. Kamu hukukunda yasa koyucu çoğu kere reşit olmayanları anlatmak için “çocuk”, “küçük” ve bazı yerlerde “genç” terimini kullanmaktadır. Ancak kimin
çocuk, kimin küçük, kimin genç olduğu konusunda kamu hukukunda uygulanan tutarlı
tanımlar bulmak olanaksızdır.
1982 Anayasa’sının 19, 24, 50, 141. maddelerinde “küçük”, 41, 61, 62. maddelerinde
“çocuk” terimi kullanılmıştır. Anayasa’nın 58. maddesinde kullanılan “genç” terimi ile
tam olarak hangi yaş grubuna kadar olanlara genç dendiği anlaşılamamaktadır. Türk Ceza
Kanunu’nun 0-12, 12-15, 15-18 ve 18 ve üstü şeklinde bir ayrım yaparak kusurluluk bakımından yaşı bir tasnife tabi tuttuğunu görmekteyiz. Burada kanun koyucunun, çocuk için
“işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olmasını” ölçüt olarak aldığını görmekteyiz. Nitekim TCK’nın 31/1. Madde metninde bu durumun açıkça belirtildiğini görmekteyiz. Kanun aynı hali, normal çocukların gelişimini diğer çocuklara göre gecikerek tamamlaması nedeniyle sağır ve dilsizler ile ilgili de, 0-15, 15-18, 18-21 ve 21 üstü şeklinde bir tasnife tabi tutmuştur (TCK m. 31, 33).

Yetişkin Bildirileri Kitabı

| 493

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda çocukla ilgili bir tanıma yer verilmemiştir. Buna karşılık 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “tanımlar” başlığı altında yer alan 6/1-b. maddesinde, çocuğun “henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlanmış olduğunu
görmekteyiz. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun “Tanımlar” başlığı altında yer alan
3/1-a. Maddesinde “Çocuk, daha erken yaşta ergin olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış
kişiyi temsil eder. Bu kapsamda;
1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi
ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,
2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile
hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu, ifade eder” şeklinde belirtilmiştir.
Bu nedenle de Ceza Muhakemesi Hukuku bakımından çocuk ibaresi, 19 yaşından gün
almamış kişiyi ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle çocuk, 18 yaşını doldurmamış kişidir.
Kanun koyucu 5395 sayılı ÇKK’ da açıkça belirttiği üzere, bu tanım ile daha erken yaşta
ergenliğe ulaşmış ya da ergin olsa dahi 18 yaşından gün almamış kişiyi çocuk olarak kabul etmektedir.
Ceza Muhakemesi Hukuku bakımından mağdur ve suçtan zarar gören engelli çocuk
ise, 18 yaşından küçük olan çocuğun mağdur ya da suçtan zarar görmesinin ötesinde bu
engelli halin diğer çocuklara nispeten mağduriyetinin ya da suçtan zarar görme durumunun bulunduğu halin daha da geriye gitmesinin, suçun etkisinin arttığının kabulüdür.
Türk Ceza Kanunu pek çok yerde suçun “beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı işlenmesi” halini ve “fiilin hukuki sonucunu algılama yeteneği gelişmemiş kişiye karşı işlenmesini” suçun nitelikli hali olarak kabul ederek, faile verilecek cezayı belli oranda arttırmış olduğunu görmekteyiz. Nitekim TCK 86. Maddede düzenlenen kasten yaralama fiilinin, “Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı” işlenmesi hali nitelikli kasten yaralama suçu olarak düzenlenmiş ve şikayet aranmaksızın faile verilecek cezanın yarı oranında artırılması uygun görülmüştür (TCK m.86/1-b). Yine kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunda fiil, “çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılacaktır
(TCK m.109/3-f). Yine çocuğa, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye ya da engelli olan bir kişiye karşı suç işlenmesi durumunda faile verilecek ceza arttırılarak verilecektir (TCK m.82/1-f). Cinsel suçun, engelli olan veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak bir kişiye karşı işlenmiş olması halinde de faile verilecek ceza
arttırılarak verilecektir (TCK m.102/3-a).
Aynı şekilde çocukların istismarı suçunu düzenleyen 103/3. maddede “Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici,
öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan di-
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ğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle
ceza yarı oranında artırılır” hükmüne göre de engelli olan kişinin eğiticisi, bakıcısı, sağlık
hizmeti veren kişi ya da korumakla yükümlü olduğu kişi veya müşahede altında tutmakla
görevli (gözetim yükümlülüğü olan kişi) tarafından bu suçun işlenmesi halinde yine faile
verilecek ceza arttırılarak verilecektir.
Çocukları korumak ve onların çocuk durumunu göz önüne alıp buna göre düzenleme zorunluluğundan dolayı müstakil “Çocuk Koruma Kanunu” çıkarılmıştır. Nitekim
03.07.2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun genel gerekçesinde yerinde
olarak, “Uluslararası belgelerde, suça sürüklenen çocukların yetişkinler gibi yargılanmaları ve cezalandırılmalarının, onları suç ve benzeri risklerden koruyamadığı gibi, daha
fazla riske açık hâle getirdiği gerçeğinden hareketle, çocuklara özgü kanun, usul ve makamların oluşturulması gerektiği bildirilmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına
Dair Sözleşmesi ile, çocuklara özgü kanun, usul ve makamlar oluşturma gerekliliği tüm
taraf devletler için bir yükümlülük hâline gelmiştir” denilmiştir.
Yine bu zorunluluğu aynı gerekçede “Almanya, İngiltere, Avusturya, Danimarka, Galler ve İrlanda gibi pek çok ülkede bu yükümlülüğün bir gereği olarak çocuklara özgü kanunlar kabul edilmiştir. İsviçre gibi bazı ülkeler ise genel yasalar içerisinde çocuklara özgü
düzenlemeler yapmayı tercih etmektedirler.
Bilindiği üzere, Türkiye’de çocuklara özgü ilk kanun, 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun olup,
21.11.1979 tarihli ve 16816 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış, 1 Haziran 1982 tarihinde
yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar altı kez değişikliğe uğramıştır.
Ceza hukukumuzu oluşturan temel müesseselerde önemli değişiklikler yapan
26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu ile 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun 1.4.2005 tarihinde yürürlüğe girip, bu kanunlar ve çocuklarla ilgili olarak tarafı bulunduğumuz uluslararası sözleşme ve bildirgeler karşısında, 2253 sayılı Kanunun yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Kanunda, “çocukların suç sayılan eylemlerinin bir kısmının çocukların içinde bulundukları koşullardan kaynaklandığı, bir kısmının ise ergenliğe özgü davranışlar olduğu öngörüsünden hareketle risk faktörünün araştırılması ve ortadan kaldırılması için etkili önlemlere başvurulmasını sağlayıcı mekanizmaların oluşturulması hedeflenmektedir” denilmiştir.
Bu kanunun amacı da “özel korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların
korunmasını, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasını, toplumun adalet ve
güvenlik ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen çocuk adalet sisteminin esas ve usullerini
düzenlemek” olarak belirlenmiştir.
Bu kanunla, çocukla ilgili tüm işlemler için çocuğun yararına öncelik verilmesi ilkeYetişkin Bildirileri Kitabı
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si benimsenmiştir. Çocukların suç ve benzeri tüm sosyal risklerden korunmaları onların
öncelikli yararı gereğidir. Bu nedenle Kanun, koruyucu ve destekleyici tedbirlere büyük
önem verilerek hazırlanmıştır.
Çocuk adalet sisteminde çocuğun fiili kadar içinde bulunduğu koşullar da önem taşımaktadır. Çocuğun kişisel özellikleri ve içinde bulunduğu koşullar incelenmeksizin, onun
yararına en uygun kararın verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, kanunda sosyal araştırma raporu ve kimler tarafından ne suretle hazırlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Çocuk hakkında verilen kararın sonuçları daima izlenmeli ve bu karar ile amaca ulaşılamadığının fark edilmesi hâlinde, uygun başkaca tedbirlerin denenmesi yoluna başvurulabilmelidir. Dolayısıyla çocuk hakkında karar veren mahkemenin, çocuk hakkında verilen kararları izleme ve gerektiğinde değiştirme veya sonlandırma yetkisine sahip olması gerekir. Çocukların suç gibi önemli bir tehlikeden korunabilmeleri onların gelişimlerine yönelik her tür tehlikeye karşı duyarlı bir adalet mekanizması ile sağlanabilir. Bu nedenle Kanunda çocuk mahkemeleri, sadece çocuğun işlemiş bulunduğu suç ile değil, aynı
zamanda çocuğun karşı karşıya kaldığı her tür ihmal ve istismar süreci ile ilgili olarak görevlendirilmiştir.
Sonuç olarak;
Daha önce de değinildiği üzere Ceza Muhakemesi Kanunu, suçtan zarar görene (mağdura) önemli haklar tanımıştır. CMK 233. maddede, mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet
savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağrılıp dinlenir.
“Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır” denildikten sonra, Türk Ceza Muhakemesi hukukunda ilk olarak CMK 234, 235, 236 v.d.’nde düzenlenmiştir. Buna göre,
Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:
A- Soruşturma evresinde;
1-Delillerin toplanmasını isteme,
2-Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından
belge örneği isteme,
3-Vekili yoksa, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme,
4-153’üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini
ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
5-Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda
yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.
B-Kovuşturma evresinde;
1-Duruşmadan haberdar edilme,
2-Kamu davasına katılma,
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3-Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,
4-Tanıkların davetini isteme,
5-Vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atanmasını isteme,
6-Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma.
Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır (CMK m. 233).
Görüldüğü gibi, CMK, mağdura gerçekten önemli bazı haklar tanımıştır.
Ceza muhakemesi hukukunda doğrudan doğruyalık ilkesi gereği dava hangi mahkeme görevli ve yetkili ise sanık, mağdur, suçtan zarar gören, keşif, tanık dinleme v.b hepsinin aynı mahkemede yapılması ve bunların makul sürede olması gereklidir. Engelli olan
mağdur ve suçtan zarar görenler bakımından da aynı durum geçerlidir.
Ceza muhakemesi hukukunda sanık, mağdur, suçtan zarar gören sadece bir obje değil aynı zamanda mahkemenin yürüyüşünü, işleyişini etkileyen bir süjedir (AİHS m. 6).
1982 Anayasa’sının 90/son maddesi gereği bu hükmün bizim hukukumuz bakımından da
geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Engelli olan mağdur ya da suçtan zarar görenin mahkemede konuşamayacak derecede engel halinin olması durumunda, tercüman bulundurma hakkı bulunmaktadır. Bir hukuk devletinde duruşmada kullanılan bir dili anlamayan ya da konuşamayan kişi herhangi bir ücret ödemeden bu hizmetten faydalanma hakkına sahiptir (AİHS m.6/son, CMK
m.202). Ancak burada sadece duruşma evresinde değil soruşturma evresinde de bu hakkın kullanılacağı kanun koyucu yerinde olarak hüküm altına alınmıştır (CMK 202/son).
Tercümandan faydalanma hakkı mahkemeye ya da hâkime olayla ilgili durumu anlatma ilkesinin de bir sonucudur. Nitekim sanık veya mağdur olan engelli, durumunu anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme edilir (CMK m. 202/1). Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar,
anlayabilecekleri biçimde anlatılır (CMK m. 202/2). Bu durum soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanır. Tercüman, hâkim veya Cumhuriyet Savcısı tarafından atanır. Yargıtay aşamasında da engelli olan mağdur veya suçtan
zarar gören, duruşmalı olan (mürafaalı) davalarda tercümandan faydalanılır.
Mağdur, şikâyetçi veya vekilinin, dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiş olan beyanlarında belirttikleri adresleri tebligata esas alınır. Bu adrese çıkartılan çağrıya rağmen gelmeyen kimseye yeniden tebligatta bulunulmaz. Belirtilen adresin yanlışlığı, eksikliği veya
adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle tebligat yapılamaması hâllerinde adresin
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araştırılması gerekmez. Bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görüldüğü hâllerde
kendilerine ulaşılır (CMK m. 235).
Ceza Muhakemesi Hukuku bakımından sanığın olduğu gibi, mağdur veya suçtan zarar gören kişinin savunma hakkı kısıtlanamaz. Bu bağlamda engelli olan mağdur veya
suçtan zarar gören çocuk ya da erişkinlerin de savunma hakkı kısıtlanamaz. Dolayısıyla da engelli olan kişilerin bu haklarının kısıtlanmayacak şekilde mahkemeye getirilmesi gereklidir. Bunun için diğer tanıklara ilişkin olan ücretler gibi her türlü imkân ceza
muhakemesi bakımından hazırlanmalıdır. Gerçekten de maddi olayın açıklığa kavuşması için gerekli olan her türlü düzenlemenin Ceza Muhakemesi Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’nda yer aldığını görmekteyiz. CMK’ nın 61. Maddesinde; “(1) Cumhuriyet
savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır. (2) Birinci fıkra hükmüne istinaden
ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenir” hükmüne yer verilmiştir. Bu nedenle de tanık sıfatıyla mahkemeye gelmesi gerekli olan engelli
tanığa gerekli ve zorunlu giderler devletçe karşılanır. Diğer taraftan engelli olan mağdur
veya suçtan zarar görenin gelmesi mümkün değilse, interaktif olarak mahkeme nezdinde doğrudan doğruyalık ilkesi ve durumu anlatma ilkesi gereği ses ve görüntü cihazlarıyla da yetkili ve görevli mahkeme veya hakime anlatımlarda bulunabilir. Buna karar verecek olan da yetkili ve görevli mahkemedir.
Mahkemeye gelmesi mümkün olmayan engelli olan mağdur ya da suçtan zarar görenin bulunduğu yerde, yetkili ve görevli mahkemenin bu engelli olan kişiyle ilgili iş ve işlemleri yapması mümkün olabilmelidir. Zira maddi olayın aydınlanması için o kişinin
dinlenmesi gerekli ve zorunludur. Bu nedenle de engellinin bulunduğu yerde dinlenmesi
mümkün olabilmektedir. Diğer taraftan da suçun meydana geldiği yerdeki yetkili ve görevli mahkemeye gelmesi mümkün olmayan bir engelli mağdur ya da suçtan zarar gören söz konusu olduğunda, başka yerdeki davaya bakmaya yetkisiz bir hakime mahkemenin belli bir işlemi yapması konusunda yetki devredilebilir. Bu bakımdan İstanbul’daki bir
mahkeme Ankara’daki bir engelli mağdur ya da suçtan zarar göreni dinlemesi için, Ankara mahkemesini yetkili kılar. Ankara mahkemesi bu engelli olan kişiyi dinler buna ait tutulan tutanağı yetkili ve görevli olan İstanbul mahkemesine gönderir (CMK m.180). “İstinabe” dediğimiz bu durum, çabukluğu ve ucuzluğu nedeniyle yerinde bir düzenlemedir.
Bu konuda engelli olan mağdur ve suçtan zarar görenler bakımından kıyasın ceza muhakemesi hukukunda geçerli olması nedeniyle yerinde düzenlenen bir kurumdur. CMK‘da
istinabenin CMK 60, 83, 180, 196, 209, 244, 251, 268, 320. maddelerinde açıkça düzenlendiğini görmekteyiz.
Bu genel çerçevede bakılacak olursa konu ile ilgili olarak şu önerilerde bulunulabilir:
Türk Ceza Muhakemesi Kanunu engelli bireylerin suçtan zarar görmeleri ve mağdur
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olmaları konusunda önemli ölçüde koruma sağlıyor olsa da bazı eksikliklerin iyileştirilebilmesi gerekmektedir. Kanun koyucunun bu durum ile ilgili olarak önerileri ve farklı
yaklaşımları olsa da daha somut ve sınırlayıcı kararların varlığına ihtiyaç söz konusudur.
Bununla birlikte konu içerisinde tartışılan genel geçer tüm haklar engelli bireylerin mağduriyetini ve suçtan etkilenme düzeylerini yüksek düzeyde koruma altına alabilmektedir.
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ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME İLE ENGELLİLERİN
HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME KAPSAMINDA “ÖZÜRLÜ
ÇOCUKLARIN” HAKLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Nejla OKUR

Dr., T. C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Fatma ERBİL ERDUGAN

T. C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

ÖZET
Bu bildiride, özürlü çocukların hakları iki önemli uluslararası belge olan Birleşmiş
Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına
İlişkin Sözleşme bağlamında değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, öncelikle dünyada ve Türkiye’de özürlü çocukların durumuna ilişkin
veriler ortaya konmaya çalışılmış ve bahsi geçen iki Sözleşme hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ardından özürlü çocukların haklarının bu iki sözleşmede ne şekilde düzenlendiği karşılaştırmalı bir biçimde irdelenmeye çalışılmıştır. Son olarak da, tüm
bu değerlendirmeler ışığında özürlü çocukların hakları konusunda hukuki olarak gelinen
noktaya ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özürlü çocukların hakları, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme.
Giriş
Uluslararası sözleşmeler uzun sayılmayacak bir süreden beri genel olarak insanların
özel olarak da özürlülerin hak mücadelesinde hukuki bir araç niteliği kazanmış; hatta
kimi zaman ilgilenilen konunun ekonomik, sosyolojik, politik ve kültürel açıdan değerlendirmesinin dahi önüne geçen bir şekilde bu hukuki aracın nasıl kullanılabileceği tartışılmıştır/tartışılmaktadır.
Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde bugüne kadar imzalanan sözleşmelerin genel
olarak niteliği, bağlayıcılığı ve etkisi üzerindeki tartışmalar ile genel değerlendirmeleri
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bir yana bırakarak; insan hakları belgeleri içinde özürlülere yönelik bağlayıcı ve etkili bir
insan hakları belgesinin ortaya çıkarılmasına gerek duyulmasından dolayı “Engellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşme- EHİS”1 hazırlanarak taraf devletlerin onayına sunulmuştur.
Türkiye’nin 30 Mart 2007’de 80 ülkeyle birlikte imzaladığı ve 3 Aralık 2008’de 5825 sayılı Kanunla be Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanması uygun bulunan sözleşme, 28 Ekim
2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin İhtiyari Protokolü de 28 Eylül 2009
tarihinde imzalanmış olup onay ile ilgili süreç devam etmektedir.
2000’li yılların ilk insan hakları sözleşmesi olan sözkonusu sözleşme, “en yeni sözleşme” olması özelliği nedeniyle, uygulamaya konulmuş insan haklarında gelinen son noktayı göstermektedir. Özürlülerin ve özürlüler içinde de daha fazla koruma ve desteğe gereksinim duyan özürlü çocukların haklarının son derece ayrıntılı bir biçimde düzenlendiği sözleşmenin dikkat çekici unsurlarından biri, sözleşmenin 7. maddesinin “özürlü
çocuklar”ı doğrudan konu alıyor olması ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (ÇHDS)2
genel ilkelerini içermesidir. ÇHDS’nin 23. maddesine konu olan özürlü çocukların saygınlıklarının güvence altına alınması, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını sağlayacak önlemlerin alınması konusunda taraf devletlerin yükümlülükleri EHİS’de
de daha ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır. Zira özürlü çocuklar, özürlü olmasalar dahi
toplum içinde özel desteğe gereksinim duyan kesimlerden birini oluşturduğundan çocuk
olmalarının yanında “özürlü” de olmaları daha duyarlı olunmasını gerektiren bir durum
ortaya çıkarmaktadır.
EHİS’nin 7. maddesi taraf devletlere özürlü çocuklarla ilgili şu sorumlulukları getirmektedir:
1. Taraf devletler engelli çocukların bütün insan haklarını ve temel özgürlükleri diğer
çocuklarla eşitlik temelinde tam olarak kullanması için gereken önlemleri alacaklardır.
2. Engelli çocuklarla ilgili bütün edimlerde, çocuğun üstün yararı birincil öncelik olacaktır.
3. Taraf devletler, engelli çocukların kendilerini etkileyen bütün konularda görüşlerini özgürce ifade etme hakkına sahip olmasını, yaşlarıyla ve olgunluklarıyla uygun bir şekilde görüşlerine gereken değerin verilmesini güvence altına alacaklar; bunu diğer çocuklarla eşitlik temelinde gerçekleştirecekler; engellerine ve yaşlarına uygun yardımlarla bu
hakkın anlaşılmasını sağlayacaklardır.
Doğrudan özürlü çocuklara yönelik olarak hazırlanan 7. maddenin dışında EHİS’nin
genelinde çocuğun üstün yararının gözetilmesi konusunda hem ÇHDS’ne taraf devletlerin üstlendiği yükümlülükler yeniden hatırlatılmakta hem de özürlü çocukların gelişim
kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması, seyahat özgür1) Sözleşme metnine www.ozida.gov.tr adresinden ulaşılmıştır.
2) Sözleşme metnine www.shcek.gov.tr adresinden ulaşılmıştır.
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lüğü ve uyrukluk, hane ve aile hayatına saygı, eğitim, sağlık, kültürel yaşama, dinlenme,
boş zaman aktiviteleri ve spor faaliyetlerine katılım gibi yaşamın çok çeşitli alanlarında ve
konularda özürlü çocukların haklarını belirginleştiren ve ayrıntılandıran bir anlayışın hakim olduğu görülmektedir.
Dünyada ve Türkiye’de özürlü çocukların durumu
Özürlü çocuklar, dünyanın birçok yerinde hem özürlülük hem de çocuk olma hali dolayısıyla azımsanmayacak oranda asgari yaşam koşullarından ve temel haklardan mahrum olarak yaşamlarını sürdürmektedir.
• Dünya genelinde özürlü çocuklara ilişkin çeşitli kaynaklardan3 derlenen verilere bakıldığında aşağıdaki tabloyla karşılaşılmaktadır:
• Dünya genelinde yaklaşık 150 milyon özürlü çocuk bulunmakta ve bu sayı günden
güne artmaktadır.
• Dünyadaki özürlü çocuklar, bakım hizmetleri, meslek edinme faaliyetleri, eğitim
gibi onların toplumla etkileşimini artıracak ve istihdam edilebilecek olanaklardan
yoksundur.
• Gelişmekte olan ülkelerdeki özürlü çocukların %98’i temel eğitimden yararlanamamaktadır.
• Özürlü çocuklar özürlü olmayanlara kıyasla çok daha büyük bir oranda yoksulluk
yaşamaktadır.
• Bazı ülkelerde yaşayan özürlü çocukların %90’ı 20 yaşına gelmeden hayatlarını kaybetmektedir.
• İşitme özürlü çocukların %50’si ve zihinsel özürlü çocukların %60’ı cinsel istismara uğramaktadır.
Türkiye’de özürlü çocuklara ilişkin detaylı ve kapsamlı veriler bulunmamaktadır. 2002
yılında gerçekleştirilen Türkiye Özürlüler Araştırmasına (ÖİB ve DİE, 2002) göre özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı % 12.29’dur. Ortopedik, görme, işitme, dil
ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı %2.58 iken süreğen hastalığı olanların oranı ise
% 9.70’dir.
Aşağıdaki tabloda ise çocuk yaştaki özürlü nüfus oranları verilmektedir.
3) Draft version of “Promoting the Rights of Children with Disabilities: A guide to using the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities with the Convention on the Rights of the Child” produced on behalf of the Save the Children Alliance by Sweden and the UK. Aktaran http://www.crin.org/themes/viewtheme.asp?id=5 adresinden alınmıştır; UNICEF (1999). An Overview of Young People Living with Disabilities: Their Needs and Their Rights. http://www.childinfo.org/files/childdisability_young_people_w_disabilies1999.pdf; adresinden alınmıştır; European Commission (EC) (2003). Guidance Note on Disability and Development for EU Delegations and Services. http://www.make-development-inclusive.org/docsen/GuidanceNoteEng.pdf adresinden alınmıştır.
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Tablo: Çocuk yaştaki özürlü nüfus oranları
Yaş Aralığı

Toplam

Ortopedik, görme, işitme, dil ve
konuşma ile zihinsel özürlü

Süreğen hastalığa
sahip olanlar

0–9 yaş

%4.15

%1.54

%2.60

10–19 yaş

%4,63

%1.96

%2.67

Kaynak: 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması

Buna göre toplam özürlü nüfus içerisinde 0-9 yaş arası özürlü nüfus oranı %4,15, 1019 yaş arası özürlü nüfus oranı ise %4,63’tür.
Yine 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması (ÖİB ve DİE, 2002) sonuçlarına göre 277.661
özürlü çocuktan 98.712’sinin doğumunun evde gerçekleştiği, 73.817’sinde annelerin doğum öncesi düzenli bakım almadığı, 117.223’ünün ise hiç bakım almadığı görülmüştür.
Verilerden hareketle yoksulluk durumunun ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların özürlülükle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir.
Ülkemizde özürlü çocukların okullaşma oranlarına ilişkin olarak herhangi bir veri bulunmamaktadır. Ancak 2009–2010 yılları itibariyle 36.599 özürlü çocuğun özel eğitimden
yararlandığı, 91.916 özürlü çocuğun kaynaştırma sınıflarında eğitim aldıkları bilinmektedir (http://orgm.meb.gov.tr/).
Buraya kadar aktarılan verilerden de anlaşıldığı üzere Türkiye’de özürlü çocuklara ilişkin eğitim, sağlık, rehabilitasyon, bakım, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma vb. alanlarda sağlıklı, güvenilir ve özürlü çocukların yaşamlarını iyileştirici ve yaşam standartlarını artırıcı politikaların belirlenmesine yardımcı olacak verilerin bulunmadığı görülmektedir. Bu durum, özürlü nüfus içerisinde özürlü çocukları daha dezavantajlı kılan bir tabloya neden olmaktadır.
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve BM Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmeye genel bir bakış
Uluslararası sözleşmeler, devletlerin sözleşmelerde yer alan konulara ilişkin yapmaları gereken yükümlülüklerde/düzenlemelerde ve öngörülen hakların sağlanmasında etkili olmaktadır. Özellikle BM sisteminde İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni izleyen birçok uluslararası sözleşme hazırlanmıştır ve gelinen noktada genelin haklarını düzenleyen
uluslararası hukuk metinlerinden çok spesifik konularda özel kesimlere yönelik düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Yani birçok alanda daha ayrıntılı ve özel koşulları dikkate alan, korunmaya daha fazla ihtiyaç duyan kesimleri gözeten yeni uluslararası sözleşmeler hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, İşkence ve
Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezalandırmaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (İşkenceye Karşı Sözleşme), Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
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Önlenmesi Sözleşmesi ve son olarak Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme grup haklarını ön plana çıkaran sözleşmeler olarak örneklendirilmektedir.
Çocuklar ve özürlüler, özel gruplar içerisinde değerlendirilen ve hakları özel durumları dikkate alınarak ayrı ayrı vurgulanan iki toplumsal kesimi oluşturmaktadır. Bu nedenle,
genel insan hakları nosyonundan farklı olarak bu grupların ihtiyaçlarını özel olarak dikkate alan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere gidilmiş ve farklı izleme mekanizmaları oluşturulmuştur.
Çocukların haklarını uluslararası düzlemde vurgulayan ilk hukuki belge olan ÇHDS,
BM’ye üye olan iki ülke hariç olmak üzere (Amerika Birleşik Devletleri ve Somali) diğer
ülkeler tarafından 1989 yılında imzalanmış, 1990 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye ise
Sözleşmeyi 1990 tarihinde imzalamış ve 1995 tarihinde yürürlüğe koymuştur.
ÇHDS; sivil, kültürel, ekonomik, politik ve sosyal haklar olmak üzere tüm insan hakları alanlarını içine alan yasal bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası belgedir. İlkeleri ve koşulları UNICEF’in çocuk haklarının korunması savunuculuğunu yapma, çocukların temel ihtiyaçlara kavuşmalarını sağlama ve tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için imkânları iyileştirme misyonuna rehber edinen ÇHDS 54 maddedir ve iki İhtiyari Protokolü vardır.
Dünyanın her yerindeki çocukların en temel haklarını dile getirmektedir: Yaşama hakkı,
tam gelişim, zarar verici etkilerden, kötüye kullanılma ve sömürüden korunma ve bir aileye, kültürel ve sosyal çevreye sahip olma. Sözleşmenin 4 ana ilkesi ayrımcılık gözetmemek, çocuğun en yüksek menfaatine sadık kalmak, yaşama ve gelişme hakkını gözetmek
ve çocuğun görüşlerine saygı göstermektir (http://www.unicefturk.org/index.php?p=yir
minciyil&sub=sozlesme).
ÇHDS, dünyadaki tüm çocukların haklarını koruma altına alma ve çocuk haklarında
asgari standartları ortaya koyma noktasında bir ilk olduğu gibi EHİS de özürlüler açısından yasal bağlayıcılığı olan ilk uluslararası belgedir. BM’de özürlülükle ilgili olarak 1975
yılında ilan edilen “Sakat Hakları Bildirgesi” ve ardından 1993 yılında kabul edilen “Sakatlar İçin Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar” farkındalık sağlama ve özürlülerin hak mücadelesinin uluslararası arenada görünür kılınması açısından oldukça önemlidir. Geçmişte uluslararası belgelerin içinde genel bir başlık olarak yer alan ya da sadece yorumla ulaşılabilecek özürlülük konusu, bu sözleşmede doğrudan ele alındığından ve
özel düzenlemeleri içermesi açısından değerlidir. Çünkü önceki düzenlemeler, etkili bir
hukuki araç niteliği taşımayıp, bildirge veya rehber niteliğinde belgeler olduğundan bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Sözleşme öncesi insan hakları belgelerinde birçok insan hakkı öngörülmüş, ancak özürlülerin bu haklardan yeterince yararlanması sağlanamamıştır. Dolayısıyla özürlüleri ilgilendiren ve bugüne kadar bilinen insan haklarının özürlüler
için ayrıca teyit edilmesini gerekli kılan, bağlayıcı ve etkili bir sözleşmeye gereksinim duyulmuştur.
Türkiye sözleşmeyi 30 Mart 2007’de 80 ülkeyle birlikte imzalamış, 3 Aralık 2008’de
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5825 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuştur. Sözleşme 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasını denetlemek üzere kurulan Engellilerin Hakları Komitesi’ne iç hukuk yolları tükendikten sonra kişi ve gruplara başvuru olanağını tanıyan İhtiyari Protokol de imzalanmış; ancak henüz onaylanmamıştır.
Sözleşmenin 1. maddesinde sözleşmenin amacı “engellilerin tüm insan hak ve temel
özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik ve temin etmek ve insanlık
onurlarına saygıyı güçlendirmek” olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin amacı ve bütünü
dikkate alındığında daha önceki uluslararası sözleşme ve hukuk belgelerine nazaran farklı bir çerçeve ile konu ele alınmıştır. Özürlülere yönelik bakışta, yaklaşımda farklılık kendini açık biçimde hissettirmekte olup sözleşmede bir söylem değişikliği görülmektedir.
Sözleşme, özürlüleri kendileri hakkında karar verilen kişiler olmaktan çıkarıp, kendileri hakkında karar veren ve bu kararları uygulayan kişiler olarak ortaya koymaktadır. Bu
hem haklarda hem de Sözleşme’nin uygulanması ve denetlenmesinde açıkça görülmektedir. Özürlülerin kendisini kendi yaşamlarının özneleri olarak gören yaklaşımın doğal sonucu olarak özürlülerin ve örgütlerinin görüş ve kararlarına verilen önem sözleşmenin
genelinde vardır.
Sözleşme 25 başlangıç paragrafı ve 50 maddeden oluşmaktadır. 1. madde “amaç”, 2.
madde “tanımlar”, 3. madde sözleşmeye hakim “genel ilkeler”e ilişkindir. Sözleşmenin 4.
maddesi “taraf devletlerin yükümlülüklerini” ayrıntılı biçimde ortaya koymaktadır. Sözleşmenin 5. maddesi “ayrımcılık yasağı ve eşitliğe” ilişkindir. Devam eden maddeler olan
6. madde “engelli kadınlar”, 7. madde “engelli çocuklar”, 8. madde “bilinç yükseltme”, 9.
madde “erişilebilirlik” başlıklıdır. 10. ve 30. maddeler arasındaki maddeler haklara ilişkindir. 31. ve 50. madde arasındaki maddeler, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini sağlayacak daha teknik ve usuli hükümleri içermektedir.
Diğer uluslararası insan hakları belgelerine kıyasla Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme’de haklar ve yükümlülükler oldukça ayrıntılı biçimde sıralanmıştır. Halen yürürlükte bulunan birçok uluslararası hukuk belgesi dikkate alınarak ve bunlarla bağlar kurularak sözleşmedeki her hak kendi içerisinde ve diğer maddelerdeki haklarla güçlendirilmiştir. Sözleşmede kişi hakları, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal haklar özürlü kişiler
açısından açık bir biçimde tanımlanmış, bu hakların yerine getirilmesinde taraf devletlerin yükümlülükleri detaylı olarak belirlenmiştir.
Sözleşmede hakların yanısıra ilkelere de yer verilmesi de önemlidir. Sözleşmenin 3.
maddesinde düzenlenen Genel İlkeler, hakların kullanımında olmazsa olmaz nitelikteki
düzenlemelerdir. Buna göre; sözleşmenin dayandığı ilkeler;
• Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde,
kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi;
• Ayrımcılık yapılmaması;
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• Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması;
• Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir
parçası olarak kabul edilmesi;
• Fırsat eşitliği;
• Erişilebilirlik;
• Kadın-erkek eşitliği;
• Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulmasıdır.
Bu bölümde, söz konusu sözleşmelerde özürlü çocuklara ilişkin hakların nasıl düzenlendiği ve devletlerin bu konudaki yükümlülükleri ayrıntılı biçimde değerlendirilecektir.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede özürlü çocuklar
Çocuk hakları açısından yasal bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası hukuk belgesi olan
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme aynı zamanda özürlü çocukların da ilk olarak anıldığı metindir. Bu açıdan özürlülük konusunda daha sonra yapılacak düzenlemelere de yol
gösterici olması bakımından önemlidir.
Daha önce de belirtildiği üzere, ÇHDS’de yer alan haklar genel anlamda çocukların
haklarını güvence altına alan hak kategorilerinden oluşmaktadır. Sözleşmenin 23. maddesi özel olarak özürlü çocuklara ayrılmış olmakla birlikte Sözleşmenin 2. maddesi çocuklara, ailelerine ve vasilerine ilişkin genel ayrımcılık yasağını düzenleyen hükümdür.
Bu hükme göre “Taraf devletler bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında
bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları,
ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.” Hükümde sakatlık; ırk, etnik köken, cinsiyet gibi çoklukla ayrımcılığa uğrayan toplumsal kategorilerden biri olarak sayılmıştır.
Sözleşmenin 23. maddesi özürlü çocukların özel gereksinime sahip bir gruba işaret ettiğinden yola çıkarak özürlü çocukları özel olarak ele almıştır.
23. maddenin (1). fıkrasına göre; “Taraf devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama
etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler.” Bu fıkrada özürlü çocukların diğer çocuklardan farklı olmayan bir
biçimde toplumsal yaşama katılımları bir hak olarak tanınmıştır. Ancak bu fıkra yalnızca söz konusu hakkı tanımakla yetinmiştir. Özürlü çocukların diğer çocuklarla eşit olanaklara sahip bir yaşam sürmeleri için gerekli olan önlemler ve eylemlerin gerçekleştirilmesi noktasında devlete ya da topluma yükümlülük atfeden bir özellik taşımamaktadır.
23. maddenin (2) inci fıkrasında “Taraf devletler, özürlü çocukların özel bakımdan ya506 |
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rarlanma hakkını tanırlar ve eldeki kaynakların yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu olanlara çocuğun durumu ve ana–babanın veya çocuğa bakanların içinde bulundukları koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler.” hükmü
yer almaktadır. Bu fıkrada özürlü çocukların diğer çocuklardan farklı olarak özel bakıma ihtiyaç duyabileceğinden hareketle özel bakımdan yararlanması bir hak olarak değerlendirilmiş, bu konuda özürlü çocuğa ve özürlü çocuğun bakımından sorumlu olanlara
“kaynakların yeterliliği ölçüsünde” yardım yapılması taahhüt altına alınmıştır. Söz konusu hükümde, özel bakım hakkının “kaynakların yeterliliği” şartına bağlı olarak tanınması dikkat çekicidir. Yani o haktan yararlanma konusunda devlet tarafından yeterince kaynak tahsis edilmediğinde hakkın kullanılması sınırlandırılabilecek ya da haktan yararlanmanın koşulları tamamen ortadan kaldırılabilecektir. “Kaynakların yeterliliği ölçüsünde”
ifadesi devlete geniş bir takdir yetkisi tanımış, maddi koşullar dolayısıyla devletin kaynak
tahsisinde özgürce hareket edebilmesinin önü açılırken diğer yandan hakkın kullanılması da bir alana hapsedilmiştir.
23. maddenin (3). fıkrasında “Özürlü çocuğun, özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2’nci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana–babasının ya da çocuğa bakanların parasal (mali) durumları göz önüne alınarak,
olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.”
hükmü düzenlenmiştir. Bu hükümde, (2). fıkrada sözü edilen özel bakımın ücretsiz olması, özürlü çocuğun ve ailelerinin maddi koşullarının bu yardımın verilmesinde belirleyici
olması gerektiği ve sunulacak yardımın özürlü çocukların toplumla bütünleşmesi yönünde her eylem alanı için yararlı olması amacını taşıması ifade edilmektedir. Ancak (2). fıkra için söz edilen serbesti bu hüküm için de geçerlidir. Özel bakım gereksinimlerini karşılayamayacak durumda olan özürlü çocuklar ve aileleri, bu hizmet ve yardımlardan devletin “olanakları ölçüsünde” ücretsiz yararlanabileceklerdir.
23. maddenin son fıkrası, “Taraf devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhi bakımı; tıbbi, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin
gerekli bilgilerin alışverişi yanında rehabilitasyon, eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine
ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve taraf devletlerin bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını
ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri, özellikle göz önüne alınır.” hükmünü düzenlemektedir. Bu düzenlemede, taraf
devletlerin uluslararası düzeyde özürlü çocuklar konusunda bilgi üretmenin, bilgi paylaşmanın ve bu bilgilerden yararlanmanın önemi vurgulanmaktadır.
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ÇHDS’de özürlü çocuklardan açıkça bahsedilmesi ve onların haklarının tanınması
özürlü çocukların diğer çocuklardan farklı olarak özel gereksinimleri olan bir toplumsal kesim olduğunun ve özürlü çocuklara-ailelerine destek sunulması gerektiğinin kabul
edilmesi açısından oldukça önemli hükümler bulunmaktadır. Ancak sözleşmede özürlü
çocukların haklarına ilişkin vurguda birkaç noktanın belirtilmesi gerekmektedir:
ÇHDS’nin özürlü çocuklarla ilgili hükümlerine hâkim olan dilde özürlülüğün sosyal olarak üretilmiş bir olgu olduğunun bilincinde olarak devlete ve topluma sorumluluk
yükleyen bir bakış açısından ziyade, “tıbbi” vurgular yer almakta ve “korunmaya ve bakıma muhtaçlık” yaklaşımı ön plana çıkarılmaktadır. Özürlü çocuklar özelinde değerlendirildiğinde elbette yetişkinlere göre bakım ve korunma ihtiyacı ön planda olan bir toplumsal kesimden bahsedilmektedir. Ancak sözleşmede özürlü çocukların eğitim, sağlık, rehabilitasyon vb. haklarının olduğundan ziyade bu haklara erişme açısından işletilmesi gereken yardım mekanizmasından bahsedilmektedir.
Sözleşmeye ilişkin belirtilmesi gereken diğer bir nokta, özür durumlarının farklı ihtiyaçlarının maddelerde ya da özürlü çocuklar için düzenlenmiş 23. maddede yer almamasıdır. Özürlülerin eğitim, rehabilitasyon, sağlık hizmetlerinden etkili bir biçimde yararlanmalarının koşullarından birisi de hizmetlerin ve bunların yasal altyapılarının özür
durumlarına göre düzenlenmiş olmasıdır. Çünkü özürlüler homojen bir toplumsal kesim
olarak değerlendirilemez ve gereksinimleri açısından özür grupları arasında çok önemli
farklılıklar bulunmaktadır.
Sözleşmede yer alan haklar ve bu hakların sayılması bakımından bütüncül bir değerlendirme yapıldığında özürlü çocukların özel olarak bir maddede ele alındığı görülmektedir. Özürlü çocukların bir özel gereksinim grubu olduğu düşüncesinden hareket edildiğinde çocuklara ilişkin bütün haklarda özürlü çocukların ayrıca ve özellikle vurgulanması
gerekliliği bulunduğu düşünülmektedir. Sözleşmede bu yöntem izlenmeyerek her hak kategorisinde özürlü çocuklar ve özür gruplarına göre özürlü çocukların özel gereksinimleri yer almamış bunun yerine tek maddede özürlü çocuklara yönelik düzenleme yapılmıştır. Özürlü olmak, ayrımcılık yasağına konu olan toplumsal statülerden cinsiyet, ulusaletnik köken, dil farklılığı gibi statülerden farklılık taşır. Örneğin eğitim alanında kız ya da
erkek çocuğun farklı bir ulusal ya da etnik kökene sahip çocuğun aynı eğitim olanaklarından yararlanması ayrımcılık ortadan kaldırıldığında eşitsiz bir durum doğurmaz. Ancak ortopedik özürlü bir çocuğun rampasız bir okula gitmesi, görme özürlü bir çocuğun
özrüne uygun eğitim materyallerinden yoksun kalması, zihinsel özürlü bir çocuğun özel
eğitim olanaklarından yararlanamaması ayrımcılık ortadan kaldırılmış olsa bile onların
eğitim hakkını tümüyle ortadan kaldırdığından gereksinimlerine uygun özel düzenlemelerin sağlanması gerekir. Bu nedenle özürlü çocukların bütün hakları tek bir maddede sayılamayacağından bu durum, kaçınılmaz olarak eksik düzenlemelere neden olabilecektir.
ÇHDS’nin özürlü çocuklarla ilgili maddesinde taraf devletlerin yükümlülüklerinin
neler olduğunun ayrıntılı biçimde açıklanmadığı görülmektedir. Aslında bu durum söz508 |
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leşmenin geneli için de geçerlidir. Taraf devletlerin yükümlüklerinin genel olarak düzenlendiği 4. maddede “Taraf devletler, bu sözleşmede tanınan hakların uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak taraf devletler eldeki kaynaklarını olabildiğince geniş tutarak gerekirse uluslararası işbirliği çerçevesinde bu tür önlemler alırlar.” hükmü yer almaktadır.
Bu maddede dikkat çeken temel unsur, taraf devletlerin yükümlülükleri yerine getirirken
eldeki kaynaklarını “olabildiğince” geniş tutması şeklindeki ifade son derece esnek ve belirsizdir. Bu belirsizlik, taraf devletlerin gerektiğinde bu ifadeye sığınarak yükümlülüklerden kaçabilmelerine olanak sağlayabilecektir.
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmede özürlü çocuklar
EHİS’in ortaya çıkış sürecinde çocuk hakları savunucuları etkin bir rol oynamıştır
(www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest13-disability.pdf). Bu durum, sözleşmenin
genelinde özürlü çocukların haklarına ilişkin düzenlemelerin yer almasına yol açmasında etkili olmuştur. Zira Sözleşme’nin genelinde özürlü çocuklara ilişkin vurgular geniş yer
tutmaktadır.
Sözleşmede yer alan haklara ilişkin tüm düzenlemeler yetişkinler için olduğu kadar
özürlü çocuklar için de geçerlidir. Ancak, özürlü çocukların özel durumları dikkate alınarak özellikle vurgu yapılan düzenlemeler de mevcuttur. Sözleşmenin giriş kısmında
özürlü çocukların diğer çocuklarla eşit temelde insan haklarından yararlanması öngörülmüştür. “Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması” sözleşmenin “Genel İlkeler”inden birisini oluşturmaktadır. Genel
Yükümlülükler bölümünde ise taraf devletlerin herhangi bir politika ve mevzuat oluştururken özürlü çocuklara da danışılması gerektiği belirtilmektedir. Bunlar dışında birçok
maddede özürlü çocukların eğitim, katılım hakkı, bilgilenme hakkı, aile yaşamı ve şiddetten korunma gibi hakları özel olarak vurgulanmıştır (www.unicef-irc.org/publications/
pdf/digest13-disability.pdf).
Sözleşmenin 8 Genel İlkesi’nden birisinin “Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve
kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması” olduğu belirtilmişti. Bu hükmün genel ilke olarak benimsenmesi, sözleşmede vurgulanan hakların tümünü ilgilendirdiği ve hakların gerçekleştirilmesine rehberlik edeceği anlamını taşımaktadır. Hükümde
vurgulanan “gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması” ilkesi, özürlü çocukların da diğer çocuklar gibi sürekli gelişmekte olduğunu, bu
çocukların yaşla birlikte gelişen kapasitelerine, seçimlerine ve bireyselliklerine diğer çocuklara olduğu gibi saygı duyulması gerektiği anlamına gelmektedir.
EHİS’in doğrudan özürlü çocuklara yönelik olarak düzenlenmiş 7. maddesi, oldukça
önemlidir. “Özürlü Çocuklar” başlıklı bu maddede;
“1. Taraf devletler, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan temel
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hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.
2. Engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun en yüksek çıkarının gözetilmesine öncelik verir.
3. Taraf devletler engelli çocukların kendilerini etkileyen her konuda diğer çocuklarla
eşit koşullar altında görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahip olmalarını, yaşları ve
olgunluk seviyelerine göre görüşlerine önem verilmesini ve onlara bu hakkın tanınması
için engeline ve yaşına uygun destek sunulmasını sağlar.” ifadeleri yer almaktadır.
Bu maddede, ÇHDS’nin genel olarak çocuklarla ilgili düzenleme yaptığı Genel İlkeleri
ile paralel biçimde, herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın özürlü çocukların özürlü olmayanlarla eşit haklara sahip olduğu, özürlü çocuğun en yüksek çıkarının gözetilmesi, özürlü
çocukların diğer çocuklarla eşit biçimde görüşlerini serbestçe ifade etmesi ve ifade etmede sıkıntı yaşadığı durumlarda yaşına uygun olarak destek sunulmasına hükmedilmiştir.
Sözleşmenin toplumsal cinsiyete vurgu yapan 6. maddesi “Engelli Kadınlar” başlıklıdır. Bu maddenin özürlü çocuklar açısından önemi kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmakta olduğunu kabul etmesi ve bu bakımdan onların tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit koşullarda yararlanmalarını sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması gerekliliğidir.
ÇHDS’nin değerlendirildiği bölümde de belirtildiği üzere, EHİS’de özürlü çocuklara
yönelik olarak düzenlenmiş hem bir Genel İlke hem de bir madde bulunmakta, aynı zamanda diğer maddelerde de özürlü çocuklar özel olarak anılmaktadır. Yani sözleşmenin
hakları düzenleyen diğer birçok maddesinde özürlü çocuklara ilişkin özel vurgular yer almaktadır. Burada özellikle özürlü çocuklara yönelik önemli olarak değerlendirilebilecek
bazı maddelerde yer alan düzenlemelerin belirtilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunlar;
sözleşmenin Sömürü, Şiddet veya İstismara Maruz Kalmama başlıklı 16. maddesi, Seyahat Özgürlüğü ve Uyrukluk başlıklı 18. maddesi, Hane ve Aile Hayatına Saygı başlıklı 23.
maddesi, Eğitim başlıklı 24. maddesi ve son olarak Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılım başlıklı 30. maddesidir.
Maddelerde özürlü çocuklarla ilgili olarak öne çıkan önemli noktaları örneklemek gerekirse şunlardan bahsedilebilir:
• Sömürü, Şiddet veya İstismara Maruz Kalmama başlıklı 16. maddede, kadın ve çocuk merkezli bir bakış açısı bulunmakta olup maddede sömürü, şiddet ve istismar
hallerinin ne olabileceği ya da kapsamının ne olduğundan ziyade devletlerin bu konudaki önleyici ya da ortaya çıktıktan sonra yapılması gerekenlere ilişkin yükümlülükleri detaylı olarak vurgulanmıştır
• Seyahat Özgürlüğü ve Uyrukluk başlıklı 18. maddede yer alan özürlü çocukların
derhal nüfusa kaydedilmesi, isim edinmesi, uyrukluk kazanması ve ebeveynlerini
bilme ve onlar tarafından bakılma hakkına sahip olması yönündeki düzenleme ile
510 |

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi

özürlü çocukların vatandaş olarak kabul edilmesi ve bir birey olarak tanınması hükme bağlanmıştır.
• Hane ve Aile Hayatına Saygı başlıklı 23. maddesinin neredeyse tamamı özürlü çocuklara ilişkin ayrıntılı hükümlere yer vermiştir. Bu maddede özürlü çocukların doğurganlıktan mahrum bırakılmaması, özürlü çocukların terk edilmemesi, saklanmaması, ihmal edilmemesi ve ayrı tutulmamasını sağlamak üzere özürlü çocuklara ve ailelerine kapsamlı bilgi, hizmet ve destek sunulması, özürlü çocuğun özürlü
olması nedeniyle ailesinden ayrı tutulamaması hususları güvence altına alınmıştır.
• Eğitim başlıklı 24. maddesi, özürlülerin eşit bir biçimde topluma katılımını sağlamanın en önemli aracının eğitim olduğunun bilincinde olarak, özürlü çocukların
bütünleştirici bir ortamda ve özür durumlarına uygun olarak eğitim sistemine dahil edilmesi için her türlü önlemin alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu açıdan, özürlü çocukların özürleri nedeniyle genel eğitim sisteminden dışlanmasının önüne geçilmeli ve özürlü çocuklar parasız ve zorunlu ilk ve ortaöğretim olanaklarının dışında tutulmamalıdır. Özürlüler yaşadıkları çevrede bütünleştirici, kaliteli ve parasız
ilk ve orta öğretime diğer bireylerle eşit olarak erişebilmelidir. Eğitim ortamlarında
özürlü çocukların ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalı ve özür gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ihtiyaçları karşılanmalıdır.
• Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılım
başlıklı 30. maddesi, özürlü çocukların okullardaki etkinlikler dahil olmak üzere
oyun, eğlence, boş zaman aktiviteleri ve spor etkinliklerine eşit şekilde katılabilmelerini sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması güvence altına alınmıştır.
EHİS’in özürlü çocuklar özelinde değerlendirilmesi sonucunda sözleşmenin genelinde özürlü çocuğun en yüksek yararının gözetilmiş olduğuna dair bir değerlendirme yapılması mümkündür. Bu ilke, hem özürlü çocukları doğrudan ele alan maddede hem de sözleşmenin geri kalan maddelerinde görülmektedir.
Sonuç
Özürlü çocuklar, özürlülük ve çocuk olma durumları nedeniyle toplumdaki diğer bireylere kıyasla yaşamlarında daha çok zorlukla karşılaşan bir toplumsal kesimi oluşturmaktadır. Bu çocuklar, doğumlarından eğitim hayatlarına, sağlık hizmetlerinden yararlanma durumlarından iş yaşamına kadar geniş bir alanda zorluklarla karşılaşmaktadır.
Dünyada ve Türkiye’de özürlü çocuklara ilişkin veriler değerlendirildiğinde bu kesimin
haklarının gerçekleştirilmesinde ne denli zorluklar yaşadıkları rakamsal olarak da ortaya konmaktadır. Bu zorluklar; eğitim, sağlık, rehabilitasyon, bakım gibi alanlardaki haklardan yararlanamama ve önemli bir oranının aynı zamanda yoksullukla başetmek durumunda kalmalarına yol açmaktadır. Bunları aşmada ise devletlerin yerine getirmesi gereken çok sayıda yükümlülük bulunmaktadır.
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ÇHDS ve EHİS ise taraf devletlere özürlü çocukların haklarının gerçekleştirilmesi
noktasında yol gösteren ve yükümlülüklerini hatırlatan iki önemli uluslararası hukuki
belgedir. Bu belgelerden ilki olan ÇHDS genel olarak çocuk haklarını düzenleyen bir nitelik taşırken EHİS özürlü bireylerin özelde de özürlü çocukların haklarını güvence altına almaktadır. ÇHDS, özel olarak bir maddesinde özürlü çocukların haklarını düzenlerken; EHİS devletlerin yükümlülüklerini açık bir biçimde vurgulayarak, özürlü çocukların
haklarını daha kapsamlı, ayrıntılı bir biçimde özel olarak bir maddede ve sözleşmenin genelinde ayrı ayrı ele almıştır. Dolayısıyla EHİS, 90’lı yıllarda oluşturulan ÇHDS’de yer alan
tıbbi bakış açısını ileri noktaya taşıyarak özürlülüğün sosyal modelini odağına almıştır.
Ancak bu düzenlemelerin ilk etapta hukuki bir anlama sahip olduğu akılda tutularak
ve bunun önemi göz ardı edilmeyerek gerçek anlamda eşitliğin fiili olarak sağlanmasının
en önemli koşulu devletlerin hukuksal olarak düzenlenmiş hakları politikalarına yansıtmasıdır. Çünkü bir hukuksal metin ne kadar kapsayıcı ve detaylı düzenlenmiş olursa olsun önemli olan yazılı hakların eşitlikçi bir çerçevede uygulamaya konması ve sosyal politikaların bu yönde düzenlenmesidir.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR SORUN:
ÇOCUK İSTİHDAMI
Melek GÜLER

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

ÖZET
Yaygınlığı ve koşullarının ağırlığı dönemlere ve ülkelere göre farklılıklar göstermekle birlikte, çocuk istihdamı bugün de varlığını sürdüren bir sorundur. Bu makalede, literatür tarama yöntemi ile, dünyada ve Türkiye’de son on yıla ait çocuk işgücü istatistiklerinin değerlendirilmesi, bu istihdam türünün nedenleri, sorunları ile sonuçların saptanması ve çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çocukların gelişim ve eğitim
çağında zor ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaları, uygulanmakta olan sosyo-ekonomik politikaların, her türlü ihmalin ve denetimsizliğin mağdurları durumuna düşmelerine neden
olmaktadır. Çocuk işçiliğinin uzun vadeli çözümünde sosyal gelişme, yoksulluğun azaltılması ve evrensel eğitime olanak tanıyan sürekli ekonomik büyüme gibi faktörlere bağlı
olduğu açıktır. Buradan hareketle toplumun birçok farklı kesiminin çocuk istihdamı konusunda bilinçli ve sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerekmektedir (KA 2007, GM
2007, AE 2007, ÖA, ÖG 2005).
Anahtar Kelimeler: Çocuk istihdamı, çocuk işçiliği.
Giriş:
Dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelerin dengesiz dağılımı sonucu çocuk işçiliği, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir sorun olarak ele alınmaktadır. Özellikle küreselleşme sürecinde artan rekabetle birlikte sanayideki işgücü ihtiyacı önemli ölçüde artmış; önce Avrupa’yı sonra da tüm dünyayı etkileyen yeni ve kalabalık bir işçi sınıfının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yetişkin erkek işçiler zamanla yerlerini kadınlara bırakmış, bir süre sonra da bu sektörde çocuklar istihdam edilmeye başlanmıştır (Alp ve diğerleri, 2009; Kavi, 2006: 271-286.; Özdemir, 2005:
8-15; Sapancalı, 2002: 17-29; Sunal ve diğerleri, 2008; Yıldız, 2007: 57-63). Bu durum çocuğun, fiziksel, duygusal, zihinsel, ahlaksal ve sosyal gelişimi ile eğitimini olumsuz yönde etkilemiş ve her türlü davranış modelini kolaylıkla benimseyen, istismara ve sömürüye
açık bireylerin oluşmasına katkı sağlamıştır. Dolayısıyla, ‘’çocuk’’ olarak nitelenen küçük
yaştakilerin istihdam edilmesi konunun ciddiyetini gözler önüne sermektedir (Tor , 2010:
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26). Çocuk istihdamı konusunda genel kabul gören istatistik kaynağı olarak Dünya Çalışma Örgütü’nün (International Labour Organization-ILO) yaptırdığı bir araştırmada, tüm
dünyada 5-14 yaş grubunda 250 milyon çocuk işçi bulunduğu, 12-17 yaş grubundaki 283
milyon çocuğun ise, çalıştığı için okula gidemediği saptanmıştır. Türkiye’de ise 2006 yılında yapılan ‘’Çocuk İşçi Araştırması’’na göre 6-17 yaş grubunda çalışan çocuklar, kurumsal
olmayan sivil nüfusun % 22.3’ ünü oluşturmaktadır. 6-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı ise 958 bin kişidir (TÜİK, 2010). Çocukların bir “işgücü’’, “beşeri sermaye’’ olarak değerlendirilmesi, ayrıca üretim artışı sağlayabilmek için çocuk istihdamına yönelme, az gelişmiş ülkelerin uygulayabildikleri pratik çözümlerden birisi olmuştur. Ama bu alternatif
çözüm, insan onuru, hak ve özgürlükleri ile adalet açısından iki yüzyıl öncesine geri dönüşü ifade edecektir ve uluslar arası sözleşmelerde de yerini bulan bir şey olmamıştır (Küçükkalay ve diğerleri, 2000: 104). Çalışan çocuk sayısı kadar çalıştıkları sektörlerin çeşitliliği de gerek dünyada gerekse ülkemizde en kabullenilemez biçimleriyle karşımıza çıkmaktadır. Tarım, sanayi, ticaret, hizmet ve ‘ağır ve tehlikeli işler’ olarak tabir edilen sağlık
sektörlerindeki çocuk istihdamı dikkat çekilen konular arasındadır.
Literatür tarama yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmaya dünyada ve Türkiye’de son
10 yılın verilerine dayanılarak çocuk istihdamının sayısal verileri ile devam edilecek, daha
sonra dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliğine neden olan faktörler, sorunlar, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik politikalar üzerinde durulacak ve sonuçta çocuk işçiliğini önlemeye yönelik tespit edilen çözüm önerileri sunulacaktır.
1. Dünyada ve Türkiye’de çocuk işgücü istatistikleri
Çocuk işçiliği Dünya’da ve Türkiye’de üst sıralarda yer alan ve ivedi çözüm bekleyen
bir sorundur. İLO’ nun yapmış olduğu araştırmalara göre tüm dünyada 1999 -2007 yılları arasında, 5-14 yaş grubunda 250 milyon çalışan çocuk, 12-17 yaş grubunda ise 283 milyon çocuğun çalıştığı için okula devam edemediği tahmin edilmiştir. 5-9 yaş arası çocuklar toplam çalışan çocuk miktarının yaklaşık % 20’sini oluşturmaktadır. Buna göre 5-9 yaş
arası yaklaşık 50 milyon çocuk çalışmaktadır. Ayrıca tüm çocukların 120 milyonu tam zamanlı, 130 milyonu ise okul sonrası kısmi zamanlı işlerde çalışmaktadırlar. Tarım alanında ücretsiz çalışanların oranı toplamda % 15 ile % 20 arasında iken toplam çalışanların
yarısına yakını ise şehir merkezlerinde oturmaktadır. İstatistiğe dahil olmayan çocuk çalışan sayısı da eklendiği zaman sorunun ciddiyeti gözler önüne serilmektedir (Küçükkalay ve diğerleri, 2000 s.104).
ILO 2006 raporuna göre çalışan çocukların % 69’u tarım sektöründe, % 22’si hizmetler
sektöründe, %9’u ise sanayi sektöründe bulunmaktadır. Ayrıca tüm yaş gruplarındaki kız
erkek çocukların çalışma yaşamına katılımları, 2000-2004 yılları arasında mutlak ve göreceli olarak her sektörde azalmaktadır. ILO’nun raporuna göre dünyada çalışan çocuk sayısı 2000-2004 yılları arasında 246 milyondan 218 milyona gerileyerek % 11 oranında azal-
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mıştır. 218 milyon çalışan çocuktan 126 milyon çocuğun tehlikeli işlerde çalıştığı belirtilmektedir (TÜİK, Çocuk İşgücü Anketi, 2006).
Yukarıda belirtilen sayısal verilere ek olarak ILO 2008 yeni tahmini tüm çalışan çocuk
sayısının dünyada 306 milyon olup, bu sayının 2004 yılında açıklanan rakamdan 17 milyon daha az olduğu belirtilmektedir. 5-14 yaş grubu istihdamı, 2004 yılında 196 milyon
iken 2008 yılında bu sayının 176 milyona düştüğü; 15-17 yaş grubu çalışan çocuk sayısının ise 2 milyon artış ile 127 milyondan 129 milyona ulaştığı bildirilmektedir. Çalışan erkek çocukların, çalışan kız çocuklara nazaran % 4.5 oranında daha fazla çalıştığı belirtilmektedir.
ILO 2008 yılı tahmini sonuçlara göre dünyada, çalışan çocukların sektörel dağılımında da düşüşler olduğu belirtilmektedir. Buna göre, 5-17 yaş grubundaki çocuk işçilerin %
60’ı tarım sektöründe, % 7’si endüstride ve % 26’sı da hizmet sektörlerinde çalışmaktadır.
Tablo 1: 2008 Yılındaki 5 -17 Yaş Grubu Çocuk İşçiliği Bölgesel Tahminleri
Çocuk Nüfusu
(‘000)

Çalışan Çocuk
(‘000) %

Çocuk İşçi
(‘000) %

Tehlikeli İş
(‘000) %

1.586.288

305.669 19.3

215.269 13.6

115.314 7.3

Asya ve Pasifik

853.895

174.460 20.4

113.607 13.3

48.164 5.6

Latin Amerika ve
Karayibler

141.043

18.851 13.4

14.125 10.0

9436 6.7

Sahra Altı Afrika

257.108

84.229 32.8

65.064 25.3

38.736 15.1

Diğer Bölgeler

334.242

28.129 8.4

22.473 6.7

18.978 5.7

Dünya

Kaynak: Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labour (SIMPOC): Global child labour
developments: Measuring trends from 2004 to 2008; ILO, Geneva; 2010.

Tabloya göre; Sahra Altı Afrika, Latin Amerika ve Karayibler ile kıyaslandığında 5-17
yaş grubundaki bütün çocukların Asya Pasifik bölgesinde çalıştığı görülmektedir. Sahra Altı Afrika bölgesi, çocuk insidansının en fazla olduğu bölgedir. Yapılan çalışmalarda 5-14 yaş grubundaki çalışan çocukların Asya ve Pasifik bölgelerinde 122.3 milyondan 96.4’e % 4’lük insidans ile düştüğü belirtiliyor. Sahra Altı Afrika’da 5-14 yaş grubundaki bütün çocukların istihdamında artış görülmektedir. Tehlikeli işlerde çalışan çocuklarla ilgili olarak, yeni global tahminler ortaya çıkmaktadır. 2008 yılında, Asya ve Pasifik’ teki tehlikeli işlerde çalışan çocuk sayısı % 48.2 iken; Latin Amerika ve Karayiblerde
bu sayı 9.4 milyon olarak belirtilmektedir. Birbiri ile ilişkili yaş gruplarının en fazla Sahra
Altı Afrika bölgesinde çalıştığı bildiriliyor. Sahra Altı Afrika bölgesi bu açıdan alarm verilen en önemli bölge konumundadır. Tehlikeli işlerde çalışan çocukların Asya ve Pasifik’te
% 5.6, Latin Amerika ve Karayiplerde % 6.7 oranında olduğu belirtilmektedir (SIMPOC,
ILO, Geneva, 2010).
Çocuk işçiliği ile ilgili belirtilen global tahminlerde, erkek çocuk işçilerin kız çocuk işçilere nazaran daha baskın rol aldığı tahmin edilmektedir. Tabloya göre, 2008 yılındaki erYetişkin Bildirileri Kitabı
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kek çocuk işçilerin sayısı kız çocuk işçilerin sayısından daha fazladır. 4 yıl boyunca, 5-17
yaş grubundaki bütün çocuk işçilerin sayısında düşüş söz konusu. En dikkat çekici düşüş ise, 5-14 yaş grubu kız işçilerin sayısıdır. Dünyada, 2008 yılındaki 5-14 yaş grubu çocuk işçilerin sayısının 215 milyon olduğu tahmin edilmektedir.9 milyon civarında da 12
yaş altı çocuk işçilerin olduğu bildirilmektedir.‘’Tehlikeli iş’’, çocuk işçiliğinin bir alt kategorisidir.
Tablo 2 : 2004 ve 2008 Yıllarında Farklı Çocuk Çalışması Biçimlerinde Tahminler
Çocuk Nüfusu
(‘000)

Çalışan Çocuk
(‘000) %

Çocuk İşçi
(‘000) %

Tehlikeli İş
(‘000) %

Dünya
2004
2008

1.566.300
1.586.288

322.729 20.6
305.669 19.3

222.294 14.2
215.269 13.6

128.381 8.2
115.314 7.3

Erkekler
2004
2008

804.000
819.891

171.150 21.3
175.777 21.4

119.575 14.9
127.761 15.6

74.414 9.3
74.019 9.0

Kızlar
2004
2008

762.300
766.397

151.579 19.9
129.892 16.9

102.720 13.5
87.508 11.4

53.966 7.1
41.296 5.4

5 –14 yaş grubu
2004
2008

1.206.500
1.216.854

196.047 16.2
176.452 14.5

170.383 14.1
152.850 12.6

76.470 6.3
52.895 4.3

15–17 yaş grubu
2004
2008

359.800
369.433

126.682 35.2
129.217 35.0

51.911 14.4
62.419 16.9

51.911 14.4
62.419 16.9

Kaynak: Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labour (SIMPOC): Global child labour
developments:Measuring trends from 2004 to 2008; ILO, Geneva; 2010.

Çocuk işçiliği ile ilgili belirtilen global tahminlerde, erkek çocuk işçilerin kız çocuk işçilere nazaran daha baskın rol aldığı tahmin edilmektedir. Tabloya göre, 2008 yılındaki erkek çocuk işçilerin sayısı kız çocuk işçilerin sayısından daha fazladır. 4 yıl boyunca, 5-17
yaş grubundaki bütün çocuk işçilerin sayısında düşüş söz konusu. En dikkat çekici düşüş ise, 5-14 yaş grubu kız işçilerin sayısıdır. Dünyada, 2008 yılındaki 5-14 yaş grubu çocuk işçilerin sayısının 215 milyon olduğu tahmin edilmektedir.9 milyon civarında da 12
yaş altı çocuk işçilerin olduğu bildirilmektedir. “Tehlikeli iş’’, çocuk işçiliğinin bir alt kategorisidir. Tehlikeli işlerde çalışan çocukların sayısı, bütün çocuk işçilerin sayısının yarısından daha fazladır. Tehlikeli işlerde çalışan erkek çocukların sayısı kızlardan daha fazladır. Bu çocukların sayısı 2004 yılında 128 milyon iken; 13 milyon azalmayla 2008’de bu rakam 115 milyon olmuştur. Bu düşüş, kızlar arasında ve özellikle 5-14 yaş grubundakilerde görülmektedir. Bununla birlikte erkekler arasında hafif bir düşüş ve 15-17 yaş grubundaki adölesanlarda ters eğilim gözlenmektedir. Sonuncu yaş grubunda, 10.5 milyon artışla sayının 62 milyona ulaştığı ve % 2.5 gibi bir artış insidansı da gözlenmektedir (SIMPOC, ILO, Geneva,2010).
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Yapılan güvenilir çalışmalarda, çocuk işçilerin istihdam durumlarına bakıldığında;
5-17 yaş grubundaki erkek çocuk işçilerin % 64’ünün, kız çocuk işçilerin ise % 73’ünün
ücretsiz istihdam edildiği belirtilmektedir. Yine aynı yaş grubunda, ücretli istihdam edilen ya da kendi kendine para kazanan çocukların oranı, tüm çocuk işçiler içerisinde % 5
olarak belirtiliyor.
ILO’ nun çocuk işçilere yönelik hazırladığı bir çalışmasında, 10-14 yaş grubundaki çocukların 73 milyonunun ekonomik faaliyetlerde kullanıldığı saptanmıştır. Veriler, ekonomik sektörde çalışan çocuk işçilerin daha çok 5-17 yaş grubunda olduğunu gösteriyor. Bu
çocuklar tarım, endüstri ve hizmet sektörleri olmak üzere üç önemli ekonomik sektörde
çalışmaktadırlar. Erkek çocuk işçilerin % 62.8’ i, kızların % 37.2’si tarım sektöründe; erkeklerin % 68.5’i, kızların % 31.5’i endüstride; erkeklerin % 47.4’ü, kızların % 52.6’sı ise
hizmet sektörlerinde çalışmaktadırlar.
Çocuk istihdamı konusunda çok ciddi çalışmalara rastlamak olanaklı olmasa da, elde
edilen verilere göre, Türkiye’de 14-16 yaş arası 11.9 milyon çocuk bulunmakta ve bunun
1.08 milyonu (%8.48) iş hayatında, 2.8 milyonu (%23) ev işlerinde olmak üzere, toplam
3.88 milyon çocuk çalışmaktadır.
Çocuk işçiliğinin yoğun yaşandığı dünya ülkelerinde, belirtilen sebepler arasında özellikle yoksulluk, ekonomik gerilik, eğitimsizlik ve geleneksel bakış açısının yaygın olduğu
dikkat çekmektedir (Günöz, 2007: 22-47).
Dünya genelinde çocuk istihdamı konusundaki sayısal veriler sonrasında Türkiye’deki
çocuk işgücü istatistikleri ile devam edilmesi uygun olacaktır.
Gelişmekte olan her ülke için olduğu gibi Türkiye için de önem taşıyan bir konu olan
çocuk istihdamı; hem çocuk sağlığı ve eğitimi hem de kayıt dışı istihdam açısından çalışma hayatının sorunlu alanlarından biridir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, ILO/
IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour -Çocuk İşçiliğinin
Sona Erdirilmesi Programı) teknik desteği ile Türkiye’de çalışan çocuklarla ilgili veri tabanı oluşturmak, çocukların çalıştığı sektörleri, çalışma koşullarını, sosyo-ekonomik durumlarını ve demografik özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla 1994, 1999, 2006 yıllarında Çocuk İşgücü araştırmaları yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar Türkiye’deki çocuk
işgücüne dair önemli bilgiler vermektedir.
Tablo 3’e bakıldığında Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre; 15 milyon 821 bin kişi
olan 6-17 yaş grubundaki nüfus, 2006’da 16 milyon 264 bin kişiye yükselmiştir. Türkiye’de
6-17 yaş grubundaki çocuklar, 72 milyon 957 bin kişi olan kurumsal olmayan sivil nüfusun % 22,3’ünü oluşturmaktadır. Aynı yaş grubunda olup ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların sayısı 1999 yılında 1 milyon 630 bin iken, 2006 yılında 958 bine düşmüştür. 6-17 yaş grubunda istihdam oranları ise, 1999’da % 10,3, 2006’da % 5,9 olarak gerçekleşmiştir.
Görüldüğü üzere 6-17 yaş grubunda nüfus artmasına rağmen, bu yaş grubunda çaYetişkin Bildirileri Kitabı
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lışan çocuk sayısı azalmakta, buna paralel olarak da , bu yaş grubunda istihdam oranları gerilemektedir. Çalışan çocukların sayısında büyük bir düşüşün olduğu görülmektedir.
6-17 yaş grubunda ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların sayısı, 2006 yılına gelinceye kadar % 58 oranında azalmıştır. Çalışan çocukların sayısında meydana gelen bu büyük düşüş, tarım sektöründe çalışan çocukların sayısında meydana gelen azalmadan kaynaklanmaktadır.
Tablo 3: Çocuk İşgücü Temel Göstergeleri (Bin kişi )
1999

2006

1999

2006

Kurumsal olmayan sivil nüfus

65,422

72,957

Kent

478

457

0-5 yaş grubundaki nüfus

7,93

8,479

Kır

1,151

502

6-14 yaş grubundaki nüfus

11,938

12,477

Erkek

955

632

6-17 yaş grubundaki nüfus

15,821

16,264

Kadın

675

326

İstihdam (6 yaş +)

22,124

22,963

Tarım

990

392

İstihdam (6-14) yaş

609

318

Tarım- dışı

640

566

İstihdam oranı (6-14 yaş)

40183

40331

Ücretli veya yevmiyeli

617

513

İstihdam (6-17 yaş)

1,63

958

Kendi hesabuna
veya işveren

28

26

İstihdam oranı (6-17 yaş)

40247

40426

Ücretsiz aile işçisi

985

420

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

6-14 yaş grubundaki çocukların istihdam edilme oranları yıllara göre incelendiğinde;
1999 yılında % 5.1 iken, 2006 yılında ise % 2.6 olarak gerçekleşmiştir. Çocuk istihdamı ;
kentsel kesimde, 1999 yılında 478 bin, 2006 yılında 457 bin kırsal kesimde ise; 1999 yılında 1 milyon 151 yıl, 2006 yılında 502 bine düşmüştür.
Çocuk istihdamı cinsiyetler açısından değerlendirildiğinde 2006 yılı Çocuk işgücü
Anketi sonuçlarına göre, çalışan erkek çocuk sayısı 632 bine, kız çocuk sayısı ise 326 bine
gerilemiştir. 1999 Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre; çalışan çocuklar içerisinde kız
çocukların oranı % 41 iken, 2006 yılında bu oran % 34’e gerilemiştir. Görüldüğü üzere
ekonomik faaliyetlerde çalışan kız çocukların sayısındaki azalış, erkeklere oranla daha
fazladır. Ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların sayısında bu denli büyük bir azalışa,
1992 yılından beri uygulanan IPEC ve 1997 yılında kabul edilen 8 yıllık zorunlu eğitimin
büyük katkısının olduğu düşünülmektedir.
Ücretli veya yevmiyeli çalışan çocukların sayısı 1999 yılında 617 bine, 2006 yılında ise
513 bine gerilemiştir. Kendi hesabına veya işveren konumunda istihdam edilen çocukların sayısı,1999 yılında 28 bin, 2006 yılında ise 26 bine düşmüştür. Diğer taraftan konu ücretsiz aile işçisi boyutunda incelendiğinde, 1999’da 985 bin iken bu sayının 2006’da 420
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bine düştüğü görülmüştür (TÜİK, Çocuk İşgücü Anketi, 2006).
Tablo 4 incelendiğinde, sektörlere göre çocukların istihdam edildikleri alanlardan tarım sektöründe, 1999 yılında 990 bin çocuk çalışırken, bu sayı 2006 yılında 392 bine düşmüştür.
Tablo 4: Yaş gruplarına, Cinsiyet ve Sektörlere Göre Ekonomik Faaliyetlerde Çalışan Çocuklar (Bin kişi)
Türkiye
Toplam
(6-17 yaş)

Kız

Erkek

Kent
Toplam
(6-14 yaş)

Kız

Erkek

Kır
Toplam
(15-17)
yaş

Kız

Erkek

Toplam
1999

1,63

675

954

609

269

340

1,02

406

615

2006

958

326

631

318

112

206

639

214

425

1999

990

529

460

461

235

226

529

294

235

2006

392

189

203

182

80

102

210

109

101

1999

322

83

239

70

20

50

252

63

189

2006

271

85

186

50

19

31

221

66

155

1999

159

34

125

31

4

27

128

30

98

2006

205

30

175

65

10

55

140

20

120

1999

159

29

130

47

10

37

112

19

93

2006

89

22

67

21

3

18

68

19

49

TARIM

SANAYİ

TİCARET

HİZMET

Kaynak: tüik.gov.tr, 2010

Hizmetler sektöründe de çocuk istihdamı konusunda düşüş görülmektedir.1999 yılında 159 bin çocuk bu sektörde istihdam edilirken, 2006 yılında bu sayı 89 bine düşmüştür.
Diğer taraftan ticaret sektöründe çalışan çocuklar incelendiğinde, 1999 yılında bu sektörde çalışan çocuk sayısı 159 bin iken, 2006 yılında bu sayı 205 bine çıkmıştır.
Ekonomik işlerde çalışan toplam çocuk sayısı 2006 yılında 959 bindir. Önce yıllarla kıyaslandığında önemli bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu gerileme büyük ölçüde tarım
sektöründe çalışan çocuk sayısındaki azalmadan kaynaklanmıştır (TÜİK, Çocuk İşgücü
Anketi, 2006).
Yukarıda da belirtildiği gibi, çocuk işçiliğini çok farklı sektörlerde görebilmekteyiz.
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Sağlık sektörü de bunlardan birisidir ve çok yönlü yaşamsal sonuçlar oluşturmasına rağmen göz ardı edilmektedir. Sağlık sektörü ‘’ağır ve tehlikeli işler’’ olarak tabir edilen bir
alandır.
Sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen tehlike ve riskler; biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psikososyal olmak üzere gruplandırılmış olup Özkan’ın (2005) belirttiğine göre hastanelerde 29 tip fiziksel, 25 tip kimyasal, 24 tip biyolojik, 6 tip ergonomik ve
10 tip psikososyal tehlike ve risk olduğu bildirilmiştir.
Ülkemizde sağlık sektöründe çalışan sağlık ekibi mensuplarının büyük çoğunluğu
(hemşire, ebe, laborant, sağlık teknisyeni,vb.), Sağlık Meslek Lisesi mezunudur. Bu çocuklar 2. Sınıftan itibaren ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer alan ‘hastaneler’ de, 1415 yaşından itibaren hasta ve hasta yakınlarıyla, hizmet veren sıfatıyla karşı karşıya gelerek üç yıl sonra tam yetkiyle üstlenecekleri mesleğin gereklerini yerine getirmeye başlamaktadırlar.
Mevcut yasal düzenlemeler incelendiğinde Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin yaşadığı bu durumun uluslar arası antlaşmalara, anayasaya, yasalara ve yönetmeliklere ters düştüğü de görülmektedir. 17 Haziran 1999 tarihinde Türkiye’nin de taraf olduğu devletlerce “182 No’lu Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi’’ kabul edilmiştir. Bu sözleşmenin bazı hükümleri ve
ayrıca T.C. Anayasası’nın 50. Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. Maddesinde yer
alan hükümlerin bu öğrencilerin yaşadıkları ile bire bir uyuşmadığı gözlenmektedir. Yine,
‘Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma ve Esasları hakkında Yönetmelik’ te sağlık işlerinde
çocuk işçi veya genç işçi çalıştırılabileceğine dair hiçbir tanımlama yer almamaktadır (06
Nisan 2004). Bilakis çocuk ve genç işçilerin çalıştırılamayacağı işler bölümünde bu konuya gerektiği şekilde yer verilmektedir.
Sonuç olarak “Profesyonel bir bakım süreci” olarak bilinen hemşirelik hizmetleri, her
türlü ırk, cins, kültürden gelebilen bireylerle insan haklarının gereklerine uygun iletişimi
kurabilmeyi, çok çeşitli fizyolojik, psikolojik ve sosyal sorunlarını doğru kavrayabilmeyi,
bu sorunlarla baş edebilmeyi ve aynı zamanda bu bireylere profesyonel yardımı organize
edebilmeyi gerektiren bir içeriğe sahiptir. Aynı zamanda karmaşık tedavi prosedürlerinin
yerine getirilmesi, radyolojik ve toksik ajanlarla temas, enfeksiyon hastalıklarına maruziyet gibi ciddi riskleri ihtiva eden, hasta ve hizmet verenin, hayati risklerin baskısı altında
kalabildiği nihayetinde hayati sonuçlar doğurabilen bir süreçtir.
Dolayısıyla, bu meslek kapsamındaki işlerin bir ergenin kavrayabileceği ve üstesinden
gelebileceği yapıda olup olmadığının irdelenmesi çok önemli bir durum olarak karşımıza
çıkmaktadır (Türk Hemşireler Derneği, 2008; Erbil ve diğerleri 2004: 56-66).
Tablo 5 incelendiğinde, çalışan çocukların dağılımı, cinsiyet ve kent-kır ayrımında
farklılıklar göstermektedir. Çalışan çocukların 958 bini ekonomik işlerde, 7 milyon 4 bin
kişi ev işlerinde çalışmaktadır. Ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların % 66’sını erkek
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çocuklar, % 34’ünü kız çocuklar oluşturmaktadır. Ev işlerinde çalışan çocukların ise, %
61’ini kız çocuklar, % 39’unu erkek çocuklar oluşturmaktadır.
Tablo 5: Cinsiyet ve Yerleşim Yerlerine Göre Çalışan Çocuklar, 2006 (000)

Çocuk Sayısı

Ekonomik İşlerde
Çalışanlar

Toplam

16.264

Erkek

8.192

Kadın

Ev İşlerinde
Çalışanlar

Çalışmayanlar

958

7.004

8.305

632

2.714

4.846

8.071

326

4.289

3.456

Toplam

9.902

456

4.524

4.922

Erkek

5.100

336

1.887

2.877

Kadın

4.802

120

2.637

2.045

6.364

501

2.480

3.383

TÜRKİYE

KENT

KIR
Toplam
Erkek

3.095

296

828

1.971

Kadın

3.269

205

1.652

1.412

Kaynak : Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

Kentsel yerlerde ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların % 74’ü erkek çocuklardan,
% 26’sı kız çocuklardan oluşmaktadır. Ev işlerinde çalışan çocukların ise, % 58’i kız çocuklardan, % 42’si erkek çocuklardan meydana gelmektedir.
Kırsal yerlerde ekonomik faaliyetlerde çalışan çocukların % 59’u erkek çocuklardan,
% 41’i kız çocuklarından; ev işlerinde çalışan çocukların ise, % 67’si kız çocuklarından, %
33’ü erkek çocuklarından oluşmaktadır (TÜİK ).
Görüldüğü üzere, kırsal bölgelerdeki erkek çocuklarının, ekonomik faaliyetlerde ve
ev işlerinde çalışma oranları, kentsel yerlere göre gerilemektedir. Kırsal yerlerdeki kız çocuklarının ekonomik faaliyetlerde ve ev işlerindeki çalışma oranı ise, kentsel yerlere göre
daha yüksektir.
6. tabloyu incelediğimizde, 1999 ve 2006 Çocuk İşgücü Anket sonuçlarına göre, ekonomik işlerde çalışan çocukların oranında önemli düşüşler görülmektedir.6-14 yaş grubunda ekonomik işlerde çalışan çocukların oranı 1999’da ’ 5.1 iken, bu oran 2006 yılında
% 2.6 ‘ya gerilemiştir.
Türkiye genelinde 6-14 yaş grubunda okula devam eden çocuk sayısı Ekim 1999’da 10
milyon 493 bin (% 87.9) iken, 2006 yılında bu sayı 11 milyon 533 bin (92.4)’e yükselmiştir. Yine aynı yaş grubunda okula devam eden çocukların, Ekim 1996’da % 2.6 ‘sı ekono-
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mik işlerde çalışırken bu oran 2006’da 13.1’e düşmüştür. Dolayısıyla ekonomik işlerde çalışan ve aynı zamanda okula devam eden çocukların oranında bir düşüş eğilimi olduğu
görülmektedir.
2006 çocuk işgücü anketine göre 16 milyon 264 bin kişi olan 6-17 yaş grubundaki çocukların % 84.7’si ( 13 milyon 772 bin) okula devam ederken, % 15.3’ü ( 2 milyon 492 bin)
herhangi bir öğrenim kurumuna devam etmemektedir. 6-17 yaş grubundaki çocukların
kentsel yerlerde % 87.2’si, kırsal yerlerde ise % 80.7’si eğitime devam etmektedir.
Tablo 6: Yerleşim yeri, cinsiyet ve yaş gruplarına göre çalışan çocuklar (Ekim 2006)
Yerleşim Yeri
ve Cinsiyet

Nüfus

Ekonomik İşlerde Çalışanlar

1999

2006

1999

%

2006

%

15,822
11,939
3,883

16,264
12,478
3,786

1,630
609
1,021

10.3
5.1
26.3

958
320
638

5.9
2.6
16.9

8,022
6,054
1,968
7,800
5,885
1,915

8,192
6,286
1,906
8,072
6,192
1,880

954
339
615
675
269
406

11.9
5.6
31.3
8.7
4.6
21.2

632
207
425
326
113
213

7.7
3.3
22.3
4.0
1.8
11.3

9,011

9,901

478

5.3

457

4.6

4,585
3,386
1,200
4,425
3,344
1,081

5,099
3,831
1,268
4,802
3,671
1,131

362
81
281
116
28
88

7.9
2.4
23.4
2.6
0.8
8.1

337
85
252
120
31
89

6.6
2.2
19.9
2.5
0.8
7.9

Kır

6,811

6,363

1,152

16.9

501

7.9

Erkek
6-14
15-17
Kadın
6-14
15-17

3,436
2,668
768
3,375
2,541
834

3,094
2,456
638
3,269
2,520
749

593
259
334
559
241
318

17.3
9.7
43.5
16.6
9.5
38.1

295
123
173
206
82
124

9.6
5.0
27.1
6.3
3.3
16.6

Toplam
6-14
15-17
Erkek
6-14
15-17
Kadın
6-14
15-17
Kent
Erkek
6-14
15-17
Kadın
6-14
15-17

Kaynak :Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, çocuklar eğitimde ise çalışma oranı düşmekte, çocuk çalışıyor ise eğitime devam ve başarı oranı düşmektedir. Eğitimin içerik olarak
tatmin olmaması, eğitimin maliyeti ve ulaşılabilirliğinin zorluğu, eğitimli kesimin karşılaştığı yüksek işsizlik oranı, ailelerin bilinçsizliği gibi unsurlar eğitime devamı azaltan etkenlerdir.
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Çalışma koşullarına bakıldığında ise, çocukların çalıştıkları ortamlarda fiziksel risklerle karşı karşıya kaldıkları belirtilmektedir.2006 Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre;
6-17 yaş grubunda ekonomik işlerde çalışan çocukların % 7.5’i haftada 7 saatten daha az
çalışmıştır. Genel olarak ekonomik işlerde çalışan çocukların okula devam durumlarına
göre çalışma süreleri incelendiğinde; okula devam eden çocukların % 19.2’si, okula devam
etmeyen çocukların ise % 2.3’ü haftada 7 saat ve daha az çalışmaktadır. Haftada 55 saat ve
üzerinde çalışan çocukların oranı okula devam edenler için % 2 iken, okula devam etmeyen çocuklar için bu oran % 50.3’tür. Ekonomik işlerde çalışan çocukların haftalık çalışma süreleri çok uzundur. Bu süre gerek çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilemekte
gerekse okula gitmelerini engellemektedir.
2006 uygulaması sonuçlarına göre, okula devam etmeyen çocukların devam etmeme
nedenleri incelendiğinde, çalışmak zorunda olduğu için okula devam etmeyen erkek çocukların oranı % 4.5 iken, bu oran kız çocuklarında % 2.3 olarak görülmektedir.
2006 yılı Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre, ekonomik işlerde çalışan çocukların
çalışma nedenleri incelendiğinde, 6-17 yaş grubundaki çocukların çalışma nedenlerinin
başında % 51.1 ile ‘’hane halkı gelirine katkıda bulunmak’’, ikinci sırayı % 17.4 ile ‘’iş öğrenmek, meslek sahibi olmak’’, üçüncü sırayı ise % 12.9 ile ‘’hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak’’almaktadır. Ailenin isteği ile çalıştığını belirten çocukların oranı
% 10.8 iken, kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışan çocukların oranı ise % 4.7’dir
(TÜİK).
Türkiye’de, bugüne kadar, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak yürütülen projelerden elde edilen sonuçlar ile uluslar arası düzeyde yapılan çalışmaların sonuçları arasında
büyük oranda benzerlik görülmektedir (Tor, 2010: 32).
O halde çocukları küçük yaşlarda çalışma hayatına iten nedenler üzerinde durulacaktır.
2. Çocuk istihdamının temel nedenleri
Çocuk istihdamının nedenleri Türkiye’de ve dünyada paralellik göstermektedir. Kimi
bölgelerde spesifik faktörler ( Afrika’da yoğun şekilde rastlanan çocuk askerler ya da bazı
Asya ülkelerinde görülen seks kölesi çocuklar gibi ) ön plana çıksa da çocuk istihdamının
genel nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir:
Yoksulluk ve adaletsiz gelir dağılımı; eğitim imkanlarından yoksunluk; nüfus artışı,
çarpık kentleşme ve göç; ucuz ve kayıt dışı işgücü niteliği; denetim eksikliği; çocukların
yasadışı faaliyetlerde kullanılmasının kolay olması; kültürel faktörler; ücretsiz aile işçiliği;
çocuğun bağımsız birey niteliğinin henüz gelişmemiş olması (Günöz, 2007 s.6-21).
Araştırmalar, çocuk işçiliğinin ana nedeninin yoksulluk olduğunu göstermektedir.
Yoksulluk, asgari yaşam standardına ulaşamama ve temel gereksinimlerini karşılayamama durumudur. Yoksulluk, çocuk işçiliğinin hem nedeni, hem de sonucudur. Türkiye’deki
ve dünyadaki istihdam modeli, hızla daha düzensiz, devamsız, güvenceden yoksun ve adil
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olmayan ücretlerin ön plana çıktığı bir yapıya dönüşmektedir. Yalnızca aile reisinin çalışıp elde ettiği gelirle ailenin kalanının yaşamını idame ettirdiği ve çocukların eğitimlerini tamamlayabildiği istihdam modeli ortadan kalkmaktadır. Bunun yerine, özellikle nitelikli işgücü arz etme imkanı olmayan ailelerde, tüm bireylerin düşük ücretli ve çoğunlukla geçici işlerde çalıştığı, çalışan tüm aile bireylerinin toplam gelirinin, bir aileyi ancak geçindirebildiği bir çalışma hayatı yaygınlaşmaktadır. Araştırmalar, çalışan çocukların daha
çok kalabalık ailelerden geldiğini ortaya koymaktadır.
Çocuk işçiliğinin diğer bir nedeni gelir dağılımındaki eşitsizliktir. Çalışan çocukların
büyük çoğunluğu, çalışma koşullarının çok daha kötü olduğu enformel sektörde, tümü ile
korunmasız olarak istihdam edilmektedir. Özellikle sosyal devlet uygulamalarının ortadan kalkmaya yüz tuttuğu son dönemde, gerekli sosyal destekten mahrum kalan çocuklar
için, çalışma hayatına dahil olmak tek çare olarak ön plana çıkmaktadır.
Çocuk istihdamını arttıran bir diğer önemli faktör de eğitim imkanlarından yoksunluktur. Gerek yoksulluk gerekse ülkelerin içinde bulunduğu sosyal, iktisadi ve demografik nedenlerle, toplumun önemli bir kısmı eğitimden mahrum kalmaktadır. Eğitimin içerik olarak tatmin edici olmaması, maliyeti ve ulaşılabilirliğinin zorluğu, eğitimli kesimin
karşılaştığı yüksek işsizlik oranı, ailelerin bilinçsizliği gibi unsurlar eğitime devamı azaltan etkenlerdir. Dolayısıyla çocuk istihdamını çözüm olarak yalnızca gelirin arttırılması
ya da adil şekilde dağıtılması yeterli olmamakta, eğitim olanaklarının da toplumun tamamına adil olarak sunulması gerekmektedir.
Türkiye gibi kırsal nüfusun fazla olduğu ülkelerde, tarım kesimindeki çocuk istihdamı kaçınılmaz bir şekilde yüksek olmaktadır. Öte yandan, tarım kesiminde çocuk emeğine duyulan ihtiyacın çok oluşu, kırsal bölgelerdeki nüfus artışını hızlandırmaktadır. Yine,
tarım kesimindeki gelirin istikrarsızlığı, sağlık ve eğitim imkanlarından yeterince yararlanamama, güvenlik vb. nedenlerden dolayı kentlere doğru yoğun bir nüfus hareketi gözlenmektedir. Kırsal alanlardan kentsel alanlara göç eden aile fertlerinin, genelde eğitimsiz ve vasıfsız işgücü konumunda olmaları nedeniyle, çocuklar, ailelerinin geçimine katkı
sağlamak amacıyla çalışmaktadırlar.
Küreselleşme sürecinde, teknoloji, bilgi birikimi ve beşeri sermaye konusunda gelişmiş
ülkelerle rekabet etme şansı bulunmayan pek çok gelişmekte olan ve geri kalmış ülke, çareyi işgücü maliyetlerini kontrol altına almakta bulmuştur. Özellikle işverenlerin enformel ve kayıt dışı istihdama yönelmeleri çocuk istihdamı sorununu da kaçınılmaz olarak
ortaya çıkarmıştır.
Çocuk istihdamının azaltılmasına engel teşkil eden, hatta çocuk istihdamını teşvik
eden bir diğer faktör de denetim eksikliğidir. Özellikle Türkiye’de gerekli denetim ve yaptırım mekanizmasının işletilmemesi nedeniyle çocuk istihdamı varlığını sürdürebilmektedir. Hem kamu otoritesinin bu duruma göz yumması hem de çocuk istihdamının önemli
bir kısmının yalnızca kayıt dışı değil, aynı zamanda kanun dışı faaliyetlerde yoğunlaşması,
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çocuk istihdamıyla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Henüz yeterli bilinç düzeyine ulaşmamış olmaları, çocukların yasadışı faaliyetlerde kullanılmasını kolaylaştıran bir faktördür.
Kimi toplumlarda çocukların ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilmesi de sık rastlanan bir durumdur. Özellikle tarım toplumuna has bir yaklaşımla, erken sanayileşme dönemine özgü sosyo-kültürel bakış açısı ve yaklaşım çocuk işçiliğini normal karşılamakta veya bazen de gerekli görmektedir. Çünkü aile geleneğinde, çocukların çalışması ve ailelerine destek olması var olabilmektedir. Bu bakış açısının değiştirilmesi çocuk işçiliğini
önlemede büyük önem taşımaktadır.
Çocuk istihdamına neden olan bir diğer faktör de çocukların bağımsız birey karakterine sahip olmamasıdır. Teşvik edildikleri ya da zorlandıkları kimi faaliyetleri reddetme
iradesine sahip olmayan çocuklar, özellikle yasa dışı faaliyetlerde kullanılmakta, dilencilik, hırsızlık ve hatta fahişelik gibi işlere zorlanmaktadır.
Nedenleri ne olursa olsun çocukların çalışma hayatında yer almaları, fiziksel ve ruhsal
gelişimlerini olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Fiziksel gelişme sürecini henüz tamamlamamış olan çocukların çalıştıkları sektörler ve çalışma biçimleri düşünüldüğünde çocuklar çalışma hayatında risk ve tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır (Sunal ve diğerleri,
2008; Tor, 2010; Yılmaz ve diğerleri, 2005: 37-45).
3. Çocuk istihdamının yarattığı sorunlar
Çalışma ortamı ve koşulları, çocuğun beden sağlığı ve gelişimini etkilemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, soğuk ve sıcak metal, ağaç,
şahsi hizmetler, hazır giysi ayakkabı ve eşya üretimi, ağır kumaş ve deri giysi ve oto kaporta, boya, motor bakım ve onarım gibi 7 alt işkoluna bağlı olarak 25 ilde gerçekleştirilen
araştırma sonuçlarına göre çocukların üretim için yeterli alt yapısı olmayan, eski üretim
tekniklerinin, koruyucusuz makinelerin, tezgahların, aletlerin parlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde, çocukların yaşına, bedensel ve akılsal gelişimine, bilgi ve beceri düzeyine uygun olmayan işlerde; çok düşük ücretlerle ve her türlü korumadan yoksun olarak, gün boyu çalıştırılmakta olduğu tespit edilmiştir (Tor, 2010 s.36).
Yine, Yılmaz ve Bayat’ın (2005) yaptığı bir çalışmada, çocukların olumsuz iş ortamında uzun süre düşük ücretle çalıştırıldığı, çalışma sırasında kişisel koruyucu teçhizatları yeterli kullanmadığı, işverenlerin mevcut yasal düzenlemelere büyük ölçüde uymadığı, dolayısıyla çocuğun iş ortamında büyük ölçüde ihmal ve istismara uğradığı belirtilmektedir.
2002 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bölümü’nün raporuna göre, 6-7 yaş arasında her 100 çocuktan en az biri bir iş kazası veya mesleki hastalık geçirmiştir. Bu kazalarda ilk sırayı % 26.1’le kırık çıkık, ikinci sırayı % 19.5 ile burkulma-incinme, üçüncü sırayı ise %15’le enfeksiyon hastalıkları almaktadır. 19 yaşın altında, 1999’da 134, 2000’de 74 çocuk iş göremez duruma düşmüş ve yine
2000 yılında 14 çocuk hayatını kaybetmiştir.
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Çalışan çocukların karşılaştığı diğer bir durum da, genellikle yetişkinlerin şiddet kullanmalarıdır. Kendini korumaktan aciz olan bu çocuklar, gelişi güzel dövülmekte veya
kötü muameleye maruz kalmaktadır.
Sokakta çalışan çocuklar ise; çiklet, su, balon, simit satıp, ayakkabı boyayıp, hamallık, çöp toplayıcılığı, çiçek satıcılığı yapmakta, sık sık iş değiştirmektedirler. Bu çocuklar,
az para kazanmakta, yetersiz beslenmekte, ağır yük taşımakta, çeşitli kazalara uğramakta,
fiziksel ve cinsel istismara açık ortam ve koşullarda çalışmaktadırlar (Akyar ve diğerleri,
2004 s139-151; Bozotoy, 2009; s.13-41; Kavi, 2006 s.271-286; Karabulut, 2007 s.28; Özener 2004, s.1-13; Yıldız, 2007 s.57-63 ).
Yukarıda da belirtildiği gibi çocukların çalıştığı ortam ve koşullar, çocukların fiziksel gelişimlerini etkilediği gibi aynı zamanda ruhsal gelişimleri yönünden de risk oluşturmaktadır.
Yapılan çalışmaların sonucunda, çalışan çocuklarda öz saygı eksikliği, utangaçlık, suçluluk duygusunda artış, intihar düşüncesi, olumsuz sosyal davranışlar, kendine olan güven eksikliği, depresyon, karşı cinsten korkma, uyumsuzluk, anksiyete sık görülen bulgular olmuştur. Yine araştırma sonuçları, bu çocukların boş buldukları zamanlarda da hiç
okumadıklarını, TV’de ayırım yapmaksızın her programı izlediklerini, zihinsel gelişimlerini güçlendirecek hiçbir şey yapmadıklarını ortaya koymaktadır (Sütoluk ve diğerleri, 2005 s.23-26).
Görüldüğü üzere çocuk işçiliğinin ortaya çıkardığı pek çok sorun bulunmaktadır. Bu
çok boyutlu sorunu uzun vadede ortadan kaldırmak için ulusal ve uluslar arası düzeyde
çalışmalar yapılması gerektiği açıktır.
4. Çocuk istihdamının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve yürütülen
projeler
Türkiye’nin de üye olduğu ve çocuk iş gücüne yönelik düzenlemeler yapan başlıca kuruluşlar; Birleşmiş Milletler Örgütü, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO)’dür. Özellikle, Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne 1932 yılında üye olduktan
sonra, çocuk işçiliği konusu, ILO ölçeğinde gözetilmesi gereken bir konu olarak belirlenmiş ve “IPEC” başlatılmıştır. Bu program çerçevesinde, günümüze kadar, 11 tanesi sürmekte olan toplam 101 proje gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 87 ülkede bu program kapsamında yürütülen çeşitli çalışmalar, kamu, gönüllü kuruluşlar ve ilgili kilit gruplar tarafından
yürütülmektedir. Türkiye’de, Eylül 2003’ten Kasım 2007’e kadar süren “Çocuk İşçiliğinin
En Kötü Biçimlerini Ortadan Kaldırma’’ adlı projenin amacı; “2015 yılına kadar çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini ortadan kaldırmaktır’’. Proje, bu geniş kapsamlı hedefe ulaşmak için “Çocukları, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden kurtarma ve çocukların bu
tarz işlere girmesini engelleme konusunda ulusal ve bölgesel kapasiteyi arttırarak’’ katkıda bulunacaktır (Tor, 2010: 38-39).
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Ancak, bir taraftan da ülkelerin sosyo-ekonomik koşulları göz önüne alındığında kaynakların yetersizliği ve alt yapı eksikliği çocuk işçiliğinin çok kısa vadede sona erdirilmesinin zor olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun gerçekleşmesi pek çok ülkede sosyal ve
ekonomik koşulların iyileşmesine bağlıdır. Bundan dolayı, ILO/IPEC önceliğini ‘’en kötü
biçimlerdeki çocuk işçiliği’’nin önlenmesi olarak belirlemiştir.
Türkiye’de çocuk işgücüne yönelik mevzuatın yasal çerçevesini oluşturan yasalar ise şu
şekilde sıralanabilir: Anayasa, 4857 sayılı İş Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu , 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu.
Yapılan birçok araştırma ve ILO’ nun 2008 yılı tahmin sonuçlarına göre çocuk işçiliği
sayısındaki azalmanın özellikle yapılan bu projeler ile 1997 yılındaki 8 yıllık zorunlu eğitime bağlı olduğu da belirtilmektedir.
Türkiye’de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ( UNFPA) gibi kuruluşlar ile hükümet plan ve programlarına yansımış, ilgili dökümanlarda (Dokuzuncu Kalkınma Planı ) çocuk işçiliğinin
önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmektedir. Bununla birlikte, IPEC projeleri çerçevesinde kurulan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), TİSK Çalışan Çocuklar birimleri, IPEC desteğinin çekilmesinden sonra da hizmetlerini sürdürebilir yapıya kavuşmuşlardır (Kavi, 2006:
271-286; Özdemir, 2005: 8-15; Yıldız, 2007: 57-63).
Yukarıda da belirtildiği gibi ulusal / uluslar arası planın, eğitim desteği ve ekonomik
desteklerle birleştiğinde çocuk işçiliğiyle etkin bir mücadelenin çerçevesini oluşturabileceği açıkça görülmektedir. Ayrıca, çocuk işçiliği ile mücadelede işbirliği yapan kurum ve kuruluş sayısının artmasının bu çok önemli problemin çözümüne hız kazandıracağı açıktır.
Sonuç ve öneriler:
Çocuk işçiliği, gerek toplumsal ve kişisel boyutlarıyla, gerekse ekonomik boyutuyla
dünya ülkeleri için büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Çocuk işçiliğinin temel
nedeninin yoksulluktan kaynaklandığı ve uzun vadede çözümün sosyal gelişmeye, özellikle de yoksulluğun azaltılması ile evrensel eğitime olanak tanıyan sürekli ekonomik büyümeye bağlı olduğu açıktır. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ise tüm ülkeler için
ulaşılması gereken uzun vadeli bir hedeftir. Çocuk işçiliği ile ilgili temel sorunlar devam
ettikçe ve eğitim sisteminden beklentiler azaldıkça, bu sorunun uzun vadede çözümü, zor
ve tehlikeli koşulların ortadan kaldırılması güç görünmektedir.
Dünya ve Türkiye’de, son 10 yılın çocuk işgücü verilerine bakıldığında, genel olarak bir
azalma olduğu yorumu yapılabilir. Ancak, kayıtdışı çalıştırılan çocuklar ya da yetersiz deYetişkin Bildirileri Kitabı
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netimler gibi durumlar göz önüne alındığında, çocuk işçiliği konusunda ulaşılan istatistiklerin doğruluğu da yanıltıcı olabilmektedir. Sorunun hala dünya ülkelerinde ilk sıralarda yer alması, alınacak önlemleri de önemli kılmaktadır.
Bu bağlamda, çocuk işçiliği ile mücadelede devletten kamu, ilgili kurum ve kuruluşlara kadar toplumun bir çok kesiminin neler yapabilecekleri yönündeki genel öneriler şu
şekilde sıralanabilir:
• Mevcut kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve yeni kurumsal yapıların oluşturulmasına yönelik önlemler,
• Duyarlılık artırıcı önlemler,
• Sosyal tarafların ve toplumun katılımının sağlanmasına yönelik önlemler,
• Eğitimle ilgili önlemler,
• Yoksulluğu giderici önlemler
• Sosyal koruma ve sosyal güvenlik ağının genişletilmesine yönelik önlemler,
• Sağlık, güvenlik ve rehabilitasyona yönelik önlemler,
• Hukuki düzenlemeler ve mevzuatın uygulanmasına yönelik önlemler alınmalıdır.
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ÇOCUKLUKLARINDA KÜÇÜK SANAYİ İŞLETMELERİNDE
ÇALIŞMIŞ YETİŞKİNLERİN BU ÇALIŞMA SÜRECİNİ NASIL
DEĞERLENDİRDİKLERİ VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE BAKIŞLARI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ercüment ERBAY

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi

ÖZET
Çocuk işçiliği, çocukların sanayi, hizmet, sokak ve tarım gibi alanlarda fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine zarar verecek tarzda çalışmaları sürecidir. Çocuk işçiliğinin zararları üzerinde çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen, çocukluklarında küçük sanayi işletmelerinde çalışmış yetişkinlerin çalıştıkları süreci yorumlamasına ve çocuk işçiliğine nasıl baktıklarının analiz edilmesine yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda araştırma, çocukluk dönemlerinde çalışmış yetişkinlerin bu süreci nasıl değerlendirdiklerini ve çocuk işçiliğine nasıl baktıklarını ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır.
Çalışmada Ankara OSTİM’de çalışan ve çocukluğunda küçük sanayi işletmelerinde
çalışmış 159 yetişkinle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve oluşturulan soru kâğıdı yoluyla
veriler toplanmıştır.
Çalışmanın sonucunda genel olarak çocuk işçiliğinin zararlı bir süreç olduğu doğrulanmıştır. Buna karşın aileler, çocukların çalışmasını normal bir süreç olarak görmüşlerdir ve çalışma ile edinilen gelir büyük bir oranda aile bütçesine girmiştir. Ayrıca çocukluklarında çalışmış yetişkinlerin işyerlerinde fiziksel ve duygusal istismarı yoğun olarak
yaşadığı; aşırı saatler ve düşük ücretlerle çalıştırıldığı bu araştırma ile ortaya konan diğer
önemli sonuçlardır. Belki de en önemli sonuçlardan birisi; yetişkinlerin çok büyük bir bölümünün, “Çocuklar çalışmalı mıdır?” sorusuna verdikleri “hayır” yanıtıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk işçiliği, çocukluğunda çalışmış yetişkin.
Araştırmanın sorunu
Çocukluk, gelişimin yoğun olarak devam ettiği, bakım ve korunma gerektiren bir olgunlaşma sürecidir ve insan yaşamında oldukça önemli bir noktada bulunmaktadır. Yetişkinliğe ve geleceğe uzanan bir köprü olarak çocukluk, başarılı bir hazırlıkla ve olumlu
donanımlarla geçirilmek durumundadır. Yaşamdaki en temel değerlerin, tutumların, be532 |
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cerilerin ve yetkinliklerin temeli çocukluk döneminde atılır. Bu süreçte çocukların gelişimlerine engel olabilecek kötü koşullardan korunmaları, oyun oynayarak, eğlenerek çocukluklarını yaşamaları ve eğitimlerine devam etmeleri onların gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır.
Çocukların başarılı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu engellerin en önemlilerinden birisi de çocuk işçiliğidir.
Çocuk işçiliği, çocukların uygun olmayan koşullarda ve gelişimlerine zarar verebilecek
bir tarzda çalışmaları sürecidir. Bu süreç çocuk haklarına uymayan bir şekilde işlemekte ve çocukların geleceğini ipotek altına almaktadır. Özellikle kapitalizmin dünyada ağırlığını hissettirmesiyle vahşileşen piyasalar, çocukları hiçbir kaygı duymaksızın ve sadece
yüksek kar arzusuyla çalışma yaşamına çekmektedir.
Bu bağlamda gelişen çocuk işgücü, elbette hem çocuk hem aile hem de toplum düzeyinde çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. Çocuk işçiliği ile ortaya çıkan sorunlar, birçok disiplinin ilgi alanına girmektedir ve üzerinde çok sayıda araştırma ve tartışma yapılmıştır.
Çocuk işçiliği ile ilgili bugüne kadar yapılan araştırmalar ve tartışmalar incelendiğinde, çalışan çocuklarla ilgili birçok boyutun ortaya konulduğu görülmektedir. Bu çalışmaların birçoğunda çocuk işçiliğinin son derece zararlı olduğu ve önlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Çocuk işçiliğinin yetişkinlikte birçok soruna neden olduğu ve yetişkinlik dönemine olumsuz bir etki yaptığı da belirtilmiştir. Bununla birlikte araştırmalara bakıldığında, çocuk işçiliğinin yetişkinliğe olan olumsuz etkilerini inceleyen ve yetişkinlerin çocuk işçiliği ile ilgili değerlendirmelerini alan retrospektif bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu çerçevede araştırmada, çocukluk dönemlerinde küçük sanayi işletmelerinde çalışmış yetişkinlerin bu çalışma sürecinin fiziksel, sosyal ve psikolojik zararlarına maruz kalıp kalmadıkları ve çocuk işçiliğine nasıl baktıkları irdelenmeye çalışılmıştır. Çocukluğunda çalışmış bir yetişkinin gözüyle çocuk işçiliğinin değerlendirilmesinin, sorunun eksik kalmış bir boyutunun görünür kılınmasına olanak sağladığı düşünülmektedir.
Araştırmanın amacı
Bu araştırmanın genel amacı, çocukluk dönemlerinde çalışmış yetişkinlerin bu süreci
nasıl değerlendirdiklerini ve çocuk işçiliğine nasıl baktıklarını öğrenmek ve bu bilgiyi çocuk işçiliği literatürüne katarak uygulayıcılar, akademisyenler ve ilgililere sunmaktır. Bu
genel amaç çerçevesinde araştırmada en genelde üç soruya yanıt aranmıştır:
1. Yetişkin bireyin çocuklukta çalışma süreci nasıl gerçekleşmiştir?
2. Yetişkin birey için çocuklukta çalışma sürecinin zararları neler olmuştur?
3. Yetişkin bireyin çocuk işçiliğine bakışı nasıldır?
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Yöntem
Model
Araştırma, sayısal verilere ulaşmayı ve genelleme yapmayı olanaklı kılan nicel araştırma tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırma, betimleyici (descriptive) araştırma
türünde bir çalışmadır.
Evren ve örneklem
Araştırmanın genel evreni, çocukluklarında (on beş yaş altı) küçük sanayi işletmelerinde çalışmış tüm yetişkinlerdir. Bu evrene ulaşmak olanaksız olduğundan bir çalışma evreni seçilmiştir. Bu çalışma evreni; Ankara’daki Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM)’dir. Bu yerin tercih edilmesi, ilk olarak araştırmacının Ankara’da yaşıyor olmasından ileri gelmektedir. Böylece araştırma sürecinin, her yönden daha kolay yürütüldüğü düşünülmektedir. Ayrıca çocukluklarında küçük sanayide çalışmış yetişkinlerin, %
81’i küçük sanayi işletmelerinden oluşan OSTİM’de daha kolay bulunabileceği düşüncesiyle OSTİM seçilmiştir. Bu çalışma evreninden de örnekleme gidilmiştir. Örneklem seçimi için ise en başta çeşitli ölçütler kullanılmıştır. İlk ölçüt, çocuklukta on beş yaş altında iken çalışmış olmadır. Örneklem yaş ölçütü olarak on beş yaş altının seçilmesinin nedeni, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışmaya başlamanın yasal yaşının on beş olmasıdır.
İkinci ölçüt, çocukluğunda küçük sanayi işletmesinde çalışmış olmadır. Tarımda, sokakta ve hizmet sektöründe çalışmanın evrene dâhil edilmemesi ise hem bu kişilere ulaşmanın güçlüğünden hem farklı sektörlerin farklı incelemeyi gerektirmesinden (bu çok boyutlu inceleme, araştırmanın yürütüleceği süre içerisinde gerçekleştirilebilir olarak görülmemiştir) hem de araştırmacının kişisel ilgisi ve tercihinden kaynaklanmaktadır. Son ölçüt; çocukluğunda çalışmış yetişkinin, araştırma verilerinin toplandığı anda yetişkinliğin
başlangıç yaşı olarak kabul edilen 25 yaş ve üstünde olmasıdır.
Örnekleme süreci ile ilgili olarak; OSTİM’de yer alan 3881 işyeri araştırmanın çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Bu çalışma evreninden örneklemeye gidilmiştir. Bunun
için Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Çıngı ile görüşülmüş ve “Örneklem Kuramı” adlı kitabından (1990, s. 69) yararlanılmıştır. Bu kitabın ilgili bölümüne göre, 3881 kitle genişliği 0.05 hoşgörü miktarı temel alınarak 351 deneğin (her işyerinden bir denek) örneklemi oluşturmasına karar verilmiştir.
3881 adet işyerini içeren listeden ise sistematik örnekleme tekniğiyle 351 işyeri seçilmiştir. Her işyerinden bir kişiyle görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
Veriler ve toplanması
Veriler, Ekim 2006’da Ankara OSTİM’de yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır.
Örnekleme sonucu 351 işyeri ve her işyerinden bir kişiyle görüşülmesi kararına varılmasına rağmen, uygulama esnasında her işletmede çocukluğunda çalışmış bir yetişkine rast534 |
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lanılmamıştır. Bu nedenlerle toplamda 159 çocukluğunda çalışmış yetişkinle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve araştırma verileri 159 kişi üzerinden yorumlanmıştır.
Veri toplama araçları
Araştırma verilerinin toplanması için 63 sorudan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırmanın bazı önemli soruları, yönlendirme olmaması açısından açık uçlu
sorulmuştur. Bu şekilde toplam 14 açık uçlu soru bulunmaktadır. Görüşme formunun işlerliğinin tespit edilmesi açısından OSTİM’de rastgele seçilmiş on çocukluğunda çalışmış
yetişkine ön deneme yapılmış, görüşme formunda anlaşılmayan yerler düzeltilmiş ve eklenmesi gereken boyutlar eklenmiştir.
Bulgular
Çocuklukta çalışmış yetişkinlerin % 86.8’i ilköğretim mezunudur. Bu oran da göstermektedir ki; çocuklukta çalışmaya başlamış kişiler, sadece temel eğitim almış ve daha ileri bir eğitim düzeyine ulaşamamıştır. Çocuk işçiliği, eğitimin bir alternatifi konumundadır ve eğitime ket vurucu bir özellik taşımaktadır
Çizelge 1: Çocuklukta Çalışma Nedeni
Çocuklukta Çalışma Nedeni

Sayı

Yüzde

Meslek öğrenmek için çalıştı

26

16.4

Yoksulluk/Aile geçimi nedeniyle çalıştı

93

58.5

Okuyamadığı için çalıştı

26

16.4

Arkadaşları çalışıyordu o da çalışmak istedi

3

1.9

Başka (boş durmamak için, zevk için, ailenin
zorlamasıyla vb.)

11

6.9

159

100.0

Toplam

Araştırmanın önemli sorularından biri olarak katılanlara çocuklukta neden çalıştıkları sorulduğunda, yarısından fazlası (% 58.5) yoksulluk ve ailelerinin geçimini sağlamak
nedeniyle çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bunu % 16.4’lük oranlarla “meslek öğrenmek” ve
“okuyamadığım için çalıştım” yanıtları takip etmiştir (bkz. Çizelge 1). Bu çizelgeden çıkarılabilecek yorum, yoksulluğun çocuklukta çalışmada çok önemli olduğu gerçeğidir. Verilen yanıtların hemen hepsi kronik bir yoksulluk sorununu işaret etmektedir. Yine toplumumuzda çok önemli olan ve “altın bileziğe sahip olmak” olarak halk arasında ifade edilen bir meslek edinme düşüncesinin de, çocuklukta çalışmada ne kadar etkili olduğu ortaya konulmuştur.
Yukarıda aktarılanlar gibi birçok araştırmada çocuklukta çalışmanın nedenleri irdelenmiştir. Oranlar da küçük farklılıklar olabilse de araştırmalarda çocukların çalışma nedenleri, hemen hemen aynı bulunmuştur. Bununla birlikte görüşme formu uygulanırken
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ailenin çocuğu çalışmaya yönlendirmesinde, sokaklarda başıboş gezmemesi gerektiği düşüncesinin etken olduğu yetişkinler tarafından ifade edilmiştir. Bu konu, çocuk işçiliğinin
nedenleri analiz edilirken önem verilmesi gereken bir konudur.
Çizelge 2: Çalışmaya Başlama Yaşı
Çalışmaya Başlama Yaşı

Sayı

Ortalama yaş

12.28

En düşük yaş

6.0

En büyük yaş

14.0

Konuyla ilgili birçok çalışmada çocuk işçiliğinin başlangıcının çok erken yaşlarda olduğu, bunun da çocukların daha fazla zarar görmesine neden olduğu belirtilmektedir. Bu
araştırmanın sonuçlarına göre, ilk kez çalışma yaşamına girişin yaklaşık olarak on iki yaşında gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye’nin de kabul ettiği Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Sözleşmesi’ne göre çocukluğun onsekiz yaşının bitiminde sona erdiği düşünüldüğünde; oldukça erken denilebilecek bir yaşta çalışmaya başlandığı söylenebilir. Hatta en
düşük yaş değerine bakıldığında altı yaşında sanayide çalışmaya başlamış yetişkinlerin de
varolduğu görülmektedir ki; bu durum çok ciddi bir sorunu işaret etmektedir.
Çizelge 3: Ailenin Çocuklukta Çalışmaya Bakışı
Ailenin Çocuklukta Çalışmaya Bakışı

Sayı

Yüzde

Ailesi normal karşılıyordu/destekliyordu

123

77.4

Ailesi istemiyordu ama onaylamaya mecburdu

14

8.8

Ailesi ilgilenmiyordu

8

5.0

Ailesi istemiyordu ama kendisi istiyordu

13

8.2

Başka

1

0.6

159

100.0

Toplam

Aile boyutuyla ilgili olarak araştırmanın diğer önemli bir sorusu, ailenin çocuklukta
çalışmaya nasıl baktığını incelemek için yetişkinlere yöneltilmiştir. Alınan yanıtlara göre
katılanların % 77.4 gibi büyük bir kısmı, ailelerinin çocuklukta çalışmalarını normal karşıladıklarını ve desteklediklerini belirtmiştir (Çizelge 3’e bakınız).
Çizelge 4: Günlük Çalışma Saati
Günlük Çalışma Saati
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Sayı

Yüzde

1–8 saat

23

14.5

9–12 saat

94

59.1

12 saat ve üstü

42

26.4

Toplam

159

100.0
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Çocuk işçiliğinin en önemli zararlarından birisi çalışma saatlerinin bir çocuğun gelişimi açısından fazla olmasıdır. Bu çerçevede soruya verilen yanıtlara bakıldığında veriler,
yetişkinlerin yaklaşık % 60’ının günde 9-12 saat çalıştığını göstermektedir. % 26.4’lük bir
oranda ise 12 saat ve üstünde çalışıldığı görülmektedir. Bu sonuçlar, İş Kanunu’nda belirtilen günlük çalışma sınırlarının üzerindedir ve çocukların özellikle fiziksel gelişimlerini
olumsuz etkileyebilecek bir boyuttadır.
Çizelge 5: Çalışırken Fiziksel Şiddete Uğrama
Çalışırken Fiziksel Şiddete Uğrama

Sayı

Yüzde

Çalışırken fiziksel şiddete uğradı

80

50.3

Çalışırken fiziksel şiddete uğramadı

79

49.7

Toplam

159

100.0

Geleneksel usta-çırak ilişkisinden bilinmektedir ki; öğretim sürecinde bir yöntem olarak dayak kullanılmaktadır. Aileler, çocuklarını bir işyerine meslek edinmek üzere yerleştirdiklerinde “eti senin, kemiği benim” diyerek ustanın çocuğa dayak atmasını en başta
kabul etmektedirler. Bu temelde yetişkinlere çalışma sürecinde fiziksel şiddet görüp görmedikleri sorulmuştur. Yetişkinlerin % 50.3’ü dayak yediğini belirtmiştir. Bu rakam göstermektedir ki; çocuklar meslek öğrenmek ve ailelerinin gelirlerine katkıda bulunma çabasındayken dayağa maruz kalabilmektedir.
Çizelge 6: Çalışırken Sözel Şiddete Maruz Kalma
Çalışırken Sözel Şiddete Maruz Kalma
Çalışırken sözel şiddete maruz kaldı

Sayı

Yüzde

60

37.7

Çalışırken sözel şiddete maruz kalmadı

99

62.3

Toplam

159

100.0

Şiddet denildiğinde akla sadece dayak gelmemelidir. Fiziksel şiddet kadar, sözel şiddet
de çocuklar için son derece yaralayıcı olabilmektedir. Bu temelde yetişkinlere sözel şiddet
bağlamında ele alınabilecek küfür ve aşağılama gibi durumlara maruz kalıp kalmadıkları
sorulmuş, yetişkinlerin % 37.7’si bu tarz bir muameleye maruz kaldığını belirtmiştir. Fiziksel şiddete göre daha az bir oranda çıksa da bu şiddet türü de çocuk işçilerin maruz kaldığı bir şiddet türüdür ve ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir boyuttadır.
Çizelge 7: Çalışırken Cinsel İstismara Şahit Olma
Çalışırken Cinsel İstismara Şahit Olma
Çalışırken cinsel istismara şahit oldu

Sayı

Yüzde

7

4.4

Çalışırken cinsel istismara hiç şahit olmadı

152

95.6

Toplam

159

100.0
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İstismarın önemli bir türü olan cinsel istismara sanayi ortamında rastlanıp rastlanmadığı sorusu, bu araştırmadaki önemli sorulardan birisidir. Yetişkinlerin % 95.6’sı böyle bir duruma şahit olmadıklarını belirtmişlerdir. Cinsel istismarın gizlenmesi ve konuşulmaktan kaçınılan bir konu olması bu oranın düşüklüğünde etkili olabilir. Bununla birlikte Küçükkaraca’nın yaptığı sanayide çocuk işçiliği araştırmasına göre çocukların %
45.4’ünün cinsel istismara uğradığı belirlenmiştir (2001, s. 461). Bu oran üzerinde ciddiyetle durulması gerekecek kadar yüksek bir orandır.
Çizelge 8: Çocuklukta Çalışmanın Kazandırdıkları
Çocuklukta Çalışmanın Kazandırdıkları

Sayı

Yüzde

Meslek edindi

88

55.3

Hayatı öğrendi

37

23.3

Hiçbir şey kazandırmadı

16

10.1

Para kazandı

11

6.9

Başka

7

4.4

159

100.0

Toplam

Yetişkinlere çocuklukta çalışmanın ne kazandırdığı sorulmuştur. Böylece kendi çalışma süreçleri temelinde çocuk işçiliğine nasıl baktıkları test edilmeye çalışılmıştır. Buna
göre; % 55.3’ü “meslek edindim” yanıtını vermiştir. Bunun dışında % 23.3’ü “hayatı öğrendim” ve % 10.1’i ise “hiçbir şey kazandırmadı” yanıtlarını belirtmiştir (Çizelge 8’e bakınız). Bu yanıtlar, beklendiği şekilde gerçekleşmiştir. Çocuk işçiliği, her ne kadar zararlı bir
süreç olsa da en azından bir meslek kazandırmaktadır ve hayatla ilgili çok değerli deneyimler sunmaktadır. Ancak bu kazanımlar, onun zararlı bir süreç olmadığı ve teşvik edilmesi gerektiği sonucunu doğurmaz.
Çizelge 9: Çocuklukta Çalışmanın Kaybettirdikleri
Çocuklukta Çalışmanın Kaybettirdikleri

Sayı

Yüzde

Okuyamadı-cahil kaldı

31

19.5

Hiçbir şey kaybettirmedi

57

35.8

Çocukluğunu yaşayamadı

58

36.5

Fiziksel olarak yıprandı

9

5.7

Başka

4

2.5

159

100.0

Toplam

Çocuklukta çalışmanın ne kaybettirdiği ile ilgili sonuçlara bakıldığında (bkz. Çizelge 9) yetişkinlerin % 36.5’i çalışmaları nedeniyle çocukluklarını yaşayamadıklarını, %
35.8’i ise hiçbir şey kaybettirmediğini ifade etmiştir. Devamında % 19.5’i çalışma nede-
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niyle okuyamadığını ve % 5.7’si ise fiziksel olarak yıprandığını belirtmiştir. Bu sonuçta bir
seçenek dışında bir insanın yaşamı için çok önemli kayıplar ifade edilmiştir ki; bunların
genel toplamı % 60 civarındadır. Bu sonuçlar içerisinde asıl üzerinde durulması gereken
nokta; “çocukluğunu yaşayamama” ifadesidir. Yetişkinlerin çocukluk dönemlerini yaşamadan geçtiklerini ifade etmeleri, çok büyük bir kayıptır ve bu araştırmanın en önemli
verilerinden birisidir. “Okuyamadım/cahil kaldım” ifadesi de aslında eğitime duyulan hevesin ve hayalin de bir göstergesidir. Öte yandan yetişkinlerin % 35.8’i çocuklukta çalışmanın hiçbir şey kaybettirmediğini söylemiştir. Bu oran, çocuklukta çalışmanın kendileri için ne olursa olsun yararlı olduğunu düşünen yetişkinlerin oranı olarak görülmektedir.
Çizelge 10: Çalışmanın Yetişkinliğe Olumlu Yönde Hazırlaması
Çalışmanın Yetişkinliğe Olumlu Yönde Hazırlaması

Sayı

Yüzde

Çocuklukta çalışmak, yetişkinliğe olumlu yönde hazırladı

138

86.8

Çocuklukta çalışma yetişkinliğe olumlu yönde
hazırlamadı

21

13.2

Toplam

159

100.0

Çalışmanın yetişkinliğe olumlu yönde hazırlayıp hazırlamadığı sorusu, çocukluklarında çalışmış yetişkinlerin çocuk işçiliğine bakışlarını öğrenmeyi amaçlayan sorulardan birisidir. Bu soruya verilen yanıt, oldukça yüksek bir oranda (%86.8) çocuklukta çalışmanın bireyi yetişkinliğe olumlu yönde hazırladığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bu, beklenen bir sonuçtur. Buradan çocuk işçiliğinin yararlı bir süreç olduğu sonucu çıkmaz. O
yaştaki bu bir çalışma, elbette beraberinde eşsiz deneyimler getirecek, hayatı ve insanları
daha iyi tanımaya yardımcı olacaktır. Her olumsuz şey aslında önemli bir tecrübedir ama
bu tecrübe onun doğru bir şey olduğunu her zaman göstermez. Bu veriyi de bu bağlamda yorumlamak gerekir.
Çizelge 11: Yeniden Çocuk Olma İmkânı Verilse Çalışma İsteği
Yeniden Çocuk Olma İmkânı Verilse Çalışma İsteği

Sayı

Yüzde

Yeniden çocuk olma imkânı verilse yine çalışırdı

53

33.3

Yeniden çocuk olma imkânı verilse çalışmazdı

106

66.7

Toplam

159

100.0

Yetişkinlerden geriye dönük olarak çalıştıkları süreç hakkında ipucu alınabilecek en
önemli sorulardan birisi “yeniden çocuk olma imkânı verilse çalışmak ister miydiniz?”
sorusudur. Yetişkinlerin % 66.7’si bu soruya “hayır” yanıtını vermiştir. Bu oldukça önemli bir orandır ve çocuk işçiliğine yetişkinin nasıl baktığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Çocuklukta çalışmanın kendilerine zarar verdiği ve kayıplarının daha fazla olduğunun düşünen bireylerin bu soruya “hayır” yanıtı verdikleri düşünülmektedir. Bunun-
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la birlikte çocuk işçiliğinin kendileri için yararlı olduğunu düşünen yaklaşık % 30’luk bir
kesim de vardır. Bu kesimin çocuk işçiliğinin zararlı süreçlerinden hiç etkilenmemiş veya
az etkilenmiş olduğu ve şu an mesleğinde önemli bir noktaya gelmiş bireylerden oluştuğu
düşünülmektedir. Bu durumdaki yetişkinlerin tüm olumsuz süreçlerine rağmen çocuk işçiliğini doğru bulması yadırgatıcı değildir.
Çizelge 12: “Çocuklar Çalışmalı mıdır?” Sorusuna Verilen Yanıtlar
Yanıtlar

Sayı

Yüzde

Çocuklar çalışmalıdır

30

18.9

Çocuklar çalışmamalıdır

129

81.1

Toplam

159

100.0

Araştırmaya katılanların çocuk işçiliği konusunda görüşlerini en doğrudan soran soru
“çocuklar çalışmalı mıdır?” sorusudur. Yetişkinlerin % 81.1 gibi büyük bir kısmı, bu soruya “hayır çalışmamalıdır” yanıtını vermiştir. Bu yanıt, çocukluklarında çalışmış yetişkinlerin çocuk işçiliğine bakışlarını net bir biçimde ortaya koymaktadır. Çıkarılabilecek sonuç, her ne kazanımı olursa olsun çocuk işçiliği onlar için zararlı bir süreç olmuştur ve bu
süreci başka çocukların da yaşamasını istememektedirler. Önceki sorularda çocuk işçiliğinin kendileri için yararlı olduğunu düşünen yaklaşık % 30’luk kesim dahi bu soruda %
18’e gerilemiş ve çocukların çalışmaması gerektiğini ifade etmiştir.
Sonuç
Bu araştırma üç temel sorunun sorgulanmasını amaçlamıştır ve bu sorular şu şekilde
ifade edilmiştir;
1. Yetişkin bireyin çocuklukta çalışma süreci nasıl gerçekleşmiştir?
2. Yetişkin birey için çocuklukta çalışmanın zararları neler olmuştur?
3. Yetişkin bireyin çocuk işçiliğine bakışı nasıldır?
Bu soruların yanıtları sonucunda çocuk işçiliğinin zararlı bir süreç olduğu bir kere
daha doğrulanmıştır. Araştırma ile ortaya konan kesin bir sonuç vardır: “çocuklar çalışmamalıdır”. İncelenen birçok değişken fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutlarda çocuk işçiliğinin zararlı olduğunu ortaya koymuştur.
Araştırma ile ortaya konan diğer bir sonuç, çocuk işçiliğinin en temel nedeninin yoksulluk olduğudur. Yoksulluk sorununu yaşayan aileler, çocuklarını çalışmaya yönlendirmek zorunda kalmaktadır. Bununla birlikte aileler çocuklarının çalışmasını normal bir
süreç olarak görmekte ve bu süreçte çocuklarını gözetmemektedir. Ailelerin çocuk işçiliğinde ne kadar önemli bir faktör olduğu bu araştırma ile bir kez daha belirlenmiştir.
Araştırmanın diğer çarpıcı bir sonucu, işyerlerinde her türlü istismarın çalışan çocukları beklediğidir. Emek istismarı, ücret istismarı, fiziksel istismar, duygusal istismar
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ve cinsel istismar gibi birçok boyut, çalışan çocukları kaçınılmaz olarak etkilemektedir.
Araştırmanın en çarpıcı sorusu olan “çocuklar çalışmalı mıdır?” sorusuna verilen yanıtlar göstermiştir ki; geçmişin çocuk işçileri olan yetişkinler, kendi yaşadıkları deneyimlerden de yola çıkarak çocukların çalışmaması gerektiğini belirtmektedir.
Araştırmanın önemli sorularından birisi de “yeniden çocuk olma imkanı verilse yine
çalışır mıydınız?” sorusudur. Bu soruya verilen olumsuz yanıtlar, yetişkinlerin çocuk işçiliğine bakışını büyük bir oranda özetler niteliktedir.
Çocuklukta çalışmanın yetişkinlere ne kaybettirdiği sorusu da çocuk işçiliğinin oldukça trajedik bir yanını ortaya koymaktadır. Verilen yanıtlardan birisi çok çarpıcıdır: “çocukluğumuzu yaşayamadık”. İki kelimeyle ifade edilen bu yanıt, aslında içerisinde derin
bir hüznü taşımaktadır. Başka çocukların oynayarak ve eğlenerek doyasıya yaşadıkları çocukluk dönemi, çocuk işçiler için adeta yaşanmadan geçilmektedir. Çocuk işçiler, bebeklikleri dışında her dönemi yetişkinlik olarak yaşamaktadırlar. Bu yaşanmamışlığın geleceğe olumsuz etki yapmayacağını iddia etmek mümkün değildir.
Sonuç olarak bu araştırma ile konuyla ilgilenen akademisyenlere ve uygulayıcılara en
son veriler çocukluğunda çalışmış yetişkinler gözüyle sunulmuştur. Farklı bir bakış açısıyla ortaya konan bu yeni verilerin, tüm ilgililere çalışmalarında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Yetişkinlerin çocuk işçiliğine yaklaşımı sosyal, politik, ekonomik yönden olsa da, çocuklar bu gerçeğe farklı yönden yaklaşabilir ve yetişkinlerin dünyasına düşünmeleri gereken bir soru bırakabilirler. Çalışan çocukları anlayan, onların duygu ve düşüncelerini en
iyi tahmin eden yine çocuklardır ve çocuk işçiliği ile ilgili düşüncelerini öğrenmek, yetişkinlerin bu sorunla ilgili farklı fikirleri ve çözüm önerilerini geliştirebilmesine fırsat vermesi bakımından önemlidir.
Bu araştırma, erken çocukluk dönemindeki çocukların çalışan çocuklarla ilgili algılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu sebeple bu dönemdeki çocuklara; çalışan çocukların farklı alanlarda çalışmasını konu eden 11 adet çocuk fotoğrafları gösterilmiştir. Çocukların cevapları incelendiğinde; çocuklar çalışan çocukların fotoğraflarını kendi deneyimleriyle ve düşünme biçimleriyle değerlendirmişler ve neden çalıştıklarına dair kendi
algılarına göre anlamlı cevaplar vermişledir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk emeği, çocuk işçiliği, erken çocukluk dönemi.
Giriş
“Çocuklukta her zaman, kapının açıldığı ve
geleceğin içeriye alındığı bir an vardır.”
Grahan Greene
Çocukların çalıştırılması ve çalışma zorunda bırakılması tüm insanlığı etkileyen bir
sorundur. İnsanlığın geleceği çocukların elindeyken dünyada yaklaşık 250 milyon çocuk yeterli eğitimden, sağlık hizmetlerinden ve temel özgürlüklerden yoksun biçimde
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çalışmaktadır (ILO, 2010). Tuik (2006) çocuk işgücü araştırmasında; Türkiye’deki 6-17
yaş grubunda bulunan 16 milyon 264 bin çocuktan % 5,9’u ekonomik bir işte çalışmakta olduğunu belirtmiştir. Çalışan çocuk kavramı gelişen ve değişen ekonomiler sebebiyle 1900’li yıllarda endüstrilerin ortaya çıkmasıyla fark edilmiş ve yaklaşık yüz yıldan fazla
bir süredir çocuk emeğini savunanlar tarafından dikkat çekilmiştir.
Çocuklar; politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel nedenlerle çalışmak zorunda bırakılırlar. Çocukların ortaya koydukları emek; sermaye tarafından ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Ucuz işgücü olarak görülmesinin nedenleri kısaca çocukların iş gücü daha
esnek olması, yetişkinlere göre daha kolay işten çıkarılması, çalışmaları sınırlandırıp yasaklandığı için ücretsiz ya da çok düşük ücretle çalıştırılabilmesi, çalışmaları yasa dışı sayıldığı için yasal güvenceleri olmaması, korumasız, güvencesiz ve örgütsüz olmaları nedeniyle sermayeye bağımlı olmaları, bedensel incelik ve esneklik, el becerisi ve sabır gerektiren işlere uyum sağlayabilmeleri olarak sayılabilir (Aydın, 2006; Altuntaş, 2005; Çelik, 2005).
Sermaye yani çocukları çalıştıran büyük güçler “adaleleri zayıf, vücut gelişimi tamamlanmamış ama eklem ve uzuvları esnek işçi olarak” çocuğu tanımlamışlar ve bu işçiler
makineye adapte edilebildikleri ölçüde bir yetişkin kadar işe yarabilmişler, söz dinledikleri ve uysal oldukları için sermayeye çekici gelmişler ve daha ucuza çalıştırılabilmişlerdir (Aybay, 2005). Çocuk emeği, bir yandan yoksul ailelerin bütçesi için bir destek verirken, çocuğun gelişimini engelleyen gayri insanı bir süreç ve paradokstur (Çelik, 2005).
Uluslar arası işgücü standartlarına göre çocuk emeği, “zihinsel, fiziksel, sosyal ya da ahlaki yönden çocuklar açısından tehlikeli olan ve eğitimlerini engelleyen işler” şeklinde tarif
edilmektedir. Çocuğun yaşına uygun olmayan, ruhsal ve bedensel gelişimini aksatan, eğitimini engelleyen, sömürüye açık işletmelerde ya da yaşa göre belirlenmiş saat sınırının
üzerinde çalışan her çocuk emekçi sayılmaktadır (ILO,2002). Özellikle çocuk olarak nitelenen küçük yaştakilerin ekonominin büyük bir kesiminde istihdam edilmesi konunun
önemini bir kat daha arttırmaktadır (Küçükkalay, Dulupçu ve Turunç, 2000).
Yapılan araştırmalara göre, çocukların en çok çalıştırıldıkları alanlar; tarım, sanayi,
sosyal ve kişisel hizmetler, ticaret, lokanta ve otel hizmetleri ve sokaklardır (Altuntaş,
2002). Çalıştıkları alanlar göz önüne alındığında; çocukların çalışma kararının kendilerine ait olmadığı, bu kararın yetişkinler tarafından verildiği akla gelmektedir. Hiçbir çocuk
isteyerek çalışmaz, çocukların çalışmasını gerektiren sosyal ve ekonomik faktörler vardır.
“Çalışan çocuk”, “genç işçi” kavramları farklı sosyal yapılara sahip toplumlarda farklı anlamlar içermektedir. “Çalışan çocuk” ve “genç işçi” bir ülkeden diğerine, gelişmiş bir
ülkeden gelişmekte olan bir ülkeye, ülke içerisinde kırsal alandan kentsel alana farklılıklar göstermektedir (Karabulut, 1996). Uluslararası Çalışma Örgütü, 15-24 yaş grubunu
genç işçi kabul ederken, 15 yaşın altında aile bütçesine katkıda bulunmak ya da yaşamını
kazanmak amacıyla çalışanları “çocuk iş gören” olarak adlandırmaktadır (ILO, 2010). Ülkemizde ise Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
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06.04.2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile
14 yaşında, ilköğretimi tamamlamış ve 15 yaşını doldurmamış olanlar “çocuk işçi” 15 ve
18 yaş arasında çalışanlar ise “genç işçi” olarak tanımlanmıştır.
Çocukların çalışıyor olması toplumsal koşullardan bağımsız düşünülemez. Aksine çocukların çalışmak zorunda bırakılması makro düzeyi oluşturan her boyutun sebebi ve sonucu olmaktadır. Çocukların çalışarak temel gereksinimlerini karşılıyor olmasının ana
sebebi küreselleşmedir. Küreselleşmenin ilk adımı sanayi devriminden beri çocukların
çalıştırılmasıyla başladığını ve bugün gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerdeki
çocuk emeği üzerinden kurulduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. En basit söylemle; temel gereksinimlerinin olmaması yoksulluğun sonucu, yoksulluk ise küreselleşmenin
sonucudur. Bu zincirleme sonuçlarının her iki bağlantı noktası ve birbirini besleyen diğer bir sonuç zinciri ise çocuk emeğidir. Bu sonuçlar etkenlere göre birbirinin nedeni olmaya devam etmektedir.
Çocukların çalışmasının tek nedeni yoksulluk değildir. Yoksulluğun yanı sıra çocukların okula ilgi duymaması, okul masraflarının yüksekliği, ailelerinin izin vermemesi, ev
islerinde ailelerine yardımcı olma zorunlulukları, çeşitli nedenlerle eğitim kurumlarına
karsı duyulan güvensizlik, “okulda başarısızlık” olarak algılanan bazı durumlar, tamamlanmayan eğitimin insana bir şeyler kazandırmayacağı düşüncesi, eğitim sisteminin iş piyasasına uygun nitelikte insanlar yetiştiremez hale gelmesi ve dolayısıyla okumuş gençler arasında görülen işsizlik gibi birçok faktör de çocukların erken yaşlarda çalışmalarına neden olmaktadır. Öte yandan işverenlerin, çocukları ucuz işgücü olmaları, bazı işler
için çok uygun olmaları ve haklarını aramada güçsüz olmaları gibi nedenlerle de tercih etmeleri çocuk çalışanların sayısını arttırmaktadır (Karabulut, 1996). Çocuk işçiliğinin büyük ölçüde yoksulluktan kaynaklandığını ve uzun vadeli çözümünün sosyal gelişmeye ve
özellikle yoksulluğun azaltılmasına ve evrensel eğitime imkân tanıyan sürekli ekonomik
büyümede yattığını1 göz önünde bulundurmak gerekir.
Toplumlarda gelir ve hizmet dağılımında uçurumlar olduğunda, çocuklar adına yapılan iyileştirmeler sadece küçük bir grubu kapsadığında bir iyileşmeden söz edilemez. Bunun için, “çocukların özgürce yaşama, gelişme, eğitim görme ve karar verme haklarına
sahip olabilmeleri ve yetişkinlerden nitelikli ve yeterli destek alabilmeleri için” öncelikle anne babaların bilinçlendirilmeleri ve bu konuda eğitilmeleri şarttır. Hem bunu sağlamak için, hem de bu sağlanana kadar, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma da bir o kadar önemlidir. Bilgi, beceri ve olanaklarda paylaşım; hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm çocukların desteklenmesi, gelişim ve eğitimleri için uygun atmosfer yaratılması için en temel eylemdir (Alpan, 2007).
Uygun atmosfer yaratmak için tüm çocukların desteklenmesiyle beraber asıl önemli
olan yaşadıkları toplum içinde ekonomik durumu ne olursa olsun tüm çocukların birbir1) ILO, 182 nolu Sözleşme: Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil
Önlemler Sözleşmesi
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lerinin yüzlerini görebilen ve çalışan çocukların neden çalıştıklarına dair sebeplerini bir
çocuk gözüyle anlayabilen fırsatlar yaratılmasıdır. Ancak bu sayede çocukların çalışması
sorununa gerçekçi çözüm önerileri getirebilecek kişiler yetişebilir.
Araştırmanın amacı
Çocuk işçiliği; başlı başına bir sorun olmakla beraber yoksulluğun en büyük sonuçlarından biridir. Temel gereksinimlerini karşılamayan çocuklar bu gereksinimlerini karşılamak
için kötü şartlarda çalışmak zorunda kalırlar. Çalışmak zorunda olan çocukların korunma, barınma, eğitim, sağlık hakları üzerinden bu koşullar altında yaşamak zorunda olmayan yaşıtlarının bu konu üzerinde düşünmelerini sağlayacak durumlar yaratmak önemlidir.
Çocukları kendi hakları konusunda bilinçlendirmekle beraber başkalarının haklarının
farkında olmaları ve bunu savunacak bilince ulaşmaları da gerekir. Kendi haklarının eğitimi kadar bu hakların ihlal nedenleri üzerinde durmak çocukların ileriki gelecek politikaları hakkında söz sahibi olmaları bakımından önemlidir. Çocuklarla yaşanılan sorunlar hakkında konuşmak, onlardan düşüncelerini öğrenmek çocuklara bu konu hakkında
ciddi adımda düşünmeleri için önemli bir adımdır.
Çocuklar çevrelerini dikkatlice gözlemlerler. Kendilerinden farklı ve ilginç olan her
durum hakkında düşüncelerini ifade etme ve soru sorma becerilerine sahiptirler. Çalışan
çocukları gözlemleyen ve kötü şartlarda yaşadıklarını ve çalıştıklarına tanık olan yaşıtları
bu durumdan etkilenen bir grubu oluşturmaktadır. Gözlemlediklerinden çalışan çocuklarla ilgili pek çok bilgiye sezgileri yoluyla ulaşabilirler ve mevcut durumla ilgili bilgi sahibi olabilirler.
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemdeki 6 yaş çocuklarının çalışan çocuk kavramı ile ilgili görüşleri ve algılarını ortaya koymaktır. Çocukların ihlal edilen kendi hakları üzerinden çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak en az çocuk işçiliğine sebep olan
etkenleri ortadan kaldırmadaki eylemler kadar önemlidir. Özellikle erken çocukluk yıllarından itibaren çocukların çocuk hakları konusundaki duyarlılıkların geliştirilmesinde;
onların bu konuya ilişkin fikirlerin alınması, yetişin yaşantılarındaki konuya ilişkin duyarlılığın temellerini oluşturması açısından önemi büyüktür.
Araştırmanın yöntemi
Araştırmanın çalışma grubunu bir üniversiteye bağlı anaokuluna giden 6 yaşındaki 16
erkek 14 kız olarak üzere toplam 30 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların sorulara verdikleri cevaplar ilgili tema çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma çocuk işçiliğini anlatımını
yapan toplam 11 fotoğrafla sınırlıdır. Araştırmanın yöntemi görüşme formu yaklaşımıdır.
Bu yönteme göre görüşme sırasında irdelenecek sorular listesini kapsar. Görüşme formu
yöntemi, benzer konulara yönelmek yoluyla değişik insanlardan aynı tür bilgilerin alınması amacıyla hazırlanır (Patton, 1987; akt, Yıldırım ve Şimşek). Yıldırım ve Şimşek’e göre
Yetişkin Bildirileri Kitabı

| 545

(2005) görüşmeci önceden hazırladığı konu veya alanlara sadık kalarak hem önceden hazırlanmış soruları sorma, hem de bu sorular konusunda daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ek sorular sorma özgürlüğüne sahiptir.
Çalışan çocukların fotoğrafları Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı tarafından düzenlenen 2009- 2010 yılı fotoğraf yarışması albümünden seçilmiştir. Çalışan çocukların fotoğraflarını seçerken; okul öncesi dönemdeki çocukların algılama düzeylerine göre uygun nitelikte olanlar tercih edilmiştir. Aynı zamanda fotoğraflardaki içerik bu yaşam şartlarından uzakta olan çocukların da yakın çevrelerinde tanık olmuş veya
olabilecek olanlar dikkate alınmıştır. Fotoğraflar gösterilirken çocukla bireysel çalışılmış,
her fotoğraf hakkında aynı sorular sorulmuş, görüşmeler kayıt altına alınmıştır.
Uygulama
Fotoğrafların konuları; araştırmalarda ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tanımlanan “Çocuk İşçiliği” tanımını destekleyen ve sokakta ve hizmet sektöründe çalışan
çocuklarla ilgilidir. Araştırmayı gerçekleştirmek için Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı’nın 2009- 2010 albümünde yer alan 11 fotoğraf ve bu fotoğrafların yanı
sıra 1 tane oyun oynayan çocukların fotoğrafı araştırmayı yapan uzmanlarca belirlenmiştir. Oyun oynayan çocukların fotoğrafının gösterilmesinin sebebi çalışan çocukların farklılığının okul öncesi dönemdeki çocuklar için algılanmasının kolay olabileceği düşünülmesidir. Fotoğraflar beyaz bir fon kartonu üzerinde sıralanmış, ilk başta fark edilmeyeceği düşünülen kartonun sağ alt köşesine oyun oynayan çocukların fotoğrafı konulmuştur. Araştırmaya öncelikle okul öncesi dönemdeki çocukların kendilerine en yakın deneyim alanı olan oyunu anlatan fotoğrafla başlanılmış, kendi algısı üzerinde diğer fotoğrafların farklılığına dikkat etmesi beklenmiştir. Çalışılan gruba aşağıdaki sorular sorulmuştur:
Şimdi bu fotoğraflara dikkatlice bak.
1. Burada oyun oynayan çocuk var mı?
2. Diğer çocuklar ne yapıyorlar?
3. Sence çocuklar oyun mu oynamalı yoksa bir işte çalışmalı mı?
4. Oyun oynayan çocuklar mı mutludur yoksa çalışan çocuklar mı mutludur?
5. Oyun oynayan çocuklar yorulurlar mı? Çalışan çocuklar yorulurlar mı?
6. Çalışan çocuklar okula gidiyorlar mıdır?
7. Hangi çocuğun yaptığını yapmak istersin?
8. Çocuklar bir işte çalışır mı?
9. Çalışan çocuklar oyun oynuyor mudur?
10. Bu çocuklar neden çalışıyorlar sence?
Bu soruların yanı sıra bazı çocuklara; çalışan çocukların para kazanmayıp kazanmadığını, kendisinin para kazanmak istemeyip istemedikleri üzerine daha ayrıntılı konuşulmuş, bu sorulara verdikleri cevaplar, yukarıdaki sorulara verdikleri cevaplarla beraber değerlendirilmiştir.
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Bulgular
Araştırma sonucunda araştırmaya katılan 30 çocuğun tamamı “Burada oyun oynayan çocuk var mı ?” sorusuna karşılık olarak oyun oynayan çocukların fotoğrafını gösterdikleri görülmüş ve yine araştırma katılan çocukların hepsi “Diğer çocuklar ne yapıyorlar” sorusuna “bir işte çalışıyorlar cevabını vermiştir. Bu cevabı verirken öncelikle çocukların fotoğraflarını gördükleri çocukların yaptıklarını anlatmaya çalıştıkları ve yaptıkları
eylemleri tanımlamaya çalıştıkları gözlenmiştir. Bunun üzerine “yani ne yapıyorlar?” sorusu sorulmuştur. Çocukların çalışan çocukların yaptıklarını anlatırken, kendi deneyimlerinden yararlanmışlar bazı fotoğraflarda çocukların yaptıklarını anlamakta ve ifade etmekte zorluk çektikleri görülmüştür. Bunun üzerine araştırmacılar tarafından fotoğrafı
anlamaları için bazı ipuçları verilmiştir.
“Sence çocuklar oyun mu oynamalı yoksa bir işte çalışmalı mı?” Sorusuna 30 çocuktan 26’si oyun oynamalı cevabı verirken, 4 çocuk bir işte çalışmalı cevabı vermişlerdir.
Bunun üzerine nedeni sorulmuş, bunun üzerine “ büyükler için para kazansınlar, para kazanmaları lazım, anne ve babalarına yardım etmeleri için, çalışmazsalar her yer kırık dökük olabilir” olarak cevap vermişlerdir.
“Oyun oynayan çocuklar mı mutludur yoksa çalışan çocuklar mı mutludur” sorusuna ise 23 çocuk oyun oynayan çocuklar mutludur cevabını verirken; bir işte çalışan çocukların neden mutlu olmadıklarını aşağıdaki gibi anlatmışlardır:
Hayır, çünkü hep iş yapıyorlar, okula gitmedikleri için mutsuzlar, çalışınca mutlu olmazlar, üstleri kirli olur, yoruldukları için mutlu değiller, para kazandıkları için mutlu olabilirler. Bu cevaplardan yoruldukları için mutlu değiller cevabı diğer cevaplara göre daha fazla verildiği için araştırmacılar tarafından “oyun oynayan çocuklar yorulurlar mı?” ve
“Çalışan çocuklar yorulurlar mı?” Soruları sorulmuştur. Alınan cevaplara göre 10 çocuk
oyun oynayan çocukların yorulduklarını ifade ederken çocukların tamamı çalışan çocukların yorulduklarını ifade etmişlerdir.
“Çalışan çocuklar okula gidiyorlar mıdır?” sorusuna ise 27 çocuk “hayır, okula gitmiyordur” diye cevaplarken, araştırmacılar tarafından ayrıca sorulan “peki oyun oynayan
çocuklar okula gidiyor mudur?” sorusuna ise araştırma katılan çocukların tamamı“evet,
okula gidiyordur “ şeklinde cevaplanmıştır. Neden okula gitmedikleri sorulduğun ise; “iş
yaptıkları için ve çalıştıkları için okula gitmiyorlar, onları tanımıyorum belki gidiyorlardır,
büyük oldukları için gitmiyorlardır, işlerinde para kazanmıyorlar bu yüzden okula gitmiyorlar” şeklinde cevap vermişlerdir.
“Bu fotoğraflardaki hangi çocuğun yaptığını yapmak istersin?” Sorusuna araştırmaya katılan 30 çocuk arasından 25’i oyun oynayan çocukların fotoğraflarını gösterirken;
5 çocuk çalışan çocukların fotoğraflarını göstermişlerdir. Gösterdikleri fotoğraflar; elindeki kürekle odunlar arasında çalışan çocukla; tarlada çalışan kız çocuklarının fotoğrafları olmuştur. “Ayrıca anneme yardım etmek isterim, kürekle bir şey kazmayı seviyorum, tarYetişkin Bildirileri Kitabı

| 547

lada çuval yarışı yapıyorlar” gibi ifadelerle çalışan çocukların yaptıklarını neden yapmak
istediklerini açıklamışlardır. Çocukların cevaplarından doğal olarak kendi deneyimleri
ve yaşantılarına uygun olanları yapmak istedikleri anlaşılmaktadır. Ancak “kürekle bir şey
kazmak hoşuma gidiyor” cevabı veren çocuğa “peki o çocuğun kürekle bir şey kazması onun
hoşuna gidiyor mudur?” sorusuna; “bilmiyorum” cevabını vermiştir.
“Çalışan çocuklar oyun oynuyor mudur?” Sorusuna 29 çocuk hayır oynamıyordur
olarak cevap verirken, sadece bir çocuk evde oynuyorlar diye cevap vermişlerdir. Neden
oyun oynamadıkları sorulduğunda ise “iş yapmayı seviyorlardır, hep çalışmak zorundadırlar, annelerine yardım etmeleri gerektiği için, onlar iş yapıyorlar, zamanları yok, çok meşguller, büyüdükçe oynamazlar, kum attıkları için, işleri olduğu için oyun oynamıyorlardır”
diye cevap vermişlerdir. Oynamıyordur cevabı veren çocuklardan biri “hayır oynamıyorlardır çünkü çalışmak, oyun oynamak değildir” şeklinde ayrıca söylediği ifadesinde; okul
öncesi dönemdeki çocukların oyun algısına ve kimlerin oyun oynadığına dair düşüncelerine yönelik bazı ipuçları yakalamak mümkün olabilir.
“Bu çocuklar neden çalışıyorlar sence?” Sorusuna araştırma katılan çocukların cevaplarını ilgili tema gruplarına ayrıldığında çocukların 23’nün cevapları para kazanmakla ilişkili bulunmuştur. Bu cevapların ifadelerine bakıldığında ise “karınları aç, yiyecek bir
şey bulmaları için çalışıyorlar, ekmek, süt almak için, yemek alsınlar diye, paraları olmadığı
için, para kazanmak için çalışmalı, bir şeyler alabilsinler diye, istediklerini alabilsinler diye,
oyun oynama vakti değil” gibi çalışan çocukları kendi algılarında neden çalıştıklarını ifade etmişledir. Diğer çocuklardan bir kısmı ise “anne ve babaları çalıştırıyor, onlara ailesi iş
yap demiştir, ailesine yardım etmek için” gibi cevaplar vermişlerdir. Anne ve babası çalıştırıyor cevabını veren çocuğa tekrar “çalışan çocukların anne ve babası ne yapıyor?” sorusu
sorulduğunda; “onlarda çalışıyor, paraları az çünkü” diyerek cevap vermiştir.
Araştırmacılar tarafından önceden belirlenen soruların dışında çalışan çocukların neden çalıştıklarıyla ilgili cevaplarında parasal konularla ilgili cevaplar verdikleri için araştırmacılar tarafından ayrıca “Sen para kazanmak ister misin? Çalışan çocuklar para kazanıyor mudur? Çocuklar bir işte çalışmalı mı? Bir işte çalışıp para kazanmak mı istersin yoksa okula gidip oyun oynamak mı istersin?” soruları sorulmuştur.
Bu soruların cevaplarına genel olarak bakıldığında araştırmaya katılan çocukların tamamı para kazanmak istediklerini söylemişler, 24 çocuk ise çalışan çocukların para kazandıklarını belirtmiş, kazanmadıklarını söyleyen çocukların cevaplarında “çocuklar çalışsa bile para kazanmazlar, fakir oldukları için para kazanmazlar “ ifadelerine rastlanılmıştır.
“Çocuklar bir işte çalışmalı mı?” sorusuna 25 çocuk hayır çalışmamalı cevabı vermiştir.
Ne zaman çalışmalı sorusuna karşılık olarak da büyünce çalışmalı cevabı verdikleri tespit
edilmiştir. Çalışmalı diyen çocukların cevaplarında “işe gidip para kazansınlar diye, para
kazanmak için çalışmalıyız, para kazanmaları gerekir yoksa aç kalırlar, ailelerine yardım etmek için çalışmalılar” ifadelerine rastlanılmıştır. Araştırmaya katılan bir çocuk “bir işte çalışmalı eğer çalışmazsa, bu çocuklardan şansız olurlar, bu çocuklar ( oyun oynayan çocuk548 |
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ların fotoğrafını göstererek) daha şanslı oluyorlar “ diye cevaplamıştır. Başka bir çocuk ise
“çalışmalılar çünkü insanları koruyorlar, bizim evimiz yıkıldığında tamir ediyorlar” cevabı
vermişlerdir. Çocuklardan alınan cevaplara bakıldığında çocuklar bir işte çalışmalı sorusunu gördükleri fotoğraflarla ilişkilendirmişler ve fotoğrafların kendilerine anlattıklarına
göre cevap vermişlerdir. Çocuklar çalışmamalı diyen çocukların cevaplarına bakıldığında
ise bir çocuk başkaları tarafından çalıştırıldığını belirten; “bir işte çalışmamalı aslında çünkü onlara iş veriyor, başkaları gel keyfim gel yapıyor” cevabı vermiştir. Bir başka çocuk ise;
elini kesebilir, ağır şeyler taşıyorlar, kötü şeyler yapıyorlar çünkü demiştir.
Araştırma grubuna sorulan “Bir işte çalışıp para kazanmak mı istersin yoksa okula
gidip oyun oynamak mı istersin?” Sorusuna ise 20 çocuk para kazanmayı 10 çocuk ise
oyun oynamayı tercih ettiklerini söylemişlerdir. Çocukların verdikleri ifadelere bakıldığında “işte çalışmak isterim, para kazanmak isterim, aç kalmayayım” diye cevap veren bir
çocuğa neden para kazanmak istersin sorusu ayrıca sorulmuş; para kazanmayı çok seviyorum çünkü annem bana oyuncak alıyor cevabı vermiştir. Bunun üzerine tekrardan sen mi
para kazanıyorsun yoksa annen mi sorusu sorulduğunda ise annem cevabını vermiştir. Bunun dışında “çocukların cevaplarında biraz oyun oynamak biraz çalışmak isterim, her şeyi
alabilmek için çalışmak isterim, çalışmak isterim çünkü kaslarım çıkar” ifadelerine rastlanılmıştır.
Tartışma
Literatüre bakıldığında; ekonomik yönden dezavantajlı çocukların; çalışan çocuklar,
yoksulluk ve çocukların ekonomik sıkıntıya yönelik algıları ile ilgili çalışmaların yapıldığı görülmüştür (Roker, 1998; Ridge,2002 ve 2007). Bu çalışma ise çalışan çocukları; dışarıdan görebilen yani ekonomik yönden dezavantajlı olmayan akranları üzerinden yapılmıştır. Çalışan çocukların içinde bulundukları durumu inceleyen, onların deneyimlerini
konu alan birçok araştırma vardır. Oysaki bu araştırmalar kadar toplumu oluşturan tüm
bireylerin çalışan çocuklarla ilgili bir sosyal farkındalığın oluşmasını hedefleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.
Araştırmaya katılan çocukların; bir işte çalışan çocuklar hakkında kendi deneyimleri
ve yaşantıları yoluyla bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Araştırmaya oyun oynayan çocukların fotoğraflarıyla başlayarak en iyi bildiklerine dikkat çekmek çocuk merkezli araştırmalarda önemlidir. Bu araştırmada da ilk başta fotoğraflar yoluyla oyun oynayan çocuklar üzerine dikkat çekilip “ Burada oyun oynayan çocuk fotoğrafı var mı ?”sorusuyla
çalışan çocuklarla aradaki farkı daha iyi görmelerine ve oyun oynayan çocuklarla çalışan
çocukları ayırt etmeye neden olmuştur. Çocukların oyun oynayan çocukları gösterdikten
sonra; çalışan çocukların yaptıklarını anlatmaya çalıştıkları görülmüş; kendi yaşam deneyimlerinde çalışan çocukların yaptıkları bir iş ile ilgili bir yaşantıları olmadığı için de zorlandıkları görülmüştür. Oyuna yönelik cevaplarına genel olarak bakıldığında çocukların
büyük bir kısmının çocukların oyun oynamalı cevabı vermesi ve yine çocukların büyük
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bir kısmının oyun oynayan çocukların mutlu olduğunu belirtmesi ve oyun oynayan çocukların yorulmadıklarını aktarmaları, okul öncesi dönemdeki çocukların oyuna yönelik
algısı hakkında ufak bir ipucu vermektedir. Aynı şekilde araştırmaya katılan çocukların
çalışan çocukların neden mutsuz olduklarını belirtmesi, okula gitmediklerini söylemeleri ve kendi algısı üzerinden çalışan çocukların neden çalıştığına yönelik düşünceleri bu
konu hakkındaki bilinen gerçeklerin çocuk tarafından da anlaşılabildiği ve aktarılabildiği
ölçüde ortaya koyulduğu görülmüştür. Tuik (2006) çocuk iş gücü araştırmasında çalışan
çocukların % 31,5’i bir okula devam ederken, % 68,5’i öğrenimine devam etmediğini tespit etmiştir. Okula devam eden 6-17 yaş grubundaki çocukların % 2,2’si ekonomik bir işte
çalışırken, okula devam etmeyen çocukların % 26,3’ü çalışmaktadır. Yine 2006 yılı çocuk
işgücü çalışması sonuçlarına göre, ekonomik işlerde çalışan çocukların çalışma nedenleri incelendiğinde, 6-17 yaş grubundaki çocukların çalışma nedenlerinin başında % 51.1
ile “hane halkı gelirine katkıda bulunmak”, % 17.4 ile “iş öğrenmek, meslek sahibi olmak”
% 12.9 ile “hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak” olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu bilimsel bilgiler ışığında çocukların cevaplarına tekrar baktığımızda çocukların aslında bu sorunun altındaki nedeni tam olarak anlayamasalar da olası sebeplerini doğru olarak kendi algılarıyla ortaya koyduklarını söylemek mümkün olabilir.
Oyuna yönelik algılarından yola çıkılarak sorulan soruda çalışan çocukların oyun oynamadıklarını ve nedenini ifade etmeleri kimlerin oyun oynayabilir düşüncesi hakkında
ipucu vermektedir. Oysaki oyun tüm çocukların hakkıdır ve her çocuk oyun oynamalıdır.
Bu düşünce ile hareket ederek yine çocukların en yakın oldukları oyunla başlayıp çocuk
haklarıyla ilgili çalışılması mümkün olabilir.
Araştırmaya katılan çocuklarla çalışan çocukların neden çalıştıklarına yönelik cevaplarında ekonomik sebeplerle ilgili cevaplar verdiği için para ile ilgili bir ön deneyime sahip oldukları düşünülmüş ve bununla ilgili sorular sorulmuştur. Sorulardan alınan cevaplara genel olarak bakıldığında; çocukların tamamının para kazanmak istemesi çocuklar tarafından günümüzde paranın algılanışı hakkında bilgi sahibi olduklarıyla ilgili ipucu vermiştir. Çalışma grubunda yer alan çocuklar için paranın bir şeylerin alınması için
gerekli olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde işte çalışmanın karşılığında para kazanıldığının farkında oldukları görülmektedir. Çalışma grubundaki çocukların hepsi para kazanmak istediklerini belirtmiş olmaları ve para kazanmak mı istersin yoksa okula gidip oyun
oynamak mı sorusuna çocukların büyük bir bölümünün para kazanmayı çok sevdikleri
oyuna tercih etmeleri düşündürücüdür. Para kazanmak bu dönemdeki çocuklar için okula gidip oyun oynamaktan önemli olması; günümüz dünyasında herkes tarafından bilinen
bu gerçeğin çocuklar tarafından da benzer bir şekilde yansıdığını göstermektedir.
Öneriler
Çocuk işçiliği sosyal toplumdan, eğitime, eğitimden yetişen insan gücüne kadar toplumun gelişmesini etkileyen çok boyutlu bir sorundur. Çocuk işçiliği ve çalışan çocukla550 |
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rın nedenleri ve sonuçları ekonomik anlamda önem teşkil etse de aynı sonuçlar eğitimi de
doğrudan etkilemektedir. Eğitim tüm insanlar içindir ve ne şekilde olursa olsun çocuklar
eğitimden mahrum edilmemelidir. Çalışan çocukların eğitimi kadar onlara en yakın olan
akranların bu konuya sosyal farkındalık geliştirebilmeleri için destek almaları da önemlidir. Bu sosyal farkındalık ile yetişen çocuklar bir yetişkin olduklarında bu konu hakkında
çözüm önerisi geliştirebilir ve ortadan kalmasında aktif bir rol üstlenmesi mümkün olabilir.
Bu yüzden sosyal farkındalık geliştirmeden önce akranların bu konudaki algısı ve düşüncelerini bilmek önemlidir. Bu çalışma okul öncesi dönemdeki çocukların bu konudaki
algısını ve düşüncelerini ortaya koyan ilk çalışma olduğu düşünülmektedir. Çalışma ailelerinde sosyo-ekonomik durumlarını durumunu dikkate alarak farklı yaş gruplarıyla çalışabilir ve daha ayrıntılı görüşmelerle desteklenebilir. Çocuk işçiliği; yoksulluk, ekonomik
sıkıntılara yönelik sorular sorularak da araştırma ilişkilendirilebilinir.
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ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI ÇERÇEVESİNDE DİNÎ VE AHLAKÎ
AÇIDAN KÜRTAJ
Cemal AĞIRMAN

Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi

ÖZET
Normal şartlarda kendi haline bırakıldığında aşılanmış bir yumurta insan olmaya
aday bir canlıdır. Bu canlının yaşama hakkı vardır. Ana-baba da olsa, onu hiç kimsenin
öldürmeye hakkı yoktur. Hayat veren ve yaşatan bizzat Yaratan’ın kendisidir. Hayata son
verme hakkı da O’na aittir. Onun için Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de: “Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmeyiniz…” [İsrâ,17/33] buyurmaktadır.
Ne dinî nasslar/metinler ne de herhangi bir ahlakî öğreti, özellikle vahiyden beslenen
ahlakî öğretiler, keyfi sebeplerle ceninin öldürülmesine cevaz vermemektedir.
Bazı İslam âlimlerinin 120 güne kadar kürtaj yapılabileceği yönündeki içtihatları doğru değildir. Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, din, hamile olmamak için korunmaya/
ön tedbir almaya da cevaz vermektedir.
Bu tebliğde, herhangi bir müdahale ile ceninin yaşamına son verilmesinin bir cinayet
olacağı gerçeğinden hareketle dinî ve ahlakî açıdan kürtaj meselesi ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din, ahlak, kürtaj, cenin, ölüm
Giriş
Bu tebliğde, ana rahminde aşılanmış/döllenmiş bir yumurtanın bir canlı olduğu, kendi
hâline bırakıldığında normal şartlarda bir insan olarak dünyaya geleceği, dolayısıyla herhangi bir müdahale ile yaşamına son verilmesinin bir cinayet olacağı gerçeğinden hareketle dinî ve ahlakî açıdan kürtaj meselesi ele alınmıştır.
Doğru şekli ‘curettage/küretaj’ olup dilimize ‘kürtaj’ olarak geçen ve sözlükte ‘kazımak’ anlamına gelip bu anlamıyla tıbbın birçok alanında kullanılan kürtaj sözcüğü, yaygın kullanımıyla ‘istenmeyen ya da zorunlu durumlarda gebeliğin sonlandırılması’, diğer
bir ifade ile ‘hamilelik süreci tamamlanmadan ceninin anne rahminden ayrılması’ anlamına gelmektedir.
Ceninin ana rahminden ayrılması, değişik şekillerde meydana gelebilir. Bunlar, annenin özel bir ilaç alması, ağır fiziksel bir harekette bulunması, ağır yük kaldırması, özel bir
elektrik yükünün rahme iletilmesi veya doktor tarafından yapılan tıbbî bir operasyon yoYetişkin Bildirileri Kitabı
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luyla olabildiği gibi, dışardan tekme atılması, bir cisimle vurulması gibi şiddetli bir darbe sonucu da olabilir. Bununla beraber, annenin veya dışarıdan herhangi birinin etkisi olmaksızın kendiliğinden de olabilir.
Hayati bir durum söz konusu olmadan bir gebeliğin sonlandırılmasına İslam’ın yaklaşımı olumsuzdur. Bu yaklaşımı biri riskleri, diğeri de insana verilen değer açısından ele
almak mümkündür.
Riskleri açısından İslâm’ın kürtaja olan olumsuz bakışı
Kürtajın anestezi ve işleme bağlı birtakım risklerinin olduğu bilinmektedir. Gebe bir
rahim, gebe olmayan bir rahme göre çok daha yumuşaktır. Bu nedenle işlem esnasında
yapılan dikkatsiz ve sert bir hareket rahmin delinmesine neden olabilir. Bu durumda hastada hayati tehlike yaratacak boyutlara varabilecek riskler doğar.
Kürtajın tüm riskleri gebelik haftası büyüdükçe artar. Kürtaj için yasal sınır 10. haftadır. 10 haftadan büyük gebelikleri sonlandırmak illegal olduğu için genelde hastane şartlarında değil, izbe muayenehanelerde uygulanmaktadır. Bu durum zaten artmış olan risklerin daha da katlanmasına sebep olur. Büyük gebelikler sonlandırılırken hayatını kaybeden pek çok genç kadının haberleri medyada sıkça yer aldığı herkesin malumudur.
Din, riskli olan hiçbir şeye keyfi yönelişlerle asla izin vermez. Kur’ân, “…kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve işlerinizi iyi yapın. Şüphesiz Allah iyi iş yapanları sever.” [Bakara, 2/195] âyetinde bunu açıkça ifade etmektedir.
Operasyonel riskleri açısından tıbben gerekli olan kürtajlarda ceninin 5-6 haftalık olması uygun görülmektedir. Fakat hayatî tehlike gibi sağlık sorunu olmaksızın, büyük addedilen gebelikleri sonlandırmak bir yana, beş haftalık bir cenini öldürme operasyonuna
karar vermek bile tam bir cinayettir.
İnsana verilen değer açısından İslâm’ın kürtaja olan olumsuz bakışı
İnsan Allah’ın yarattığı en mükemmel varlıktır. Allah, yaratıkları içerisinde en yüksek
payeyi de ona vermiş, bütün dünyayı, yeri-göğü emrine ve hizmetine sunmuş, onu kendi adına iş yapan, yeryüzünü imar eden halife yapmıştır1. Fizikî ve ruhî yapısıyla akıllara
hayranlık uyandıracak bir yapıda yaratmış; akleden, yaptığını sorgulayabilen bir yetenek
vermiş, daha da önemlisi onu kendisine muhatap kabul etmiştir.
Bu denli değer verdiği bir varlığa can veren/hayat veren kendisi olduğu gibi o canı
alma hakkını da kendisine ayırmış, hiç kimseye başka birini haksız yere öldürme hakkı
vermemiştir. Savaşı dahi kendilerini öldürmeye, inançlarını yok edip yurtlarından koparmaya gelenlere karşı meşru kılmıştır.2
1) Bk. Bakara 2/30.
2) En’âm, 60/8-9.
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Şayet insanoğlu bir yanlış yapar ve haksız yere hemcinsini öldürmeye kalkarsa onu en
ağır şekilde cezalandıracağını ifade etmektedir. Haksız yere başkasını öldürmekle ilgili
birkaç âyetin mealini dikkatlerinize sunmak istiyorum:
“Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın...” [İsrâ, 17/33]
“Bir müminin diğer bir mümini yanlışlık dışında öldürmesi asla câiz değildir…” [Nisâ, 4/92]
“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona
gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” [Nisâ, 4/93]
“Kim, … (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir
canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur…” [Mâide, 5/32]
İnsan hayatı dokunulmazdır
“…Allah’ın haram/dokunulmaz kıldığı cana haksız yere kıymayın!..” [En’âm, 6/151],
[İsrâ 33] ilâhî buyruğuyla insanın yaşamı koruma altına alınmıştır.
Burada ‘insanı öldürme yasağı’ ifade edilirken ‘nefs’ kelimesinin kullanılması son derece önemli ve dikkat çekicidir. Zira ‘nefs’, ‘can’ demektir ve öldürme yasağında, sadece
canlılık esas alınmıştır. Bu ‘can’, dünyaya gelen yetişkin insanı ifade ettiği gibi, insan olmaya aday aşılanmış yumurtayı da ifade eder. Nitekim aşılanmış bir yumurta normal şartlarda kendi haline bırakıldığında, insan olmaya aday ve aşılandığı andan itibaren yaşam hakkına sahip bir canlıdır. Artık o, bu andan itibaren anne ve baba adayına bir emanettir; onlar da bundan böyle üzerlerine düşeni yapmakla sorumludurlar. Her türlü ihmal ve kasıt
uhrevî cezayı gerektirdiği gibi duruma göre dünyevî cezayı da gerektirebilir.
Hücre olarak ele alındığında aslında yumurta ve sperm de birer canlıdır, fakat aşılanmadıkları sürece tek başlarına insan olma imkân ve ihtimaline sahip değildirler.
Hiçbir anne veya baba çocuğunu öldürme hakkına sahip değildir. Sahibi olmak, onlara çocuklarını öldürme hakkı vermez. Yüce Allah, “Beyinsizlikleri yüzünden, körü körüne çocuklarını öldürenler… mahvolmuşlardır; onlar sapıtmışlardır, zaten doğru yolda da
değillerdi.” [En’âm, 6/140] “Diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna, hangi günah sebebiyle
öldürüldüğü sorulduğunda… insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir.” [Tekvir, 81/89, 14] buyurarak hangi aşamada olursa olsun çocuklarını öldürenleri beyinsizlikle itham
etmekte, sapıttıklarını ve işledikleri bu suça karşılık mahvolacaklarını ifade etmektedir.
Buna mukabil Allah Teâlâ, annenin, çocuğunu dünyaya getirmek için çektiği zahmet
ve sıkıntılarının mükâfatını dünya ve ahirette fazlasıyla alacağını da belirtmektedir: “Biz
insana, ana-babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. ‘(İşte bunun için) önce bana, sonra da
ana-babana şükret’ diye emrettik. Dönüş ancak banadır.” [Lokman, 31/14]
“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir
şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine «öf!» bile
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deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle!” [İsrâ, 17/23] âyetleri, çekilen zahmetlerin karşılıksız kalmayacağını belirtmektedir.
Çünkü zamanı geldiğinde çocuk, anne ve babanın çektiği zahmetlerin bir nevi karşılığı
olarak onlara iyi davranacak, onlara sahip çıkacak, bir evlat olarak üzerine düşeni yapacaktır.
Yukarıdaki âyetlerde emredilen sorumlulukların yerine getirilmesi halinde meydana
gelecek güzel dünyevî yansımaların yanı sıra, evladın yaptığı her hayırlı işten anne babaya uhrevî mükâfat verileceği de Hz. Peygamber’in sözlerinde açıkça ifade edilmektedir.3
Bununla beraber çocuk sevgisi insanoğlu için erişilmez bir mutluluktur, onun verdiği
manevî hazzı başka hiçbir şey verememektedir; dolayısıyla çocuk sevgisi de dünyevî bir
mükâfattır.
Bütün bunlar insan olmaya aday bir ceninin yaşam hakkını tanımaya ve korumaya yeterli sebeplerdir.
Doğum kontrolü câizdir
Çocuk sayısını sınırlandırmak kişisel bir haktır. Buna dinin yaklaşımı da olumsuz değildir. Ancak bunu yapmak isteyenler, cenini öldürerek değil, aşılanmayı engellemek suretiyle yapabileceklerdir. Diğer bir ifade ile doğum kontrolü aşılanma vuku bulduktan sonra
kürtaj yoluyla değil, ancak ve ancak yumurta ile spermin bir araya gelmesini engellemek
suretiyle olacaktır. Dolayısıyla gebeliği engelleyici ön tedbirler câizdir. Zira böylesi bir uygulamaya vahyin ve onun tebliğcisi Hz. Peygamber’in izin verdiğini görmekteyiz. Kutlu
Elçinin yakın arkadaşları, onun döneminde hamileliği engellemek için azil yaptıkları halde bunu yasaklamadığını haber vermektedirler.
Câbir b. Abdullah (r.a.) “Biz Rasûlullah (s.a.v.) zamanında ve Kur’ân inmekte iken azil
yapardık.”4 demektedir.
Diğer bir nakilde; “Biz Rasûlullah (s.a.v.) zamanında azil yapardık. O, bunu bildiği
hâlde bize bunu yasaklamadı.”5 denilmektedir.
Ancak İslâmiyet azil yoluyla yapılan nüfus planlamasının, insan neslini sonlandıracak,
yok edecek şekilde toplumsal bir harekete dönüşmesini de kabul etmemektedir.
Yoksulluk ve benzeri hususlar kürtaja mazeret olamaz
Ana rahmindeki çocuğu yoksulluk, güzelliğin bozulması, yaşlanma, hamilelik sıkıntısı, doğum korkusu, okutamama, iyi bir gelecek hazırlayamama, güzel ahlâk verememe
gibi endişelerle öldürmek, haksız yere cana kıymaktır; böyle bir girişimde bulunmak cinayettir. Aynı zamanda anne-babanın evlât hakkını tanımaması demektir.
3) Müslim, Vasiyet 14; Ebû Dâvûd, Vesâyâ 14; Nesâî, Vesâyâ 8.
4) Buhârî, Nikâh 96; Müslim, Talâk 26-28; Tirmizî, Nikâh 39; İbn Mâce, Nikâh 30.
5) Müslim, Talâk 26-28.
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Kur’ân’ın “…Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz; sizin de onların da rızkını
veren Biziz!..” [En’âm, 6/151] “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı ancak Allah’a aittir…” [Hûd, 11/6] âyetleri, fakirliğin, iyi bakamama veya besleyememe korkusunun, çocuk düşürmek için özür olamayacağını belirtmektedir. Çünkü rızkı veren Allah’tır. İnsana
düşen o rızkın peşine düşmek, onu arayıp bulmaktır. Aslında çocuk sahibi olmak ekonominin canlanması açısından büyük bir önem taşır. Çünkü çocuk sahibi olmak, kişiyi arayışa, yaratıcılığa, üretkenliğe, üretime, çalışmaya sevk eden muharrik bir güçtür.
Ayrıca çocuk aile huzuru için vazgeçilmez bir unsurdur. O Allah’ın bir nimetidir. Anne
ve baba, çocuk sahibi olmakla duyduğu huzuru, mutluluğu başka hiçbir şeyle yakalayamamaktadır. Hayata bir başka sarıldıkları, ona aktardıkları fıtrî sevgi ile birçok zorluğa rahatça göğüs gerdikleri bilinen bir gerçektir. Çocuksuz aileler ise, tam tersi hayata ümitle
bakamamaktadırlar. Bütün bu dinamikleri dikkate almadan hamilelik ve doğum sıkıntılarına benzer hususların kürtaja bir gerekçe olarak sunulması, bir algı eksikliğinden kaynaklandığı açıktır. Bu kabil teşebbüsler, insanın değerini ve anneliğin kutsallığını idrak
edememekten ileri gelir.
Fıkhî açıdan kürtaj
Bazı âlimler, meşru bir özür varsa, örneğin, annenin veya süt emen diğer çocuğun ölümüne sebep olacak kesin bir durum söz konusu ise, uzuvları teşekkül etmeden çocuk aldırmanın câiz olduğunu söylemişlerdir.6 Bunun gerekçesi, dünyaya gelmiş bir çocuğun
veya sorumlulukları olan yetişkin bir birey konumundaki annenin daha henüz dünyaya
gelmemiş bir çocuğa feda edilemeyeceğidir.
Kürtaj, olgusal olarak cenine ruh verildikten önce veya sonra olabilir. Eğer kürtaj cenine ruh verildikten sonra yapılırsa, tüm fakihlerin ittifakıyla kesin olarak haramdır. İster
annenin veya babanın etkisiyle veya doktor müdahalesiyle olsun, isterse dışarıdan birisinin saldırısı veya darbesiyle olsun fark etmez. Çünkü bu, din tarafından korunan ve dokunulmaz olarak ilan edilen hayata yani cana yapılmış bir saldırıdır. Dolayısıyla bu bir cinayettir ve diyet ödemeyi gerektirir.7
“İnsan, anne karnında nutfe [sperma] olarak 40, alaka [embriyo] olarak 40, et parçası
olarak da 40 gün kalır. Bundan sonra ruh verilir”8 hadisini esas alan bazı âlimler, 1 aydan
4 aya (120 gün) kadar, kimileri bir özürden dolayı, kimileri de herhangi bir sebebe bağlı
olmaksızın kürtaj yapılabileceğini söylemişlerdir.9 Bu görüşün sahipleri buradaki ruh ve6) Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. ‘Alîş, Fethu’l-‘Aliyy’il-Mâlik fi’l-Fetavâ ‘alâ Mezhebi’l-İmâm Mâlik,
1217-1299 H, III, 27-28. (samile v3.8)
7) Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. ‘Alîş, Fethu’l-‘Aliyy’il-Mâlik fi’l-Fetavâ ‘alâ Mezhebi’l-İmâm Mâlik,
III, 27-28 (samile v3.8).
8) Buharî, Kader 1.
9) İbn Nuceym, el-Bahru’r-râık, II, 356 (samile v3.8); el-Fetava’l-Hindiyye, V, 356 (samile v3.8); Burhanuddin
İbn Mâza, el-Muhîtu’l-Burhânî, V, 242; İbn Abidîn, Haşiye İbn Abidîn, I, 302; İbnu’l-Humâm, Fethu’l-Kadîr,
VII, 294.
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rilmeyi canlanma olarak kabul ettikleri için büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Hâlbuki cenin daha ilk aşılanma anından itibaren canlıdır. Ayrıca ruh verilmesinden öncesi ve sonrası gibi bir ayırımdan hareketle ‘ceninin ruh verilmesi öncesinde öldürülebileceği’ hükmüne varmak da son derece isabetsizdir. Hadisteki ifadelerden böyle bir sonucun çıkmasının imkânı yoktur. Dolayısıyla bu görüşün dînî ve ahlâkî bir dayanağı olmadığı gibi, aklî
ve bilimsel bir izahı da yoktur. Nitekim döllenme gerçekleştikten sonra, bir özür olmaksızın kürtaj yapmanın câiz olmadığını söyleyen âlimler de mevcuttur.10
Malikîlere göre, döllenme olduktan sonra, kırk günden önce de olsa cenini aldırmak
ya da düşürmek câiz değildir.11 Şâfiîler ve özellikle Gazâlî de aynı görüştedir.12
Yaşam hakkının dokunulmazlığı açısından bakıldığında yasalar kürtaja izin
verebilir mi?
Ülkemizde gebeliğin sonlandırılması amacı ile yapılan kürtajlar yasa ile tanımlanmış
ve sınırlandırılmıştır. Buna göre 18 yaşından büyük ve evli olan kadınlar hem kendi hem
de eşlerinin rızâsı ile kürtaj olabilirler. Evli olmayan kadınlarda eş rızâsı aranmaz. 18 yaşından küçük kişiler ise ancak veli veya vâsilerinin onayı ile kürtaj olabilirler.
Günümüzde çocuk aldırmayı kimileri “reşit kadınlarımıza tanınmış yasal ve çağdaş
bir hak” olarak görürler. Ülkemizde mevcut yasalar 10. haftaya kadar sebepsiz, 10. haftadan sonra tıbbî bir gerekçe ile çocuk aldırmaya izin vermektedir.13
İslâm Dîni böyle bir hakkı cana saldırı olarak kabul etmektedir. Anne rahminde aşılandığı andan itibaren insan olmaya aday olan bir canı, keyfi olarak öldürmenin kanunu
olmaz. Buna izin veren bir yasa hukukî değildir. Meşru olmayan, haksız ve keyfi bir öldürme de zaten hukukî olamaz. Böyle bir hak iddiasında bulunmak ilâhî iradeye müdahale olarak kabul edilmektedir.
Unutmamak gerekir ki yaşam hakkı insana Allah tarafından verilen bir haktır. İnsan
canlılık vasfı kazandığı andan itibaren bu hakka sahip olur. Dolayısıyla ölümle sonuçlanacak ciddi bir sağlık sorunu dışında gerekçesi ne olursa olsun aşılanmış bir yumurtanın
yaşamına son vermek asla câiz değildir.
Sonuç
Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür: Ana rahmindeki cenin aşılandığı andan
itibaren insan olmaya aday bir canlıdır. Hayatî bir durum söz konusu olmaksızın onu öldürmek yetişkin bir insanı öldürmekle eş değerdir. Bir evladınızın dokuz aylık bir uyku10) Ebû Abdillah Muhammed b. Yusuf el-Abderî, et-Tâc ve’l-İklîl, XII, 125.
11) Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. ‘Alîş, Fethu’l-‘Aliyy’il-Mâlik fi’l-Fetavâ ‘alâ Mezhebi’l-İmâm Mâlik,
III, 27-28 (samile v3.8).
12) Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. ‘Alîş, Fethu’l-‘Aliyy’il-Mâlik fi’l-Fetavâ ‘alâ Mezhebi’l-İmâm Mâlik,
III, 27-28; Gazalî, ihyâ, II/52-53.
13) http://www.mumcu.com/html/article.php?sid=85
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ya daldığını ya da dokuz ayın sonunda ancak kavuşabileceğiniz uzak bir yerde bir bakıcıya emanet edildiğini düşünün, ona sadece dokuz ay sonra kavuşacak olmanız, onu bir
evlât olarak bağrınıza basmanıza bir engel teşkil eder mi? Veya ona dokuz ay sonra ulaşmanız onu öldürmek için bir gerekçe olabilir mi? Kürtajın vahametini anlayabilmek için,
aşılanmış bir yumurtayı, dokuz ay sonra karşınıza çıkıp size gülümseyecek bir evlâdınız
olarak düşünmeniz kâfidir!
Çocuk sayısını sınırlandırmak için kürtaja teşebbüs edenler nasıl bir cinayet işlediklerini ve Tanrının huzuruna bir câni olarak çıkacaklarını, Tanrı’nın da onlara o masum çocuğu hangi suçtan dolayı öldürdüklerini soracağını bilmelidirler.
İslâm âlimleri, geçmişte, hamileliğin 120. gününden önce mazeretsiz bir şekilde kürtaj
yapılabileceği yönünde verdikleri hükümde yanılmışlardır. Mevcut nasslar böyle bir hüküm vermeye müsait değildir. Bunun en güçlü delili de aşılanma öncesi tedbir alınabileceğine müsaade edilmesidir.
Yaşam hakkı insan olma yolunda canlılık vasfı kazanıldığı andan itibaren başlar. Bu
hakkı veren ve insanın canını dokunulmaz kılan, koruma altına alan Allah’tır. Onun için
adam öldürmeyi en büyük günahlar arasında saymıştır.
Hiçbir otorite canı öldürme yasağını ihlâl edemez. Can alma cana denk bir mazeret olmadıkça meşru kabul edilemez. Basit bir empati ile söylemek gerekirse bizlere de kürtaj
uygulanmış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdik. Hepiniz çok değerlisiniz ve bu topluma belki de hayatî yararlar sağlamaktasınız. Keyfi bir kararla ve basit sebeplerle hiç kimse bunları heba edemez. Saygılarımla…
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İSLAM HUKUKUNA GÖRE
BULUNMUŞ ÇOCUĞUN (LAKÎT) TEMEL HAKLARI
Saffet KÖSE

Prof. Dr.,
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku
Anabilim Dalı

ÖZET
İslam’ın merhamet boyutunun yansıdığı en önemli varlıklardan birisi çocuktur. Çocuk, masumdur. Suçsuz, borçsuz ve hür olarak doğar. Bir Müslüman açısından çocuğa
sevgi, şefkat ve hürmet gösterilmesi için onun meşru bir ilişkiden doğup doğmadığına bakılmaz. Anne-babasının kim olup olmadığı esas alınmaz. Ailesinin hangi dinden olduğu
araştırılarak karar verilmez. Aile efradının herhangi bir suçtan hüküm giymiş olup olmadığı göz önünde bulundurulmaz. Buna göre bir çocuk hangi saikle bir tarafa atılmış olursa olsun o korunmayı, sevgiyi, şefkati sırf çocuk ve insan olduğu için hak eder. Dolayısıyla öncelikle onu bulanın sonra da ilgili kişi ya da kurumların ona esirgeyici biçimde davranması hem bir insanlık görevi hem de dini bir vecibedir. İşte bu yazıda İslam’ın bulunmuş çocuklar için belirlediği temel haklar daha doğru ifadeyle ona karşı vazifeler öz biçimde ele alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, lakît, menbûz, çocuk hakkı.
Giriş: Bulunmuş çocuğun (lakît) tanımlanması
İnsan hayatının korunması, insanın temel haklarının güvence altında bulunması ve bu
amaca hizmet eden tedbirlerin alınması insanî bir vazife olduğu kadar dinin de gereğidir.
Kur’ân’da bir kimsenin hayatını kurtarmanın bütün insanları kurtarma, bir kimseye hayat
vermenin bütün insanlığı yaşatma derecesinde övgüye değer bir davranış olduğu belirtilmiş (Mâide 5/32) ve İslâm’ın temel öğretisinde insan yeryüzündeki en değerli varlık, insan hayatının korunması da dinlerin gönderiliş amaçlarından ve hukuk düzeninin temel
ilkelerinden biri olarak görülmüştür. Çeşitli sebeplerle ebeveyni tarafından terk edilmiş
veya kaybolmuş çocukların mümkünse ebeveyninin bulunması, değilse güvenli bir usulde onların himaye altına alınıp topluma kazandırılması konusunun İslâm muhitinde dinî
ve ahlâkî bir ödev olarak algılanıp bu konuda hukuk teorisi oluşturulması ve bu kimseleri
korumaya yönelik bir dizi kuralın geliştirilmesi böyle bir anlayışın ürünüdür. Konu klasik
fıkıh literatüründe genellikle bağımsız bir bölüm (kitap) halinde “lakît” veya “menbûz”
başlığı altında, bazan da “lukata” bahsinin alt konusu olarak ele alınır.
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Sözlükte lakît, “bulmak, bir şeyi yerden kaldırıp almak, görüntü almak, kuşun yerden
yem toplaması” anlamındaki lakt kökünden türemiştir ve “bulunmuş şey” anlamına gelmektedir. Bazı fıkıh kitaplarında lakît yerine menbûz kelimesi de kullanılmaktadır. Bu kelime de “atılmış, terk edilmiş” manasına gelmektedir. Birinci kelime çocuğu alma anlamını ön plana çıkarırken atılmış halde bulunan bir çocuğun insan fıtratının bir gereği olarak
o halde bırakılamayacağı ve çoğu kere alınacağını (Kâsânî, VI, 197), bu yönüyle de alanı;
ikincisi ise terk edilmişlik yönünü dolayısıyla çocuğu atıp kaçanı merkeze almıştır.
Fıkıh ıstılahında genel anlamda “terk edilmiş ya da kaybolmuş olup başkası tarafından
bulunan ve anne babası bilinmeyen çocuk” anlamına gelen lakîtin tanımında bazı ayrıntılar da dikkat çekmektedir. “Terkedilmiş halde bulunup alınan çocuk” (Kâsânî, VI, 197),
“himâye edeni bulunmayan bulunmuş çocuk” (Nevevî, IV, 484), “ebeveyni veya köleliği bilinmeyen küçük çocuk” (İbn Rassâ‘, s. 612), “ailesinin fakirlik korkusuyla yahut zina
suçlamasından kurtulmak için terkettiği canlı çocuk” (Timurtâşî, IV, 269), “nesebi ve köleliği bilinmeyen, yolda bırakılmış veya kaybolmuş gayr-i mümeyyiz küçük” (Haccâvî, IV,
405) gibi ifadeler tanımlarda yer alır.
Tanımlardan bir kısmı kaybolmuş yahut terk edilmiş bir kimsenin hangi şartlarda
lakît ahkâmına tâbi olacağını belirlemeye çalıştığı için ayrıntılıdır. Hanefîlerle Mâlikîler,
doğumdan itibaren dört beş yaşına kadarki çocukları bu kapsamda görürken Şâfiîlerle
Hanbelîlerin çoğunluğu, gözetilmeye ihtiyaçları bulunduğundan dolayı mümeyyiz küçükle akıl hastasını da buna dâhil etmişlerdir. Gayr-ı mümeyyiz çocuk henüz iyi ile kötüyü, faydalı ile zararlıyı ayıramayacak derecede küçük yaşta bulunan doğumla 7 yaş arasındaki çocuğu ifade eder. Yapılan tanımlardan gerek kaybolmuş gerekse ebeveyni tarafından terk edilmiş çocukların lakît hükmünü alacağı anlaşılmaktaysa da burada esasen
ebeveyni bilinmeyen ve halin delâletinden terk edildiği anlaşılan çocuklar ve onların himaye altına alınması söz konusudur.
Hemen her dönemde ve toplumda aktüel değerini koruyan bu konuda klasik fıkıh
doktrininde geliştirilen hükümler, bir yönüyle fakihlerin içinde bulundukları dönemin
şartlarını ve tecrübî birikimlerini yansıtsa da neticede toplumdaki kimsesiz çocuklara sahip çıkılmasını ve onların korunmasını amaçlayan tedbir ve öneriler niteliğindedir. Toplumsal yapıdaki değişmelere paralel olarak bu konuda kurumsal önlemler alınıp yasal düzenlemelere gidilmesi de bu tecrübenin yeni safhalarını teşkil eder.
Lakît ya da menbûz denilen bulunmuş çocuk kendi başına ayakta kalabilecek bir
imkâna sahip olmadığından himayeye muhtaç demektir. Korunması ve gözetilmesi gerekir. Bu hususta sorumluluk ve görev ilke olarak devlet reisine aittir. Hz. Peygamber’in
(s.a.s.) “Velisi olmayanın velisi hükümdardır.” hadisi (Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 19; Tirmizî,
“Nikâh”, 15; İbn Mâce, “Nikâh”, 15) bu konunun delilidir. Bulan kimse ancak hâkimin karar vermesi halinde lakîtin velayetini üstlenebilir. Hatta lakîti bulan, onu bakım ve gözetimine almaya diğer kimselere göre daha çok hak sahibidir. Ancak çocuğun nesebini üzerine geçirerek evlât edinmesi caiz olmaz. İslam bunu yasaklamıştır (Ahzâb, 33/4-5). BuYetişkin Bildirileri Kitabı
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rada amaç, kimsesiz olan bu çocuğun haklarının korunması ve topluma kazandırılması
olduğundan bulan kimsenin çocuğa bakıp onu gözetecek ve yetiştirecek ehliyette olması
gerekir. Değilse ondan alınıp ehil olan bir başkasına verilir. Meselâ fakihlerce küçük, akıl
hastası, sefih (mali tasarrufları konusunda dengesiz, savurgan), fâsık (günahkâr) ve yoksul, lakîti himayesine almaya ehil görülmez. Bununla amaçlanan, himayesine alan kişi tarafından çocuğun ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanabilmesi, bedensel ya da manevi
şiddet veya suiistimale, ihmale maruz bırakılmaması, her türlü istismar ve kötü muamelenin önüne geçilmesi için tedbirli davranma sorumluluğudur.
İslam hukukunda bulunan çocukla ilgili hükümler dikkatle incelendiğinde onun hakları hususunda oldukça hassas davranıldığı görülmektedir. Mesela lakîtin bulunduğu bölgeden başka bir yere götürülmesinin hangi durumda caiz olacağına dair özellikle Şâfiî
ve Hanbelî mezheplerindeki tartışmalar ve kısıtlayıcı hükümler, gerek çocuğun bulunduğu mahalden uzağa götürülmeyip nesebinin ve ailesinin ortaya çıkmasına imkân hazırlamayı gerekse şehirde bulunan çocuğun köye ve günlük hayat standardı daha düşük bir
yere götürülmesinde veya uzak bir bölgeye götürülüp köleleştirilmesinin kolaylaşmasında
olduğu gibi çocuğun hak kaybına uğramasını önlemeyi amaçlamaktadır.
İslam hukuk kaynaklarından hareketle bulunmuş çocuğun haklarına geçmeden önce
şu hususa da işaret etmeliyiz. Hak ve vazife karşılıklıdır. Bir haktan bahsediyorsak ona
karşı vazifeli olan, onun sorumluluğunu taşıyan birilerinin var olduğunu da ifade etmiş
oluyoruz. Dolayısıyla aslında biz bulunmuş olan çocuğun hakkını kendisine anlatıyor değiliz. Zira o bunu kavrayacak olgunlukta olmadığı gibi koruyacak güçte de değildir. Esasen onun haklarını gündeme getirerek sorumluların vazifesine vurguda bulunmuş oluyoruz. İslam hukukunun farkı da budur. Modern haklar teorisinin aksine İslam hukukunda
haktan önce vazife bilinci öne çıkarılmaktadır. Hakkı güçlendiren temel dinamik de bu
duyarlılıktır. Zira vazifenin ifası doğrudan hakka saygının bir ifadesidir. Bu sebeple İslami
kaynaklarda haktan bahsedildiğinde bile onun sahibine değil sorumlusuna hitap esastır.
Bu anlayış, hak sahibini sorumlusunun insafına terk ettiği anlamına da gelmemektedir.
Elbette bu hususta gerekli tedbirler de vardır. Din-ahlak ve hukuk bütünlüğü çerçevesinde bu konuda boşluk bırakılmamaktadır. Buna göre bu haklara saygısızlık bir başka ifadeyle vazifenin ihmali mesela bir çocuğun her ne sebeple olursa olsun bir kenara atılması, terk edilmiş ise gören tarafından kendi haline bırakılması İslam açısından bakıldığında
dinen günah, ahlâken ayıp ve hukuken suçtur. Günahın karşılığı Allâh’a aittir. Ahlâka aykırı davranışların müeyyidesi toplum vicdanının isyanıdır. Bu da en hafif şekliyle o toplumda kınanmak, dışlanmak ve saygı görmemektir. Kanunen cezanın tespiti ise belli ilkeler doğrultusunda yasama organının takdirindedir.
Bu çerçeveyi çizdikten sonra şimdi ana hatlarıyla bulunmuş olan çocuğun haklarını
bir başka ifadeyle ona karşı görevleri ele alabiliriz. Ama bundan önce şu genel esası tekrar
vurgulayalım ki çocuğa ait bütün tasarruflar onun maslahatını esas almak durumundadır.
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1-Yaşam hakkı
Hayat/yaşam hakkına saygı, vücut bütünlüğünün korunması diğer hakların kendisine
bağlı olduğu en esaslı insan hakkıdır. Dolayısıyla bulunan çocuk için en temel ve öncelikli hak hayati tehlike içinde bulunduğu için terk edildiği yerden alınıp (iltikât) güvenli bir
mekâna yerleştirilmesidir. Bir insan için meşru yoldan yani nikâhın tanıdığı imkânla meydana gelen cinsel birleşme sonucu dünyaya gelmiş olması elbette önemlidir. Bununla birlikte bazı klasik İslam hukuku kaynaklarında evlilik dışı (zina) çocukların bu utancı gizlemek
amacıyla tenha bir yere bırakılmış olma özelliğine vurgu yapılması münasebetiyle söylemek
gerekirse bulunan çocuğun gayr-ı meşru yoldan yani zina mahsulü olarak dünyaya gelmiş
olması yaşam hakkının engellenmesi gibi bir sonuç doğurmaz. Bu durum ne onu terk eden
annesi için ne de görüp terk eden için bir mazeret olabilir. İnsan, dünyaya geliş biçimi, ülkesi, bölgesi, rengi, ırkı, cinsiyeti, dili, kökeni vb. farklılıklarına bakılmaksızın sadece insan
olduğu için saygındır ve dokunulmaz (muhterem) bir özelliğe sahiptir. Yani insan şerefini,
insan olmaktan alır (İsrâ’, 17/70). Dolayısıyla her ne sebeple olursa olsun bir çocuğun ölüme maruz kalacak şekilde sokağa atılması yaşam hakkına bir saygısızlıktır. Özellikle bunun
altının çizilmesi gerekir. İkinci olarak kaybolmuş veya terk edilmiş halde bulunan bir çocuğun içinde bulunduğu durumdan kurtarılması dini olduğu kadar bir insanlık görevidir de.
Böyle bir çocuğu gören ve bulanın onu kurtarmaması bir başka ifadeyle kendi haline terk
ederek ölüme maruz bırakması bir vazifenin ihmali dolayısıyla yine bir hak ihlalidir. Onu
almak, Kur’ân’ın iyilik üzerinde yardımlaşmaya ve hayat kurtarmaya (Mâide 5/29, 32) dair
emrinin kapsamına giren kifâî, yani bir kısım insanlar tarafından yerine getirildiğinde diğerlerinden sorumluluğun kalktığı dinî bir ödevdir. Bu, onlardan herhangi birisinin himaye
etmek üzere alması durumunda diğerlerinden sorumluluğun düşeceğini ifade eder. Çocuk
hayatî tehlike içinde olup da ona sahip çıkacak başka kimse bulunmadığında ise onu gören
açısından bu görev farz-ı ayn’a dönüşür. Yani dini ve hukuki olarak ona ait zorunlu bir görev haline gelir. Bu konuda İslam hukukçuları arasında görüş birliği vardır.
2-Zaruri ihtiyaçlarının karşılanması (iâşe-ibâte-tedâvî)
Hayatın devamı ve gelişim için zaruri olan beslenme (yiyecek-içecek) ve barınma için
gerekli ihtiyaç maddelerinin (nafaka) sağlanması, giysisinin temini, bulunan çocuğun
hakkıdır. Bunun yanında sağlığının korunması, bedensel ya da ruhsal hastalık durumunda tedavi imkânlarının sağlanması da onun tabii hakkıdır. Yaşam hakkının temini, bedensel ve zihinsel gelişim bu tür zaruri ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır.
İslam hukuku açısından bakıldığında bahse konu giderler öncelikle kendisine ait özel
malından yoksa kendilerine ayrılmış fonlardan ya da bu tür çocuklara tahsis edilmiş vakıflardan veya bu tür ihtiyaçlar için yapılan vasiyetlerden, böyle imkânlar yoksa devlet hazinesinden (beytülmâl) karşılanır. Özel ve tüzel kişiliklerce karşılanacak olan ihtiyaç maddelerinde ana düşünce çocuğun maslahatıdır/yararıdır.
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Çocuğu bulan kimse, hâkimden izin alarak bulûğ sonrası geri istemek üzere kendi malından harcama yapabilir. Böyle bir izin alınmazsa yapılan harcama çocuk lehine teberru sayılır.
3-Mâmelekinin korunması
İslam hukukçuları, bulunan çocuğun üzerinde ve çevresindeki malların ya da ona aidiyetinde şüphe bulunmayan mali varlıklarının kendi mülkü olduğu hususunda görüş birliği içindedir. Bütün dinlerin ortak hükümlerinden olan malın korunması ya da bir başka ifadeyle mal emniyetinin sağlanması, bulunan çocuğun malları için de geçerlidir. İhtiyaçlarının kendi malından karşılanmasına karar verilmesi halinde vasîsinin israf ve savurganlık derecesinde tasarrufta bulunmasının yasaklanması hem aynı ilkenin bir gereği
hem de yetkinin süiistimalinin engellenmesine dönük bir tedbirdir.
Çocuk tam bir iktisap ehliyetine sahiptir. Ailesi bulunamadığı için şahsi ve mali işlerini düzenlemek üzere tayin edilen veli ya da vasînin tasarrufları onun menfaatini koruyucu nitelik taşıması şartıyla geçerlilik arz eder. Buna göre bu çocuğun sırf menfaatine olan
işlemler geçerlidir. Kendisine yapılan vasiyetler, bağışlar, vakıfta lehtarlık gibi onun maslahatına olanlar veli veya vasisi izin vermese de ona ait bir varlık olarak geçerlilik kazanır.
Ama malından yapılacak buna benzer tasarruflar mal varlığını azaltması sebebiyle yine
velisi izin verse de geçersizdir. Çünkü bunlar sırf zararınadır.
4-Nesebinin sübûtu
Lakitle ilgili meseleler arasında belki de en önemli olanı nesebidir. Çünkü nesebin evlenme manileri, miras gibi hassas konularda çok önemli bir etkisi vardır.
Lakitin ebeveyni bilinmediğinden kural olarak nesebi de yoktur. Baba olabilecek yaşta bir Müslüman onun kendi çocuğu olduğunu ileri sürdüğünde Hanefîler, lakîtin nesep
sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla normal ispat hukuku kurallarını işletmeksizin bu
mücerret iddiayı çocuğu ona verebilmek için yeterli görürler. Genel kural iddianın bir delille ispatını gerektirmekteyse de çocuğu himayede ehliyetsizliği sabit olmadığı sürece iddia sahibinin ikrarının esas alınması çocuk için salt yarar içerdiği ve başka bir şahsa zarar da söz konusu olmadığı için Hanefîler kuraldan istisna yoluyla (istihsân) böyle bir neticeye varmışlardır (Kâsânî, VI, 199). Hanefîler’in bu görüşüne Şafiî ve Hanbelîler de katılır. İddia sahibinin zimmî (Müslüman ülkesinde yaşayan gayr-i Müslim vatandaş) olması halinde ise durum kısmen farklıdır. Zımmî iddiasını delille ispat ederse nesebi lehine
tescil edildiği gibi çocuk da kendisine verilir. Mücerret iddia sahibi ise sadece nesep hakkı doğar ve çocuğun kural olarak Müslüman olduğuna hükmedilerek zımmîye çocuğu yetiştirme (hidâne) hakkı verilmez. Mâlikî fakihleri ilke olarak lakitin nesebinin delille ispatından yanadır. Birden fazla kimse nesep iddiasında bulunduğunda fakihlerin genel görüşü, müslüman-zımmî ayırımı yapılmaksızın normal ispat hukuku kurallarını işletmek566 |
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tir. Şafiî ve Hanbelîler, nesep tespitinde fiziksel özelliklere bakarak tespitte bulunma usulü olan “kıyâfe” gibi özel tekniklerden de yararlanılması taraftarıdır. Hanefîler, nesep iddiasında bulunanların delillerinin eşitliği halinde çocuk için daha yararlı olacağını düşündüklerinden Müslümana veya hür kimseye öncelik verirler. Bir kadının lakîtin kendi çocuğu olduğunu iddia etmesi halinde ise nesep kocasına bağlanacağı ve onun hukukunu da
ilgilendirdiği için kural olarak bu iddiasını delille ispatı istenir.
Günümüzün teknolojik gelişmelerinin sağladığı imkânlardan yararlanarak nesep iddiasının ispatı ya da nesebi reddedenin inkârının doğruluğunun tespiti yoluna gitmede
herhangi bir engel yoktur. Çünkü; DNA testi bazı İslam hukukçularının nesebin tespitinde yararlanılabilecek yöntemler arasında saydığı kıyâfe’ye göre daha sağlıklı bir yol olarak gözükmektedir.
5-Özgürlüğü
İnsanda asıl olan hürriyettir. İnsanlar hür olan Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Havvâ’nın (a.s.)
çocuklarıdır. İslâm inancına göre insan borçsuz, suçsuz ve hür olarak doğar. Dolayısıyla
kölelik arızî yani sonradan kazanılan bir özelliktir. Arızi durumlarla ilgili iddialar ispata
muhtaçtır. Aksi halde asıl ile amel etmek gerekir. Buna göre köleliğin yaygın olduğu dönemlerde aksi ispat edilmedikçe bulunan çocuklar özgür sayılmışlardır.
Kölelik, İslâm’ın getirdiği bir kurum değildir. İslam, geldiği dönemde yaygınlaşmış olarak kucağında bulduğu kölelik kurumuna karşı tavır almış; ancak sosyolojik ve psikolojik
şartların etkisiyle bir anda ortadan kaldırma imkânı olmadığından önce köle-cariyelerin
durumunu düzeltmiş, bir insan olarak onların değerine vurguda bulunmuş, insan onuruna
yakışmayan statüsü sebebiyle kölelikle mücadeleyi zamana yaymıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de köleyi özgürlüğüne kavuşturma (âzâd) birçok kefarette seçenek olarak belirlenmiş (Nisâ’, 4/92;
Maide, 5/89; Mücâdele, 58/3) ayrıca bir ibadet olarak da teşvik edilmiştir (Beled, 90/13).
6-Sevgi ve şefkat ortamının oluşturulması (anne boşluğunun doldurulması)
Bir çocuğun en temel ihtiyacı sevgi ve şefkattir. Sevgi gönlün eylemidir. Onu tanımlamak belki de imkânsız denecek ölçüde zordur. O yaşanır. Yaşandıkça da işlevselliği görülür. Buna göre sevgi; ilişkileri derinleştiren, hayatı yaşanır kılan, mutluluğu sağlayan,
fedakârlığı pekiştiren hepsinden önemlisi seven ile sevileni bütünleştiren bir coşkunun
ifadesidir. Şefkat sevginin daha derin bir boyutudur ve karşılıksız, beklentisiz, saf sevgiyi ifade eder, bu özelliğiyle de ruh ve beden sağlığı açısından en değerli kaynağı oluşturur. Mutluluğu getiren de bu atmosferdir. Çocuk açısından bakıldığında şefkat anneye
özgü bir lütuf ve ona tanınmış bir imtiyazdır. İslâm alimleri, peş peşe, iyilik etmeme en
layık kimdir? şeklinde sorulan soruya Hz. Peygamber’in verdiği cevapta üç kere anne’yi
dördüncüde babayı zikretmesinin (Buhârî, “Edeb”, 2; Müslim, “Birr”, 1, 2; Ebû Dâvûd,
“Edeb”, 120; Tirmizî, “Birr”, 1; İbn Mâce, “Edeb”, 1) sebeplerinden birisi olarak baba ile
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mukayese edildiğinde annenin hem şefkat ve sevgisinin hem de çocuğuna olan bağlılığının daha çok olduğunu tespit etmişlerdir (İbn Atıyye, IV, 348-349; Zehebî, s. 45; İbn Hacer el-Heytemî, II, 130-131; Ahmed Davudoğlu, X, 481). Gerçekten anne şefkati çocuğa
özel bir kaynaktır. En vahşi hayvanlarda bile bu duygunun mevcudiyeti anne-çocuk/yavru arasındaki ilişkinin ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Modern psikiyatrinin çocuk için anne kucağının yerini doldurabilen herhangi bir alternatifinin bulunmadığı, en temel depresyon sebeplerinden birisi olarak çocuğun anne kucağından mahrumiyeti olduğu yönündeki tespiti de bu açıdan manidardır. Boşanma veya diğer bir yolla aile birliğinin sona ermesi halinde yedi yaşına gelinceye kadar çocuğun annede kalacağı (hidâne) hususunda İslam hukukçularının görüş birliği içinde bulunmaları da bu açıdan anlamlıdır. Hz. Peygamber döneminde bir kadının Resûl-i Ekrem’e gelip, “Ey Allah’ın
elçisi! Şu oğluma karnım yuva, göğsüm pınar, kucağım kundak olmuştur. Şimdi ise babası
beni boşamıştır ve çocuğu benden çekip almak istemektedir.” diyerek müracaatta bulunması üzerine Rasûlullah’ın, “Sen evlenmedikçe çocuk üzerinde daha çok hak sahibisin.”
cevabını vermesi bu gerçekliğin nebevî ifadesidir (Ebû Dâvûd, “Talâk”, 35; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 182; Şevkânî, VI, 369-370; Ali Bardakoğlu, XVII, 467-468). Buna benzer bir olay da Hz. Ebû Bekir’in devlet başkanlığı döneminde meydana gelmiş, Hz. Ömer
ile boşadığı karısı Ümmü Âsım arasında çocukları Âsım’ın kimde kalacağı hususunda
anlaşmazlık çıkmış, nihayet Halife Ebû Bekir, Hz. Peygamberin uygulaması istikametinde çocuğun annesiyle birlikte kalmasına karar vermiştir. Hatta bu vesileyle halifenin
Ömer’e: “Annenin kokusu, nefesi, okşaması ve şefkati çocuk için büyüyüp kendi tercihini kullanıncaya kadar senin yanındaki petekli baldan daha hayırlıdır.” dediği rivayet edilir (Zeylaî, III, 266). Özellikle Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) savaşta esir
alınanların hukuki statüye kavuşturulması sırasında anne ile çocuğunun arasını ayıranlara beddua etmiş olması da anne-çocuk ilişkisini anlatan önemli bir husustur (Tirmizî,
“Büyû‘”, 52, “Siyer”, 17; İbn Mâce, “Ticârât”, 46; Dârimî, “Siyer”, 38).
Bütün bunlardan ortaya çıkan sonuç şudur. Bulunmuş olan çocuğun; fiziki, ruhi gelişimi açısından en önemli ihtiyaç olarak belirlenen şefkat ve sevgi ortamının oluşturulması
onun en önemli hakkıdır. Annesinin tespit edilememesi sebebiyle onun bu ihtiyacını karşılamak oldukça zordur. Çünkü öz annenin yerini doldurmak hiçbir zaman mümkün değildir. Ancak bir nebze de olsa annenin yerini alabilecek sıcak bir yuva ortamının oluşturulması bulunmuş çocuğun hakkıdır ve ilgililerin en önemli vazifesidir. İnsan ruhu ve bedeniyle bir bütündür. Bedensel ihtiyaçların karşılanıp rûhî gereksinimlerinin ihmal edilmesi hak kavramıyla örtüşen bir durum olamaz.
7-Eğitim-öğretim hakkı (hayata hazırlanması)
Çocuğun ruhsal ve bedensel gelişimi ile kabiliyeti doğrultusunda eğitimi için gerekli
imkânların sağlanması da onun hakkıdır.
Bulunan çocuğun yaşı ve seviyesiyle mütenasip olarak hayata hazırlanması için kabili568 |
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yeti doğrultusunda eğitime tabi tutulması hem toplumun alacağı hizmet hem de onun istikbali açısından önemli bir görevdir. Allâh sağlıklı olarak dünyaya gelmiş olan her insanı farklı kabiliyetlerle donatmıştır (En‘âm, 6/165; İsrâ’, 17/21; Zuhruf, 43/32). Çocuğun bu
yeteneklerinin geliştirilmesi hem kendisinin bir hakkı hem de toplum yararı açısından bir
zorunluluktur. Esasen eğitimden bahsedilecekse temel hedef budur.
Hizmet çeşitliliği, farklı işlerin beceri ile yapılabilmesi, arz-talep dengesi içinde iş bölümü, hizmet kalitesi açısından bu farklılık son derece önemlidir. Bu tür farklılıkların olması toplumsal dengenin sağlıklı şekilde yürümesi, insanların farklı mesleklerde birbirlerini
istihdam etmeleri, farklı işlerde birbirlerini kullanmaları böylece birbirlerini tamamlayarak desteklemeleri, birlikte yaşamaları, ihtiyaç duydukları şeylere ulaşabilmelerinin teminatıdır (Fahreddin er-Râzî, XXVII, 180; Nasîruddîn et-Tûsî, s.173-175; Ebussuûd, VIII,
46; Mevdûdî, V, 273). Gerçekten toplum içindeki her insanın kabiliyetlerinin, yatkın olduğu işlerin, zevklerinin farklı olduğu bir gerçektir. Bu farklılıklar birer güçtür, ona verilmiş
nimettir ve her insanın diğerine göre bir üstün ciheti vardır ki diğer insanlar buna ihtiyaç
duyar. Aynı özellikler birden fazla kişide bulunabilir ancak bazı kabiliyetler de vardır ki
bunlar ender rastlanacak kadar az olabilir. Eğitimde insanların bu doğrultudaki eğilimleri
ön plana çıkarılır ve geliştirilirse o toplumun ihtiyaç duyacağı elemanlar hem kalite hem
de verim açısından ileri seviyede temin edilmiş, böylece Allah’ın verdiği nimet değerlendirilmiş, potansiyel güç harekete geçirilmiş olur. Her nimetin kendi cinsinden bir şükrünün olduğu dikkate alınırsa bu da, o nimete karşı fiilî bir şükür anlamına gelir. Bu sebeple toplumun bunda sorumluluğu vardır. Toplum Allah’ın diğerlerinden farklı güç verdiği bireye bu kabiliyetini geliştirecek imkânları hazırlamakla yükümlü, o da bunun hakkını vermekle vazifelidir. Bu durum karşılıklı olarak her iki tarafa da büyük bir sorumluluk
yüklemektedir. Tohumun uygun şartları bulduğunda ağaç olup meyve verdiği gibi kabiliyeti doğrultusunda imkân hazırlanmış olanlar da yetişip topluma hizmet etmek zorundadırlar ve başkalarında olmayan ya da ender bulunan özellikleri sebebiyle de artı yükümlülüklerinin farkında olmalıdırlar. Bunu gözeten toplum onun hayırlı sonuçlarını alacaktır.
Bütün bunlar dikkate alındığında bulunan ve himayeye muhtaç olan çocuğun kabiliyetleri doğrultusunda eğitilmesi hem kendisinin hakkı hem de toplumun ihtiyacının giderilmesine bir katkıdır. Bu sebeple bulunmuş olan çocuğa velayet böyle bir eğitimi de kapsamaktadır.
8-Dini
Bulunmuş olan çocuğun dinine gelince, esasen küçük çocuk için dinden söz etmeye
mahal olmasa da bulûğa ermeden ölmesi gibi bazı muhtemel gelişmeler sebebiyle lakîtin
tâbi olacağı dinî ahkâmı belirlemek gerekebilir ya da dini yönünde öğrenmesi gereken hususlar olabilir. Bunun için de fakihlerin çoğunluğu lakîtin bulunduğu ülke veya bölgedeki hâkim dinin esas alınacağını söylerken Hanefîler’den İmam Muhammed (ö.189/805)
ile Mâlikîler’den Eşheb (ö.204/820) bu konuda bulanın dininin esas olacağı görüşündedir.
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Sonuç
Sonuç olarak İslam, insanı Hz. Âdem ve Havvâ’nın çocukları olarak kardeş saymış
(Nisâ’, 4/1), onu sırf insanlığı sebebiyle şerefli ve onurlu bir varlık kabul etmiş (İsrâ’, 17/70)
bütün haklarını da sırf bu temele dayandırarak farklılıkları çatışma değil tanışma ve kaynaşma sebebi kılmıştır (Hucurât, 49/13). Dolayısıyla İslâm açısından bakıldığında kimlik
farkı ya da değişik özellik üstünlük ya da aşağılanma sebebi olamaz. Üstünlüğün ölçüsü
gönülden gelen bir coşkuyla Allâh’ın emir ve yasaklarına uyma konusundaki hassasiyetin
ifadesi olan takvâ’ya bağlıdır (Hucurât, 49/13). Bunu da takdir edecek olan Allâh Te‘âlâ’dır.
Sokağa terk edilip de bulunmuş olan çocuk da insandır ve bulanın kardeşidir, haksızlığa
maruz kalmış bir vaziyette yardım beklemekte, hayata tutunmanın mücadelesini vermektedir. Ona insanca muamele ve insanca bir hayat sürmesi için gerekli imkânların hazırlanması kendisinin bir hakkıdır. Bu konuda ilke olarak sorumluluk devlete aittir. Öncelikle bulan, onu alıp kurtararak yetkili mercilere müracaat ile ilk vazifesini yapmakla yükümlüdür. Devlet ise ilgili kurumları aracılığıyla onun haklarını korumak zorundadır. Bu
dini, ahlaki ve hukuki bir zorunluluktur.
İslâm hukukçuları Kur’ân ve Sünnet’in öngördüğü ilkeler doğrultusunda kendi dönemlerinin şartlarıyla mütenasip olarak hakların yüceltildiği bu gün dahi oldukça ileri sayılabilecek seviyede, bulunmuş çocuklar için bir haklar manzumesi öngörmüşlerdir.
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