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Konu Önerileri
Almanya’nın on yılı aşkın süredir
göçmenler dışında tartışacak başka konuları yok muydu? Ya da medyada, siyasi “talkshow”larda bu konular farklı
tarzda, yapıcı bir bakış açısıyla ele alınamaz mıydı? Farklı resimler gösterilemez miydi? Tarihsel karşılaştırmalar
yapılamaz mıydı? Alışıldık konuşmacılar dışında bu toplumu temsil eden başka kimseler yok muydu? 80 milyon nüfuslu bir ülkenin savaş, küresel kriz,
göç, entegrasyon, radikal İslam, mülteciler gibi iç ve dış politika tartışmaları
olmasaydı, harkulade bir federal cumhuriyette mi yaşıyor olurduk?

Prof. Dr. Enrique Rodrigues-Moura
Bamberg Üniversitesi

Estado Novo

Fado, Fátima, Futbol

Medya aracılığıyla aktarılan gündem
hangi konuları gölgede bırakıyor? Bu
konular bir toplumun en canalıcı sosyal ve siyasal sorunlarını içinde barındırıyor olabilir mi? Gündem dışındakiler nasıl gündeme taşınabilir?
Bu sayıda yayınladığımız “Alman
Medyasına Konu Önerileri” başlıklı bölüm bu sorular için bir platform sunacak ve gelecek sayılarda da bölümün yayınına devam edilecek.
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Prof. Dr. A. Ülkü AZRAK

Uluslararası hak kavramının içeriğinin belirlenebilmesi için önce uluslararası sözcüğüyle neyin kastedildiğinin etraflıca anlatılması gerekir. Bu sözcük hukuk ve siyaset bilimi dallarından kaynaklanan bir kavramı ifade etmekte kullanılmaktadır. Daha ayrıntılı biçimde
anlatmak gerekirse, hukuk biliminin konusu olarak Devletler Hukuku ve Siyaset
Biliminin konusu olarak da Uluslararası
Politika kavramlarını içermektedir.
Bu kısa çalışmanın başlığında yer
alan “uluslararası hak” kavramı, bir
kamu hukuku dalı olan Devletler Genel
Hukuku1 çerçevesi içersinde ele alınması gereken bir kavramdır. Günümüzde
“Uluslararası Hukuk” olarak anılan bu
hukuk dalının tarihi erken orta çağa kadar uzanmaktadır. Batı Avrupa’da Uluslararası Hukukun toplumsal ve siyasal temelleri ancak yeni çağın başlarında oluşmuştur. 19. yüzyıla gelindiğinde demokratik ulusal devlet düşüncesinin ortaya çıkarak güç kazanması, geçici de olsa bir siyasal dengenin oluşmasına yardımcı olmuştur. Bununla beraber 20. yüzyılda ortaya çıkan yayılmacı

politikaların devletlerin birbirine karşı güç kullanımına yol açması nedeniyle ortaya çıkan savaşlar, toplumların yıkıma uğraması ve uluslararası hakların ağır biçimde ihlaliyle sonuçlanmıştır. Bunun neden olduğu büyük acılar
karşısında, uluslararası uyuşmazlıkların barış yoluyla çözümünü sağlayacak
hukuk kuralları koymak ve bu kuralları hayata geçirecek uluslararası örgütle-

örgüte, “yurtta barış, cihanda barış” ilkesini benimseyen Türkiye, Musul sorununun İngiltere lehine çözümlenmesi
nedeniyle uzun yıllar girmek istememiş
ve sonunda 18 Temmuz 1932’de bu örgütün uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde beklendiği gibi etkili olacağına inanmamakla birlikte, dünya barışına ve uluslararası hakların korunmasına katkıda bulunmak amacıyla girmiş-

BATI AVRUPA’DA ULUSLARARASI HUKUKUN TOPLUMSAL VE
SİYASAL TEMELLERİ ANCAK YENİ ÇAĞIN BAŞLARINDA
OLUŞMUŞTUR.

ri kurmak zorunluğu doğmuştur. Bu örgütlerden en büyüğü Milletler Cemiyeti’ dir. Birinci dünya savaşından sonra
10 Ocak 1920’de Cenevre’de bu savaşta
yenen ve yenilen büyük devletler arasında kurulan ve uyuşmazlıkların barış
yoluyla çözümlenmesi suretiyle savaşın
önlenmesini amaçlayan bu uluslararası

tir. Fakat bu örgüt ikinci dünya savaşını
önleyememiş ve insanlık Birinci Dünya
Savaşı’ndan çok daha büyük bir yıkımla
karşı karşıya kalmıştır. Toplam 72 milyon insan ölmüş, savaşa sürüklenen bütün ülkelerde yıllarca giderilemeyen fiziki ve ekonomik çöküntü yaşanmıştır.
Bu savaş olayı, uluslararası sözleşme-

lerin ve bu sözleşmelerle güvence altına alınmış olan uluslararası insan haklarının çok ciddi biçimde ihlal edilmesine yol açmıştır. Özellikle Almanya, Japonya ve Sovyetler Birliği, savaş yıllarında savaş esirlerine ve sivillere yönelik kötü muamele, yargısız infaz, talan
gibi hak ihlalleri kendisini göstermiştir. Nazi Almanyası Yahudilere, Çingenelere ve Slav ırkı mensuplarına soykırımı uygulamak suretiyle yaşam haklarını ellerinden almıştır. Savaş sonrasında
Nürnberg Uluslararası Mahkemesi’nde
yargılanan Nazi rejiminin sorumluları
çeşitli cezalara çarptırılmıştır. 1946’da
Tokyo’da kurulan bir uluslararası mahkemede Japon devlet yöneticileri de işledikleri savaş suçlarından dolayı yargılanarak hapis, ömür boyu hapis ve ölüm
cezalarına mahkûm edilmiştir.
Bu acı verici olaylardan edinilen deneyimden dolayı, ağır “insan hakları
ihlalleri”ne yol açan bir dünya savaşının
tekrarlanmaması için ciddi önlemler
alınması zorunluğunu kavrayan devlet
temsilcileri, çeşitli uluslararası sözleşmeler yaparak insan haklarının korunDevamı 3. sayfada
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masını sağlamakla görevli uluslararası kuruluşlar yaratmışlardır. Bunlardan
en önemlisi 24 Ekim 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’dür (UNO). Örgütün amaçları sözleşmede (Charta) şöyle
gösterilmiştir: Dünya barışının ve sosyal ilerlemenin garanti edilmesi, uluslararası işbirliğine dayalı bir sistem çerçevesinde “insan hakları”nın korunması.

Uluslararası haklar 18. yüzyılın sonundan başlayarak önce İnsan Hakları
Bildirgeleri, daha sonra da uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiş olup uzun
ve sürekli bir geleneğe dayanmaktadır.
Bu konuda Fransız ve Anglo-Sakson geleneğine Amerikan uygulaması da eklenebilir2. Şunun da işaretlenmesi gerekir ki uluslararası hukukun koruma
sisteminden yararlanan hakların çevresi zaman içersinde hızla genişlemiştir. Bu suretle klasik haklara (özgürlüklere) sosyal haklar ve çevrenin korunmasına ilişkin dayanışma hakları eklenmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra
bu hakları öngören uluslararası belgelerden en eskisi BM Genel Kurulu’nca 9
Aralık 1948’ de kabul edilen ve 31 Temmuz 1950’de yürürlüğe giren “Soykırım
Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme”dir 3. Şunun işaretlenmesi de gerekir ki, uluslararası düzeyde kabul edilen belgelerin bir kısmı “bildirge = Deklaration” bir kısmı da
“sözleşme = Vertrag” niteliğindedir. Bildirgeler uluslararası hakları sadece tanıyan belgelerdir. Sözleşme ya da antlaşma niteliği taşıyan belgeler ise, onaylayan devletler açısından gereklerinin
yerine getirilmesi zorunluğunu içeren
belgelerdir. Bu sonuncular öngördükleri hak ve özgürlüklerin korunması mekanizmalarını da içerirler. Burada her
iki kategorinin örneklerine değinilecektir. İlk örnek, BM Genel Kurulu’nca
10 Aralık 1948’de kabul edilen ve uluslararası hakları öngören “İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi”dir. 30 maddelik bu
bildirgede ulusal anayasalarda düzenlenen klasik temel haklar, medeni, siyasi, ekonomik ve kültürel haklar güvence altına alınmıştır. Şu da var ki bu bildirge başlangıçta hukuken bağlayıcı olmaktan ziyade devlet yönetimleri üzerinde moral (manevi) bir etkiye sahip
olmakla birlikte devletler ve insan haklarını korumakla görevli uluslararası
organlar yönünden giderek bağlayıcı
bir güç kazanan başvuru kuralları olarak kabul edilmektedir 4 . İkinci örnek
Avrupa Konseyi nezdinde hazırlanan
“İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi”dir
(3 Eylül 1950). Bu sözleşmeyle kurulan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi,
üye ülkelerin en yüksek yargı organlarının kararlarına karşı yapılan bireysel başvuruları inceleyerek bunların
sözleşmede öngörülen hakları çiğnediğini saptadığı takdirde bireyin yurttaşı olduğu devleti tazminata mahkûm
etmektedir. Üçüncü örnek, çocukların
sırf çocuk olmaları nedeniyle sahip oldukları çocuk haklarının korunmasına
yönelik sözleşmedir. BM Genel Kurulu
47 maddeden oluşan “Çocuk Haklarına
İlişkin Sözleşme”yi 20 Kasım 1989 tarihinde kabul etmiştir. 193 ülke tarafından onaylanan bu sözleşme, konusunu
oluşturan ve dünyadaki tüm çocukların
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doğuştan sahip olduğu sağlıklı yaşam,
eğitim, barınma ve her türlü sömürüye
karşı korunmadan oluşan çocuk haklarına ilişkin konularda alınacak önlemler hususunda bağlayıcı nitelikte direktifler içermekle birlikte bunlara uyulmasını denetlemek üzere bir de Komitenin kurulmasını öngörmüştür 5. Korunmaya lâyık görülen dördüncü kategori uluslararası haklar, kadın haklarıdır.
Bunlar, çocukların sırf çocuk olmaları
nedeniyle sahip oldukları çocuk haklarına benzer şekilde, kadınların sırf kadın olmaları nedeniyle sahip oldukları ve korunmaları gerekli olan haklardır. Bu nedenledir ki çocuklarda olduğu
gibi, kadınlarda da korumanın özel hükümlere bağlanması amacıyla 1979’da

san hakları ihlâlleri karşısında sinik
bir tutumu da yerleştirmektedir 8 . İnsan haklarının ciddi biçimde zedelenmesi karşısında giderek yaygınlaşan
duyarsızlığın nedenlerinden biri de budur. Öte yandan, ulusalcı, ırkçı ve dinci
kimlik politikalarının yol açtığı tahribat, insanın ortak paydasını ya da kimliğini geçersiz kılmaktadır. Şu da var
ki, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çok
ayrıntılı koruyucu hükümlerine karşın
imzacı ülkelerde bile çocuk işçiliği çok
yaygındır. Bunun uzantısı olarak, çocukların sağlıklı yaşama hakkı da büyük ölçüde ihlâl edilmektedir. Okul çağındaki çocukların çalışma zorunda bırakılmaları, onların eğitim haklarını
da ciddi biçimde sınırlamaktadır. Oysa

ta ihlâle uğramaktadır. Bu ihlâller sosyal ortamda sadece hakları çiğnenenler
üzerinde değil, toplumun tümü üzerinde çok kez geleceği de kapsayacak şekilde maddi ve manevi konularda ağır
olumsuzlukları içeren etkiler yaratmaktadır. Bunun en ciddi sakıncası söz
konusu olumsuzlukların gelecek kuşakları da etki altına almasıdır.

İŞARETLENMESİ GEREKİR Kİ ULUSLARARASI HUKUKUN KORUMA SİSTEMİNDEN
YARARLANAN HAKLARIN ÇEVRESİ ZAMAN İÇERSİNDE HIZLA GENİŞLEMİŞTİR.
BM Genel Kurulu’nda “Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi” başlığı altında bir uluslararası sözleşme kabul edilmiştir. Bu sözleşme 1981’de yürürlüğe girmiş ve 1985 yılında da Türkiye tarafından imzalanmıştır6. Uluslararası hukukta “çevrenin korunmasına
ilişkin haklar” da önemli bir yer kaplamaktadır7.
Bu alanda yapılmış bir çok uluslararası antlaşma ve sözleşme vardır. Bunlardan en temel olanı “BM Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sözleşmesi” çerçevesinde 11 Aralık 1997’de imzalanan
ve 16 Şubat 2005’te yürürlüğe giren
”Kyoto Protokolü”dür. Türkiye’nin 5 Şubat 2009’da imzaladığı bu protokol, üye
ülkelerin sera etkisi yaratan CO2 ve öteki beş tane gazın salınımının 10 yıl içer-

çocuğun yaşama hakkının yanı sıra zihinsel, duygusal ve ahlâki gelişimi bakımlarından eğitime gereksinimi vardır. İnsanların çocukluk çağında (özellikle kız çocuklarının) eğitimden yoksun bırakılmaları, sosyal ortamda üretken çalışamamaları, sağlıklarına özen
göstermemeleri ve kültürel açıdan geri
kalmaları gibi bir çok sakıncayı beraberinde getirmektedir 9.
Uluslararası haklar bağlamında
önemli bir kategoriyi de kadının insan
hakları oluşturmaktadır.
Yukarıda belirtildiği gibi, BM Genel
Kurulunda “Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi” (CEDAW) adı
altında bir sözleşmeyi kadınların karşılaştığı şiddet ve ayırımcılığa karşı bir

ULUSLARARASI HAKLAR 18. YÜZYILIN SONUNDAN BAŞLAYARAK ÖNCE İNSAN
HAKLARI BİLDİRGELERİ, DAHA SONRA DA ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERLE
DÜZENLENMİŞ OLUP UZUN VE SÜREKLİ BİR GELENEĞE DAYANMAKTADIR.

sinde % 5 azaltılmasını öngörmektedir.
Bu sözleşme evrende insanın sağlıklı
bir çevrede yaşam hakkının korunmasına ilişkin önlemleri öngören uluslararası bir belge niteliği taşımaktadır.

Uluslararası hakların maruz kaldığı ihlâllerin yaygınlaşması karşısında,
bu ihlâllerin önlenmesi amacına yönelik bir takım mekanizmaların yaratılması kaçınılmaz olmuştur. Yukarıda
sözü edilen sözleşmelerin yapılmasıyla
amaçlanan da budur. Otoriter yönetimlerin bireyler üzerindeki baskıcı uygulamaları bağlamında kendisini gösteren
insan hakları ihlâlleri, bu yönetimlerce hafifletici bir dille “münferit vak’a”
olarak ifade edilmektedir. Bu suretle
muhalif olana, düzene ve istikrara düşman sayılanlara yöneltilen şiddet sadece meşrulaştırılmakla kalmamakta, in-

koruyucu hukuk normu olarak 1981 yılında yürürlüğe koymuştur. Buna karşın BM’ce yayımlanan “The World’s Woman Reports”un sonuncusu, kadınların erkeklerden daha az eğitim alabildiğini, ucuz iş gücü olarak görüldüğünü (eşit işe eşit ücret ilkesinin zedelenmesi), istihdam ve mülk sahipliği konularında cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya bulunduğunu sayısal veri tabanında açıklamıştır. Bununla birlikte, Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna yönelik feminist eleştiriler, uluslararası kadın haklarının yeterince koruma altına
alınmamasının ve hak ihlâllerinin sürüp gitmesinin, ataerkil toplumsal yapıların ve uluslararası ilişkilerin erkek
egemen yapısınının bir sonucu olduğunun altını çizmektedir10.
Sonuç olarak şunun belirtilmesi gerekmektedir: Uluslararası haklar (ya
da uluslararası insan hakları) dünyanın farklı yerlerinde, farklı yoğunluk-

1. Uluslararası hak kavramı, aynı zamanda Anayasa Hukukunun
konusu olan insan hakları kavramıyla eşanlamlı olarak görülmektedir. Şu kadar ki, insan hakları kavramı daha önceki dönemlerde (18. Yüzyıl) doğmuştur. İki kavram arasındaki başka bir fark da
insan hakları kavramının doğuşu yıllarında, uluslararası karakter
taşımamış olmasıdır.
2. Bu konuyu kapsamlı biçimde açıklayan Prof. İbrahim Ö.
KABOĞLU’nun eseri için bkz. Anayasa Hukuku Dersleri (Genel
Esaslar), Istanbul, 2006, sh. 222 vd.
3. Bu sözleşme“yaşam hakkı”nın korunmasına ve bu hakkın ihlalinin önlenmesine yönelik düzenlemeleri içermektedir. Sözleşmeye taraf olan ülkelerin sayısı 140’tır. Türkiye de 31 Temmuz 1950
tahinde bu sözleşmeye taraf olmuştur. Almanyanın II Dünya Savaşı esnasında Yahudilere, özürlü kişilere, Sovyet savaş tutsaklarına ve Çingenelere uyguladığı soykırımı eylemlerinin insanlığa karşı işlenmiş suçlar niteliği taşıması karşısında bunların tekrarlanmasını önlemek ve insanların yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla kabul edilen bu sözleşmenin 2. maddesinde , ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu toptan ya da onun
bir kısmını yok etmek niyetiyle işlenen eylemler soykırım eylemi olarak kabul edilmiştir. Ne var ki sözleşmenin kabul edilerek
yürürlüğe girmesinden yıllar sonra Afrika’nın Ruanda devletinde 1994’te 100 gün içinde Tutsiler ve ılımlı Hutu’nun mensupları (800 bin kişi) Interahamwe adını alan saldırganlarca öldürüldü. Eski Yugoslavya’da 1995’in yaz aylarında Srebrenitsa kentinde 8373 bin Müslüman (Boşnak) Sırp askerleri ve sivil militanlarca öldürüldü. Sorumlular yargılanarak mahkûm edildi. 14 Aralık
1995’te Paris’te BM Genel Kurulunca imzalanan Dayton Anlaşması ile Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti adlarında iki
devletin kurulması kararlaştırıldı.
4. Bkz. İ.Ö.KABOĞLU, a.g.e. , sh. 247.
5. Çocuk haklarının korunması konusunda çok ayrıntılı hükümler
içeren bu sözleşme, uzun yıllar boyunca çocuk haklarının ağır biçimde ihlallerinin gözlemlenmesi sonucunda edinilen deneyimler
göz önünde tutularak düzenlenmiştir.
6. Bu bağlamda, eşitlik ilkesini ileri sürerek, kadınların da erkeklerde olduğu gibi “hakların genel koruma sistemi” içersinde korunmasını savunan görüşler güç kazanamamıştır. Bunun nedeni,
cinsiyet ayırımını yasaklayan ve hemen hemen tüm anayasalarda yer alan eşitlik ilkesinin kadın haklarının korunması bakımından yetersiz kalmasıdır.
7. TC. Anayasası‘nın 56. maddesi, herkesin “sağlıklı bir çevrede
yaşama hakkı”na sahip olduğunu vurgulamaktadır.
8. Bkz. Onuncu Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı - Nihai
Rapor ve Sonuç Bildirgesi, sh.14.
9. Çocuk askerler fenomeni de gözden uzak tutulamaz. Çocuklara
yardım Fonu’nun belirlemelerine göre, 2006 yılında yaklaşık 250
bin çocuk silahlı çatışmalara sokuldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu eylemi bir savaş suçu olarak nitelemiştir.
10. Bkz. Ayşegül Gökalp KUTLU , Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Kadınların İnsan Hakları, www.bilgesam.org/images/Dokumanlar
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oma gladyatör dövüşleri günümüzün tarih bilincinde oldukça canlıdır. Bu dövüşler “Gladyatör” (2000)
gibi ödüllü sinema filmlerine ya da
“Spartaküs” (2010’dan bu yana) gibi televizyon dizilerine konu olmuş ve “Açlık Oyunları’ndaki” kanlı yarışmalara
dolaylı bir örnek oluşturmuştur. Antik
gladyatör dövüşlerinin konu ediliş tarzındaki tüm farklılıklara rağmen vurgulanan görünümler hap aynıdır: Birincisi halkın gözetlemekten aldığı zevk
vurgulanmakta, ikincisi dövüşler halkın içinde bulunduğu acizliği gizlemek
için, nitekim onu “ekmek ve oyun” ile
susturmak amacıyla egemenlerin kullandığı bir araç gibi görünmektedir.
Bu izlenim gladyatör dövüşlerinin
zamanında olağanüstü popüler olması nedeniyle doğrudur. Roma’da bulunan Colosseum devasa bir yapı olup,
yaklaşık 50.000 kişilik bir kapasiteye
sahipti, bunun dışında yüzlerce amfitiyatronun varolduğu kanıtlanmıştır. İster Roma’da ister taşrada olsun insanlar gladyatör görmek istiyordu. İzleyicilerin herşeyden önce olabildiğince çok
kan görmek istedikleri görüşü yanlıştır.
Birçok kaynak, ilk etapta çok ceset değil, üst düzeyde dövüş beklentisi içinde
olunduğunu göstermektedir. Gladyatör
Hermes dövüşlerini “yaralamadan kazandığı” için övülmüştür (Martial 5,24).
O, göründüğü kadarıyla rakiplerini sürekli saldırarak yormayı ya da silahsızlandırmayı başarmış ve yenilgiyi kabul
ettirmiştir.

Gladyatörlerden biri yaptığı el işaretiyle yenilgisini kabul ettiğinde hakem
dövüşü durduruyordu. Yenilen gladyatörün kaderi oyunu düzenleyen ve ödeyen adamın elindeydi. Bu kişi Roma
kentinde genellikle imparator ya da imparator ailesinin bir üyesiydi. O, gladyatörü bağışlayabiliyor ya da kazanan
gladyatöre rakibini öldürme emrini verebiliyordu. Ancak oyunu yöneten kararı tek başına vermiyordu, seyircilerin
sesleniş ve işaretlerini de dikkate alıyordu. Ve seyirciler çoğu durumda bağışlamadan yanaydı. Günümüze ulaşan
birçok gladyatör yazıtındaki bilgilere
dayanarak yapılan hesaplamalar, Milattan Sonra 1. yüzyılda her beş dövüşten
yalnızca birinin ölümle sonuçlandığını
gösteriyor. Bu bulgu Roma gladyatör dövüşlerinin canavarca bir gösteri olduğu
gerçeğini değiştirmez, ancak o başlıca
amacın kan dökmek olduğu düşüncesini çürütmektedir.
Arenada yaşananların siyasetten
saptırmak amacı güttüğü görüşü ise tamamen yanıltıcı bir görüştür. Gladyatör dövüşleri daha çok olağanüstü siyasi içerikli etkinliklerdi: Dünya tarihinde eşsiz olmalarının nedeni kamuoyunun önünde ölüm kalım için dövüşülmüş olması değildir (yeniçağ düellolarını anımsayalım), aksine dövüşün ardından yenilenin ölüm kalımı üzerine
karar verilmesidir. İdeal durumda tüm
toplumsal katmanların uzlaşısı kutlanmaktaydı, çünkü amfitiyatroda sosyal
elitlerin yanı sıra, kadın ve kölelikten
azat edilenler dahil, geniş halk kitleleri bulunuyordu.

Gladyatörlerin bağışlanma nedeni
merhamet duygusu değildi, aksine cesurca dövüşmenin takdir edilmesiydi.
Ve cesaret Romalılar tarafından kendi doğal özellikleri olarak görüldüğünden, seyirciler yenilenin arenada gerçek bir Romalı gibi davranıp davranmadığı hakkında karar veriyordu. Ve onlar
böylece yurttaşlar birliğine geleceğin
olası üyelerini belirliyorlardı; çünkü bir
gladyatör üç yıl hayatta kalmayı başardığında hizmetine son veriliyor ve topluma yeniden entegre ediliyordu. Dolayısıyla amfitiyatroda oldukça hassas konulara ilişkin kararlar veriliyordu.
Amfitiyatroda hangi gladyatörün yaşayacağı ya da öleceğiyle ilgili bir uzlaşı görünür olduğunda, bu, hükümdarlığı sağlamlaştıran bir etki yaratıyordu,
ancak bu her zaman gerçekleşmiyordu. İmparator Tiberius’un oğlu ve dolayısıyla olası veliahtlardan biri olan
Genç Drusus Milattan Sonra 15 yılında
Roma’da gladyatör dövüşleri yönetmiştir. Halk açısından Drusus çok gaddarca
davranmış ve genel düşünceye göre gereğinden çok gladyatör öldürtmüştür.
Ardından Roma’da kargaşa yaşanmış
ve Tiberius oğlunu halkın önünde kınamak zorunda kalmıştır (Tacitus, Annalen 1,76). Tiberius’un kendi popülaritesi gladyatör dövüşlerine şahsen katılmadığı için yara almıştı, Sezar dahi
dövüşler esnasında mektup yazdırdığı için halk arasında hoşnutsuzluğa neden olmuştu. Halk egemenlerin de amfitiyatroya gitmelerini ve dövüşleri seyretmelerini istiyordu, ve imparatorların da birçoğu bu talebi yerine getirmiş-

tir. İmparatorun katılması Roma kentinde yaşayanların özel bir konumda olduğunun kabul edilmesiyle bağlantılıydı,
çünkü Roma kentinde yaşayanlar taşradakilere kıyasla imparatorla doğrudan
iletişim kurma ayrıcalığına sahipti.
Gladyatör dövüşlerinin sembolik
önemi arenada yaşananların tamamı dikkate alındığında açığa çıkıyor.
Sabah saatlerinde olabildiğince vahşi ve egzotik hayvanların birbiriyle ya
da silahlı insanlarla dövüştürüldükleri hayvan avı yapılıyordu. Bu gösteri ferahlık veren ve korumaya değer değil,
düşman olarak algılanan vahşi doğaya karşı Roma’nın zaferini sahneliyordu. Aynı zamanda seyircilere aslan, zürafa, ayı ve bizonlar aracılığıyla Roma
İmparatorluğu’nun büyüklüğü gösteriliyordu. Öğle saatlerinde hükümlüler
hazırlanan kısmen zahmetli mizansenlerle idam ediliyordu. Bu vahşi, ölümcül
bilmece oyunu Roma’nın düşmanlarına nasıl acımasız davrandığını gösteriyordu. Gladyatör dövüşleri öğle saatlerinde yapılıyordu ve gösterinin sembolik açıdan en karmaşık bölümünü oluşturuyordu. Gladyatörler ölümle yüz yüzeydi, ama kazandıklarında ya da bağışlandıklarında yaşayabilirlerdi. Onlar
yabancı ve dışlanmış kişiler olarak görülüyordu, tam da bu nedenle sembol figür olmaya uygunlardı ve seyirci kitlesine bir Romalı gibi dövüşmenin ne demek olduğunu gösteriyorlardı.
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Salazar Portekizi’nde Panem et circenses

3 F: Fado, Fátima, Futbol

FÁTİMA
FADO’NUN KRALİÇESİ
AMÁLİA RODRİGUES
Diktatör António de Oliveira Salazar
Portekiz’i 1933’ten 1968’e kadar yönetmiştir. O, kültürünü kalıcı olarak etkilediği, Estado Novo (»Yeni Devlet«) olarak
adlandırılan dönemin en tanınmış kişiliğiydi. 1968’de hastalığı nedeniyle hükümetten ayrıldı. Yürüttüğü siyaset ise
Marcelo Caetano tarafından 1974’te gerçekleşen Karanfil Devrimi’ne kadar devam etmiştir. Bu devrim günümüz Portekiz demokrasisinin yolunu açmıştır.
Salazar’ın Estado Novo’su kast düzenine dayalı bir devlet ve milliyetçilik
üzerinde yükselen otoriter bir diktatörlüktü. O, parlamentoyu lağvetmiş, siyasi partileri yasaklamış, baskıcı bir gizli polis teşkilatı oluşturmuş ve katı bir
sansür uygulamış, etkili bir propaganda
aygıtı ve Katolik kilisesiyle sıkı bir bağ
kurmuştur. Estado Novo yurttaşlarının
ideolojik kontrolünü oyalama stratejileriyle sağlamıştır. Fado, Fátima, Futbol üçlüsü, bir diğer ifadeyle müzik, din
ve spor bu bağlamda temel bir rol oynamıştır. Yeni kitle iletişim araçları olarak
radyo ve televizyon aracılığıyla ve bu
üçünün sayesinde, diktatörlük, filizlenmekte olan tüketim toplumunun büyük
bir bölümüne ulaşabiliyordu.
Üçlünün ilki, Fado (Latincesi fatum,
kader), özellikle Lizbon ve Coimbra
kentlerinde icra edilen bir müzik akımıdır. Fado, karşılıksız aşk, sosyal sorunlar, yitirilen bir geçmişe duyulan özlem
ya da daha iyi bir gelecek gibi konuları
işlemektedir. Keder, özlem ya da hafif
bir melankoli anlamına gelen Saudade
bu müzik akımının ana motifini oluşturmaktadır. Saudade 19. yüzyılda türeyen
tarihsel bir yapıdır ve Lusitan kötüm-

VE ÜÇ ÇOBAN ÇOCUĞU
LÚCİA DOS SANTOS, JACİNTA VE
FRANCİSCO MARTO

serliğinin Portekize özgü bir biçime dönüşmüş halidir (Lusitanlar: Portekiz’de
yaşayan bir aşiret; red. notu). Estado
Novo Fado’yu kullanmaya ve evcilleştirmeye başlamıştır. O, Fado’yu milliyetçileştirmeye ve sansürlemeye başlamıştır, şarkıların gerek içeriğini gerekse de
alışkısını ve de sanatçıların dış görünüşünü düzenlemiş ve kontrol etmiştir.
Fátima yalnızca Portekiz’in değil,
Roma-Katolik Kilisesi’nin en önemli
hac yerlerinden biridir. Rivayete göre
1917’de Fátima’da Meryem Ana üç çoban
çocuğuna görünür. Katolik kilisesi bunun anısına devletin de yardımıyla devasa bir Katedral inşa ettirmiştir. Diktatörlük döneminde Fátima-dindarlığı
anti komünist amaçlarla planlı olarak
desteklenmiştir. Kilise’nin 1940’ta devlet ile yaptığı bir antlaşma, ona dindarlardan vergi toplama ve devlet okullarında din dersini örgütleme hakkını vermiştir. Rejim bunun dışında tüm
sömürgeleriyle birlikte Portekiz imparatorluğunun temellerini sağlamlaştırmak gerekçesiyle Katolik misyonerlerinin Afrika’daki çalışmalarını desteklemiştir.
Diktatörlük dinin yanı sıra futbolu
da bir araç haline getirmiştir. Bu, özellikle Benfica Lizbon futbol takımının
1960’larda Avrupa şampiyonalarında
ve Portekiz milli tanımının 1966 Dünya Kupası maçlarında elde ettiği olağanüstü başarının ardından gerçekleşmiştir. Bu kandırmacanın başrolü Mozambik doğumlu futbol yıldızı, Pantera Negra (»siyah panter«) olarak da adlandırılan Eusébio’ydu. Eusébio ideolojik olarak sömürgeci diktatörlüğün »uygarlaş-

tırma projesinin« sözde başarısının bir
durum modeli olarak sahnelenmiştir.
Hatta futbolun, diktatürlük döneminde, bir deyime dönüşen »panem et circenses« (ekmek ve oyun) alaycı çiftinin
hayata geçmesi için kaçınılmaz olduğu
söylenebilir.
Estado Novo’nun son bulmasının ardından, Fado, diktatörlüğün manipülasyonları ve denetleme ihtiyacıyla ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Siyasetin bir
aracı gibi koktuğundan, eski kuşağın
Fado’yla ilişkisi günümüzde de çelişkilidir. Fátima’ya gelince, halkın 20. yüzyılda zayıflayan dindarlığı, haccın Portekiz için özdeşlik sağlayan bir etmen işlevi görmesini engellemiştir. Ayrıca 2004
Avrupa Kupası’na dek Portekiz bayrağının açık alanlarda gösterilmesi pek alışıldık bir durum değildi.
O zamandan bu yana 3 F’ye bakış değişti: Portekiz Fado’nun 2011’de – toplumun büyük desteğiyle – UNESCO’nun
Somut Olmayan Kültürel Mirası sayılmasını başarmıştır. Bu bağlamda elbette kültürel isteklerin yanı sıra ekonomik hususlar da (turizm) rol oynamıştır. Fátima aynı zamanda 21. yüzyılın amatör dindarlarının oluşturduğu akımların katıldığı dini kutlamaların çekim merkezi haline gelmiştir, nitekim Vatika’nın sunduğu destek de bu gelişmede en büyük rolü oynamıştır. Günümüzün küreselleşmiş futbolu hem
özdeşlik sağlayan bir an hem de bir tüketim maddesi işlevi görüyor. Eusébio
2014’te öldüğünde hükümet üç günlük
yas ilan etti. Neredeyse tüm basın büyük bir duygusallıkla Portekizli bir kahramanın ölümünün haberini yapmış-

PORTEKİZLİ FUTBOL YILDIZI
EUSÉBİO DA SİLVA FERREİRA
tır. Anakronik bir görüntü veren bu kitlesel yas, daima yeni ürünler ve mitler
isteyen küresel tüketim toplumunun
ruh haliyle açıklanabilir. Eusébio’nun
ölümünden birkaç hafta sonra, ülkenin cumhurbaşkanı, »rei morto, rei posto« (»kral öldü, yaşasın kral«) mantığıyla yıldız forvet Cristiano Ronaldo’ya
Portekiz’in en önemli nişanlarından birini verdi.
Fado, Fátima ve Futbol’un bu tarzda
yeniden araç haline getirilmesi Salazar
diktatörlüğünün kitlesel-kültürel öğelerine nostaljik el atışı ifade etmiyor. Ancak son yıllarda Salazar rejimini daha
hafif bir değerlendirmeye tabi tutma
eğilimi gösterildiği yadsınamaz. Örneğin Salazar 2007’de yapılan – akademisyenlerin çok eleştirdiği – büyük bir televizyon anketinde şaşırtacak kadar iyi
sonuç aldı.
Fado, Fátima ve Futbol’un ideolojilerden arındırılmış olarak 21. yüzyılda
Portekiz halkının kabine yeniden yerleşmesi, tarihçi José Mattoso’nun ünlü
savını doğruluyor olsa gerek. Bu sav,
Portekiz ulusunun, 12. yüzyıldan bu
yana etnik, coğrafi, kültürel ya da dilsel ortaklıklardan çok devlet merkeziyetçiliği temelinde geliştiğini belirtmektedir. 40 yıldan fazla süren merkeziyetçi diktatörlük Portekiz toplumunda iz bırakmıştır. Ve müzik, din ve spor,
küreselleşme bağlamında ve ulusal düzeydeki gelişmeler nedeniyle çarpıcı değişimlerden geçmiştir ve bu değişimler
Portekiz’in özanlayışını ve yabancı algısını etkilemiştir.
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9 Kasım Almanya’da büyük bir tarihi öneme sahiptir. Yaklaşık on üç buçuk
yıl önce tam da o tarihte özel televizyon
kanalı RTL’in, şu ana kadar 13 yarışmada 267 bölümü gösterilen bir şovun yayınına başlamış olması biraz ekşimsi
bir tat veriyor. Burada sözü edilen yarışma “Almanya Süper Starını Arıyor” cast
şovudur, kısaca DSDS, yaşça büyük çocuklar, gençler ve genç yetişkinler arasında mutlaka bilinen bir kısaltmadır
bu. Geri kalan herkese kısaca açıklayacak olursak, bu, bir jürinin ve izleyicilerin katılımıyla gerçekleşen ve müzisyen bir “süper starın” seçildiği bir yetenek yarışmasıdır. Yarışma formatı başından itibaren milyonlarca izleyiciyi
ekranlara kitlemiştir; ancak yıllar içerisinde ilgi oldukça azalmıştır, bu, benzer
yayınların artan rekabetinden kaynaklanıyor olsa gerek. RTL televizyon kanalı içinse dev bir etkinlik olmaya devam
eden bu şov, 13. yarışmanın internet sitesinde belirtildiği üzere “Tüm Zamanların En Büyük DSDS Finali” ile 2016’yı
tamamladı.
Başkaları ise hiç de memnun değil.
Eleştirmenlerin sayısı oldukça büyük.
Onlara göre gösterilen yeni yeteneklerin çoğu aslında hiç de yetenekli değil.
Aksine, sahne alanları olabildiğince geniş bir izleyici kitlesi önüne sürmek ve
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onlar üzerinden eğlenmek amacıyla
kendilerine televizyona çıkma fırsatı tanındığını düşünüyorlar. Sorumlular yeteneklerden çok izlenme oranlarını artıracak şekilde pazarlanabilen ve izleyicilere daima diğerlerine tepeden bakma
duygusu gibi hoş bir duygu bahşeden aykırı tiplere ve “kurbanlara” ilgi gösteriyor. Eleştirmenler, en iyi katılımcıların
seçiminde anlaşılabilir kriterler kullanılması yerine, ilk bölümden bu yana
müzisyen ve prodüktör Dieter Bohlen’in
ağır bastığı sözde jüri karşısında sevimli davranmanın belirleyici olduğu görüşündeler. Bohlen yaptığı iyi önerilerle
ve çok değerli ilişki ağı sayesinde yeni
süper starlara kariyer yapmalarını sağlayabilecek, yeni yıldızlar çıkaran, işin
arkasındaki asıl adammış gibi kendini pazarlıyor. Gerçekte ise şovda kazananların başarısı sınırlı. Eleştirmenlere göre sürekli bir uygulamaya dönüşen rakiplerin aşağılanması, onlara hakaret edilmesi, küçük ve gülünç duruma
düşürülmesi göze daha çok batan yöndür. Onlar özellikle genç izleyiciler için
DSDS’nin, yanlış değerler ve örnekler ve
de gerçeklerden çok yanılsamalar aktardığı için tehlikeli olduğunu savunuyor.
Böylesi kuşkular karşısında eleştirel
yaklaşan bir insan için bu tarz yayınların Alman televizyonunda yer bulması-

na gerçekten gerek olup olmadığı ya da
neden yayınlandıkları sorusu gündeme
geliyor. Böylesi formatlarla kitleleri aptallaştırmaya sistematik olarak katkı
sunulmak istendiği kuşkusu yakın bir
olasılık. İlgi çekmek için en düşük güdülere hitap edildiği ve antik bir strateji olan “Panem et circensis” (ekmek ve
oyun) mantığına uygun, toplumumuzun gerçek sorunlarından saptırabilen,
voyörizm ile teşhircilik karışımı ucuz
eğlence ürünleri üretildiği düşünülüyor. İnsanları medya yoluyla uyandırmak, eğitim sunuları yapmak ve eleştirel yönlerini geliştirmek yerine, onlara,
kendilerini giderek körelten ve sonunda siyasi açıdan kolay manipüle edilebilir bir kitleye dönüştüren, sığ, hatta narkotik bir eğlence püresi sunulduğu söyleniyor.
Bu tehdit karşısında duyulan endişe, yukarıda alıntısı yapılan Latince deyimden çıkarsanabileceği gibi eski bir
endişedir. Tarihsel olarak günümüzden fazla uzaklaşmamak için 19. yüzyıla bakmak yeterli. Geniş kitleleri hedefleyen medya ürünlerinin artmasıyla o zamanlar kültür odaklı çevrelerde,
“kir ve çöp” olarak görülen, doğmakta
olan kitle yazını ve ucuz romanlara savaş açılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın
ardından birçok ebeveynin endişesi, ki-

milerine göre okunması “Batı’nın çöküşü” olarak görülen ve giderek beğenisi
artan çizgi romanlara çocuklarının yaygınlaşan bir ilgi göstermesiydi. Günümüzde Micky Maus ve Donal Duck klasikler arasında yer alıyor. DSDS’nin on
yıllar sonra bunu başarıp başarmayacağı sorusunu bir kenara bırakalım, ancak onu eliter bir perspektiften eleştirmek tek taraflı olur. Tehlike boyutu küçümsenmemeli, ama abartılmamalıdır
da. Ne de olsa medya coğrafyamız çoğulcudur ve tüm izleyicileri için rekabet halinde bir dizi ürün bulunuyor. DSDS’nin
alımlaması da kesinlikle tek yönlü onaylar pozisyonda değildir, aksine yayına
giren her yarışma kamuoyunda düzenli
olarak tartışmalara neden oluyor, nitekim bu tartışmalar kendi kültürel özanlayışımız ve aramızdaki iletişim için
önemli. Bu tarz geri bildirimler sonuçta
Youtube’ta izlenebilen çok sayıda taklit,
varyasyon ve takılmalarla elle tutulur
hale geliyor. Bu geri bildirimler söz konusu yayının yaratıcı potansiyelini ayrıca göstermiş oluyor, akla gelen tüm tehlikelere rağmen bu boyut da gözden kaçmamalı.
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Eğitim bireyleri güçlendiren bir araçtır, toplumsal değişimin aracıdır. Eğitim, ekonomik kalkınma ve yaşam kalitesini iyileştirmede temel bir faktördür.
Her şeyin ötesinde eğitim, insani kalkınma, yurttaşlık hakları ve demokrasi
için kilit unsurdur.

Engelli çocukların eğitim sistemi içerisinde görünmez olduğu BM raporunda açıkça görülebilir. Devletin eğitim
alanından çekilmesine ilişkin neoliberal vurgu bu çocukları standart eğitim
sisteminde daha da görünmez hale getirmiştir.

Çağdaş liberal demokraside eğitim
çocuklar için temel bir hak haline gelmiştir. Hindistan gibi gelişmekte olan
bir ülkede, “Çocuklar için Ücretsiz ve
Zorunlu Eğitim Hakkı Yasası” yürürlüğe girmiş ve ‘Eğitim Hakkı’ yasayla güvence altına alınan temel bir hak olarak
kabul edilmiştir. Eğitim Hakkı Yasalarının hükümleri çocukların eğitim hakkının teminatında son derece önemlidir.
Yasa, hiçbir ayrımcılık olmaksızın tüm
çocuklara evrensel ve ücretsiz eğitim
sağlama yükümlülüğünü Devletin taşıdığını vurgular. Bu doğrultuda, Hindistan Hükümeti tarafından takdire şayan
önlemler alınmıştır.

Engelli çocuklar normal okullara kabul edilmeyerek daha da marjinalleştirilmektedir. Geçmişe kıyasla, on yıldır içselleyici eğitim ve engelli çocukların gereksinimlerine ilişkin farkındalık artmasına rağmen bu durum yaşanmaktadır.

Fakat aynı zamanda, Devletin toplumun tüm kesimlerine eğitim sağlama
konusunda acınacak düzeyde başarısız
olduğu da gözlemlenmektedir. Güvencesiz kesimler, yoksul ve marjinalleştirilenler, mağdurlar ve engelli çocuklar
halen Hindistan’daki standart eğitim
sisteminin dışında kalmaktadır. Bu acımasız gerçeğin altını çizen çeşitli raporlar mevcut. Hindistan’ın şehir ve köylerini gezen herkes, çocukların piyasada çocuk işçi olarak çalıştığını, kız çocuklarının evde iş gördüğünü, engelli
çocukların ise eve hapsedildiğini gözlemleyebilir. Engelli çocuklar belki de,
Hindistan’daki normal okullarda görünmeyen en geniş marjinal gruptur.
2011 verilerine göre, 0-29 yaş arasındaki 12,3 milyon engelli bireyin eğitime erişimi yok. Bunun 5 milyon 340
binini engelli kız çocuğu ve kadınlar
oluşturuyor. Eğitim Hakkı gibi yasal düzenlemeler olmasına rağmen, Hindistan engelli çocuklara eğitim sağlayamıyor. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin (UNCRPD) 24. Maddesi aşağıdaki hususlarda Devleti mesul kılar:
I) Engelli çocuk ve gençlere, diğer çocuklarla eşit temelde eğitim sağlamak
II) İçselleme sistemi dahilinde eğitim
sunmak
Yakın tarihli bir BM raporu Hindistan’daki 2,9 milyon engelli çocuktan,
6-14 yaş arası 990.000 çocuğun (yüzde
34) okula kayıtlı olmadığını belirtmektedir. Rapor ayrıca bu oranın zihinsel
engelli (yüzde 48), konuşma problemi
olan (yüzde 36) ve çoklu engele sahip
çocuklarda daha yüksek olduğunu söylemektedir.

Çeviri: PoliTeknik

genişletilmeli ve salt yaygın katılımın
ötesine geçmelidir. Eğitimin kalitesi ve
çocukların okulu bırakma oranı ayrıca
vurgulanmalıdır.
Kâr odaklı özel sektör, engelli çocukların standart okullarda eğitimini önemsemez ve önemsemeyecektir.
Okul alt yapısını engelli dostu hale getirmek için yapılan masraf, engelli dostu öğretme-öğrenme materyallerine yatırım ve daha da önemlisi kalifiye eğitimli öğretmen istihdamı kâr odaklı
özel okullar tarafından tercih edilmez.
Engelli çocuklar bu okullara kolayca

HİNDİSTAN’IN ŞEHİR VE KÖYLERİNİ GEZEN HERKES, ÇOCUKLARIN
PİYASADA ÇOCUK İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞINI, KIZ ÇOCUKLARININ EVDE İŞ
GÖRDÜĞÜNÜ, ENGELLİ ÇOCUKLARIN İSE EVE HAPSEDİLDİĞİNİ
GÖZLEMLEYEBİLİR.
İçselleyici eğitim I) katılımı engelleyen bariyerleri ortadan kaldırma yükümlülüğünün II) standart okullardaki tutum, politika ve uygulamayı engelli çocuklar da dahil tüm çocukların gereksinimleri uyarınca değiştirme ihtiyacının farkında olan bir süreçtir. İçsellemeyi mümkün hale getirebilmek için
okulun buna hazır olması gerekir, örneğin eğitime engelli dostu, bariyersiz
erişim olmalı ve öğrenme ortamına erişim sağlanmalıdır. Öğretmenler içselleme pedagojisi üzerine eğitim almalı, öğretme ve öğrenme materyalleri engelli çocukların ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalıdır. Çocukların okuldaki gelişimini ölçmek için geleneksek sınav sistemi
yerine kapsamlı ve sürekli değerlendirme sistemi uygulanmalıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, sınıfı daha kaynaştırıcı hale getirmeye yar-

kabul edilmemektedir. Özel okulların
yüksek ücretleri de ebeveynlerin engelli çocuklarını okula yazdırma şevkini daha da kırmaktadır. Düşük maliyetli özel okullar ise engelli çocukların ihtiyaçlarına duyarlı değildir ve okulu erişilebilir hale getirmek için yeterli ekipmanla donatılmamıştır.
Bu durumda devletin rolü son derece
önemli hale gelmektedir. Engelli çocukların temel eğitim hakkı yalnızca hükümetin sorumluluğundadır. Eğitim Hakkı Yasası önemli bir düzenleme, ancak
İçselleyici Eğitim Hakkı’nın teminatıyla
ilgili zorluklar devam ediyor.
Şirketler ve sermaye gruplarından
gelen baskıyla eğitim ticarileştiriliyor.
Eğitimin özelleştirilmesiyle ilgili olarak
artan bir uluslararası endişe mevcut.

EĞİTİM HAKKI GİBİ YASAL DÜZENLEMELER OLMASINA RAĞMEN,
HİNDİSTAN ENGELLİ ÇOCUKLARA EĞİTİM SAĞLAYAMIYOR. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN UNCRPD 24. MADDESİ AŞAĞIDAKİ
HUSUSLARDA DEVLETİ MESUL KILAR.
dımcı olabilir. Engelli çocuklara burs ve
ulaşım/refakatçi desteğine ilişkin hüküm, bu çocukların normal okullarda
içsellenmesine yardım eder. Topluluk
üyeleri ve engelli çocukların ebeveynleri okul idare ve yönetimine katılmalıdır. Bu uygulama, engelli çocuklar da
dahil tüm çocukların ihtiyaçlarını karşılayan okul idaresinin yerinden yönetimine ve yerelleşmesine yol açacaktır.
İçselleme eğitimi konseptinin kapsamı

Özelleştirmenin sosyal adalet ve eşitlik
ilkesi üzerindeki yansımalarını vurgulayan İnsan Hakları Konseyi Eğitim Özel
Raportörü Kishore Singh, özelleştirmenin dışlama mekanizmasını beslediğine
ve dezavantajlıların özel okullara erişemediğine dikkat çekmiştir. İçselleyici
ve kapsayıcı bir sistem olmazsa, nitelikli eğitim de olmaz. Özel okullar engelli
çocukları genellikle teşvik etmiyor.

Hindistan ve diğer gelişmekte olan
ülkelerde devlet sosyal hizmetler alanından elini çekiyor. Devlet okullarına
ayrılan bütçelerde kesintilere gidiliyor.
Hindistan’ın farklı bölgelerinde devlet
okulları kapatılıyor ya da birleştiriliyor. Öğretmenler sözleşmeli işçi statüsüne getirilerek yarı zamanlı istihdam
ediliyor. Öğretmenler içselleyici eğitim konusunda yeterli eğitime sahip değil. Okul alt yapısına ayrılan düşük bütçe nedeniyle erişim engelleri bulunuyor. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı bir yana, çoğu devlet okulu temiz içme suyu, elektrik, sandalye,
kaliteli tahta, yeterli kalifiye ve eğitimli
öğretmen gibi temel olanaklara bile sahip değil.
Herkes için kapsayıcı ve nitelikli
eğitimin teminatı, devletin rolünü yeniden doğrulamayı gerektirir. Hükümet okullarda kalifiye, eğitimli öğretmen istihdamı, engelsiz erişim, engelli
dostu öğretme-öğrenme materyali, yeterli mali kaynak, yönetişim ve içselleme politikası, planlama, iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı gibi ihtiyaçları garanti altına almalıdır. Eğitimin ticarileştirilmesi teşvik edilmemeli ve kâr amaçlı özel okulların yerini içselleyici ve etkili devlet okulları almalıdır. Engelli çocukların eğitim haklarındaki boşluklar ancak bu şekilde doldurulabilir ve içselleyici eğitimin hedeflerine ulaşılabilir. Dünyamızı adil ve kapsayıcı bir yer haline getirmek için bunu
yapmamız gerekiyor.

Sayfa: 8
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Alman

Medyasın

Prof. Dr.
Wolfgang Jantzen
Basın ve medya bilgilendirmelerine göre zihinsel engelli çocuklar Bavyera yurtlarında özgürlüklerini
kapsamlı ölçüde sınırlayan uygulamalara maruz
kalıyor. Muhtemelen federal boyutta karşılaşılan bir
durum. Bu düzenli olarak Engelli Hakları Bildirgesi’nin
(işkence yasağı, şiddet yasağı) 15. ve 16. maddelerinin
ihlali anlamına geliyor. Bundan bağımsız olarak
Alman Federal Mahkemesi (BGH), 7 Ağustos 2013’te
- Az. XII ZB 559/11 kararıyla, velayet mahkemelerinin
yetkisi olmadan, özgürlüğü sınırlayan uygulamaların
yalnızca ebeveynler tarafından belirlenebileceğini saptamıştır. Yurtlar düzenli olarak şantajla açıkça İşkenceye Karşı Sözleşme’nin ihlaline yol açan imzalar atmaya
ebeveynleri zorluyor. İmza olmadan yurtlarda yer
tahsis edilmiyor. Psikiyatri kuruluşlarıyla ilgili 1975 tarihli ve psikiyatrilerdeki durumu inceleyen raporda olduğu gibi, engelli ve/ya da psikolojik hasta çocuk ve
yetişkinleri barındıran, hayır kurumları ve de özel
girişimcilerin işlettiği, yurtların ve büyük kuruluşların
oluşturduğu alan bütünüyle benzer bir eleştirel incelemeden geçirilmelidir. Çünkü insan hakları ihlalleri
yetişkin alanında da gündemdedir.

Prof. Dr. Claus Melter
Esslingen Üniversitesi

Sığınmacılar için Acil Barınaklarda
Hak İhlalleri
Sığınmacılar çoğu kez eğitim hakkının (BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme), katılım ve destek hakkı (BM Engelli Hakları Sözleşmesi) ve de sağlık hakkının (İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi) sığınmacı çocuklar, kadın
ve erkekler aleyhine sistematik olarak ihlal edildiği acil
barınaklara yerleştiriliyor. Bu barınakları işleten firmalar tarafından çoğu durumda eğitim ve boş zamanı değerlendirmek üzere sunular yapılmamaktadır. Travma
yaşayan, kronik hasta ve engelli kişilere özel destek sunuları yok, genelde söz konusu gereksinimlerin saptanması amacıyla sorumlu kurumlar tarafından denetleme ve tanılama yapılmıyor. Eyaletlere bağlı, sığınmacıların ilk karşılandığı birimlere ve toplu barınaklara kıyasla acil barınaklardaki pedagojik, tıbbi ve sosyal hizmetlerin yasal düzenlemesi yapılmış değil.
Tüm insanların “haklara sahip olma hakkı” (Arendt) ve
insanca bir desteğe, bakıma ve insanca bir konut hakkı vardır. http://www.fluechtlingssozialarbeit.de/ metninde belirtildiği anlamda bir çağrı, bu insan hakları ihlallerinin değiştirilmesi için siyasete, topluma ve sosyal
hizmetlere de yöneltilen bir çağrıdır.

Prof. Dr. Michael Klundt

Magdeburg-Stendal Yüksekokulu

Aslında “Alman medya coğrafyası” için yeni konu
gerekmiyor. Çünkü o zengin ile fakir, savaş tehlikesi ile
sağa kayış arasındaki günümüz sosyal kutuplaştırmasına tam uyuyor. Avrupa uzun zamandır yaşamadığı bir
bölünme döneminden geçiyor, savaş şimdi bir kez daha
“normal” oldu, Almanya’nın ihraç ettiği üretim fazlası kriz yaşayan ülkelerin “kendi suçu” ve “artık ev ödevlerini yapmaları” gerekiyor. Irk düşmanlığı ve Rus düşmanlığı zirvede – ve bu ikincisi özellikle 68 kuşağı açısından “nitelikli medya” kapsamında ve dışında ana
konuyu oluşturuyor.
Son yıllarda günlük siyasi eğitimi, büyük harflerle yazılan “tembel” ve “açgözlü Yunanlılar” ve de “aptal Müslümanlar”, “kriminel yabancılar ve sığınmacılar” yazılarından haberdar olanlar, bir diğer ifadeyle
her kim son yılların (kendisine uyan ırk teorileriyle) hayata geçmiş “Sarrasinizmi”ini göz özüne getiriyorsa (ve
kesinlikle salt BILD gazetesinde değil), o kimse, Pegidacılar ve AfD ve de günlük yaşamın temel irrasyonalizmi
karşısında pek de şaşırmış olmasa gerek.
Ukrayna krizinin, ama ayrıca dünyanın diğer iç savaş ve kriz bölgelerindeki durumun (Suriye, Libya, Yunanistan vb.) tırmandırılışının Alman medyası, siyasetçiler ve biliminsanları tarafından özeleştirel tarzda
ele alınması bugüne dek gerçekleşmemiştir. Avrupa’da
milliyetçiliğin, savaş propagandasının ve aşırı sağın
normal hale gelmesinin nereden kaynaklandığını endişeyle kendine soranlar bu olgulara kafa yormak zorunda kalacaktır.

Prof. Dr. Peter Rödler
Koblenz-Landau Üniversitesi

Bömermann tartışmayla bağlantılı olarak, özgürlük
ve kültür arasındaki ilişkiyi derinleştirerek tartışmaya
açmak gerekiyor. Bu sorunun arkasında ilkesel bir karar
duruyor: Kültür önkoşulsuz olarak bireysel eylemin ifadesi midir yoksa ortak bir kültür cağrafyasına katılım
bireysel özgürlük ve kültürün önkoşulu mudur?
Birinci durumda getirilen her sınırlama bu bireysel
özgürlük kültürünün ihlalidir: ‘every thing has to go!’
İkinci durumda bağımsız insanların birbiriyle verimli karşılaşmasının temeli olan özgürlükçü bir kültür önkoşulu oluşturur. Bu, söz konusu kültürü içeren söylemin, bireysel özgürlük söyleminin temel önkoşulu olduğunu belirtir.
Bu temel söylemde konu bireysel bağımsızlığı engellemeden, bir kültür içerisinde yönelimin (‘yer edinmenin’) ne denli mümkün olduğudur. Öyle ki yasal düzenlemelerin ve hatta takibe almanın bu kültürel yönelimi oluşturamadığı görülebiliyor. Çokkültürlülüğü
giderek artan ortak bir yaşamda özgürlüğün sınırlandırılması gerekliliği, yalnızca farklı düşünen insanların
birbirinin onurunu karşılıklı olarak kabul etmekten doğan özsınırlandırmanın bir sonucudur.

Prof. Dr. Erol Yıldız
Innsbruck Üniversitesi – Avusturya

Olaylara Postintegratif Açıdan Bakılma

Sığınma, küresel sefalet ve eşitsizlik zamanımı
dürebilmek üzere insanların atalardan kalma yerl
var. Eğer bu nedenlerin kaynağına inilmezse, gele
bir konu olmaya devam edecektir. Tanınmış küres
ğişikliğinin ana nedenlerinin, feci ekonomik düny
li sosyolog ve BM danışmanı Jean Ziegler bu sorun
imparatorluğu”, “yamyam bir dünya düzeni”, eko
miyor ve kamuoyu tartışmalarında isteksizce dile
Avusturya ya da Almanya’da sığınmacıların dur
likle güncel algımızı kanalize eden ve hakim olan
Birincisi içinde bulunulan durum tarihsel bağla
Sanki toplumlarımız ilk kez sığınma konusuyla yü
çıkamıyor. Ancak özellikle Avusturya ve Almanya
mayı başarmış ülkelerdir: 2. Dünya Savaşı’ndan so
masının ardından, Yugoslavya savaşı sırasında.
Güncel tartışmalarda kesinlikle toplumsal çökü
lendirilecek böylesi deneyimlere neredeyse hiç ye
İkincisi kamuoyu tartışmaları yaklaşan sel felak
ri yerine sığınmacıların skandallaştırılması, harek
mayan botlar ve salonlar, krizi atlatmaş için Avrup
li olacağı izlenimini güçlendiriyor. Ruh hali, yardı
çerken, medyatik entsubjektivierung ilerlemeye d
leri görüyoruz.
Üçüncüsü, şimdi artık gerçek ve gerçek olmaya
parçası olarak görülüyor. Çoğu durumda hayatta
cı kavramı konfor ve lüks içinde yaşama çabası içi
tarz tartışmalarda milyonlarca Avrupalı’nın uzun
Amerika’ya göç ettiklerine hiç değinilmiyor.
Sığınmacı söyleminin bu temel çizgileri güncel
da ve entegrasyon için sürekli yeni taleplerde bul
Buna karşı olaya daha farklı ve daha sakin yakl
yol açan küresel nedenler varoldukça, istesek de i
edecek. Kendi toplumlarımız da değişecek, çeşitle
Sorumluluklara gerektiği gibi eğilmenin barışç
menlerin ödemesi gereken borçlar olarak görmek
natifleri, göçün uzun vadede sunduğu toplumsal
tir. Böylesi gelişmelerin bugünden yarına olmaya
güvensizlik ya da kibir değil, pragmatik bir gerçek
ratif tasarı” çağrısı yapıyorum.
Böyle bir tasarı öncelikle göç ve sığınma alanın
landırmayı ve bu deneyimleri yeni düşüncelerin ç
toplum örgütlerinin bakış açılarını katmak, üçünc
zümler de aramak gerekiyor ve dördüncüsü yeni f
re ve yorumlara ihtiyacımız var.
Uzun vadede aşılması gereken tüm zorluklara r
zira bu fırsat, sosyal adaleti yeniden gözden geçir
eğitim kurumları, iş ve konut piyasası gibi toplum
lumsal koşulların yeniden değerlendirilmesi için o
Geriye şunu söylemek kalıyor: Toplumun tama
vizyona, göç ve çeşitlilik karşısındaki tutumumuz
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na Konu Önerílerí

asına Çağrı

ızın kilit sorunlarını oluşturuyor. Varlıklarını sürleri terketmelerine yol açan çok çeşitli nedenler
ecekte de milyonlarca insan için sığınma yaşamsal
selleşme eleştirmenleri açlık, savaş ve iklim deya düzeninde yattığına işaret etmişlerdir. İsviçren için şu etkileyici ifadeleri kullanmıştır: “Utancın
onomik dünya savaşı”. Bu sözlerin duyulması istene getiriliyor.
rumu ile ilgili güncel söyleme bakıldığında, önceatmosferi etkileyen üç nokta göze çarpıyor.
amın dışında ele alınarak dramatize edilmektedir:
üz yüze geliyor ve bu nedenle bu durumla hiç başa
tarihlerinde yaşadıkları “sığınmacı krizlerini” aşonra, Demir Perde öncesi ve Demir Perde’nin yıkıl-

üşe neden olmayan, aksine başarılı olarak değerer verilmiyor.
keti imgeleriyle körüklenmektedir: Kaçış nedenleket halindeki ya da kamp kuran insan kitleleri, sığpa’nın kendini sığınmacılardan korumasının yeterıma hazır durumundan savunma durumuna gedevam ediyor. Artık insanları değil, yalnızca kitle-

an sığınmacı arasında ayrım yapmak çözümün bir
kalma mücadelesi verilirken, ekonomik sığınmainde olunduğuna inandırmaya çalışıyor. Ancak bu
bir süre boyunca “ekonomik sığınmacılar” olarak

l haberlere, gözlem ve analizlere yayılmış durumlunulmasına neden oluyor.
laşılması çağrısında bulunuyorum. Sığınmacılığa
istemesek te insanlar Avrupa’ya gelmeye devam
enecek ve karmaşıklaşacak.
çıl bir biçimi, entegrasyonu salt sığınmacı ve göçk yerine, yeni olanak düzlemlerini ve yeni alterfırsatları görmeyi sağlayan bir bakış geliştirmekacağı açıktır. Ben burada göçmenlere karşı kültürel
kçilik tarafından yönlendirilen bir tür “postinteg-

nda yaptığımız tarihsel deneyimleri yeniden cançıkış noktasına yerleştirmeyi gerektirir. İkincisi sivil
cüsü mevut kurumlar altında resmi olmayan çöfırsatlar için iyimser bir bakış sunan başka imgele-

rağmen mevcut durum gerçek bir fırsat içeriyor,
rilmesi, burada yaşayan tüm insanların çıkarına
msal kuruluşların demokratikleştirilmesi ve toportaya çıkan vesiledir.
amı üzerinde sembolik bir etkisi olan toplumsal bir
u etkileyecek yeni, yapıcı fikirlere ihtiyacımız var.

Dr. Kien Nghi Ha
Zora ve Cezalandırmaya Dayalı
Olmayan Entegrasyon Kursları

Prof. Dr. Michael Simon
Mainz Üniversitesi

Web 2.0 çağında gündeme yerleşmeyi başaramayan
herhangi bir konu kalmış mıdır? Günümüzde herkes internet üzerinden herşey hakkında konuşmuyor ve yazmıyor mu? Tam aksine, bilgi ve konuların amaçlı olarak bastırılması ya da yanı sıra ihmal edilmesinden çok,
bizi şu an yoran bu bilgi ve konuların bir sele dönüşmüş
olması değil midir? Günümüz medyası oldukça geniş ve
renkli bir hale geldi. Güçlü, öncü medyanın sorumluluğu bu çeşitlilik içerisinden tekrar tekrar belirli konuları
seçmek ve onları ön plana çıkarmaktır.
Ben bu seçme süreçlerinin daha şeffaf gerçekleştirilmesini ve daima haberlere konu edilmesini arzu ediyorum. Belki de böylesi bilgiler satışı destekler nitelikte olmayacaktır, ancak bu, okurlarının bilgi gereksiniminden çok kendi çıkarlarını düşünen, köpüren bir yayımcılık karşısında önemli bir düzelti mekanizmasıdır.
Sonuçta bu yolla okurlara dünyadaki gelişmelerle ilgili
daha güvenilir bir fikir oluşturma fırsatı elde
etmiş olur.

Zorunlu entegrasyon kursları anlamsız, çünkü tüm
mevcut veriler göçmenlerin ezici çoğunluğunun öz çıkarları gereği toplumsal katılım ve Almanca edinimi istediklerini göstermektedir. Zorunlu kurslar cazip sunularda bulunmak ve müşteri yönelimli olmak yerine,
kapsamlı cezalandırma tehditlerine ve haklardan mahrum etmeye yöneliyor. Kursların zorunlu niteliği yapıcı değil, çünkü o motivasyonu olumsuz etkiliyor ve insanların damgalanmasına neden oluyor. Kursların zorunlu niteliği aynı zamanda vahim bir biçimde Müslüman göçmenleri genel şüpheli konumuna sokan ve sonuçta ırkçı düşman imgelerine yarayan toplumsal bir
güç dengesini yeniden üretir. Zorunlu kursların mantığı, anayasa savunucusu bizlerin, eksikleri olan ve potansiyel tehdit oluşturan, sömürgecilik sonrası dünyadan gelen sığınmacı ve göçmenlerin, daha üst konumda bulunan Alman yönetici kültürüne uyumlandırılması ve “entegre olmak istemeyenlerin” geri gönderilmesi
gerektiğinden hareket eder. Eğitmeye, testlere ve yaptırımlara odaklı, seçici ve baskıcı bir entegrasyon politikası, cumhuriyetçi bir düşünce olarak bağımsız ve eşit
birlikte yaşam düşüncesiyle bağlarını koparmıştır.

Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan
Prof. Dr. Horst Pöttker
Göçmenlerin Kamu İşlerinde Düşük
Oranda Temsil Edilmesi
Medyanın İhmal Ettiği bir Sorun
Göç toplumunun özdüzenlemesi için etnik azınlıkların bakış açılarını kamuoyuna ulaştırması önemli.
Bu etnik azınlıkların gazetecilik mesleğinde yeterince
temsil edilmesi, medya içeriklerinin düzenlenmesinde
basın özgürlüğüyle bağdaşan bir alternatif olurdu.
Basın, sanal medya ve radyon ve televizyonda göç
kökenli çalışanların payı ise toplam nüfus içerisindeki
%20’lik oranlarının oldukça altındadır – basılı yayınlarda payları yalnızca yüzde ondur.
Medyada bu oran(tısızlık)lar hakkında (durum başka
mesleklerde de aynıdır) bilgi edinmek pek olanaklı değil. Aslında daha fazla “farklılığa” erişmek için bu tarz
verilerin düzenli olarak yayınlanması, kota düzenlemesine liberal bir alternativ sunar.
“American Society of Newspaper Editors“ (asne.
org)” her yıl Afro-Amerikalıların, Latin Amerikalıların,
Asyalı ve Kızılderelilerin Amerikan gazetelerindeki sayıları hakkında anket düzenliyor ve bunların sonucunu
yayınlıyor. Bu yayınların ardından söz konusu kesimlerin payı yüzde dörtten yüzde 12’ye çıkmıştır. Alman
meslek örgütleri ve medyası için bu bir örnek oluşturabilir mi?

Duisburg Essen Üniversitesi –
Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı Bilimsel
Direktörü
Göçmenlerin Yanlış Değerlendirilen Yetenek
ve Potansiyelleri

Almanya etnik azınlıkların yetenek ve potansiyellerinin saptanması, onlara değer verilmesi ve desteklenmesi bakımından hala eğitim politikasının odağına pek oturmamaktadır. Pedagojik araştırmalarda ise
60’lı yıllardan bu yana, özellikle de ABD’nde, “minority
students” olarak adlandırılan azınlık üyesi öğrencilerin
nüfus içerisindeki oranının, yüksek yeteneklileri hedefleyen programlardaki oranlarından oldukça düşük olduğunu gösteren iyi belgelenmiş araştırmalar bulunmaktadır (yaklaşık olarak %48’e karşın %25).
Margit Stamm tarafından yapılan incelemeler (2007;
2009) Almanya için, yüksek yeteneklileri hedefleyen
programlara katılan göç kökenli öğrencilerin oranın
yüzde 4 ila yüzde 9, nüfus içerisindeki gerçek oranlarının ise en az yüzde 20 ila yüzde 30 arasında olduğunu
göstermiştir. Dolayısıyla burada da sıradışı bir orantısız
dağılımla karşı karşıyayız. Onların potansiyellerini neden gerektiği gibi göremiyoruz? Kanımca burada yanlış
değerlendirmenin daha derin bir araştırmasını gerektiren dört ağır nedeni bulunmaktadır:
1. Yetenek ve becerilere ilişkin kültüreltoplumsal anlayış
2. Testlere dayalı tanılarda yaşanan çarpıklık
3. Öğretmenlerin algısındaki çarpıklık
4. Göçmenlerin özalgısındaki çarpıklık
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Begoña López Cuesta

Günümüzde okula gitmeyen çocukların büyük bir bölümü çatışmalardan
etkilenen bölgelerde yaşamaktadır.
Avrupa'nın ahlak dışı politikalarının da
bir sonucu olan mülteci krizi, reşit olmayan çocukların büyük miktarda hareketini ortaya çıkardı ve çoğunluğunu kendi kaderine terk ederek korumaya ve bakıma muhtaç halde bıraktı. Sadece AB sınırlarından geçen küçük yaştaki insanların oranının artması değil, aynı zamanda Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de bulunan mülteci kamplarında da sayıları beş
milyonu bulan mülteciler arasında küçük yaşta çocuk bulunmaktadır ve bunlar büyük çoğunluğu oluşturmaktadır:
Kız ve erkek çocuklar, geleceği olmayan
gençler, dışlanmaya ve şiddete mahkum
insanlar.
Uluslararası organizasyonlar ve sosyal hareketler olarak, yerinden edilmiş
ve göç etmek zorunda kalmış insanların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için
gereken uygun yanıtları vermek için çabalamak zorundayız. Eğitim alanındaki
bu çaba insani yardım kapsamında ele
alınmalıdır. Eğitim, acil durumda, çatışma durumunda ve çatışma sonrası durumlarda bulunan milyonlarca insanın
umutlarını koruması amacıyla geleceğe
yatırım yapmaktır. Eğitimi, çocukların
ve gençlerin olabilecek en erken süre içerisinde kendilerini toparlamaları ve sosyal hayata karışmaları için bir araç olarak kabul ediyoruz. Bu amaçla, eğitim ve
devlet okullarının anlamı, öğretmenlik
görevinin önemi, uluslararası ve ulusal
yatırımların geri kazanılmasına odaklanan ortak ajandaya ihtiyaç duymaktayız.
Ve bu düşünceden kaynaklanan zorluklara karşı koymalıdır.
Bu alanda yatırıma ihtiyaç duymaktayız, bu yatırımların anlamı ulusal ve
uluslararası alanda had safhaya ulaşan
sert kısıtlamaların tersyüz edilmesidir.
İspanya gibi bir çok ülkede kesintiler,
kriz bahane edilerek yasalar aracılığıyla yapısal hale dönüştürülmektedir. Gelişime katkıda bulunmak için GSYH'nin
%0,7'sini geri almak gerekir. Eğitim projelerinde yatırımla gelişim aracılığıyla ülkelere olan borçların telafi edilmesi için politikalar gerçekleştirmek gereklidir. Ve orta vadede ulusal GSYH'nın
%6'sının hedeflenmesi gerekir.
Eğitim alanından konuşulduğunda
devlet okulu ve kültürel farklılıkları geliştirmek, eğitimin bu kültürlerarası boyutunu, eğitim organizasyonun içeri-

sine taşıyıp müfredat tasarımına, sınıf
metodolojisine ve öğretmenlik mesleğinin kendine eklemek hakkında konuşmak gerekir: kişisel ve sosyal okul başarısı, pedagojik, kültürel ve etik temelinde merkezi proje düşünülebilir.
Aynı zamanda bir çok uluslararası ve
bölgesel insan hakları sözleşmesinde
yansıtılan, eğitim hakkını ve bu hakkın
diğer haklarla olan yakın ilişkisine temel oluşturan politik bir vizyon ve iradeyi ortaya koyar.
Eğitim, gelişimin lokomotifi ve sürdürülebilir bir gelişim için amaçların sonu-

dünyayı değil insanları değiştirir ve bu
değişen insanlar dünyayı daha adil ve
yaşanabilir bir yere dönüştürenlerdir.
Eğitim, insanların bir değişim değerinden daha fazlasını ifade ettiği toplumları kurmak için mücadele enerjisi veren
ütopya ve umudun korunduğu bir alan,
platform, beşiktir ve herkesin bu anlamda kapsandığı daha iyi bir toplum için
bir gerekliliktir".
Francesc Carbonell ve Danilo Martuccelli, 20091, (Guillén, Şubat, 2012)'de şu
yorumda bulunur “berrak bir etik motivasyon için öğretmenlik mesleğinin yeniden düzenlenmesi acil bir görevdir,
zira eşitsizliği yeniden üreten bir eğitim

OKULUN TOPLUM ÜZERİNDE, TOPLUMUN OKUL ÜZERİNDE ETKİSİNİ
OPTİMİZE ETMEYİ, DEVLET OKULUNU TOPLUMUN REFAHINI İNŞA ETMEK İÇİN
EN ÖNEMLİ ARACA DÖNÜŞTÜREREK, DENEMEK ZORUNDAYIZ.

cu olarak kabul edilir. Incheon Deklarasyonu, Kore Cumhuriyeti, Mayıs 2015, Eğitim 2030: herkes için kaliteli, katılımcı
ve eşit bir eğitim ve ömür boyu sürecek
bir öğretim için "eğitim ve gelişim için
insanı temel alan hümanist bir yaklaşımla, insan haklarına, sosyal adalete, katılımcılığa, korumaya, kültürel, dilsel ve
etnik değişikliklere saygılı ve ortaklıkların sorumluluklarının farkında" küresel bir vizyona sahip olmamız gerektiğine işaret eder.
Eğitim, kökleri eşitlik ve katılımcılık
olan bir çok farklı hakkın kullanılmasını
olanaklı kılan temel bir haktır, yani herhangi bir eğitim hedefi, herkes için okul
başarısının elde edilmediği sürece, erişilmiş olarak kabul edilmemelidir.
Nijeryalı antropolog John Ogbu, sınıfta gerçekleşen savaşın köklerinin dışarıda olduğuna işaret ediyordu. Okulun
toplum üzerinde, toplumun okul üzerinde etkisini optimize etmeyi, devlet okulunu toplumun refahını inşa etmek için
en önemli araca dönüştürerek, denemek
zorundayız. Sosyolog Pablo Gentili bu
konuda şunları yazmıştır; “eğitim, içinde yaşadığımız dünyayı anlamamız ve
insan haklarını, barışı ve sosyal adaleti
en köklü şekilde savunma, eşitlik, dayanışma prensipleri üzerinden daha iyi bir
dünya inşa etmemiz için bir fırsat olarak
görülmelidir.”. Ve Paulo Freire'nin ilham
verici sözleriyle şunları ekler, “eğitim

pratiği, özünde ahlaki bir çelişki içerir:
Eğitim, özgür ve eleştirel yurttaşlar oluşturmak zorundadır ve kişilerin ve toplulukların bireysel ve kolektif gerçekleşmesine yardımcı olmalıdır. Mevcut sosyal adaletsizlik durumlarını konsolide
eden ve yeniden üreten eğitim pratikleri aracılığıyla bunları gerçekleştirmek
mümkün değildir".
Bu anlamda, öğretmenlik mesleğinin yeniden oluşturulması, içinde bulunulan paradoksal an için büyük öneme
sahip bir görevdir. Bir tarafta kadın ve
erkek öğretmenlerin kalitesinin, bütün
çocukların okul başarısını ve eğitimin
kalitesini etkilediğini gösteren bir çok
araştırma bulunmaktadır. Diğer tarafta
iş güvensizliği, öğretmenlik mesleğinin
proleterleştirilmesi, kolektifin cesaretinin kırılması ve mesleki bilgilerin zayıflatılmasına neden olan uluslararası ve
ulusal alanda alınan politik önlemler ve
kararlar bulunmaktadır. Öğretmenlik
mesleğinin inşası, güncel olarak, stabil
olmayan ve karmaşık bir senaryo üzerinde ilerleyen kalıcı bir görevdir.
Öğretmenlik mesleğini koruyan ve
gözeten politikalara ihtiyaç duyuyoruz.
Uygun bir şekilde sözleşmesi yapılmış,
iyi bir pedagojik formasyona ve sosyal
hassasiyete sahip, motive ve eğitim politikaları ve yeterli kaynaklarla desteklenen öğretmenlere ihtiyaç duyuyoruz.
Bu öğretmenlerin aynı zamanda meslek-

lerinin etik ve sosyal öneminin de bilincinde olması gerekmektedir.
Kadın ve erkek öğretmenler, çocukların sahip oldukları hakları gerçekten
kullanmasını mümkün kılmada önemli bir role sahiptirler. "Kültürler arasında bir bariyer" olarak kabul edilebilecek
güncel eğitim sistemine alternatif bir sistem inşa etme sürecinde, CCOO gibi sendika örgütleri olmazsa olmaz elementlerdir, zira sendikalar, meteorolog Edward Loren'in, önemsiz gibi görünse de
her hareketin önemli olduğunu, her adımımızda tanıdığımız her insanın, her
ilişkilenilen kişinin, her okulun, her köyün üzerinde zincirleme olarak etkilere sahip olabileceğimizi iddia ettiği kaos
teorisinde "kelebek etkisi" olarak tanımladığı etkiyi aktifleştirmek için yeterliliğe sahiptirler ve ekonomik, sosyal ve
politik ilişkilerde insan hakları temelinde kültürlerarası bir bakış açısına sahip olarak liderlik yapabilirler. Binlerce
kız ve erkek çocuğunun hakları, nerede
olurlarsa olsunlar, “bir kelebeğin basit
bir kanat çırpmasıyla” korunur.

Bkz.: Pep Gratacós i Guillén, in Cuadernos de Pedagogía
(Pädagogische Hefte) nº 420, febrero 2012, p.51
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Batı ilkece iki tür hümanizm ortaya
çıkarmıştır: Yunan hümanizmi (ya da
başlangıcın hümanizmi) ve çağdaş hümanizm. İlki, önkoşul olan mitos ile ussallığın birliğine dayanıyordu ve bu birlikten doğan aidiyetin düzgüsel ufkunda, bir yanda polis, bir diğer ifadeyle
devletler birliği ve de cosmo, yani evren
karşısında, diğer yanda doğruyu, iyiyi, güzeli, gerçeği vs. birlikte aramanın
kategorik bir çerçevesi karşısında kendisini gerekçelendiriyordu. Başlangıcımızın hümanizmi ise (ve burada onun
büyüklüğü ortaya çıkıyor), çifte antropolojik anlamda, ağrıya, acıya, kedere,
umutsuzluğa, ölüme (Sokratesi anımsayın) nasıl katlanılabileceği ve de cesaret, mutluluk, erdem ya da sevgi (eros)
gibi değerlerin araştırılması üzerinden
yayılmıştır ve gerçeği aramak ve felsefenin görevi olarak (Platon’u anımsayın)
kavranmaktadır. Bu şekilde ayrıntılandırılmış olan kendini tanımak, insanın
özünü, herşeyden önce de onun ahlaki
ve etik boyutlarını aramaktır. O özdür
ki bizi salt tanımlamayla (ve sonucunda önsel olarak) insan yapmaz, aksine
Paideia’nın sonsuz süreciyle gerçekten
(oto formasyon aracılığıyla, sonsal) insana dönüştürür (Aristoteles’e göre ontolojik anlamda). Bu, bedene ilişkin endişeyi ve onunla bağlantılı olarak, farklı suretleriyle ruh (Sokrates) ya da akla
ilişkin endişeleri beraberinde getirmiştir. İnsanın ahengi ya da mutluluğu bu
üç görünüme erişilmesine ya da onların
açıklanmasına bağlı olmuştur, ama asla
aklın bu üç boyutunun salt birinin geliştirilmesi ve ondan endişe duyulmasına değil. İnsan olmak bireysel-egoist
düzlemde tekilleşmeyi amaçlamamıştır. İnsanın kendisi için endişelenmesi, toplumsal çıkar anlayışının hem aile
yönetimiyle hem de kamuyu ilgilendiren konularla bağlantılandırıldığı somut bir tasarı oluşturmuştur. Burada,
kendi kendine bakamayacak (özellikle kendi ruhuyla ilgilenemeyecek) birinin, kamusal konularla, bir diğer ifadeyle kamu yararının yönetimiyle ilgilenemeyeceği ve bu yükü kaldıramayacağı önkoşulundan hareket edilmiştir.
İkinci hümanizm, çağdaş dönem hümanizmi, bireyin özgürleşmesini hedeflemektedir. O da düzgüsel bir çerçeveye işaret etmekte, ama artık aidiyete
(kolektif ve birleşmiş yaşamın bir değeri olarak) değil, aksine, kişinin özerkliği, bağımsızlığı ve özgürlüğünün taşıyıcı değerlerini oluşturduğu, daha çok bir
ayrılık ve kurtuluş çerçevesine işaret etmektedir. Bunlar Batı’nın Paideia’sının,
illüminizmden itibaren, kişi olma özelliğiyle her birey için kabul ettiği ve ona
tanıdığı değerlerdir. Bunlar, muhtemelen başlıca etken olarak salt Kant’ın sapere audesi ve genel anlamda Batı’nın
illuminizmi aracılığıyla yavaş yavaş artarak yaygınlaşmış değerler değildir,
aksine, herşeyden önce özel girişimci-

liği, her bir işverenin yatırımlarını ve
serbest girişimciliği etkileyen kapitalist
bir pazarın gelişimine çıkarlarını bağlayan, dizginlenemeyen atılganlığıyla
yükselen ve saldırgan olan bir burjuvazinin yaygınlaştırdığı değerlerdir.
Yıkılan “eski” idollerin 2 yerini pazarın boş değerleri almıştır ve ayrıntılı düşünmeyi zahmetli kılan ve hatta
ondan korkan ve dolayısıyla gelenek-

lemenin teknik bir tasarımının kendini kabul ettirmesini olanaklı kılmıştır
ve burada, kesinlikle salt yararlı (bireyselleştirilmiş) olanı aramayı değil, aksine güzel olanı da, ve daha da önemlisi,
kamu yararını aramayı ifade eden kendi özdeşliğinden vazgeçmiştir.
Kendi isteği dışında ticarileştirilme riskine giren bir antropolojiye nasıl bir yanıt verilebilir? Sahip olma

İNSANIN KENDİSİ İÇİN ENDİŞELENMESİ, TOPLUMSAL ÇIKAR
ANLAYIŞININ HEM AİLE YÖNETİMİYLE HEM DE KAMUYU İLGİLENDİREN KONULARLA
BAĞLANTILANDIRILDIĞI SOMUT BİR TASARI OLUŞTURMUŞTUR.

sel metafiziğin dogmatizmiyle bağlantılı olduğu hükmüne varmamak için düşünmeye cesaret edemeyen bir anlayış,
yıkılan bu “eski” idolleri izlemiştir 3.
İnsanların bu ortak karşılaşma ve
aidiyet alanını çağdaşlaştırmak yerine, batı Paideia’sının ikinci hümanizmi, teknik ussallığın uzun yoluna tabi
olmuştur, bunu yaparken de onun aracı ve amacı olma riskine girmiştir. Bu
ikinci hümanizm özüne dair son önkoşulları da tüketti ve tüketmeye devam
ediyor, salt mitos ve ussallığın, ilk hümanizmin karmaşık antropolojisine girişi sağlayan aidiyetle bağını değil. Söylenebilen ve söylenemeyen şeyler birbirini dışlayan kutuplar değildi (ve olmamaya da devam ediyor), aksine onlar daha çok ve hala anlayışın kapsamlı bir tasarısıdır (Vico’ya göre sorunlu
bir anlayış), ve onlar yaşamın yalnızca
teknik ve maddi gereksinimlerini değil, bir bütün olarak insanın ruhsal ge-

Paideia’sından uzaklaşmak ve yeni
bir varoluş Paideia’sına dönmek artık
mümkün mü? İkincisine göre yön belirleyenler için, günümüzdeki tarihsel değişimin yeniden tanımlanması ve akabinde bu değişim hakkında radikal bir
şekilde bir kez daha etraflıca düşünülmesi gerektiği açıktır. Bizim (tersine dönüş) antropolojimizi tekrar tersine döndürmemiz gerekiyor. Tersine dönmüş
bir gerçekliğin tersine döndürülmesinin önkoşulları – bir diğer ifadeyle varoluştan sahip olmaya geçiş ve varoluşa
yeniden dönüş (tersin tersyüz edilmesi)
ise kolay değildir, aksine bunlar daha
çok yeni bir hümanizmin kurulmasına
bağlı olacaktır, açılımı istemekten yeni
bir insan anlayışına kadar uzanan yeni
bir hümanizm.

de birleştirilmesidir. Ayrıntılı olarak
düşünmek, düşünmeye dönmeyi, küresel sorumluluk olarak varoluşa dönüşü
ifade eder.
Bu yeni Paideia’nın (eksiksiz insanı
ifade eden bu yeni hümanizmi, yukarıda belirtilen çifte anlama göre varoluşa yeniden dönmeyi (kendimize ve şeylere dönük olarak), genel olarak tarz ve
biçimdeki bu devrimi pedagojik ve sosyal açıdan düşünmektir) zıttı, anlamın
ve bakış açısının olmadığı, gerek tekil
kalplerin (geleceği olmamak durumunun günümüz gençlerinde yarattığı hayal kırıklığı ve cesaretsizliği anımsayalım) gerekse de halkların (halkların
daha iyi bir yaşam arayışı için göç etmelerini anımsayalım) ve bir bütün olarak
tüm insanlığın içine düşebileceği (ve şu
an düştüğü) duygusuz ve ıssız bir boşluktur. Sorumluluk hümanizminin küresel Paideia’sının alternatifi son kertede homo homini lupus “insan insanın
kurdudur” (hayatta kalabilmek için birbirini yemek) ilkesinin yeniden devreye
sokulmasıdır. Ya da anlamın olmaması,
farklı bir deyişle tüm değerlerin, düzgüsel ufukların, düzenleyici bir düşünce
olarak tüm tanrıların (Nietzsche) yitirilmesi, bir başka ifadeyle: Nihilizm 4

İyi bir yaşam birkaç kişinin hakkı değildir, aksine hümanizme giden kesintisiz ve sonsuz yolda insanlığın yönetmesi gereken düzenleyici bir tasarımdır.

SORUMLULUK HÜMANİZMİNİN KÜRESEL PAİDEİA’SININ ALTERNATİFİ
SON KERTEDE HOMO HOMİNİ LUPUS “İNSAN İNSANIN KURDUDUR”
HAYATTA KALABİLMEK İÇİN BİRBİRİNİ YEMEK İLKESİNİN YENİDEN DEVREYE
SOKULMASIDIR.

reksinimlerinin toplamını da karşılayabilecek durumdadır. Mitos buradaki geniş anlamıyla anlayışın önemli bir parçasıdır, ve hatta o, mitosun etkisinden
çıktığı yerde eksiktir ve indirgenmiştir.
Bilgi kuramının sözleriyle ifade edilecek olursa, burada söylenenler hem (dış
dünyanın) açıklanmasıyla, hem de anlayışla (iç dünya), bir diğer ifadeyle insan
duyumlarının antropolojik alanıyla ilişkide geçerlidir.
Geleneğin mitlerden arındırılması ve kutsallığının bozulması üzerinde
uzanan Batı’nın ussal illuminizmi, iler-

Ama insanlığın gittiği her yol, dünyanın birçok gerçek mekanıyla, birçok tarihiyle, birçok dili/kültürüyle ve birçok
çelişki ve çatışkısıyla dünyanın oluşturduğu ortak yuvanın mekanlarından geçer. Farklılığın diyalektiğini ortak yuvanın birliğinde, herkesin yararına ileri
taşımak, yeni sorumluluk hümanizminin görevidir. Bu yeni hümanizme doğru ilerlemek yeniden etraflıca düşünmek demektir ve bu, yeni hümanizm,
(sorumlu) düşünüşün ışığında aidiyet
hümanizminin ve özgürlükçü hümanizmin yeni bir tarz ve biçimde kendi hakkımızda ve şeyler üzerine düşünmemiz-

1
Antik Yunancada özellikle müzik ve jimnastik eğitimini ve siyasi
eğitimi kapsayan bir eğitim idaeli
2
Vgl. M. Borrelli, “Von der Zerstörung des Mythos zum Mythos
der Zerstörung”, in K. Helmer/N. Meder/K. Meyer-Drawe/P. Vogel
(Hrsg.), Spielräume der Vernunft – Jörg Ruhloﬀ zum 60. Geburtstag, Königshausen und Neumann,
3
Vgl. M. Borrelli, Postmodernità e fine della ragione, con Postfazione di Raúl Fornet-Betancourt, Pellegrini, Cosenza 2010.
4
M. Borrelli, Il tramonto della paideia in Occidente, Pellegrini, Cosenza 2013.
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Prof. Dr. Franz Hamburger

Televizyon’da yayınlanan talkshowlar Pegida ve AfD’nin ardından Ocak
2016’nın başından itibaren yeni bir yem
buldu: Fas’tan gelen tehlikeli genç erkekler. Aslında olay akışı hakkında, polis şimdi titizlikle çalıştığından, bilinen
pek birşey yok. Ve nitekim bu ayrıntıları bilmeme durumu, ampirik temelini sınamak zorunda olmayan ve istemeyen
söylemler için idealdir. Burada medyadan konu ile ilgili bilgi edinen milyonların beynindeki tasarımlar ve fanteziler
söz konusudur.

gürlük ve eşitliğin mirasçılarıyız. Teh- güvenliği anlaşması Alman aktörleri
dit oluşturan “diğerleridir”. Oysa özel- Fas’ta yaşayabilecekleri olumsuzluklarlikle terör çoktan buradadır, “kendi eli- dan koruyor. Aynı biçimde bir veri anmizle” yarattığımız terör: Gerek Fransız laşması kârın Fas’tan çıkarılmasını sağbanliyölerinde ve Belçika kentlerinde, lıyor. AB ile serbest ticaret ve hizmet angerekse de Almanya’nın milliyetçi mu- laşması üzerinde henüz pazarlık yapılıhitlerinde – salt Doğu Almanya’da de- yor. O zaman Fas ekonomik fethinin bir
ğil. Sığınmacılara ve yaşadıkları geçici sonraki aşamasına hazır olacak. Kürekonutlara karşı 2015’te işlenen bini aş- sel göç hareketleri temel çizgileriyle pakın suç ile kendi ülkemizde terörü ya- ranın geçtiği yolları izler. Bu, yoksul ve
rattığımız, ancak buna terör denmedi- varlıklı ülkeler arasındaki ilişkide kenği, IŞİD’in Orta Avrupa’dan giden bin- dini gösterir.
lerce genç insandan beslendiği, Paris ve
Konu çok az kalkınma yardımı veriBrüksel’deki teröristlerin Avrupa’da yeKamuoyu tartışmasında, kutuplaştır- tiştiği – tüm bunlar bir kenara itiliyor.
liyor olması değil. Konu ülkelerden çok
ma ve sisteme duyulan güvenin sarsılfazla alınmasıdır. Çünkü “Uluslararaması nedeniyle yaşanan toplumsal beAncak yakından bakıldığında bun- sı Vergi Adaleti Ağı’nın” hesaplamalarılirsizlik karşısında kullanılan görüşler lar bile yalnızca zayıf bir rol oynuyor. na göre gelişmekte olan ülkeler olarak
oluşturulmakta ve yönelim modelleri Dış dünyanın olguları, gerçekleri ve adlandırılan ülkelerden dünyanın veraktarılmaktadır. 2015’te talkshowlar ay- bağlantıları, bir kişinin iç dünyasında- gi cennetlerine ve zengin ülkelerine bülar boyunca PEGIDA’yla dolup taşmıştı; ki koşullardan ve iç dünya koşulları ta- yük bir para akımı gerçekleşiyor. “Gelişardından AfD aynı biçimde kendini ta- rafından belirlenen iletişim süreçlerin- mekte olan ülkeler yasadışı mali akımnıtma fırsatı buldu. Bu şovlar en saldır- deki algılamalarından daha önemli de- lar nedeniyle her yıl kamusal kalkınma
gan ve göze çarpan görüşlerin en fazla ğildir. Kendi yaşamından memnun ol- yardımı aracılığıyla aldıkları yardımödüllendirildiği bir mantık izliyor. Dola- mayan biri, düş kırıklığını ahlaki ola- lardan kat kat fazlası bir sermayeyi kayyısıyla şiddet ve kriminalite, ahlak dışı rak değersizleştirebileceği kişi ve grup- bediyor. Yalnızca şirketlerin fiyat manive aykırı davranışlar ödüllendirilmek- lara aktarmaktadır. Panu Poutvaara ve pülasyonları nedeniyle yoksul ülkeler
tedir. Aynı zamanda “hukuka sadık yurt- Max Steinhardt (birbirine benzeyen bir- yılda 160 milyar dolar vergi kaybı yataşların” betimlenmekte olan her uy- çok sosyal-psikolojik bulgunun ardın- şıyor; bu, aldıkları kalkınma yardımlamacılığı (Konformität) “normallik” olarak oluşturulmaktadır. Medya, ajitasyon
yaptığı suçlamasıyla karşılaşmadan,
kendini saygın olarak tanıtan her aşırıBAZI SİYASİ GRUPLAR BU TERÖRÜN KENDİLERİNİ ÖNÜNE KATMASINA
lıkçı tutuma bir platform sunuyor. GazeSEVE SEVE İZİN VERİYOR. ANCAK 15 EYLÜL 2015’E DEK SAĞ EĞİLİMLİ 372 SUÇLU
teciler çoğulculuk yaratmak için verdikHAKKINDA ÇIKARILAN 450 TUTUKLAMA KARARININ İNFAZ EDİLMEMİŞ OLMASI
leri kararlarla aynı zamanda kendi görüşlerini gizleyebilmektedir. Yakından
SON DERECE KAYGI VEREN BİR DURUMDUR.
incelendiğinde bu açığa çıkmaktadır.

.

Sığınma, kriminalite ve tehdit algılamasının daha başka biçimlerinin sunuluş şekli ikinci bir öğeyi içeriyor. Özellikle Köln’deki yılbaşı gecesini gösteren ve çoğu kez içeriği hiçbir şey ifade
etmeyen resimlerle tehlike “vurgulanmış oldu”, belki de özellikle resim bulanık olduğu için bu yapılabildi. Resimler
aracılığıyla yapılan dramatikleştirme,
algılama anında bilincine varıldığından
daha fazla dehşet yaratmaktadır. Her an
harekete geçirilebilir, sağlam, kolektif
bir bilinçsizlik oluşmaktadır. Bu bilinçsizliğin içeriği belirli tasarımlar ve atıflarla bağlantılı korku ve dehşettir.
Dikkat çekmek ve reklam gelirleri
için girişilen kontrolsüz rekabette medyanın yaptığı haberler giderek daha telaşlı ve kızgın bir hal alıyor ve böylece korkuların artmasına neden oluyor.
Ve örneğin “Almanya’da yaşayan birçok Müslüman’ın barışsever” olduğu tespih çeker gibi tekrarlansa da – resimler
farklı bir dil konuşuyor. Kişilere ve gruplara ya da durumlara ilişkin resimlerle
taşınan tasarımlar, korkuların kimlere
dayanabileceğini belirlemektedir. Özellikle şu izlenim sağlamlaşıyor, ki bu eski
bir milliyetçi motiftir: Tüm felaketler
“dışarıdan”, yurtdışından gelir. Şu model güçlendirilmektedir: Tehlikeler, krimineller ve teröristler dışarıdan “bizim”
topluma girmektedir. “Biz” insan haklarının sığınacağı barışçıl bir yeriz ve öz-

dan bir kez daha) kişisel düş kırıklığı,
acı ve diğerlerinin başarısını çekememe duygusunun, yabancılara karşı nefret duyulmasını körüklediğini göstermişlerdir („Bitterness in Life and Attitudes Towards Immigration“, CESifo Working Paper No. 5611, November 2015).
Ve böylesi duygular sosyal-yapısal statü, yaş, cinsiyet ve eğitim derecesinden
daha önemli görünmektedir.
Sığınmacı hareketlerini ortaya çıkaran koşulların ne denli sıradan olduğunu, 2015’in yılbaşı gecesi Köln’de hırsızlık yaptıkları, tacizde bulundukları ve
cinsel şiddet uyguladıkları için dikkatleri üzerine çektiği belirtilen Faslı genç
erkekler örneğinde görmek olanaklı.
Almanya 1963’te Fas’tan konuk işçi alımına başlamıştır. Bu konuk işçilerin küçük bir bölümü Almanya’da yaşıyor ve
Fas’ta yaşayan akrabalarıyla ilişkideler. 33 Milyon nüfuslu bu ülkeye şu an
yılda sekiz ila on milyon turist geliyor,
Almanya’dan tahminen 500.000. Ekonomik ilişkiler de “mükemmel”: Fas’taki
Alman Ticaret ve Sanayi Odası 2016’da
“Fas’ın otomobil sektöründeki ihracatı büyüyor”, diye bildiriyor. Avrupa’nın
otomobil üretimindeki küresel oyuncuları ara malları tedarikçilerinin ucuz olmasına seviniyor. 2004 tarihli yatırım

rının çok üstünde bir rakamdır” (Markus Meinzer: Der neue Kolonialismus,
SZ 12.4.2013, S.2). Almanya’nın Fas ile
arasındaki ticarette dış ticaret fazlası
2012’de “yalnızca” 820 milyon Euro olmuştur; çünkü ne Almanya Fas için ne
de Fas Almanya için çok önemli bir ticaret ortağı değildir. Ancak burada söz
konusu olan şey, göründüğü kadarıyla
Fas’tan Almanya’ya gelen ve yasal ve yasadışı yollarla para kazanmaya çalışan
ve kazandıkları parayı Fas’ta yaşayan
ailelerine (de) gönderen Faslı genç göçmenlerin içinde bulunduğu bağlamdır.
Ülkenin birçok adımda gerçekleşecek modernizasyonu, “bizim” de özgürlüklerimizi, olanaklarımızı ve zenginliklerimizi beraberinde getirecek olan,
ama meyvelerinin ise yalnızca Avrupalı ülkelerce toplanması istenen, Avrupa
tarafından tetiklenen bir dönüşümdür.
Elbette turistler ülkede para da bırakmaktadır – ama orantısız kârı Avrupalı turizm organizatörleri yapmaktadır.
Ve turistler paralarıyla Fas’ta neler alabildiklerini bayılarak anlatıyor. Fas’taki
genç insanlar paranın yolunu izleyebileceklerini düşündüğünde, o zaman yasadışı, istenmeyen kişiler olmakta ve
onlara sığınma hakkı verilmemektedir.
Bu örnek özellikle şu an Avrupa için

önem taşıyan sığınma nedenlerini betimlemek için uygun değil. Çünkü Fas
her ne kadar “İltica Paketi 2’de” güvenli
ülke statüsüne alınsa da ve göçü önemli ölçüde engelleyecek önemli bir karar alındığı görüntüsü verilse de, sadece göçmenleri geri püskürtmek için yapılmış kısa vadeli bir önleme stratejisidir. Bu siyasetin karakteri Faslı gençlerin yurtdışı edilmesi durumunda yaşanacak olanlar düşünüldüğünde daha
da açıklık kazanmaktadır. Onlar o eski
zamanların feodal Avrupası’nda olduğu gibi Fas Krallığı’nda da hâlâ geçerliliğini koruyan izinsiz yurtdışı seyahati
nedeniyle suçlu konumuna düşmekteler. Hapse atılmaları durumunda sonraki yaşam ve göç yollarının nasıl olacağını tasarlamak mümkün. Ancak yarıdan fazlası işsiz olan Faslı gençlerin
durumunu değiştirebilecek olan şey,
ProAsyl’ün yıllardır talep ettiği, az sayıda insan için gerçek bir fırsat, ama büyük bir bölüm için bir dereceye kadar
gerçek bir umut ifade edecek olan, Afrika için yasal göç yolunun açılmasıdır.
Ama bu örnek, Mağrip ile Avrupa
arasında, Akdeniz’i çevreleyen devletler arasında uzun vadede etkili olacak
yapısal ilişkiler için iyi bir örnektir. Federal İçişleri Bakanı de Maizière Şubat
2016’nın sonunda Mağrip devletlerine
gerçekleştirdiği bir ziyarette, Tunus, Cezayir ve Fas’ın “güvenli ülkeler” olarak
tanımlanıp tanımlanamayacağını açığa kavuşturdu. Bu sayede herşeyden
önce yurtdışı etme işlemleri kolaylaştırılmak istenmektedir; aynı zamanda sığınma başvuru işlemlerinin hızlandırılması gündemdedir. Kişisel evrakın
olmaması durumunda parmak izi karşılaştırılarak, yurtdışı etme işlemleri gerçekleştirilebilecektir. “Durumun aydınlatılmasının parmak izi aracılığıyla gerçekleşmesi planlanıyor, Fas’ın bu yönde ‘fevkalade bir veri bankası’ bulunuyor”, de Maizière bunu söylemiştir (SZ,
1.3.2016, S.1). Dikkatli okur en geç bu
söz nedeniyle şüpheye düşebilir. İstihbaratı ve halkın polis tarafından kontrolüyle tanınan bir devletin böylesi bir
veri bankası bulunması neyi ifade eder?
Amnesty International yıllık raporunda şunu yazıyor: “The authorities restricted rights to freedom of expression, association and assembly, arresting
and prosecuting critics, harassing human rights groups and forcibly dispersing was required.” (Amnesty International Report 2015/2016; 23.2.2016). İçişleri bakanının seyahatine medyanın eşlik etmesi, bu bağlamda, içişleri bakanlığının, göç istatistiklerinde hiç yer almayan ya da yalnızca çok az belirtilmiş
göç verilerine işaret etmektedir. Öyle
ki göç veren ülke olarak Fas 2015 sığınma başvurusu istatistiğinde yalnızca
bir kez belirtilmiştir: Göçmenlerin ilk
ayak bastıkları Avrupa ülkelerine göçmenlerin geri alımı için yapılan ricalar,
2014’te bu ricaların %2,3’ünü oluştur-
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ması. Bu 824 vakanın 147’si geri alımla sonuçlanmıştır; 2015’te 112 kişi geri
gönderilmiştir. Reşit olmayan ve refakatsız göç ederek 2014’te sınırlarda yakalanan 66 Faslı genç kaydedilmiştir,
2015’te Fas göç veren en önemli ülkeler
arasında yer almamıştır (Bundestagsdrucksache 18/7625 vom 22.2.2016).
2014 yabancı istatistiğinde Almanya’da 65.000 Faslının yaşadığı belirtilmiştir; ikamet süresi açısından bakıldığında 30 ve üzeri yaş grubu en büyük kitleyi oluşturuyor. Fas kökenli insanların toplam sayısının 180.000 olduğu tahmin ediliyor. Başka tahminler 140.000’den hareket ediyor ve bunlar arasında 7.000 kişinin ikinci kuşak
üniversite öğrencisi olduğuna işaret
ediyor (de.quantara.de). Ve daha başka
kaynaklar da Almanya’da 130.000 Faslının yaşadığını belirtiyor (SWR international, 21.5.2013). 2006 ila 2012 yılları arasında yılda 3.500 kişi Almanya’ya
gelirken, 2.500 kişi de ülkeyi terketmiştir. Burada göç etmiş “konuk işçi nüfusunun” tipik bir dalgalanması söz konusudur (Federal Hükümetin Göç, Mülteci
ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanının Almanya’da Yaşayan Yabancıların Durumu Hakkındaki 10. Raporu,
Ekim 2014).
Fas ve Almanya arasındaki ilişkiler
şu an yürümekte olan sığınmacı tartışmasının ön planında durmasını gerektirecek kadar kapsamlı değil. Fas’ın
Fransa, İspanya, Belçika ve Hollanda ile
bağları daha sıkıdır. Ancak Alman-Fas
ilişki yapıları göç süreçlerinin uzun vadeli dinamiği için tipiktir. Ve Fas diğer
Kuzey Afrika devletleri gibi Afrika ve
Asya’dan gelen göçe karşı aşılmaz bir

kaleye dönüştürülse, hükümdarları bu
nedenle bolca ödüllendirilse ve halklarından daha bağımsız hüküm sürebilse
bile, bu yapılar, yalnızca sığınmacılarla
mı yoksa sığınmacıların kaçış nedenleriyle de mi mücadele edilip edilmeyeceğinin belirlendiği nokta olacaktır.

Bir kez daha:
Kendi toplumunun etnosantrik “arılığını” oluşturma denemesinde iki mekanizma önemi bir rol oynar: Mekanizmalardan biri – bir kötülük söz konusu
olduğunda – kendisiyle ilgili olanın küçük, diğeriyle ilgili olanın büyük gösterilmesini hedefler. Dışarıdan gelenlerin
olumsuz özellikleri abartılırken, kendine özgü sorunlar azımsanır. “Yılbaşı gecesinde Köln’de bulunan Faslı genç
erkekler” sabit bir steryotipe dönüşürken, Cinsel İstismar Federal Hükümet
Temsilcisi’nin 22.2.2016’da yayınladığı rapor basının yalnızca kenar sütunlarında yer almış ya da ona hiç değinilmemiştir. Görünen o ki Köln olayları tümüyle aydınlatılamayacak ve birkaç saat
süren bu olay, gerçekten yaşanmış olandan çok polisin başarısızlığıyla ilgilidir.
Gerçek belirsiz bir alacakaranlıkta kalıyor. Cinsel İstismar Federal Hükümet
Temsilcisinin raporu ise bir grup saygın
bilim adamı tarafından hazırlanan kapsamlı bir bilimsel bilirkişi incelemesini
dayanak almaktadır. Onlar Almanya’da
bir milyondan fazla çocuk ve gencin cinsel şiddet kurbanı olduğu sonucuna varıyor (Andreas Jud, Miriam Rassenhofer,
Andreas Witt, Annika Münzer & Jörg M.
Fegert: EXPERTISE Häufigkeitsangaben
zum sexuellen Missbrauch Internationale Einordnung, Bewertung der Kenntnislage in Deutschland, Beschreibung

des Entwicklungsbedarfs, hrg. vom
Unabhängigen Beauftragten für Sexuellen Kindermissbrauch). Bu durum
Almanya’daki birçok insanın özanlayışı için o denli utanç verici ki, neredeyse saldırganca bir kabullenmemeye yol
açıyor. Diğerlerinin işlediği suçlar ise
tehlikeli bir korku fantezisi düzeyine
dek tırmandırılabilir. Burada, kendini feda edecek kadar toplumuna uyum
sağlamış ve şimdi yabancı erkekte düşmanını bulan Schwarzervari (Alman feminist Alice Schwarzer kastediliyor, redaksiyonun notu) gecikmiş yerli feminizm de bir rol oynuyor.
İkinci bir mekanizma kendinden olduğu inkâr edilemeyenin aforozudur.
Saksonya’nın Clausnitz ve Bautzen belediyelerinde yaşanan pogromların ardından Eyalet Başbakanı Stanislaw Tillich şunları söylemiştir: “Bunları yapanlar insan değil. Bunları yapanlar canidir”. Her bir olayın nasıl değerlendirileceğinden bağımsız, Götz Eisenberg’in
de saptamış olduğu gibi (Nachdenkseiten 22.2.2016), kişiler canavarlaştırılarak kötüleniyor ve insanlığın toplumundan dışlanıyor. Ama tam da bu tutumun kendisi, aydınlanmış asaletin
çizdiği sınırı aşmaktır. Sorumlulardan
biri olan bir siyasetçi konuyu kendi ihmallerinden daha demagojik bir tarzda
saptıramazdı. Ancak önemli olan aşırı
sağ terörizmin, çocuk ve gençlerin milyonlarca kez gerçekleşen cinsel istismarının ait olunan toplumun dışına fırlatılmasıdır. Öyle ki 2015’te aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen 13.800
suç ve şiddet olayına da (www.tagesschau.de/inland/rechtsextremismusgewalt-101.html) en iyi ihtimalle bir kereliğine kıyıda köşede değinilmektedir.

Ve sığınmacıların geçici olarak yaşadığı konutlara bir yılda yapılan 1.000 saldırı siyasetin yalnızca küçük bir kısmında ciddiye alınıyor. Bazı siyasi gruplar
bu terörün kendilerini önüne katmasına seve seve izin veriyor. Ancak 15 Eylül
2015’e dek sağ eğilimli 372 suçlu hakkında çıkarılan 450 tutuklama kararının infaz edilmemiş olması son derece kaygı
veren bir durumdur. Bunun anlamı: Polis nerede olduklarını bildiği halde ya
bu kişiler tutuklanmıyor ya da suçlular
gizlendiği için tutuklanmaktan kurtuluyor (SZ, 11.1.2016). Ve eğer Bavyera Başbakanı sığınmacıların engele takılmadan sınırları aşıp Almanya’ya gelmesini (orada kayıt altına alınmalarına rağmen) “hukuksuzluğun egemenliği” olarak adlandırıyor ve bunun için sözleri
olsa olsa “şaşkınlıkla” karşılanıyorsa, o
zaman bu düşüncenin milliyetçi öncülü
son derece sapık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu ifade şu ana kadar
Doğu Almanya ya da Nazi Almanyası için
kullanıldı.
Bu konular ve olgular kesinlikle gizlenmiyor, ama medya tarafından görüş
oluşturulmasında hiçbir rol oynamıyor.
Kamuoyunun anaakımı, toplumu, kendi anayasasını önemseyip önemsemediğinden ve göçmenlerden “entegrasyon” beklentisinde olma gibi bir hakkının olup olmadığından kuşkulanmasından “korumaktadır”. Belki de Faslı genç
erkekler ülkelerini modernize etmiş, işgücünü tüketmiş, anıtlarını sahiplenmiş ve zenginliklerini kuzeye taşımış
olan Avrupa’da, kendilerinden alınanı
– en azından kendi öznel bakış açılarından hareketle – yeniden elde etmek için
daha büyük bir meşruiyet hissediyor.

www.avrupa-kultur.eu
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Hoşgeldin sınıfları, hazırlık sınıfları, ders yoğun sınıflar, geçiş sınıfları ya
da ikinci dil Almanca sınıfları: Kısa süre
önce Almanya’ya göç etmiş çocuk ve
gençleri kapsayan özel sınıfların ad çeşitliliği, onların eğitim durumuyla ilgili
tanıdık bir yaklaşımı yansıtıyor. Almanca bilmeyen çocuk ve gençleri hedefleyen bu özel çalışmalar aslında yeni bir
fenomen değil, aksine, her ne kadar geçen yıl birçok yerde ve büyük sayıda yeniden kurulmuş olsalar da, aslında bunlar “konuk işçi döneminde” olağan uygulamalardı. Yıllar süren yoğun araştırmalara ve dilsel heterojenliğin okul
ve öğretmen eğitimi için daima önemli
bir konu olduğu gerçeğine rağmen, birçok okul ve öğretmen, üstesinden gelinmesi zor ve yerine getirmek için bilgiye
ve alet çantasına ihtiyaç duydukları bir
görevle yüz yüze bırakıldıklarını düşünüyor. Aynı zamanda ikinci dil Almanca
alanında iyi eğitilmiş elemanlar ve kurumsal gündelik yaşamlarında çokdillilik ve göç ile yılların deneyimine sahip
okullar bulunuyor. Hangi koşullarda
okul başarısının olanaklı olduğunu ve
yeni göç etmiş öğrencilerin haksızlığa
uğramasının nasıl önleneceğini onlardan öğrenmek gerekir. Güncel araştırma sonuçları göçmen ailelerden gelen
çocuk ve gençlerin Alman eğitim sisteminde eğitim süreçleri boyunca iki kere
haksızlığa uğradığını gösteriyor - birincisi büyük ölçüde sosyal ve göç kökenleri nedeniyle1. Bu durumun kalıcı olmaması ve tekrarlanmaması için yeni göç
eden çocuk ve gençlerin katılım olanaklarına ileride yoğun ilgi gösterilmelidir.
Alman eğitim sistemine geçiş ve Almancayı öğrenme ortamları olarak hazırlık
sınıflarının, ancak bir eğitim ve dil destek tasarısı bünyesinde gerçekleştirildiğinde, sürekli izlendiğinde, değerlendirmesi yapıldığında ve öğretmen kadroları için vasıflandırma olanakları hazır bulundurulduğunda bir anlamı olur.

Eğitim hakkı ve okula devam etme
zorunluluğu Almanya okul yasasında
ve federal eyaletlerin eyalet yasalarında yer alıyor. Okula devam etme zorunluluğu için her 16 eyalette ikamet yeri
ya da “sürekli ikamet” belirleyicidir, ancak sığınma başvurusu yapanlar söz konusu olduğunda bu genelde yeterli değil. Bunun dışında onlar için bazı eyaletlerde ikamet statüsü ve bir belediye,
belde ya da ilçeye yöneltilmiş olmaları
belirleyici. Bu durum örneğin Bavyera
ve Sachsen-Anhalt’ta çocuk ve gençlerin üç aya kadar okula devam etme zorunluluğunun dışına çıkmalarına neden oluyor ve dolayısıyla bunlar eğitim
alamıyor. Başka eyaletler okula devam

etmeyi yabancı hakları kriterlerine bağımlı kılan düzenlemeleri kaldırıyor ve
eğitim zorunluluğu için bağımsız kriterler belirliyor, örneğin Berlin, Hamburg
ve Bremen2. Öğrenciler ya da ebeveynleri, uygun görülen okul türü ve sınıfın
belirlenmesi için çoğu kez bir merkeze
(örneğin eğitim dairesi) başvurmak zorunda. İlkokul çağında (1./2. sınıf) genelde derslere doğrudan girme olanağı mevcut. Buna rağmen geçen yıl birinci ve ikinci sınıflar için de hazırlık sınıfları açılmıştır. 3. ve 4. sınıf ve devamında öğrenciler bir yıla kadar - bazı eyaletlerde daha da uzun bir süre – hazırlık
sınıflarında öğrenim görme olanağına
sahip. İleri yaş gruplarında (15-18 yaşındakiler) lise üst sınıflara geçiş mümkün
değilse, ilk aşama okul diploması alma
ya da mesleğe hazırlık çalışmasına katılma olanağı tanınıyor.

lan diğer sosyal pedagoji ve okul psikolojisi çalışanları ile sıkı bir işbirliği yapmasıdır. Her öğrenci için bu tarz bir işbirliği olanağı günlük okul yaşamında
pek bulunamıyor, öğrencilerin hazırlık
sınıfı sonrası başka okullara gitmesi ya
da taşınma veya kapasite darlığı nedeniyle başka okullara devam etmek zorunda kalması karşılaşılan durumlardan biridir. Öğrenci kabul eden düzenli sınıflardaki öğretmenler ise bireysel
destek sunabilmelidir. Bu bireysel destek, öğrenciye o ana dek sunulmuş olan
destek çalışmaları, öğrencinin başarım
düzeyi hakkında edinilen bilgiler ve de
onun öğrenim deneyimlerinin üzerinde yükselmelidir. Bu başarılamadığında, düzenli sınıflara geçiş baştan başlamaya dönüşür, ki öğrencilerin eğitim biyografilerinin geleceği açısından bu belirleyici olabilir.

-

Eğitim-öğretim sisteminde yapılan
hazırlık çalışmaları ile hazırlık sınıflarındaki öğrenim ve başarım durumları
bilimsel olarak araştırılmamıştır. Kavramsal olarak hazırlık sınıfları örgün
eğitim sistemine geçişi kolaylaştıran ve
bu sisteme hazırlayan, öğrencileri toplaştırmak anlamında güvenli bir çevre,
koruma altında bir ortam olarak tasarlanmıştır. Entegrasyona ters bir etki belirlenen bu hedefin önünde durmaktadır: Özel bir sınıf oluşturulmasının sözde birbirine bağlı bir grubun yapılandırılmasını ifade ettiği dikkate alınmalıdır. Bu gruba aidiyet ne doğaldır ne de
kişilerin isteğiyle gerçekleşmiştir. Göç
pedagojisi perspektifinden bu yapılandırma süreci, dilsel olarak ifade edilen
ve eylem modellerinde beliren ayrımcılık formlarına bakıldığında ve bu formlarla yapılandırılan “diğerleri” ile ilişkide eleştirel yorumlanmaktadır.4

3

Eğitim biyografilerine bağlı olarak
öğrenciler Hamburg’da ilkin iki tür hazırlık sınıfına ayrılıyor. Latin alfabesini ve temel aritmetik işlemleri bilmeyen ortaokul öğrencileri ilk olarak bir
yıl boyunca temel sınıfta öğrenim görüyor. Diğer tüm öğrenciler uluslararası hazırlık sınıfları adı verilen, ilk yarıyılında (ilk aşama) günlük yaşam diline ve ikinci yarıyılında (geliştirme aşaması) eğitim diline özgü becerileri edinmeleri planlanan sınıflara devam ediyor. Süre genelde bireysel bazda bir yılı
kapsıyor, hızlı bir başarı gösterildiğinde ise bu süre kısaltılabiliyor. Dolayısıyla bir eğitim yılında bu sınıflara sürekli
başlayan ve söz konusu sınıfları bitiren
öğrenciler oluyor. Şu anda Hamburg’da
228 temel ve hazırlık sınıfı bulunuyor.
Ana hedef başta Almancanın öğrenilmesi ve de düzenli ders ortamlarına geçilmesini sağlamak.
Almanya’ya geldikten sonra yaşlarına göre 9. ya da 10. sınıfta olanlar için
Hamburg’da iki yıl süren bir hazırlık yapılıyor ve ilk aşama okul diplomasına
hazırlıyor. Öğrenciler için bu mezuniyetin ardından meslek ortaokulu ya da
lise diploması almak ya da meslek eğitimine geçmek olanaklı.

Yaşıtlarıyla ve yaşıtları gibi aynı dersi gördükleri düzenli sınıflara geçmelerinin ardından, öğrencilere üçüncü
aşamada bireysel destek ve Almanca
dil desteği sunuluyor. Böylesi bir geçişi başarmanın en iyi yolu, öğrenci gönderen hazırlık sınıfı öğretmenlerinin,
öğrencilerin devam edeceği düzenli sınıflardaki öğretmenlerle ve sürece katı-

Almanya’ya yeni göç etmiş öğrencilerin geleceği, bugün göç kökenli başarılı öğrenci olarak, Alman göç toplumunun bir parçası veyahut eğitim-öğretim
sisteminin kaybedenleri olarak tanımlanan birçok kişinin geçmişiyle bağlantılıdır. Anayasaya göre Alman eğitimöğretim sisteminin görevi, topluma katılımlarını sağlamak için tüm öğrencileri bireysel becerilerine uygun bir şekilde desteklemektir. Alman okullarındaki ilk durak olma özelliğiyle hazırlık sınıflarının yeni göç eden öğrenciler için
işlevi, onların eğitim biyografilerindeki “son durak” ile Alman okul sisteminde devam edecek olan eğitim süreçleri arasındaki geçişi sağlamaktır. Hazırlık çalışması, sosyal bir çevreye girmek,
yeni okulun günlük yaşantısında yön
bulmak, dilsel engellerin aşılması ve
de son olarak örgün eğitim sisteminde

yer edinme süreci ve bununla bağlantılı
iyi bir mezuniyet fırsatı yakalamak gibi
başka geçiş fenomenlerini de bünyesinde barındırıyor. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için kurum olarak okulun ve öğretmenlerin öğrencilerle profesyonelce ilgilenmeleri yetmez; insanlarla karşılaşma ve alışverişte bulunma
fırsatları yaratmak ve böylece kendi seçtikleri daha büyük bir topluluğa aidiyeti olanaklı kılmak için, toplumsal etkinliklere katılmak üzere okul dışı sunular
yapılmak zorundadır. Gençlerin geleceğini etkileyen önemli kararlarda onlara danışmanlık yapacak ve onları destekleyecek kişilere ve başarılı örneklere ihtiyaç var, ve bu gençlerin arzuları,
gereksinimleri ve hedeflerine açıklıkla yaklaşmak gerekiyor. Lise mezuniyeti çoğu kez erişilemez gibi gösteriliyor, birçok kişi boş kalan çıraklık kontenjanlarını doldurmak için göçü bir
fırsat olarak görüyor. Çıraklık, her öğrencinin kendi eğitimi, mesleği ve böylece yaşamında izleyeceği yol hakkında
kararını verebildiği eğitim-öğretim sistemimizin hedefi olamaz. Yeni göçmenlere, eğer Almanya’da genç nüfusun geleceği söz konusu ise, yükseköğrenime,
çıraklık ve iş piyasasına engelsiz geçişi
sağlanmalıdır.

Bkz.: Alman Entegrasyon ve Göç Vakıfları Bilirkişi Konseyi’nin
araştırma raporu: Doppelt benachteiligt? Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Eine
Expertise im Auftrag der Stiftung Mercator. Mai 2016.
2
Eine detaillierte Übersicht über die rechtlichen Grundlagen für
den Schulbesuch von neu zugewanderten Schülerinnen und
Schülern bietet Massumi/ von Dewitz (2015): Bestandsaufnahme und Empfehlungen. Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Hrsg. vom Mercator-Institut für
Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und vom Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln.
3
Bkz.: Rahmenvorgaben zur schulischen Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher in Regelklassen, Hrsg. Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg (2012) zur Konzeption
der Vorbereitungsmaßnahmen in Hamburg.
4
Bkz. Mecheril, Paul/ Shure, Saphira (2015): Natio--ethnokulturelle Zugehörigkeitsordnungen über die Unterscheidungspraxis „Seiteneinsteiger“. In: Bräu, Karin/ Schlickum, Christine (Hrsg.): Soziale Konstruktionen in Schule und Unterricht. Zu
den Kategorien Leistung, Migration, Geschlecht, Behinderung,
Soziale Herkunft und deren Interdependenzen. Opladen, Berlin,
Toronto, S. 109-122.
1
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Ekim 2014’ten bu yana, arkasında
karmakarışık bir sözcük yığını gizli duran bir kısaltma kendinden söz ettiriyor:
PEGIDA’nın açılımı “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar”. Ancak “Yurtsever Avrupalılar” neyi ifade
ediyor ve sözde “Batı’nın İslamlaştırılması” tehlikesinin arkasında ne yatıyor?
ARD televizyonunda yayınlanan siyasi içerikli Panorama programının
muhabirleri 18 Aralık 2014’te düzenlenen PEGIDA gösterisi sırasında, yürüyüşün dışında bulunan göstericilerle söyleşi yaptı. Amaç PEGIDA tarafından medyaya yöneltilen ve basında salt
bu hareketi karalamaya yarayan açıklamaların yayınlandığı suçlamasını çürütmekti. Panorama programı söyleşilerin tamamını internette yayınladı[1].
Görseller yaklaşık 90 dakikayı kapsıyor. Söyleşilerin ilk 45 dakikası başka
yayınlar için metinleştirildi ve içeriksel
analizden geçirildi [2].
Muhabirlerin söyleşiye giriş sorusu şuydu: PEGIDA’nın açılımı “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever
Avrupalılar”dır. Bu sizin için ne ifade
ediyor? Verilen yanıtların analizi, söyleşiye katılanların “Yurtsever Avrupalılar” kavramına çoğu durumda açıkça
değinmediğini gösteriyor.
Aşağıda kendi kendini “Yurtsever
Avrupalılar” olarak nitelendirmenin
ne demen olduğunu açıklamaya çalışan
söyleşi katılımcılarından birkaç alıntı
yer alıyor:
“Bu benim için aslında gururlu bir
Avrupalı demektir. Evet, burada çalışan
ve yaşayan, ama buradaki mevcut şeylere tabi olan yabancılarla birlikte”.
Başka bir gösterici yurtseverliğin
Brüksel’den yönlendirildiğini düşünüyor: “Yurtseverlik, bunu çokyönlü açıklamak mümkün. Yurtseverlik – kanımca bu Brüksel’den yönetiliyor, böyle düşünüyorum...”.
PEGIDA’nın kendileri için ne ifade
ettiği sorulduğunda, katılımcılar daha
çok “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı” formülüyle bağlantı kuruyor. Sözde İslamlaşma tehlikesi aşağıdaki paragraflarda vurgulanıyor:
“Ben burada İslamın devletin dini
yapılmasına karşıyım. Herkesin dini olsun ve dinini yaşayabilsin, ama devlet
dinine dönüşmesi...”
“Tabi, eğer şimdi ülkeye alınmak istenen ya da alınmak zorunda olan bütün
Müslümanlar buraya gelirse, o zaman
farklı bir kültür yayılır. Almanya’da bizim kültür çevremiz tamamen farklı bir
çevre. Onlar kendilerini burada zaten
rahat hissetmiyor ve bir de bunun böyle buraya taşacak olması, bu Müslümanlar buna ön ayak olacak”.
Söyleşi yapılan bu iki kişi göründüğü
kadarıyla en çok İslamlaşma tehlikesine önem veriyor. Bunlardan biri İslam’ın
Almanya’da devlet dini yapılabilmesinden korkuyor ve buna karşı olduğunu belirtiyor. Bir başkası Müslümanla-

rın ülkeye alınmasıyla Almanya’da farklı bir kültürün oluşmasından korkuyor.
Ve Müslümanların kendilerini zaten
Almanya’da iyi hissetmedikleri argümanını kullanıyor.
Söyleşi yapılan başka katılımcılar ise
Batı kavramına odaklanıyor:
“Bu kavramı ben bulmadım. Yani Batı kavramını, benim ülkemin adı Almanya, ve ben bu adı böyle olduğu gibi seviyorum...”.
“Batı sadece Almanya değil, aynı zamanda Hollanda’yı, tüm ülkeleri, ilkece
tüm Avrupa’yı ifade ediyor, evet...”.
“Batı, bu kavrama ilişkin bir açıklama var. Batı güneşin battığı yerdir. Batı
Hristiyan’lığın etkisindedir, ve Doğu
İslam’ın etkili olduğu yerdir. Bu, kültür tarihi bağlamında bu şekilde gelişmiştir”.
PEGIDA göstericileriyle yapılan söyleşilerin analizine bir bakış tuhaflıkları ortaya çıkarıyor ve Hristiyan Batı kavramının herşeyin yansıtılabildiği bir perde olmaya uygun olduğunu açığa çıkarıyor.
Pekiyi Hristiyan Batı kavramı ne anlama geliyor? Bu kavramın geçmişi ve işlevi hakkında neler biliyoruz? Bu kavram hangi konjonktürden geçti?
“Hristiyan Batı” kavramı bir kurgudur. Batı ne çevremi kesin olarak saptanmış topraklarla bağlantılıdır, ne de
Doğu’yla arasına keskin sınırlar koyulabilir. Batı kavramıyla genelde günümüz
Avrupa’sının batı kesimi, yani Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İber Yarımadası vurgulanmaktadır. Bu bölge
Roma İmparatorluğu’nun Latince konuşan batı eyaletleriyle büyük ölçüde örtüşmektedir.
Bir diğer tarihsel referans, 768’den
814’e kadar Frank İmparatorluğu’nun
kralı olan Büyük Karl’dır. Büyük Karl
800 yılında Aachen’de imparator ilan
edilmiş ve böylece ilk Batı Avrupalı hükümdar olarak imparator ünvanını almıştır. Yaptığı seferlerle Frank
İmparatorluğu’nun topraklarını genişletmiş ve içeride iktidarını sağlamlaştırmıştır. Böylece Frank İmparatorluğu
– Bizans ve Halifeliğin (Emevi Kordoba
Halifeliği, red. notu) yanında – bir büyük imparatorluğa dönüşmüştür. Frank
İmparatarluğu Erken Ortaçağ Hristiyanlığının büyük bir bölümünü kapsamıştır. Büyük Kral alımlamasında Hristiyan
Batı’nın oluşumunda onun önemine işaret edilmiştir.
Bu sözde Batı kesinlikle salt Hristiyan olmamıştır (ve hâlâ da değildir).
Eğer Batı ile Roma İmparatoruğu’nun
batı eyaletleri, Frank İmparatorluğu,
Kutsal Roma İmparatorluğu ya da günümüz Batı Avrupa’sı kastediliyorsa, o zaman bu topraklarda yalnızca Hristiyanlar değil, Yahudiler ve Müslümanlar da
yaşamıştır (ve yaşamaya devam etmektedir). Bu tek tanrılı dinlerin üyeleri birbirinden yalıtık yaşamıyordu, aksine çeşitli tarzlarda iç içe geçmişlerdi. Örneğin birbirleriyle ticaret yapıyor ve matematik, astronomi, tıp ve felsefe alanlarında birbirlerini karşılıklı olarak etkiliyorlardı.
Doğu’yu Batı’dan ayıran sınırlar nereden geçiyor? Batı kavramı önce Ortodox Bizans’ın oluşturduğu, ardından
Müslüman olan Doğu’yla araya bir sı-

nır koymak için kullanılmıştır. Akdeniz coğrafyasının tarihine baktığımızda Doğu ile Batı’nın birbirinden ayrılamayacağı, aksine daima sıkı bir karşılıklı ilişki içerisinde bulundukları açıkça görülecektir.
“Batı’yı kurtarmak” parolası hiçbir
zaman varolan bir imparatorlukla ya
da toprakla ilintili olmamıştır, konu varolan bir ülke değil, daha çok “kafalardaki imparatorluk”tur [3]. Yüzyılların
ve binlerce yılın ardından diğeri olana
karşı duyulan korku tekrar tekrar seferber edilebilmiştir, ne var ki düşmanlar değişip durmuştur. Bu düşmanlar
kimi zaman Moğollardı, ardından Hunlar, Macarlar, Türkler ya da Müslümanlardı.
İkinci Dünya Savaşı döneminde
“Batı’nın Korunması” parolası Sovyetler Birliği’ne yönelmiştir. Öyle ki Naziler Sovyetler Birliği’ne karşı yürüttükleri saldırı ve imha savaşını, Batı
Avrupa’nın Bolşevizm’e karşı meşru bir
savaşı olarak göstermek için Batı düşüncesini kullanmışlardır. Axel Schildt
Adolf Hitler’in Stalingrad muharebesinin ardından verdiği özel emri bir kanıt olarak gösteriyor: “Ordu son askerine ve son kurşununa kadar mevzisini
terketmeyecek ve böylece kahramanca bir inatla savunma hattının inşasına
ve Batı’nın kurtuluşuna unutulmaz bir
katkı sunacak”.
Hitler, kendini gözü kararmış bir
milliyetçi olarak değil, Doğu’dan gelen
barbar güruhun saldırısına karşı aynı
zamanda aşılmaz bir kale işlevi gören
birleşik bir Avrupa’nın savaşçısı olarak
sunmak istiyordu [4].
Oswald Spengler’in oldukça sorunlu olan “Batı’nın Çöküşü. Dünya Tarihi Morfolojisinin Ana Hatları” (1918,
1922) başlıklı toplu yapıtı, ana yapıtı haline gelmiştir – bu “muhafazakâr
devrim” akımı, ideolojik olarak Alman
faşizminin yolunu açmıştır [5]. Spenglerin Batı kavramı on yıllar boyunca salt kültür ve uygarlığın etnik tarza
birbirinin karşısına koyulmasını değil,
aynı zamanda üstünlük ve zayıflık, ast
ve üst, biz ve diğerleri kategorierinde
olduğu gibi karşıtlık düşüncesini de etkilemiştir [6].
Savaş sonrası dönemde (1949 civarı) Batı kültürü ve Batı kavramları duygusal içeriklerle yüklenmiştir. Örneğin CDU’nun 1949’ların sonunda yürüttüğü seçim kampanyası bu sloganı
kullanmıştır (“Batı Kültürünü Kurtarın”). Afişin [7] üzerinde Gotik tarzda
yapılmış ve Strasburg Manastırı’nın güney kapısında yer alan “Ecclesia” Heykeli (1230 civarı) yer alıyor. Heykel sağ
elinde flamalı bir haç tutuyor, başında
bir taç var ve saçları uzun, dalgalı. Ecclesia gurur ve zafer saçıyor ve muzaffer kiliseyi temsil ediyor. “Ecclesia”nın
rakibi, Strasburg Manastırı’nın güney
kapısında, Ecclesia’nın sağında duran
“Sinagoga”dır. CDU afişinde Sinagoga
Heykeli her ne kadar görünmüyor olsa
da, söz konusu afiş – her iki kadın heykelinde tip ve anti tip anlamında kişileştirilen – eski ve yeni ahite, Yahudi-

liğe ve Hristiyanlığa atıfta bulunduğu
için birkaç açıklama yapmamıza burada izin verilsin. Sinagoga sıradan giyimli, taşıdığı mızrak kırık ve elindeki
Tevrat yere düşmek üzere. Sinagoga’nın
sunuluş şekli alçak gönüllülük ve ast olmayı içeriyor. O, muzaffer Hristiyanlık
karşısında artık aşılmış olan Yahudiliğin sembolü [8].
Görüldüğü gibi “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar”
şeklindeki bu hantal adlandırmanın seçilmesi elbette tesadüf değil, stratejik
düşüncenin bir sonucudur.
Doğu ve Batı diye bir şey yok. Onlar
korkuların yansıtılabildiği bir perde olmaya ve düşman imgesi yapılandırmaya yarayan bir kurgudan öteye geçmiyor. Dünyanın farklı bölgelerinden söz
edildiğinde, bunlar birçok yönden birbiriyle örülü ve birbirine bağlıdır: Tarihsel, kültürel, dinsel, siyasal yönlerden. Dolayısıyla ikili bir manihaist dünya anlayışı yanıltıcıdır.
Edward Said’in belirttiği gibi, “insanın kendi tarihini kendi yazdığı ve bu
tarihi kendi ürünü olarak kavrayabildiği (...) ve onu coğrafyaya aktarabildiği” bildiğini ciddiya almamız gerekiyor.
“Coğrafi ve kültürel – sözün tam anlamıyla tarihsel – yapılarda oduğu gibi,
yöreler, bölgeler, ‘Doğu’ ve ‘Batı’ gibi
coğrafi kesimler aynı biçimde salt birer insan ürünüdür. Bu nedenle Doğu
da aynı Batı gibi, kendi gerçekliğini ve
bugününü Batı’da ve Batı karşısında gerekçelendiren kendi tarihine ve düşünce geleneğine, sembol ve terminolojisine sahiptir. Bu şekilde her iki yapının
birbirini desteklediği ve bir bakıma birbirlerine ayna tuttuğu söylenebilir” [9].
Johann Wolfgang von Goethe Doğu
ile Batı arasındaki bu içten bağlılığı
1819’da Doğu-Batı Divanı’nda şu sözlerle ifade etmiştir: “Her kim kendini ve
diğerini tanıyorsa, / burada da şunu
görecektir: / Doğu ve Batı / artık birbirinden ayrılamaz”.
1
Kontaktversuch: „Lügenpresse“ triﬀt Pegida, 18.12.2015, http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2014/PEGIDA-ROH-2,panorama5344.
html
2
Gudrun Hentges: PEGIDA – Deus ex machina?, in: Karim Fereidooni / Meral El (Hg.), Rassismuskritik und Widerstandsformen. (Inter)national vergleichende Formen von Rassismus und Widerstand, Wiesbaden 2016, S. 651-670; Gudrun Hentges PEGIDA – Schattenseiten der Zivilgesellschaft, in: Aktualität der Faschismustheorie. Historische Forschung und aktuelle Entwicklungen der politischen Rechten. Symposium zu Ehren von Prof. Dr. Reinhard Kühnl (1936-2014) am 10.07.2015
in Marburg, Marburg 2016, S. 42-58 (http://www.bdwi.de/show/
8823701.html; 7.1.2016); Gudrun Hentges: Wohltemperierte Grausamkeiten. Pegida-Ideologie der Frontfrau Tatjana Festerling, in: Wolfgang
Benz (Hg.): Fremdenfeinde & Wutbürger. Verliert die demokratische
Gesellschaft ihre Mitte?, Berlin 2016, S. 151-180 (i.E.)
3
Das „Abendland“ ist eine Geburt der Islam-Angst, in: Die Welt
vom 14.12.2016
4
Pegida. Abendland war stets ein Kampfbegriﬀe, in: FAZ v. 20.12.2014
5
Armin Pfahl-Traughber: Konservative Revolution und Neue Rechte. Rechtsextremistische Intellektuelle gegen den demokratischen Verfassungsstaat, Opladen 1998, S. 62
6
Mark Terkessidis: Wir selbst und die Anderen. Globalisierung, multikulturelle Gesellschaft und Neorassismus, in: Christoph Butterwegge
/ Gudrun Hentges (Hg.), Zuwanderung im Zeichen der Globalisierung.
Migrations-, Integrations- und Minderheitenpolitik, Opladen 2003, S.
231-252
7
Kaynak: Bundesarchiv, Plak 005-004-020
8
Bkz. Markus Thurau: Ecclesia und Synagoga (Darstellungen des
Mittelalters), in: Wolfgang Benz (Hg.), Handbuch des Antisemitismus.
Literatur, Film, Theater und Kunst, Berlin u.a. 2015, vgl. Landesbildungsserver Baden-Württemberg; http://www.schule-bw.de/unterricht/
faecheruebergreifende_themen/landeskunde/material/ba_wue/staetten/ausserhalb/strassburg/didaktik/muenster_sued.htm
9
Edward W. Said: Orientalismus, 3. Auflage, Frankfurt am Main 2012,
S. 13

HAZİRAN / TEMMUZ 2016 | Sayı: 12

Sayfa: 16

SYMPOSIUM

© UN PHOTO

DRAFTING COMMITTEE

ERWEITERUNG des MENSCHENRECHTS
auf BILDUNG - 2018
„Die Idee“

Dr. Kishore Singh - Prof. Dr. Volker Lenhart - Prof. Dr. Marlies W. Fröse

„Die Gegenwart der Erziehungs- und Bildungspraxis
aus Sicht Internationaler Organisationen und
Lehrergewerkschaften“
Irina Bokova - Education International - Kumar Ratan

„Erfahrungen von Studenten und Schülern
mit Bildungssystemen“
Kommilitonen-Univ. Heidelberg - Chile - Türkei
Bekanntmachung des Projekts

„Erweiterung des Menschenrechts auf Bildung 2018“
Prof. Dr. Michael Winkler

29. Oktober 2016
Samstag
Koordinationsleitung:
Prof. Dr. Michael Winkler
Prof. Dr. Heinz Sünker
Prof. Dr. Armin Bernhard
Prof. Dr. Marlies W. Fröse
Zeynel Korkmaz

Universität zu Köln
Hauptgebäude - Hörsaal II
Albertus-Magnus-Platz 1

Veranstalter:

Medienpartner:
ÇOKYÖNLÜ EĞiTiM DERNEĞi e.V.

Institut für Bildung und Kultur
Universität Jena

