Kasım 2014’te hazırlıklarına başlanan “Dünya Genelinden Öğrenci Mektupları” yazı dizisi
yoğun bir çalışmanın ardından PoliTeknik’in bu sayısında yayınlanmıştır. Farklı ülkelerden
Türkiyeli göçmen çocuklarına yaşadıkları ülkelerde edindikleri deneyimlerini, genel izlenimlerini, eğitim, toplumsal katılım, sosyal ve kültürel yaşam gibi boyutları diğer ülkelerde
yaşayan akranlarına aktarabilecekleri ve onlarla iletişime geçebilecekleri bir platform sunmak amacıyla bu yazı dizisi hazırlanmıştır.
Çalışmaya çok sayıda öğretim üyesi, öğretmen, kurum, kuruluş ve dernek katılmış, onlar
çalışmanın hayata geçirilmesinde gönüllülük temelinde belirleyici bir görev üstlenmişler-
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dir. Farklı ülke ve şehirlerde kent idareleriyle temasa geçilmiş ve yazı dizisi için görsel malzeme toplanmıştır. Başarıyla sonuçlanan ve sözü doğrudan öğrencilere bırakan “Dünya
Genelinden Öğrenci Mektupları” yazı dizisi gelecek sayıda devam edecektir.
Türkiyeli öğrencilerimizin kuşaklararası iletişim kapsamında ilk kuşak göçmen işçilerle
söyleşi yapmaları ve yerli akranlarıyla belli başlı konular çerçevesinde ortak metinler üretmeleri, kurulan platformun işlevsel hale getirilmesine katkı sunacak yeni çalışma alanları
oluşturacak ve PoliTeknik bu metinleri düzenli aralıklarla yayınlayacaktır.
“Dünya Genelinden Öğrenci Mektupları” yazı dizisi için öğrencilerimize yazılarını öz-
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Sayfa 4

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi*

Önsöz
İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit
ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin,

adaletin ve dünya barışının temeli olmasına,

İnsan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, içinde söz ve inanma
hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek
amaçları oralak ilan edilmiş bulunmasına,
İnsanin zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret olmasına,
Uluslararasında dostça ilişkiler geliştirilmesini teşvik etmenin
esaslı bir zaruret olmasına,
Birleşmiş Milletler halklarının, Antlaşmada, insanın ana haklarına, insan şahsının haysiyet ve değerine, erkek ve kadınların eşitliğine olan imanlarını bir kere daha ilan etmiş olmalarına ve sosyal
ilerlemeyi kolaylaştırmaya, daha geniş bir hürriyet içerisinde daha
iyi hayat şartları kurmaya karar verdiklerini beyan etmiş bulunmalarına,
Üye devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile işbirliği ederek insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada gerçekten saygı
gösterilmesinin teminini taahhüt etmiş olmalarına,
Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının
yukarıdaki taahhüdün yerine getirilmesi için son derece önemli bulunmasına göre,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,
İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima gözönünde tutarak
öğretim ve eğitim yoluyla bu haklar ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan milli ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat
üye devletler ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik
edilmesini sağlamaya gayret etmeleri amacıyla bütün halklar ve milletler için ulaşılacak ortak ideal olarak işbu İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesini ilan eder.

Sayfa 5

Madde 1
Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar.
Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile
hareket etmelidirler.
Madde 2
Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir
akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir
fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan
ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.
Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke
uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya
ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir
ayrılık gözetilmeyecektir.
Madde 3
Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
Madde 4
Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve
köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.
Madde 5
Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara
veya muamelelere tabi tutulamaz.
Madde 6
Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını
haizdir.
Madde 7
Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyannameye aykırı
her türlü ayırdedici mualeleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele
için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.
Madde 8
Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere
müracaat hakkı vardır.
Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.
Madde 10
Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.
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Madde 11
1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli
bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen
suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.
2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre
suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan
daha şiddetli bir ceza verilemez.
Madde 12
Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında
keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya
hakkı vardır.
Madde 13
1. Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma
ve yerleşme hakkına haizdir.
2. Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.
Madde 14
1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.
2. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip
ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.
Madde 15
1. Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.
Madde 16
1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din
bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik
süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.
2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.
3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.
Madde 17
1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi
olmak hakkını haizdir.
2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.
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Madde 18
Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din
veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına
veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve
ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.
Madde 19
Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu
hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde
etmek veya yaymak hakkını içerir.
Madde 20
1. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma
serbestisine maliktir.
2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.
Madde 21
1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler
vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.
2. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını
haizdir.
3. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde
veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel
ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.
Madde 22
Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe
hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için
zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla
mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.
Madde 23
1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
3. çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine
uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve
bunlara katılmaya hakkı vardır.
Madde 24
Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muay yen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.
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Madde 25
1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve
refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık,
sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında
mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.
2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.
Madde 26
1. Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel
saf halarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine
göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla
ana hürriyetlerine saygının kuv vetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim
bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki
çalışmalarını geliştirmelidir.
3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.
Madde 27
1. Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel
sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan
faydalanmak hakkını haizdir.
2. Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.
Madde 28
Herkesin, işbu Beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam
tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.
Madde 29
1. Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.
2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece,
başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve
bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.
3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve
prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.
Madde 30
İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya
da ferde, bu Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yoketmeye
yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.

* http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=trk
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Prof. Dr. Vernor Muñoz
Eski BM Eğitim Hakkı Özel Raportörü - Kosta Rika San Jose Üniversitesi

Arzuladığımız Eğitim
Genellikle eğitimin dünyayı kurtarabileceğini düşünürüz. Eğitimin gelişimin anahtarı
olduğunu söyleriz ve çoğunlukla, daha fazla çocuğun okula gitmesinin daha fazla fırsat
doğuracağına inanırız. Bu çoğu kez doğrudur, ancak her durumda geçerli değildir.
Son 30 yılda okula yazılma oranı tüm kıtalarda yükseldi ve günümüzde hiç olmadığı
kadar eğitimli insan mevcut. Öte yandan, aynı şekilde, çok sayıda eğitimli insanın başkalarına hiç olmadığı ölçüde zararı da dokundu.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre çocuklar yalnızca herhangi türden bir eğitim
hakkına değil, yaşamlarını, karakter bütünlüklerini ve saygınlıklarını korumayı, kapsamlı ihtiyaçlarına yanıt üretmeyi ve cinsiyet eşitliği ile yurttaşlık ve barış bilincini desteklemeyi amaçlayan insan hakları temelli bir eğitim hakkına sahiptir.
Eğitim her türden şiddete karşı koymanın bir yolu olabilir. Fakat okulların, şiddetin,
özellikle de cinsiyet temelli şiddetin teşvik edildiği, normalleştirildiği ve haklı çıkarıldığı ortamlar olabildiğine pek çok kez tanık oluyoruz.
Dolayısıyla ‘Ne için eğitim?’ sorusu bugün sorulması gereken en önemli sorudur. Eğitim
politik anlamda tarafsız olmamalıdır; yaşamdaki cinsiyet ayrımcılığı ve steryotiplerin
olumsuz etkilerini gidermede daha yüksek başarı şansı sağlayarak hem kız hem de erkek çocuklarını, toplumsal olarak kapsayıcı ve eşitlikçi toplumlar yaratmak üzere ihtiyaç duydukları becerilerle donatmalıdır.
Bir insan hakkı olarak eğitim aynı zamanda kapsayıcı eğitim anlamına gelir, yani farklı etnik ve kültürel gruplardan gelen çocuklar ile engelli çocukların normal okullarda
tüm potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için ön planda tutulmaları gerekir. Ayrımcılık
insan hakları yazınında olduğu gibi eğitim dilinde de daima kötü bir sözcük olmuştur.
Kalite ve eşitlik tek bir kuşun kanatları gibidir, ancak uçmanın çok sayıda farklı yolu da
kesinlikle mevcuttur, bu nedenle eğitim, güvenli bir öğrenme ortamı ihtiyacı da dahil,
öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.
Kaliteli bir eğitim öğrenci merkezli olmalıdır, öğrencilerin her yönden gelişimine ve
kendi topluluklarının politik, sosyal ve iktisadi ilerlemelerine katkıda bulunmalarına
destek olmalıdır. Ayrıca hükümetler eğitim sektörü planlarını tüm planlama döngülerinde cinsiyet eşitliği açısından inceleme sorumluluğunu üstlenerek ve tavsiyeleri doğrultusunda harekete geçmek için yeterli bütçenin ayrıldığından emin olarak, eğitim
sektörü planlarının cinsiyet eşitliğine duyarlı olduğunu garanti etmelidir. Bu, hükümetlerin eşitlikçi eğitim, deneyim ve eğitimi tamamlamak için gerekli adımları belirlemesine imkan vermelidir.
Bizim perspektiimizden bakıldığında ayrıca eğitimin demokratik denetimini garanti
etmek, hesap verilebilirliği arttırmak, genç insanların karar alma süreçlerine katılma
hakkını sağlamak ve en marjinal kesimler de dahil tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim planları, programları ve politikalarının etkililiğini geliştirmek de oldukça önemlidir.
Eğitim Haklarının Genişletilmesi
Üzerine Düşünceler ve Öneriler
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Çocuklar, genç insanlar ve aileler ya da veliler de dahil topluluk üyelerinin planlama ve
bütçe belirleme, izleme ve uygulama gibi süreçlere dahil edilmesiyle eğitim sistemlerinin oldukça güçlenebileceğini düşünüyoruz.
Ataerkil geleneğin varlığı, tüm toplumsal, siyasi, iktisadi ve kültürel ilişkileri pratik
olarak birbirine bağlar. İnsan haklarının gerçekleşmesi sürecinde büyük bir bariyer
oluşturur, kız çocukları ile kadınların liderlik rolleri üstlenmesini, karar alıcı süreçlere
katılmasını önleyen engelleri çoğaltır.
Bu ataerkil çerçeve eğitim dili, konsepti ve modellerine biçim verir ve steryotipleri, önyargıları ve hatta şiddet pratiklerini kuşaktan kuşağa doğrulayarak ve yeniden üreterek, hatta bazen karar vericilerin isteğini de geçersiz kılarak okullar üzerinde çarpıcı
bir etkiye sahip olur.
İşte bu nedenle cinsiyet sosyalizasyonunun negatif etkilerini azaltma ve gidermede kritik bir rol oynadıkları için öğrencileri, aileleri, öğretmenleri ve özellikle kız çocuklarını
güçlendirmenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz.
Ancak şuna da dikkat etmek gerekir! Cinsiyet, erkeklerle ve erkek çocuklarla da ilgili bir
meseledir. Kız çocukları ve kadınların hakları için çalışmalıyız, ama erkekler olarak,
eşitlik, korkudan arınma ve duygulanım özgürlüğü temelinde yeni bir erkeklik inşa etmek de bizim sorumluluğumuzdur. Ve bu, 2015 sonrası gelişme gündeminde istediğimiz
eğitimin bir parçasıdır.
2015 sonrası eğitim gündemi, öğrencilere, ailelere ve topluluklara duyarlı ve hesap verebilir, kaliteli bir eğitim sağlamak üzere dönüştürücü eylemi teşvik etmelidir. Kaliteli
eğitim öğrenme çıktılarına indirgenemez, aksine insan haklarını ve cinsiyet eşitliğini
teşvik eder, daha mutlu bir dünya için daha geniş potansiyeller taşıyan kapsamlı hayat
deneyimleri ve öğrenme süreçleri sağlar (mutluluk da temel bir insan hakkı olmalıdır!).
2015 sonrası eğitim gündemi, eğitim için mali ölçütlerin belirlenmesinde çok daha talepkâr olmalıdır. Statükoyu korumak ya da daha da kötüsü düşük hedeleri revize etmek, gerçek anlamda dönüştürücü bir eğitim gündemini sağlamak için ihtiyaç duyulan
yatırım ölçeğini karşılamak üzere hükümetler üzerinde gerekli baskıyı oluşturmaz. Bu
nedenle, GSYH’nın en az %6’sı ve kamu harcamalarının en az %20’sinin eğitime tahsis edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan, iyi bir eğitim bütçesi paranın iyi bir
şekilde bölüşüleceğini her zaman garanti etmez. Aksine, çoğu örnekte (özellikle Latin
Amerika’da) en çok marjinalleştirilen okulların genellikle fon ayrılan en son okul olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda yoksul okullar genellikle zayıf bir eğitim almaktadır, bu nedenle bütçeleme de demokratik bir dönüşümden geçmelidir. Bu, genellikle
topluluklar karar alma süreçlerine katılma fırsatına sahip olduğunda mümkün olabilmektedir.
İnsan hakları yasası kapsamındaki taahhütlerinden ve yükümlülüklerinden birincil düzeyde sorumlu olan devlet, ister devlet ister özel denetim kapsamında, insan hakları
standartlarına ulusal düzeyde uygunluk göstermelidir.
Devletlerin uluslararası insan hakları standartları bağlamında yürütülen bir eğitimin
garantörleri olduğu kabul edilirse, özel teşebbüs kamu sektörünün kapasite ve kaynaklarını azaltmamalı, aksine güçlü bir devlet okulu sistemini tamamlamaya ve desteklemeye hizmet etmelidir. Temel yaklaşım olarak, özel sektörün kamusal eğitim sistemlerini destekleme çabası içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kamusal eğitim sistemleri
ayrımcılık olmaksızın, kamu çıkarlarına duyarlı olacak şekilde tüm çocuklara kaliteli
bir eğitim sunmak için gerekli ölçeği garanti etmenin tek yoludur.
Ayrıca devletlerin sürdürülebilir ücretsiz evrensel bir ilköğretim (ve devamında ücretsiz ortaöğretim ile uzun vadede yükseköğretim) sağlayacak, yürürlükte net bir plana
sahip olduğunu garanti etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, özel eğitimi desEğitim Haklarının Genişletilmesi
Üzerine Düşünceler ve Öneriler
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teklemek için, bağışçılardan gelen fonların da yer aldığı hükümet fonları, kamusal eğitimden bu alana aktarılmamalıdır.
Eğitimin amacı bu değişiklikleri tüm insanlarda, potansiyellerine saygı duyarak ve insan haklarını uygulayarak gerçekleştirmektir; söz konusu olan eşitlik için yani daha
adil, eşitlikçi ve barışçıl bir toplum için eğitimdir.
Bu yalnızca şiddete ve erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizliğe işaret etme noktasında
başarısız, hatta bunu süreklileştiren yasal yaptırımların ve politikaların uygulanmasıyla sağlanamaz. Çünkü özellikle kız çocukları ile kadınlar tarafından deneyimlenen
mevcut ekonomik, toplumsal ve kültürel eşitsizlikleri hesaba katmamaktadır.
Eğitimde cinsiyet eşitsizliği, bazı ülkelerde örneğin (kendi başına bile dışlama biçimlerine katkıda bulunan) yoksulluk, tehlikeli okul ortamı ile müfredatta steryotipleştirme,
ebeveynlerin kız çocuklarının eğitimine yatırım yapmaya isteksiz oluşu ya da ilgisizliği
gibi çok sayıda ataerkil etki, çocuk emeği, ayrımcı toplumsal ve kültürel pratikler, kız
çocuklarının hareket ve ifade özgürlüğüne kısıtlama ve tabi ki savaş ve acil durumlar
benzeri bazı ortak özelliklere sahiptir.
Küçük ve genç kızların karşılaştığı zorluklar genellikle çeşitli durumların yanı sıra engellilik, etnik veya coğrai köken, cinsel yönelim, dini inanç ya da inançsızlıkla bağlantılı dışlama tipleriyle daha da kötü hale gelir.
Oldukça genç ve ergenlik çağındaki kızların okuldaki cinsiyet ve toplumsal cinsiyet
temelli şiddetle bağlantılı dışlama biçimlerinin gerekçelerinden korunması, yalnızca
yüksek öncelik gerektirmez, aynı zamanda ders kitaplarının üretimi ve sağlık hizmetlerinden, işe alma, farkındalığı artırma ve öğretmenlerin profesyonel eğitimine kadar
uzanan bütün bir eğitim süreciyle ilişkilidir ve buna bağlıdır.
Bu ancak tüm çocukların okul hayatları boyunca kapsamlı bir cinsellik ve cinsiyet eğitimi almasıyla mümkün olabilir. Bu amaçla, okul meseleyi yalnızca basit insan biyolojisine indirgemeksizin, tüm öğrencilerin insan cinselliği ve kişiler arası ilişkiler hakkında
eleştirel düşünmesini teşvik etmelidir.
Okulla ilişkili cinsiyet temelli şiddet en önemli zorluklardan biridir ve yalnızca eğitimle
değil, adalet, eşitlik ve gelişimle de bağlantılı temel bir kamu politikası olarak görülmelidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ortaya koyduğu temeller, eğitimin tüm insan
haklarının gerçekleşmesini sağlayacak bir kapı olduğunu kavramamıza imkan vermektedir. Yalnızca onu açmamız ve tüm insanların içeriye girmesini sağlamamız gerekiyor,
böylece birlikte yaşamayı öğrenebiliriz.
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Prof. Dr. Heinz Sünker
Wuppertal Üniversitesi

Eğitim, Toplum, İnsan Hakları
Almanya’da PISA sonuçları üzerine yürütülen ilk tartışmalardan 15 yıl sonra dahi, üç bölümlü okul sistemi ve bu sistemin devasa sosyal seçiciliği – yani onun sosyal eşitsizliğin
yeniden üretiminde üstlendiği başlıca rol – bağlamındaki karşıtlıklar aslında hala geniş
bir kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekmektedir, ancak buna rağmen eğitim politikalarında belirleyici değişiklikler gerçekleşmemiştir.
21. yüzyılın en çok ilham veren eğitim analizcisi H.-J. Heydorn’un görev tanımlamasında belirttiği gibi, bugün de özgürlük teminatı vererek günümüze uyan ve Anglo-Sakson
dünyasının eğitimin “piyasalaştırılması” ve “metalaştırılması” adı altında tartıştığı eğitim anlayışına yedeklenmeyen bir eğitim anlayışının kavramsallaştırılması söz konusudur (bkz. Ball 2003). Böylece – özünde salt eski eğitim araştırmaları sonuçlarını onaylayan yeni sonuçlar da dikkate alınarak (bkz. Sünker 2003: 10; Sünker/Timmermann/
Kolbe 1994) -, demokrasiyi olanaklı kılmak için herkes için eğitim isteminde bulunup ve
bu istemi gerçekleştirerek, önce eğitime egemen olan ırk ayrımı (apartheid)1 sisteminin
artık aşılması gündemdedir. Felaketlerle dolu 20. yüzyılın deneyimlerine ve 21. yüzyıl
için insancıl bakış açılarının neler olduğu sorusuna bakıldığında, ekonomiye odaklı
değil, aksine toplumsal-siyasal sorun tanımlamaları, eğitimden ve eğitim politikalarından – özellikle de insan hakları bakış açısıyla – beklentileri ele alan tartışmaların esas
temelini oluşturur.
Olumlu tarafından bakıldığında bu bir yandan eğitim sorununun, insanların muhakeme gücü ve yeterlikleri, onların toplumsal ilişkilerini bilinçli olarak düzenlemeleri,
toplumu şekillendirmeleri sorunuyla doğrudan bağlantılı olduğu anlamına gelir – bu,
insan haklarını hedeleyen gerekçelendirmelerin maddi yönünü oluşturur. Bu öte yandan eğitim politikasının – birçok yönüyle – toplum politikası olduğu şeklinde belirleyici
bir kavrayışa yol açar. Burada en önemli şey demokrasi sorunsalının aktarımını sağlamaktır ve bu aktarım şu teze götürür: Demokrasi kamuoyunu ilgilendiren konuları
kendi sorunları olarak kavrayan ve bu nedenle onlara müdahale eden; yani komuoyunu
ilgilendiren konularda birlikte hareket etmeye çalışan eğitimli yurttaşların bilinç ve de
becerilerine dayanır. Bunun temeli herkesin eğitilmesinde yatar, dolayısıyla da herkes
için eğitime dayanır.
Varolan reel burjuva-kapitalist toplumumuzda asıl skandal toplumsal eşitsizliğin, bir diğer ifadeyle sınıf ilişkilerinin eğitim ile aşılamamasında değil, aksine – bir “donatım”
olarak – ‘eğitimin’ özgeçmiş ve yaşamdaki başarı açısından belirleyiciliği giderek arttığından, bu sınıf ilişkilerinin birçok ülkede hala daha yoğun olarak yeniden üretilmesinde yatmaktadır.
Buna göre Alman PISA araştırmasında sosyal seçiciliğin ağır sonuçlarını ortaya koyan,
toplumsal-siyasal açıdan en rezil tümce de şudur: “Kültürel uğraş ve kültürel gelişim, değer yönelimlilik ve siyasal katılım, sistematik olarak erişilen eğitim düzeyi ile bir yaşam
boyunca ilişki halindedir (2001: 32). Açıkçası bu eğitim olanağı ellerinden alınmış çocuk
ve gençlerin – ki bu doğrudan sınıfsal konumlarıyla bağlantılıdır – yaşam öykülerinden öte diğer birçok olanaklarının da elinden alındığını ifade eder – kültürden siyasal
bilince kadar, ilgi ve eylem olanakları2. Dolayısıyla bu, yaşam koşulları, tarzı ve kalitesi
üzerinde, böylelikle de kendi kişiliğini oluşturma ve özerklik fırsatları ve insan hakları
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için önemli tüm kategoriler üzerinde sonuçlar doğurur. Böylece aynı zamanda bireysel
eğitim olanakları ve siyasi eğitim arasındaki anlamlı bağlantı görüş alanına girer; siyasi
eğitim de tüm yaşam alanlarının demokratikleştirilmesine ve katılıma dayanan bir toplumsal gelişim sorunu olarak görüş alanına girer.
Öyleyse alıntısı yapılan bu PISA araştırması sonucunun aydınlanmacı geleneğe ve tüm
insanların olgunlaşmasıyla bağıntılı olan bir eğitim tasarısına tekabül eden demokrasi
ilkelerini aralıksız ve temelden zedelediğine atıfta bulunduğunda, o zaman bu sonuç
eğitimin toplumsal esaslarıyla ve eğitim için yürütülen hegemonyal çatışkılarla yakından ilgilenmeyi gerektirmektedir.
Bir Sınıf Savaşı Olarak Eğitim Politikası
1. von Friedeburg’un (1994) adlandırdığı gibi aydınlanmacılardan ve çağdaşlaşmacılardan oluşan bir birlik kapsamında, Almanya’da 50 yıl önce eğitim politikasında belirli
değişiklikler yapılabileceği bir zaman diliminin oluşmasını sağlayan tartışmalar yaşanmıştır. Söz konusu tartışma G. Pichts’in “Alman eğitim felaketi” haykırışlarıyla ve buna
dayanarak ilan ettiği “eğitimde olağanüstü hal” ile başlamıştır. “Sputnik Şoku’nun” etkisiyle ve bununla bağlantılı olarak varolduğu tahmin edilen “teknolojik gerilik” nedeniyle “yetenek rezervlerinin tümüyle kullanılması” için bir çağrı yapılmıştır. Pichts
açısından odak noktayı oluşturan şey – ki bu yürütülen tartışmaların ileride ana temasını oluşturacaktı – ulusal eğitim düzeyi, bir diğer ifadeyle bir meta olarak işgücünün vasılandırılma düzeyi ile ekonomik rekabet gücünün bağlantılandırılması düşüncesiydi.
Aynı zamanda Pichts – nitekim bu sıkça gözden kaçmıştır – “Okul politikası: Bugünün
Sosyal Politikası” (1964: 30 ve akabindeki sayfalar) başlığı altında “okulların sosyal seçiciliğiyle bağlantılı eşitsizlikleri” (1964: 32) önemle sıralamıştır – nitekim bu eşitsizlikler
üç bölümlü okul sisteminin ve ona uygun, sınava dayalı değerlendirme sisteminin sonucudur.
Bununla ilintili ve günümüzde de insan hakları açısından bir önem taşıyan demokrasi
teorisi ve pratiğine dönük perspektilere R. Dahrendorf da “eğitim bir yurttaş hakkıdır”
açıklamasıyla işaret etmiştir. Eğitim politikası bu bağlamda toplumsal yaşama katılımı
olanaklı kılmanın önkoşulu olarak kavranmıştır (1966: 25); “insanlar için daha fazla
eğitim” istemi bununla bağlantılı olmuştur (28).
H.-J. Heydorn eğitim tarihi açısından ve de sistematik olarak “toplum anayasası ve
eğitim kurumlarının” ilişkisini sorgulamış ve eğitimin daima “mevcut bir toplumun
ideolojisini ve egemenliğini korumaya” yaradığı sonucuna varmıştır (1994/95: I, 285).
Günümüze dönük olarak – Heydorn “eğitim reformu” döneminde bu şekilde formüle
etmiştir – “geniş ölçüde belirlenimli (determiniert) sosyal sınırlarda uyuma, değişime
ve hareketliliğe dayanan bir teknolojik toplumda insanın azami verimliliğini garantiye
alan bir eğitim söz konusudur” (I, 284).
1. Bourdieu eğitim sosyolojisi bakış açısıyla, “tarih boyunca egemenliğin ve ayrıcalık
ların aktarımı sorunu için üretilen tüm çözümler arasında” hiçbirinin “ders sistemiyle”
bağı olan, “tarafsızlık maskesi altında” bu yeniden üretim işlevini saklayan çözüm kadar daha iyi “gizlenmemiş” olduğundan söz ettiğinde doğru bir değerlendirme formüle
etmiştir (1973: 93).
Bourdieu açısından toplumsal bağlamı ekonomik, sosyal ve kültürel sermaye aktarımı
oluşturur, bir diğer ifadeyle burada “birşeyi olana, birşeyler verilir” ilkesinin gerçekleştirilmesi söz konusudur.
“Fırsat eşitliği” ya da – daha da kötüsü – “adil fırsatlar” tarzında ideolojik konuşmalar
az çok bilinçli olarak bu gerçeklerin üstünü örtmektedir; nitekim bu noktada toplum
analizi yerini bireysel göndermelere ya da tutumlara karşı duyulan kuşkuya bırakıyor3.
Benim açımdan açığa kavuşturulması gereken nokta öncelikle mağdurların, eğitimden
uzak tutulanların neden kendi ezilmeleri için çalıştığı ve adeta bu ezilmeyi sağlamlaştırEğitim Haklarının Genişletilmesi
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dığıdır (bkz. Bourdieu 2004: 13-19).
Bu durumun “sen kendin suçlusun, çünkü…” sloganına yönelmemesi için, eğitim alanında ayrıca burjuva-kapitalist sistemin tamamına başından itibaren adeta “montajlanmış”
ek bir mekanizmanın devreye girdiği bilgisi belirleyici bir öneme sahiptir: Burada söz
konusu olan ideoloji, A. Muschg’un “burjuva gerçekçiliğinin” en önemli temsilcilerinden
biri olan Gottfried Keller’in eserlerinde deşifre ettiği, mutluluklarına erişebilsinler diye
çalışkanlara dünyanın tüm olanaklarının açık olduğunu belirten o ideolojidir. “Tanrı
yargısı ve kaderin yerine serbest rekabeti koyan, yani uygulamada: İnsani değeri ekonomik yararlılığı kanıtlamaya bağımlı kılan liberal inanç bunu vaadetmektedir. Sözü
edilen mutluluğa erişilemediğinde ise dışlanan kişi suçu kendisi dışında bir yerde arayamaz. Kişi ekonomik-ahlaki önkoşulu ne denli çok benimserse, mutsuzluk o denli çok
kendi kişisel suçunun bir sorunu olacaktır” (1977: 153 ve akabindeki sayfalar).
Bu açıdan bakıldığında bu ülkede okullar sistemin korunması anlamında çok iyi “işliyor”; çünkü mağdur edilenler ve aldatılanlar (en azından çoğunluğu) başarısızlıklarının
nedenini kendinde görüyor. Böylece gerçekte maddenin doğasına uygun ve gerçek bir
eğitim araştırmacılığının konusu daima ‘aptallığın’ – kesinkes – çok yönlü olan üretiminin analizini yapmaktır; zira herkesin eğitilebilirliğiyle ve potansiyel zeka yeteneğine
sahip olmasıyla gerekçelendirilen eski Avrupa eğitim geleneği buradan hareket etmektedir – ve Sokrates doğurtuculuğu (Mäeutik) zamanlarından beri bu böyledir.
Bu bağlamda öyleyse eğitim ve – yapıların ve eylemlerin değiştirilebilirliği sorunu olarak – sosyal dönüşüm arasında nasıl bir ilişki olduğu sorulmalıdır. Siyasi bir proje olan
“tüm eğitim kısıtlamalarının kaldırılması” projesinin somut ve de gerçekçi olarak şekillendirilebilmesi için a) eğitimin “bağımsız devrimci bir neden” olmadığını, “ancak
tarihsel hareketin tümüyle bağlantılı olarak bir neden oluşturabileceğini; ama konunun
b) aslında eğitimin “değiştirilemez” “kendine özgü dönüştürücü bir katkı” sunduğunu
kavramak söz konusu alduğunu saptamak gerekmektedir (IV, 141).
Buna göre bir insan hakkı olarak eğitim, her ne kadar gerekli toplumsal koşulların oluşması için mücadele edilmesi gerekiyorsa da, herkese eğitim bakış açısını benimsemek
anlamı taşır.
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Eğitim Hakkı Bitmemiş bir Öğrenim Süreci1
Eğitim hakkı hem kendine özgü bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının hayata geçirilmesini destekleyen temel bir araçtır. Eğitim hakkı, bir empowerment right
(güçlendirme hakkı) olarak insanların insan haklarını edinecek, bu hakları savunacak
ve dayanışmacı girişimlerle diğer insanların da insan hakları için çalışacak düzeye getirilmeleri için önemlidir. Bu şekilde kavranan bir eğitim, sosyal yaşamlarını özgürce ve
başkalarıyla birlikte şekillendirmek ve insan haklarını eksiksiz kullanmalarını önleyen
engellere karşı koymak için, insanların güçlü yönlerini tanımaları, kendi erklerinin ve
eylem becerilerinin bilincine varmalarını ifade eder. Böylesi eğitim süreçleri bir insanın tüm yaşamını kapsar (Life Long Learning), buna karşın eğitim hakkı çocuk ve gençlere özel bir önem verir, çünkü yaşam boyu öğrenimin esasları ne kadar erken başlarsa,
gelişmesi de o kadar iyi olur. Bu yazı, eğitim hakkının insan hakları bünyesindeki yeri
üzerine temel bir girişin ardından, örnek olarak içsellemeye (Inlusion) yoğunlaşacaktır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kapsamında eğitim hakkı
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) 1948’de, üç yıl öncesinde kurulmuş olan Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. İki dünya savaşından ve varolan sömürgeci egemenlik sistemlerinden edinilen izlenimler karşısında, o, tüm insanların temel hak ve
özgürlüklere sahip oldukları ve bunların hayata geçmesi için sorumluluğun her bir devletin ve Birleşmiş Milletler’in görevi olduğu kanısını ifade eder. İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi ile evrensel eğitim hakkı ilk kez kabul edilmiştir, nitekim bu bildirge evrensel eğitim hakkının dünya genelinde gerçekleştirilebilmesi için, bu hakkın günümüzde
de çıkış noktası ve çevremini oluşturmaktadır. Temelini oluşturan devredilemez insan
onuruyla donatılmış insanın yalnızca kendisidir. Bu, eğitim hakkının gerçekleşmesini
ilkece her türlü statüden ya da göndermeden – ister vatandaşlık, sosyal ya da ekonomik
statü, cinsiyet, sağlık statüsü ya da ten rengi vs. olsun – bağımsız kılar. Öte yandan eğitim hakkı örneğin düşünce özgürlüğüne, ortak karar almaya ve toplumsal ve kültürel
yaşama katılıma doğrudan bağlıdır. O diğer haklara erişimin “anahtarı” olarak kavranmaktadır (eğitim yoluyla insan hakları) ve örneğin her tür ayrımcılığa karşı koruma
sağlanması hakkı gibi diğer haklar gözardı edildiğinde işlevini yitirir. Eğitim hakları
bu nedenle çocuk ve gençlerin ve onlarla çalışan ebeveynlerin, bakıcı, sosyal danışman
ve pedagogların da haklarını kapsar. Eğitim süreçlerine katılan herkesin haklarından
yararlanabilmesi eğitimin uygulanabilmesine katkı sağlar, eğitim ise çocuk, ebeveyn ve
öğretmenlerin haklarını savunmaya katkı sunar. Bu bağlamda çocuk ve yetişkinler aslında okul, çocuk yuvası ve meslek eğitimi yapan kurumlarda eğitim “alırlar”; ama aynı
zamanda onlar edilgen birer alıcı değildir, aksine süreçlere etkin olarak dahil olmaları
gerekir.
Eğitim hakkını hayata geçirme görevi, herkese açık, yüksek kaliteli kamusal eğitimi hazır
bulundurması ve inanse etmesi gereken devlete yöneltilmiş bir görevdir. İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesi sonradan yayınlanan belgelerde ayrıntılandırılan
eğitim hakkının dört temel talebini formüle etmiştir: Birincisi ilköğrenimin zorunlu ve
ücretsiz olması talep edilmektedir. İkincisi veliler çocuklarına verilecek eğitim türünü
seçebilir. Üçüncüsü ayrımcılık yapılmaması koşulu geçerlidir, bir diğer ifadeyle hiçbir
insan eğitim hakkının dışında tutulamaz. Ve dördüncüsü eğitimin görevi ve amaçları tanımlanmıştır: Eğitim kişilik gelişimine ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygı gösEğitim Haklarının Genişletilmesi
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terilmesini desteklemeye odaklanmalıdır. Böylece eğitim hakkı, insan hakları hakkındaki bilgi ve bilinci desteklemek konusunda özel bir önem taşıyor. O bu nedenle insan
hakları eğitimi hakkı olarak da karakterize ediliyor2. Eğitim hakkının temel talepleri
Birleşmiş Milletler Sosyal Sözleşmesi ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de ayrıntılandırılmıştır. Bunun dışında BM Irkçılıkla Mücadele Sözleşmesi, Kadın Hakları Sözleşmesi
ve Engelli Hakları Bildirgesi de eğitim hakkıyla ilgili temel yönergeler içeriyor.
İçselleme mi yoksa Entegrasyon mu!?
Eğitim hakkını ilk kez içselleyici bir hak olarak saptayan BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin Almanya’da yürürlüğe girdiği 2009’dan bu yana, içselleme ve/ya da entegrasyonu
konu alan tartışma tüm hızıyla sürüyor. Bu tartışma toplumun geniş bir kesiminde, enine boyuna tüm katmanlarda ve eğitim alanlarında yaygın ve kısmen çok duygu yüklü
bir tartışmadır. Bu nedenle hala devam eden özel yapısıyla Alman eğitim sisteminin reformdan geçmesi için burada pratik proje ve çalışma önerilerinde bulunmayacağım. Aksine içsellemeyi daha çok insan haklarının yapısından hareketle konuşmak ve de dünya
genelinde haklara uyulmasını denetleyen BM Engelli Hakları Komisyonu üyesi Theresia
Degener’in3, içsellemenin pratikte hayata geçmesi için uyguladıklarını tartışmak istiyorum. Theresia Degener içsellemeyi insan haklarının temel yapısal öğelerinden biri olarak görüyor. Bu ilke ile bir bakıma uluslararası insan haklarını koruma sisteminde telai
niteliğinde bir gelişme yaşanıyor ve bu gelişme ayrımcılığa karşı korumanın eşi olarak
nihayet ait olmayı tanımlıyor: İçselleme özgür kararı dışında hiçbir insanın ilkece dışlanmış durumda olamayacağını ifade eder. Herkes bütüne dahildir, hakları bakımından
hepsi eşittir – farklılıkları ve çeşitlilikleriyle. Ve bu farklılıklar tüm özellikleri kapsar,
engelli hakları bildirgesinden hareketle bir engelliliği, ama bunun çok ötesinde cinsiyet özdeşliğini ve cinsel yönelimi, ten rengini, farklı sosyal, dilsel, dinsel ya da kültürel
gruplara vs. aidiyeti. BM Engelli Hakları Bildirgesi, bu noktada, nitekim içsellemeyle
ilgili somut ipuçları verdiği ve toplumun içselleyici gelişimi için erişilebilirlik, destekli özerklik ya da uygun önlemler gibi vazgeçilmez mekanizmaları tanımladığı için çok
değerlidir. Bu nedenle içselleme tartışmasının geliştirilmesine devam etmek için, tartışmanın insan hakları temelli gerekçelere dayandırıldığı ve bu yapılırken günlük yaşamın
bazen sarp kayalıklarına çarpıp parçalanmadığı yerde büyük bir fırsat görüyorum.
Theresia Degener içsellemenin bu kapsamlı düşünüşünü savunuyor. 12 Temmuz 2014’te
Berlin’de ilki düzenlenen Disability Pride Day (Engelliler Onur Günü) sırasında yaptığı konuşmada, Theresia Degener, özel kuruluşların “bakım ortamları değil, ırk ayrımı
ortamları” ve engellilere acımanın “erdem değil, aksine baskın bir davranış” olduğunu
söylemiş, engellilerin, kendileri için açılan tüm özel kuruluşlarca dışlanmasına karşı
olduğunu açıkça vurgulamıştır4. Bu açıkça ifade edilmiş sözler günümüzde de gerekli.
Buna rağmen bu temel talep yanlış anlaşılmamalı, çünkü artık hiçbir bakım ortamının
olmamasını belirtmiyor. Aksine: Bakım ortamları hepimiz için önemli ve gerekli. Bu nedenle eğitimde içsellemeyle doğrudan bağlantısı bulunan bir diğer düşünce de, başarım
gösterme baskısının azaltılması ve hızın düşürülmesi talebidir. Çünkü herşeyden önce
eğitim sisteminde çocuklara başarım göstermeleri için yapılan baskı içsellemeyi olanaksızlaştırmaktadır. Bu baskı çocukları olabildiğince doğru ve katı tanımlanmış kriterlere
göre öğrenim ve başarım gruplarına ayıran bir tanılamaya (Diagnostik) bağlanmıştır.
İçselleme ise ‘tanılamacı gözlüğü’ çıkarmak ve çocukların birlikte öğrenebileceklerine
ve birlikte öğrenmek istediklerine güvenmek demektir. Bu özel pedagojinin bu yolla
gereksizleştiği anlamına gelmez, ancak her çocuğun kişiliğini ve birliktelik içerisinde
kendi becerilerini tümüyle geliştirmek için gereksinim duyduğu desteği aldığı bir pedagojik yönelme, temelden farklı bir pedagoji olacaktır. İnsanın çeşitliliğiyle bu şekilde
ilgilenmek normal bir durum olmaya erkenden başlarsa, yaşamın ileri dönemlerinde
‘farklı’ olan insanları kabul etmek bir sorun olmayacak ve temasa geçme korkuları hızla
aşılabilecektir.
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Grundlage des vorliegenden Artikels sind zwei jüngere Publikationen der Autorin: 1. Das Menschenrecht auf Bildung; in: Bundeszentrale für politische Bildung. Onlinepublikation Dossier Zukunft Bildung (2013); siehe: http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/
zukunft-bildung/156819/menschenrecht?p=all; 2. Das Menschenrecht auf Bildung: ein unerfülltes Versprechen mit viel Potenzial;
in: Otto Böhm, Doris Katheder: Grundkurs Menschenrechte. Band 5 (Echter Verlag) Würzburg 2015
1

Bkz. Lohrenscheit 2004: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/ileadmin/user_upload/Publikationen/Externe_Publikationen_
von_DIMR_Mitarb/dissertation_recht_auf_menschenrechtsbildung_lohrenscheit.pdf

2

Theresia Degener Bochum Rheinland Westfalen Lippe Protestan Yüksekokulu’nda hukuk ve engellilik araştırmaları alanında profesördür ve 2010’dan bu yana BM Engelli Hakları Komisyonu üyesidir. “Grundkurs Menschenrechte” kitap dizisinin birinci bandındaki yazısına da bakınız (Böhm/Katheder).
3

Bkz. Degener’in Disability Pride Parade sırasında, 12. Tammuz 2014’te Berlin’de yaptığı konuşma; bu konuşmaya erişim: http://
www.pride-parade.de/redebeitraege.html
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İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hakkının
Etkisizleştirilmesi Üzerine
Etnik kökenlerinden, cinsiyet, dil ve din, siyasi görüş ve sosyal kökenlerinden bağımsız tüm insanlar için geçerli olan eğitim hakkı, Birleşmiş Milletler tarafından 1948’de
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle (İHEB) benimsenmiştir. Bu bildirgenin, önkoşulu
genel bir eğitim olan, “insan kişiliğinin topyekün açınımını ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini hedeleyen” (İHEB, 26. madde 2. paragraf) insan
hakları eğitimiyle azımsanamaz bir bağlantısı bulunmaktadır. İnsan hakları eğitimi ve
eğitim hakkı birbiriyle karşılıklı ilişki halindedir, çünkü İHEB’nin her insan tarafından
okunması, içeriğinin anlaşılması ve her toplumsal-tarihsel bağlama uygun olarak değerlendirilmesi zorunludur. Özünde bu haklar insancı birarada yaşamın salt ideal bir tasarımını ifade eder, ama insan hakları aynı zamanda barbarlıktan ve zalimlikten ayrılmanın çerçevesini de oluşturur. Onlar her ne kadar gerek ulusal gerekse de uluslararası
düzeyde hayata geçirilmemiş olsalar da ve etki alanları ve ağırlıkları farklı yorumlansa
da, her topluluğun ve her toplumun hedei olması gereken insaniyetin ve adaletin birer
göstergesidirler. Bu haklar özgürlük, eşitlik ve dayanışmanın gerçekleşmesinin ve tüm
insanların bunlara katılımının sağlanmasının olanaklı olduğu inancını içinde barındırmaktadır. Bu bakımdan insan hakları kendini salt formalitelerle sınırlandırmaya izin
vermeyen, aksine ekonomi lobiciliğinin ve görünüşte seçeneksiz olan müdahaleciliğin
bu tarafında üyelerinin ortak karar hakkını kabul eden ve ona etkin destek sunan canlı
bir demokrasi ile sıkı sıkıya bağlıdır. İnsan haklarının hayata geçmesine katkı sunmak
için insanların mevcut koşullar hakkında aydınlatılması kadar, toplumsal-tarihsel koşulların değişebilirliği hakkında da temel özgürlükçü bir bilince varmaları gerekmektedir. İnsan hakları kapsamında insanları aydınlatmak demek, güçlü bir elit kesimin
beklenen egemenlik taleplerini teşhir edecek ve ayrımcılığa, baskıya ve eşitsizliğe karşı
direnişe zemin hazırlayabilecek eleştirel bir siyasi eğitim demektir. Bu ise ancak insanlar yaşamsal çıkarlarını savunma cesaretini gösterdiklerinde ve otoriter şekilde suistimal edilmeye karşı koyduklarında gerçekleşebilir. Bu anlamda bir genel eğitimin görevi muhakeme ve hayal gücünü yaratmak, kısacası erginliği ortaya çıkarmak, bağımsız
düşünüşü ve ayrıntılı düşünmeyi desteklemek ve eleştirel tutum sergilemek olanağını
sunmaktır. Bu nedenle insan hakları ve insan hakları eğitimi üzerine yürüyen tartışmalar toplumsal düzen sisteminin genel bağlamına oturtulmak zorundadır. Ekonomi politiğin toplumsal dayatmalarını ve çelişkilerini konu edinmeden eğitimin iyileştirmesini
öğütleyen bir kimse, gerçekliğin düzgüsel (normativ) gücü karşısında pes eder, çünkü
o eğitim ve eğitim-öğretim sisteminin egemenlik sisteminin kendi ayrılmaz parçası olduğunu gözden kaçırmıştır. Her kim salt okul sisteminin değiştirilmesi ile yoksul ya da
göçmen çocukların durumunda ani bir düzelme gerçekleşeceği yanılsamasına aldırış
ediyorsa, o kişi yoksulluğu engelleyecek müdahalelerin ya da göçmenlerin okul başarısı
için duyulan endişelerin eğitim ve eğitim-öğretim sistemine girmeden çok önceleri gerçekleşmek zorunda olduğunu kavramamıştır. Olağanüstü bir seçicilik düzeyine sahip
ve böylece eşitsizliğe yol açan üç bölümlü okul sistemine yöneltilen haklı eleştirilere
rağmen, salt okul yapılarıyla ilgilenmek insan haklarının hedelediği taleplerin gerisinde kalır, zira insan haklarından ancak devredilemez1, evrensel2 ve bölünmez3 haklar
olarak yararlanıldığında, bu haklar tüm önemiyle etkisini göstermiş olur. Dolayısıyla
eğitim hakkı diğer insan haklarından yalıtılmış olarak öylece ele alamayız, zira sosyal
güvenlik hakkıyla doğrudan bir bağlantısı bulunmaktadır. Nitekim 22. maddede şu yer
almaktadır: “Toplumun bir üyesi olarak her insanın sosyal güvenlik hakkı bulunmaktadır; her devletin örgütlenme ve yardımlarını göz önünde bulundurarak, ulusal giriEğitim Haklarının Genişletilmesi
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şimler ve uluslararası işbirliği yoluyla her insanın kendi onuru ve kişiliğinin özgürce
gelişimi için kaçınılmaz olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan faydalanma
talebi saklıdır” (Hervh. E.B.). Bunlar arasında iş hakkı (23. madde) ve işsizlik, hastalık, malullük, dulluk ve yaşlılık koşullarında sosyal destek hakkı da yer almaktadır (25.
madde). Buna göre “insan onuruna yakışır bir yaşam” (23. madde) kişilik oluşumunun
önkoşuludur ve elbette bu kişilik oluşumunun eğitimsiz gerçekleşmesi pek de olanaklı değildir, çünkü kişinin kendi hakkında bir kanıya varma ve gerek kendi gerekse de
başkalarının çıkarları için özgürlük, eşitlik ve dayanışma bilinci yaratma olanağının gerektirdiği koşullar ancak eğitimle oluşturulur. Farklı bir ifadeyle: Yoksulluk demokratik
uğraşıyı engeller ve bu nedenle onunla vaktinde savaşılması zorunludur.
Göründüğü kadarıyla eğitim hakkı tartışmasında yeterince ele alınmayan ek iki nokta
mevcut. Birincisi bir demokraside etik-ahlaki açıdan gerekçelendirilmiş ortak bir yaşamın temellerini atan ve anlam oluşturan bir işlev üstlenen genel eğitim ile, toplumun
yeniden üretimine katkı sunan ve bireylerin ekonomik varlığını güvence atına alan nitelikli bir meslek eğitimi arasında bir ayrım yapılmamaktadır. İkincisi eğitimin içeriksel kalitesi kamuoyu tartışmalarının nesnesi değildir. Eğer çocuk ve gençlerin kişiliğine yarar sağlayan ve erginliği hedeleyen kapsamlı bir eğitimden geçmeleri gerçekten
amaç ediniliyor ise, o zaman kendilerine bir bilgi dizgisi sunulması vazgeçilmezdir4.
Nitekim en başta geçmiş ve gelenekler hakkındaki bir tarih bilinci bu bilgiyle bir bağ
kurulmasına ve yetersizliğin eleştirel bir sınava tabi tutulmasına izin verir. Ancak birşeyin nasıl meydana geldiğini ve farklı bir yol izlenmiş olsaydı bugünlere daha farklı bir
şekilde gelineceğini bilen bir kimse, bugüne ilişkin eleştirel bir bilinç geliştirebilecek ve
daha adil bir dünya yaratmak için gelecek tasarımları üretebilecek konumdadır. Demek
ki bir insan hakkı olarak eğitim hakkı kapsamında çok göze çarpan üç konu ile karşı
karşıyayız: 1.) Yoksulluk ve sosyal belirsizlik konusu; 2.) Genel eğitim ile meslek eğitimi
arasındaki farkın ne olduğu sorusu ve 3.) Son derece önemli bir konu olarak eğitimin
kalitesi sorunu.
1.) Yoksulluk ve sosyal belirsizlik üzerine: Birleşmiş Milletler’in hakların bölünmezliği
ilkesinden vazgeçmiş olması kayda değer bir noktadır. Birleşmiş Milletler 1966’da Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi (BM Sivil Sözleşmesi) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’yi (BM Sosyal Sözleşmesi)
kabul etmiş, ancak bunlar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden farklı olarak 1976’da
uluslararası hukukta derlenmiştir. Elbette insan haklarının kendisinden de anlaşılacağı
gibi, sahip oldukları olağanüstü değer bölünmezlik ilkesi üzerinde yükselmektedir. Bu
onun özel olmasının nedenidir.
İlk olarak bakış açımızı değiştirip, kuralsızlaştırılmış bir pazarın “toplumun tamamını
yönetme talebini” (Dammer 2015, S. 14) beraberinde getiren, şu an toplumun neoliberal
bir ekonomi düzenine dönüşümesine bir bakalım. Yarışmak, ekonomik rekabet ve sosyal
ve kültürel yaşamın tüm alanlarında verimlilik ilkesini tüm eylemlerin öncülü olarak
sunan ve de her eylemden olası en büyük mali kâr sağlanmasını amaçlayan kalıcı hedef,
insan haklarının ortaya koyduğu talepleri anlamsızlaştırır. Aynı anda kamu mülkiyeti
ve hizmetlerinin5 özelleştirilmesinin talep ediliyor olması, halkın toplumsal konularda
katılım hakkı ve özgürce ve onurlu bir şekilde sosyal güvence talep etmesine karşı sergilenen olağanüstü düzeyde anti-demokratik bir tutumu gözler önüne sermektedir. Pazar
radikalizminin temsilcilerine göre yoksulluk toplumsal kökenin değil, aksine kazananı
ve kaybedeni olan bir rekabetin sonucudur, dolayısıyla yoksulluk ekonomik düzenin kaçınılmaz bir yan ürünüdür. En alt düzeyde seçme. İnsanca bir istek olan adalet ve sosyal
barış talebine barbarca bir yanıt olarak sunulan sosyal darvinizm.
Burada son derece sorunlu olan şey, eğitim konularında siyasi nüfuzu büyük neoliberal
bir düşünce kuruluşu olan Bertelsmann Vakfı’nın sosyal insan haklarını sorgulamasıdır.
Aslında Bertelsmann Vakfı ısrarla bu hakların evrensel geçerliliğini savunuyor. Ancak
bu evrenselliği “geleneksel olumsuz özgürlük haklarıyla” ve “olumlu katılım haklarıyla”,
bir diğer ifadeyle BM Sivil Sözleşmesi ile sınırlandırıyor (Bertelsmann Vakfı 2005, S. 81,
Not 13). Vakıf “BM İnsan Hakları Antlaşması gibi Doğu ile Batı arasındaki Soğuk Savaş
Eğitim Haklarının Genişletilmesi
Üzerine Düşünceler ve Öneriler

Sayfa 20

döneminin bir uzlaşması olarak ‘sosyal insan haklarının’ siyaset güdümlü kataloğu(nu”
(bkz.) reddediyor. Utangaç bir notun içine yerleştirilmiş bu kısa açıklamalardan, vakfın
sosyal insan haklarından neleri anladığını çıkarsamak ne yazık ki olanaklı değil. Ancak
burada eğitim hakkının da düzenlendiği BM Sosyal Sözleşmesi’nin kastedildiği tahmin
edilebilir. Sözleşmede ayrıca şu yer almaktadır: Her tür eğitime ücretsiz erişilmesi için
çalışılmalıdır. Bu anlamda 2006’da yaşamını yitiren BM Eğitim Hakkı Özel Raportörü
Katarina Tomasevski’ye göre bir kamu mülküdür: “Ayrı kurumlarda gerçekleştirilen
eğitim – ister özel ve kamusal ya da kamu sistemi içerisinde farklı etmenler nedeniyle
ayrılarak oluşturulan kurumlar olsun – tüm çocuklar için aynı oranda erişilebilir olması gereken ve kamu mülkü olan bir eğitimin mantığıyla çelişmektedir (Lohrenscheit
2007, S. 44). Dolayısıyla Bertelsmann Vakfı açısından sosyal insan hakları ve bu nedenle
de ücretsiz eğitim hakkının hararetle reddedildiği nokta, yönetim kurulu başkanının
kendi verdiği bilgiye göre eğitimin özelleştirilmesiyle milyarlarca kâr edecekleri tahmininde bulunduğu (bkz. Klönne 2012) ve böylece vakfın çok sayıda insana ayrımcılık
yapılmasına ön ayak olduğu noktadır.
2.) Genel eğitim ile meslek eğitimi arasındaki fark: Genel eğitim aslında nitelikli mesek eğitimine geçişin önkoşuludur, ancak o bununla sınırlı kalmamalıdır. Demokratik
bir komu sistemi için vazgeçilemez şey, genel eğitimin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni temel almasını sağlamak ve tüm insanların onur ve özgürlüğüne yaptıkları vurgu
kadar, dayanışmacı bir dünya düzeninin başarılı olmasına katkı sunabilen eğitim süreçlerini harekete geçirmektir. Genel eğitim, eğitimin kesinlikle ekonomik amaçlara hizmet etmemesi gerektiğini ve mesleki eğitimin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi sınırları
kapsamında hareket etmek zorunda olduğunu anlama olanağının önkoşuludur.
3.) Eğitimin kaltesi üzerine: OECD ve Avrupa Komisyonu gibi ulus-üstü kurumların
büyük ölçüde kontrol ettiği eğitim politikası, hızlı, verimli ve iş piyasasına uyumlandırılmış bir biçimde gerçekleşen, uygulama odaklı bir eğitim istiyor. Bu liselerde sekiz yıl
(liselerde G8) ve yükseköğrenimde lisan/yüksek lisans (BA/MA) uygulamasıyla hayata
geçirilmektedir: Sağlam bir genel eğitim kapsamında zamana ihtiyaç duyan kalite ve
bu kalitenin aleyhine eğitim süreçlerinin hızlandırılması. Analitik-eleştirel düşüncede
bulunmak zorunda olunduğundan, bireylerin salt özgürlükçü gücünü destekleyen değil, aynı zamanda bu gücü geliştirebilmeleri için gerekli içerikleri de hazır bulunduran
kalıcı, yapısal desteğin verilmesi gerekmektedir. Ancak pazara uygun eğitim ve onunla
el ele yürüyen eğitimde kalite kaybı OECD’nin 1996 tarihli Yapısal Uyum Programı ile
örtüşmektedir (bkz. Lohmann 2011, S. 232 ve akabindeki sayfa.).
Geriye son olarak eğitimin salt eğitim sanayisinin çıkarlarına hizmet ettiğinde ve bir insan sermayesi kaynağı olarak vurgunculuğun nesnesi haline getirilerek yozlaştırıldığında, Almanya’da eğitim hakkının altının oyulacağını ve içeriksel varlığından mahrum
edileceğini belirtmek kalıyor.
Kaynak:

Bertelsmann Stiftung (Hg.) (2005): Bertelsmann Transformation Index 2006. Auf dem Weg zur marktwirtschaftlichen Demokratie, Gütersloh.
Dammer, Karl-Heinz (2015): Vermessene Bildungsforschung. Wissenschaftsgeschichtliche Hintergründe zu einem neoliberalen
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Lohrenscheit, Claudia (2007): Die UN-Sonderberichterstattung zum Recht auf Bildung und ihre Grundlegung durch Katarina Tomasevski, in: Bernd Overwien, Annedore Prengel (Hg.) (2007): Recht auf Bildung. Zum Besuch des Sonderberichterstatters der
Vereinten Nationen in Deutschland, Opladen/Farmington Hills.
1

Hiçbir insan haklarından feragat edemez, bir diğer ifadeyle onur ve özgürlük insan doğasının öğesel bileşenleridir.

2

İnsan hakları her insan için geçerlidir.

İnsan hakları ancak bütünselliği sağlandığında tam bir geçerliliğe kavuşur. 30 paragrafın her biri eşit düzeyde geçerlidir, bir diğer
ifadeyle bu paragralar birbirine dayanır.
3

Öyle ki Hessen Eyalet Hükümeti Danışmanı ve Hessen Eğitim-Öğretim ve Eğitim Planı Sorumlusu Wassilios Ftenakis, kendisi tarafından “Eğitim Stoku Modeli” (Bildungsvorratsmodell) olarak adlandırilan modeli aşmaya çağırıyor: “Bu zeminde” diyor yazarlar,
“tüm eğitim sistemlerinde yeterlik yaklaşımı giderek bir bilgi dizgisinin geleneksel formülasyonunun önüne geçiyor. O durağan
Eğitim Stoku Modeli’nin yerine, bilginin bir yaşam boyu genişletilmesini hedeleyen ve öğrenim yöntemi yeterliklerini öne çıkaran
dinamik bir Eğitimde Yenileme Modeli yerleştiriyor (Hessen Sosyal ve Entegrasyon Bakanlığı 2014, S. 17, Hervh. E.B.).
4

Yalnızca elektrik, su, sağlık, altyapı ve eğitim gibi hizmetlerle ilgilenen ve AB, ABD, Kanada ve 22 ülke ile gizli görüşmelerde
pazarlığı yapılan serbest ticaret anlaşması TiSA (Trade in Services Agreement), demokrasi için bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle yapılan özelleştirmelerin tekrar kamulaştırılması yasağı (Ratchet-Klausel), hizmetlerin özel sektör tarafından verilmesi hükmü
(Stillstand-Klausel) ve tahkim mahkemeleri toplumsal katılımın demokratik ilkesini yok etmektedir.
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Avrupa Birliği ve Çağın Koşullarına
Uygun Dil Hakları
Dünya genelinde devletlerin insan hakları konusunda vatandaşlarından çok daha geride olduğunu öne sürebiliriz. Sivil toplum örgütleri ve insan hakları savunucuları bir
ülkede yaşayan insanların eşit haklara sahip olması konusunda çok daha somut öneriler sunmaktadır. Geçmişe kıyasla insan hakları konusunda elbette çok mesafe kat edilmiştir ancak daha hâlâ dilsel azınlıklar konusunda insanlık istenilen düzeye kesinlikle
gelememiştir. Elbette Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB) gibi devlet üstü kurumlar artık ayrımcılığın ve ırkçılığın kabul edilemez olduğunu yayımladıkları beyannamelerle ilan etmektedirler. Özellikle Avrupa Birliği tüm insanlığa örnek olacak şekilde
çoğulcu politikalar geliştirmeye devam etmektedir. Daha 1980’lerde Avrupa’da yerel
dilsel azınlıkların maruz kaldıkları baskı ve anadillerini konuşamamaları gerçeğini
düşünürsek gelinen aşamada AB çok mesafe kat etmiştir. Avrupa Birliği devletler üstü
bir kurum olarak çoğulculuktan ve azınlık haklarından yanadır ve bu konuda birçok
bildirge yayımlamıştır ancak AB’ye üye devletlerin birçoğunun bu idealleri eşit şekilde
paylaştığını iddia etmek zordur. Birçok AB üyesi ülke etnik ve dilsel çoğulcu politikaları
kabul etmemektedir. AB’nin kurucu üye ülkelerinden birisi olan Fransa daha hâlâ Yöresel Diller ve Azınlıklar antlaşmasını parlamentosunda onaylamamıştır. Bulgaristan ve
Yunanistan gibi ülkeler de buna dâhildir.
Daha çoğulcu politikaların gerçek anlamda uygulanabilmesi için bu yazımda yapılması
gerekenleri sunacağım. Mevcut durumu kavrayabilmek için önce ne tür yasalar ve uygulamalar olduğunu değerlendirip sonra atılması gereken adımları tartışacağım.
Dil hakları tartışması
1948 yılında yayımlanan Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesinde belirtildiği gibi
azınlıkların her türlü dilsel, dinsel ve kültürel hakları yasalarla korunmalıdır. Bu konuda son yıllarda artan bir bilinç vardır. Uluslararası hukuka göre de azınlıkların haklarının koruma altında olması gerektiği vurgulanmaktadır. 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Viyana’da yapılan Dünya İnsan Hakları konferansında vurgulandığı
gibi: azınlıkların haklarının korunması içinde yaşadıkları ülkenin sosyal bütünlüğü ve
güvenliği için de önemlidir. Bu temel insan haklarına gösterilmesi gereken saygının sadece azınlıkların kültürel haklarına saygı bağlamında değil aynı zamanda içinde yaşanılan toplumun güvenliği ve huzuru için de koşul olduğu hem Birleşmiş Milletler hem de
Avrupa Birliği belgelerinde sıkça dile getirilmektedir. Ancak uygulamaya baktığımızda
karşımıza ciddi sorunlar da çıkmaktadır. Uluslararası yasa ve mevzuat eleştirel bir gözle
incelenince bu yasaların kesinlikle yeterli olmadığı ortaya çıkmaktadır. Örneğin, BM tarafından 1966 yılında yayımlanan Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar antlaşmasının
27’inci maddesi aşağıdaki hükmü içermektedir:
Etnik, dini ve dilsel azınlıklar barındıran ülkelerde yaşayan ve bir etnik, dini veya dilsel
azınlık grubuna ait olan bireylerin kendi toplumları içinde kendi anadillerinde konuşma hakları, kendi kültürel değerlerini yaşatma hakları ve kendi dinlerinde ibadet etme
hakları göz ardı edilmemelidir.
Söz konusu hüküm bir kuraldan ziyade bir dilektir. Bu antlaşma maddesi üye devletler
açısından hiçbir yaptırım gücü olmayan bir maddedir ve iyi dilekten öte bir gücü yokEğitim Haklarının Genişletilmesi
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tur. Her şeyden önce bu maddede herhangi bir azınlık tanımı dahi yoktur. Yunanistan
Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu halde yerel azınlıkların dilsel haklarını vermemekte direnmektedir. Bunu da Lozan antlaşmasına dayandırarak azınlık kavramını “din” ölçütüne bağlamaktadır. Eğer Birleşmiş Milletlerin veya Avrupa Birliğinin
bu konuda somut kabul edilebilecek ölçütleri olsaydı bu siyasal ikiyüzlülüğü yapması
mümkün olamayacaktı. Nitekim bu konuda çifte standart sergileyen sadece Yunanistan değildir; birçok ulus-devlet aynı siyasal ilkesizliği sergilemektedir. 27’inci maddede
dile getirilen önemli bir ayrıntı da gruplar yerine bireylerden bahsedilmiş olmasıdır. Bu
durum da “toplumsal” hak arayışlarını sınırlamaktadır. Bireysel haklar medeni haklar
kapsamında olduğu için siyasal düzleme çekilmesi zorlaşmaktadır. Bu da hem Birleşmiş
Milletlerin hem de Avrupa Birliğinin aslında kaleme aldıkları maddeleri çok bilinçli bir
şekilde devletlerin hükümranlık haklarına hiçbir zarar vermemek için oluşturduklarını
kanıtlamaktadır. Bu açıdan bakınca en üst düzeyde çifte standartla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz.
1966’da Birleşmiş Milletlere hâkim olan ulus-devlet dokunulmazlığı yargısının sonraki
bildirgelerde değiştiğini görüyoruz. Örneğin 1992 Birleşmiş Milletler Aralık ayı genel
kurulunda açıklanan BM Etnik, Dini ve Dilsel Azınlıkların hakları beyannamesinin
4’üncü maddesinde ilk defa devletlere çok sınırlı da olsa yaptırımdan söz edildiğini görüyoruz.
Üye devletler ülkelerinde yaşayan azınlık gruplara ait bireylerin kendi kültürlerini ve
özelliklerini geliştirmeleri için onların anadillerini öğrenmeleri ve öğretmeleri ve yaşadıkları ülkenin ekonomik gelişimine ve büyümesine destek olmaları için gerekli uygun
koşulların yaratılması için önlemler alır.
Elbette söz konusu 4’üncü maddenin de herhangi bir yaptırım gücü olduğundan söz edilemez. Önceki bildirgelerde olduğu gibi burada da bir dilek vardır. Ancak söz konusu
dilek önceki yıllardakine oranla daha güçlü dile getirilmiş ve ilk defa anadilin öğrenilmesi ve öğretilmesi için önlemlerden söz edilmiştir.
Hollanda Türk toplumunun Hollanda devletini mahkemeye verdiği davada Türk kökenli avukatların üzerinde ayrıntılı olarak durdukları uluslararası antlaşmalardan birisi
Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulunda Kasım 1989’da kabul ettiği Çocuk Hakları Anlaşmasıydı (The Convention on the Rights of the Child). Söz konusu uluslararası belge tüm
dünya çocuklarının anadili ve kimlik hakları için model olma niteliğindedir. O maddeleri kullanarak azınlıkların çocuklarının haklarına sahip çıkması mümkün değildir
ancak o maddeleri ilke edinerek öncelikle azınlıkların kendilerini bilinçlendirmeleri ve
bu konuda duyarlılık yaratmaları mümkündür. Bu duyarlılık oluştuktan sonra mücadele daha kolay olacaktır.
Çocuk Hakları beyannamesinin birkaç maddesini tartışmamız öne süreceğimiz etnik
grupların anadili hakları girişimi için bize bir temel oluşturacaktır. Bu anlaşmanın
29.1c maddesine aşağıdaki gibidir:
Madde 29.1c
Üye devletler çocuğun eğitimi konusunda aşağıdaki hususlarda mutabıktırlar:
Çocuğun ailesine, kültürel kimliğine, diline ve değerlerine, içinde yaşadığı ülkenin ulusal değerlerine, kültürel kökenlerinin olduğu ülkenin değerlerine ve kendininkinden
farklı medeniyetlere saygının geliştirilmesine yönelik olmalıdır.
Madde 30
Topraklarında etnik, dinsel veya dinsel azınlıklar barındıran ülkelerde herhangi bir
etnik gruba dâhil olan çocukların kendi toplumları içinde kendi kültürünü yaşatması,
kendi dininde ibadet etmesi veya kendi anadilinde konuşma hakkı inkâr edilmemelidir.
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29’uncu maddeye göre 30’uncu maddenin daha genel olduğunu görüyoruz. Ancak her
iki maddede çocukların dil hakları açık bir dille ortaya konmaktadır. Çocuk hakları beyannamesinde anadili hakları dile getirildiği halde hukuksal olarak bağlayıcı unsurlar
içermediği için devletler üzerinde yaptırım gücü yoktur. Nitekim Hollanda mahkemesi
devletin azınlıkların anadilinde eğitim yaptırmak gibi bir zorunluluğu olmadığına karar vermiştir. Bu durumda, uluslararası anlaşmaların yaptırım gücü olmadığı sürece neden yapıldığını sorgulamak gerekmez mi? Bir taraftan evrensel olarak tüm çocukların
dilsel, dinsel ve kültürel hakları vardır denilecek, diğer taraftan da bu hakların güvence
altına alınması için hiçbir bağlayıcı hüküm olmayacak! Bunu hukuki ve insani olarak
açıklamak güçtür. Buradan somut bir politik söylem çıkarılması mümkündür: Devlet
üstü kurumlar ulus-devletlerin iç işlerine karışamamaktadır. Yani “ulus-devletler öldü”
tezini savunanlar hayal dünyasında yaşamaktadırlar.
Avrupa Birliğinin bu konuda yayımladığı yasalar ve bildirgeler oldukça fazladır. Burada konuyu daha fazla uzatmamak için daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim ancak Avrupa
Konseyinin Bask, Katalan veya Korsika azınlıklarına yönelik hazırladığı kural ve ilkelerin göçmen grupları içinde geçerli olması gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Evinde
yaşadığı ülkenin dili dışında bir dil konuşan her çocuğun dil hakları vardır ve bu temel
insan hakkı tüm çocuklara ayrım yapılmaksızın tanınmalıdır. Bu bağlamda Avrupa Birliğine, UNESCO’ya, Birleşmiş Milletlere ve Avrupa Konseyine aşağıdaki DÜNYA ÇOCUKLARI DİL HAKLARI BİLDİRGESİNİ öneriyoruz:
• Etnik, dilsel, ırksal ve dini kökenlerinden bağımsız olarak TÜM ÇOCUKLAR EŞİTTİR.
• Köken siyaseti yapmak kabul edilemez.
• Etnik, dilsel, ırksal ve dini kökene dayalı ayrımcılık cezai işleme tabi olmalıdır.
• Dil yasakları kabul edilemez. Her çocuğun annesinden öğrendiği dilde konuşma
hakkı en temel ve evrensel haktır. Okullarda karşılaşılan resmi dil dışında bir dil
konuşma yasağı kabul edilemez.
• İçinde yaşanılan toplumun resmi dilinden farklı bir dilde konuşan grupların anadili
hakları yasayla güvence altına alınmalıdır.
• Azınlık dillerinde eğitim hakkı temeldir. Devletler bu hakkı güvence altına almak
zorundadır.
• Okul öncesi eğitimde iki dilli eğitim yaklaşımları benimsenmeli özellikle göçmen
çocuklarının dilsel asimilasyona tabi tutulması yerine hem anadillerinde hem de
resmi dilde eğitim almaları sağlanmalıdır.
• İlköğretimin en az ilk iki yılında anadilde eğitim yapılmalı ve çocukların hem anadillerinde hem de resmi dilde okuma-yazma öğrenmesi sağlanmalıdır.
• İlköğretimin ilk yıllarından itibaren tüm çocuklar anadilleri dışında en az iki dil
öğrenmelidir. (Bunun yapıldığı ülkeler vardır ve bu mümkündür.)
• Avrupa Birliği gibi hukukun üstünlüğüne mutlak bağlılığı olan kurumların dilsel,
ırksal ve dini ayrımcılıklara kesinlikle izin vermemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda üye devletlere yaptırım uygulanmalıdır.
• Avrupa Birliğine üye devletlerin azınlık grupların dilsel ve kültürel haklarına saygı
duyması ve farklı dil ve kültürlerin yaşatılması için somut önlemler alınması yasayla
güvence altına alınmalıdır. Bu temel hakkı ihlal eden devletlere yaptırım uygulanmalıdır.
• AB’ye üye ülkelerde dini, dilsel ve kültürel temelde ayrımcılık yapılmasına izin verilmemelidir. Bu tür sorunların karşılaşıldığı ülkelere gerekli yasal müdahalelerde
bulunulmalıdır.
• Dini, dilsel ve etnik temelde yapılan ötekileştirmeye karşı çıkılmalıdır.
• Farklı kökenlerden gelen çocukların içinde yaşadıkları toplumun dilsel ve kültürel
değerlerine saygı duyması ve içinde yaşadıkları topluma mutlak uyumları sağlanmalıdır.
• Avrupa Birliğine üye tüm ülkelerin okullarında ırkçılık karşıtı eğitim programları
olmalıdır.
Bu maddeler temel ilkeler olarak hem devlet kurumları hem de sivil toplum örgütleri
tarafından içselleştirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Azınlıklara ait bireylere de diğer
kültürlere saygı ve uyum içinde yaşamın önemi öğretilmelidir. Bunun için de okul öncesi eğitimden başlayarak kademeli bir eğitim programı mutlaka hazırlanmalıdır.
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Doç. Dr. Kemal İnal1
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinde
eğitim maddeleri:
Değerlendirme ve Öneriler
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 1948 yılında kabul ve ilan edilen İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi, aslında birinci ve ikinci dünya savaşlarının yaşanmasının ardından
bir barış metni olarak üretildi. Uluslar ve devletler, insanlar ve kültürler arasında barışı, hoşgörüyü ve uzlaşarak çözüm bulmayı amaçlayan bu metinin ruhuna sinen asıl
felsefe, Fransız Devriminin üç temel ilkesi veya amacıdır: özgürlük, eşitlik ve kardeşlik.
Bu metni çok sayıda devlet imzaladı ve fakat asıl olarak, devletlerin siyasi olarak metne angaje olmasından daha önemlisi, metnin içerdiği ilke ve değerlerin okullarda ders,
konu ve kültür olarak öğretilmesidir. Gerek yurttaşlık gerekse tarih ders ve ders kitaplarında öğretime konu olan bu bildirgenin genç beyinlerde yer etmesi için o tarihten bu
yana çok sayıda proje üretildi, rapor yazıldı, tezler ve kitaplar üretildi, üniversitelerde
kürsüler kuruldu ve çeşitli politikalar oluşturuldu. Ne var ki, o tarihten bu yana dünya,
üçüncü bir dünya savaşı görmedi ama soğuk savaş, nükleer tehlike, küresel ısınma, açlık
ve işsizlik, doğal afetler, siyasi yıkım, yeni sömürgecilik biçimleri ve çeşitli akıl tutulmalarını yaşadı. Bu da şunu gösteriyor ki, dünya çeşitli ideolojilerin (emperyalizm, mikro
milliyetçilik, diktatörlük, dinsel fanatizm vs.) etkisiyle huzur, uzlaşma ve hoşgörüyü pek
de göremedi. Bildirge tüm ulus ve devletler, halklar ve insanlar için ideal ölçüler getirdi,
çeşitli hakları vurguladı ve bunların uygulanmasını önemsedi, çeşitli şekillerde takip
etti. Fakat BM, bu metni baz alarak dünya çapında belirleyici bir güç olamadı. Açıkçası
BM, kendini en çok inanse eden ABD’nin etkisi altında kaldı. Çoğu zaman ABD’nin değerleri, yaklaşımı ve felsefesi bu örgütü ve onun bildirgesinin uygulama biçimi ve kapsamını belirledi. Bu da, bildirgenin çok da etkili olamadığının bir işareti.
Fakat bu bildirge birçok açıdan çok değerli bir felsefeye ve maddelere sahip. Bunların
içinde eğitimle ilgili olanlar bilhassa önemli zira günümüzde artık daha çok sayıda insan okul, dershane, kurs gibi pedagojik kurumlara devam ediyor ve “okumanın yaşı
yok”. Sürekli eğitim, yaşam boyu öğretim gibi sloganlar sonucu insanlar geç yaşlarda
da öğrenmeye ve yeni bilgiler edinmeye devam ediyorlar. Haliyle genç veya yaşlı fark
etmez, artık insanlara pedagojik ortam ve kurumlarda eskimiş gibi görünen birtakım
mesajları vermek daha kolay. Elektronik medyanın, sanal alemin gelişmesi ve genişlemesiyle daha fazla mesaj traiği yaşanmakta, bu da çeşitli sosyalliklerin artmasına neden olmakta. Fakat tam da bu noktada şunu sormalı: İletilen mesajlar yerini buluyor
mu? Bulmuyorsa, mesajın kendisinde bir sorun olabilir mi? Mesela bazı mesajlar eskimiş, demode olmuş veya günün, zamanın ruhunu yansıtmıyor olabilir mi?
Bu açıdan BM’nin toplam 30 maddelik bildirgesi içinde yer alan eğitimle ilgili maddenin, yani 26. maddenin toplam üç fıkrasına bakmalı. İlk fıkra şöyle: “1. Herkes eğitim
hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.”
Herkesin eğitim hakkına sahip olması çok önemli bir hak ama eğitim hakkının yasalarla garanti altına alınması çoğu zaman biçimsel kalmakta. Önemli olan uygulamadır.
Eğitim hakkına sahip olmak, eğitim hizmetlerine eşit biçimde erişim sorunudur. Ama
herkes, dil, din, ırk, sınıf, kültür ve bölge farkı gözetilmeksizin aynı nitelikte (kalitede)
eğitim hizmeti almalı ve bu sadece ilköğretimde değil, eğitimin bütün kademelerinde,
formal ve informal, parasız olmalıdır. Oysa bugün Türkiye gibi anayasasında ilkokulun
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parasız olduğu yazılı ülkelerde bile öğrenci ve velilerden birçok başlık altında (kayıt,
kalem, kitap, ilm izleme, temizlik, örtü, fotokopi vs.) para alınmaktadır. Bu paraları
veremeyen öğrenci ve veliler nitelikli eğitim hizmeti almaktan yoksun bırakılmakta,
bu da ciddi bir eşitsizlik sorununa yol açmaktadır. Öte yandan, teknik ve mesleki eğitim
de herkese açık değildir. Ücra bölgelerde (köy, dağlık alan, yayla vb.) yaşayan çok sayıda
insan bu eğitimi alamamaktadır. Yine, bu tür eğitimin günün meslek ve gelişmelerini
kapsamaktan uzak olduğu da açıktır. Yüksek teknolojiye dayalı meslekler için eğitim
verilmesi gerekirken çoğu zaman devletlere ait çeşitli eğitim kuruluşlarında (halk eğitim merkezleri gibi) artık pek de işe yaramayan geleneksel beceriler (halıcılık, ebru, çinicilik vb.) öğretilmektedir. Oysa ulus ve devletlerin katma değer yaratabilmeleri için
yetişkin eğitimleri de günün gelişmelerini içermelidir. Aynı durum üniversiteler için de
geçerlidir. Bilhassa azgelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde üniversiteler çok kısıtlı bir nüfusa açıktır; yoksul ve dezavantajlı kesimler için üniversite, bir bilgilenme ve aydınca
değerler kazanma yerinden ziyade, hayatını kurtarma konusudur. Böyle olunca da yüksek öğretime erişim eşit değildir. Tüm yeteneklerin de yüksek öğretim imkânı bulduğu
şüpheli. Yeteneğini sırf imkân bulamadığı için değerlendiremeyen nice genç, üniversite
öncesi sistemden elenmektedir.
İkinci fıkra da şöyledir: “2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla
temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş
Milletler’in barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.”
Mevcut pratik bu maddede söylenenden veya istenenden çok farklı olgular sunuyor bize.
Ama bu maddede asıl sorgulanması gereken nokta, “insan kişiliği”nin ne olduğu ve nasıl
tam geliştirilebileceği. İnsan kişiliği burada psikolojik veya ahlaki mi, yoksa siyasal veya
kültürel bir şey mi? Kendini gerçekleştirme ile ne kadar ilgili? Eğitim ve okullar tam
bir kişilik gelişimi sağlıyor mu, yoksa asıl kişilik gelişimini sıkı disiplin, sert kural ve
otoriter baskıcı pedagojik havasıyla öldürüyor mu? Ya da en azından gelişimine set mi
çekiyor? Bu nedenle, insan kişiliği yerine “demokratik ve bilimsel kişilik” diyerek daha
zengin bir içerik verilebilir bu maddeye. Öte yandan, okulların ve eğitim ortamlarının
özgürlüklere saygıyı güçlendirmesi konusu önemli ve fakat çoğu devlette özgürlükler
son derece göreceli olarak algılanmakta, çoğu durumda olağanüstü şartlar gerekçe gösterilerek yasaklanmaktadır. Bunların ne olduğu açıkça belirtilmeli ve hiçbir biçimde yasaklanamayacağı ileri sürülmelidir. Mesela çoğu otoriter okulların müfredatında barış
eğitimi yoktur, çünkü barış bir tehlike olarak görülmektedir. Barış iili bir durumdur,
yasalarla güvence altına alınmalıdır ama barış, öncelikle pozitif bir değerdir ve okullarda çocuklara öğretilebilir. Maalesef barışı devlet düzeni için tehlike olarak gören ülkeler
vardır. Oysa çatışmasızlık, hoşgörü, uzlaşma gibi nice değer ile şekillenen barış, çoğu
zaman yoksul ve dezavantajlıların zararına işleyen savaş ortamlarının ortadan kaldırılmasında bir farkındalık yaratabilir. Savaşlar hep zenginlerin işine yaramaktadır, çünkü
zenginler savaş vesilesiyle daha çok silah satmakta, savaş medyası daha çok yayın yapıp
insanların zihinlerini militaristleştirmekte, savaş daha otoriter devlet düzenlerine yol
açmakta, haliyle demokratik gelenek ve kurumlar zayılamaktadır.
Üçüncü fıkra da şöyle: “3. Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve
babanın hakkıdır.”
Bu madde çok sorunlu. Çünkü anne-baba, yani ebeveyn her halükarda çocuğun yüksek
yararının nerede yattığını bilmeyebilir. Sorunlu, cahil, demokrat olmayan, gelişmelerin
gerisinde kalmış anne-babaların, çocuklarının nasıl, ne kadar ve hangi alanda eğitim
alması konusunda işe yarar bir bakış açısı olmayabilir. Ama bugün dünyanın birçok
ülkesinde hala çok sayıda çocuk, anne-babanın seçtiği okulda, istemedikleri, sevmedikleri alanda eğitim almakta, sonuçta da eğitimden istenilen verim alınamamaktadır.
Burada maddeye bir şart konulmalı; tüm insiyatif ebeveyne bırakılmamalıdır. Çocuk da
en az anne-babası kadar kendi seçimleri ve geleceğini (okul, meslek, iş, konut, şehir vs.)
belirlemede hak sahibi olabilmelidir. Anne-baba otoritesi her zaman doğrunun, iyinin,
güzelin peşinde olmayabilir. Çocuğun kendi insiyatiinin yanı sıra rehberlik hizmetleri
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de işe katılmalıdır.
Sonuç
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi çok uzun zaman önce kabul edildi.
Ama dünya çok değişti. Yeni durumlarla karşı karşıyayız. Yeni gerçeklik var önümüzde.
Artık insan hak ve özgürlükleri günümüz dünyasında daha çok vurgulanıyor. Demokrasi en önemli ihtiyaç. Eşitlik, adalet, özgürlük gibi değerlerin veya ilkelerin alanı daha da
genişledi. Örneğin temiz hava artık ekmek-su gibi temel bir ihtiyaç haline geldi. Temel
eğitimin parasız olması yetmiyor, artık çok pahalı hale gelen yüksek öğretim de parasız
olmalıdır. İnsanlar çeşitli örgütler altında daha fazla örgütlenerek demokrasinin alanını genişletmeye çalışıyor. Ulus ve devletler arasında daha fazla barış, kardeşlik, eşitlik
vs olabilmesi için bildirgelerin daha geniş bir perspektifte değerlendirilmesi şart.
1
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İnsan Hakkı Olarak Eğitim

Farklı eğitim fırsatlarının sosyal kökene bağlı olduğu ve bu fırsatlar konusunda özellikle de zengin ve yoksul aile çocukları arasında bir uçurum oluştuğu artık büyük bir sır
değil. Geleneksel eğitim sisteminin, eğitimin içerik ve hedelerinden bağımsız olarak
fırsatları – ve böylece bir insan hakkı olarak eğitimi – ne denli eşitsiz paylaştırdığını
görmek mümkün. Üst sosyal çevrelere aidiyet aynı zamanda daha geniş eğitim desteği
almayı ve buna bağlı başarılı sonuçlar elde etmeyi ifade ederken, yoksulluk, mağduriyet
yaratan yaşam koşullarının sağlığa ve eğitsel yeterliklere olumsuz etkide bulunmasına
neden olmakta ve bununla da sınırlı kalmamaktadır. Eşit başarımlara rağmen öğrencilerin ailesel artalanının eğitim fırsatlarını belirlemesi de buna eklenmektedir. Böylece
eğitim, kariyer ve katılım fırsatları sözcüğün tam anlamıyla “miras bırakılmaktadır”.
Elit araştırmacısı Michael Hartmann örgün eğitimde ilkokuldan sonraki okul türlerine
geçişte buna benzer temel determinantlar olduğundan söz etmektedir. Burada yalnızca
üst katmanlardan ve sınılardan çocukların çevreden kaynaklanan daha yüksek başarıları farkedilmekle kalmıyor, Hartmann’ın belirttiği gibi, “öğretmenlerin yaptığı değerlendirmelerin de sosyal kökene göre önemli farklılıklar gösterdiği görülebiliyor. Öyle
ki, örneğin bir ankete göre Hamburg’daki tüm beşinci sınıf öğrencileri arasında babası
lise mezunu olan bir çocuğun lise tavsiyesi almak için, babası lise mezunu olmayan bir
çocuğun aldığı puanın üçte biri oranında daha az puan alması yeterli. Sınıf geçme kararlarında aynı mekanizmalar işliyor” (kaynak: BdWi-Studienheft 3/2005, S. 45). Mainz’lı
sosyolog Stefan Hradl Wiesbaden’de yaptığı temsili bir ankette benzer sonuçları gün yüzüne çıkarıyor. Buna göre liseye geçişi engelleyen tam anlamıyla bir “alt katman freni”
devreye giriyor, böylece notları aynı olsa da dördüncü sınıfa devam eden yoksul aile
çocuklarının varlıklı aile çocuklarına kıyasla lise için tavsiye edilmeleri çok daha ender
oluyor (SPIEGEL online v. 11.09.2008). 2013 PISA Araştırması da Almanya’da test edilen
15 yaş grubu 5000 öğrencide bir ilerleme görüldüğünü saptıyor. Ama tüm değişikliklere
rağmen eğitim fırsatları aşırı oranda sosyal kökene bağımlı olmaya devam ediyor (bkz.
Frankfurter Rundschau v. 3.12.2013).
Eğitimin İçerikleri ve Hedeleri
1948’de Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 26.
maddenin 1. paragrafında eğitime ilişkin şu saptamayı yapmaktadır: Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır”. BM buna
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bağlı olarak 2. paragrafta şu eğitim hedelerini formüle etmektedir: Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış,
hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir”. Almanya’da bir insan hakkı olarak eğitim üzerine yürütülen
tüm düşünceler bu ölçütü temel almalıdır.
Eğitim böylece özanlayışı ve dünya görüşünü sınılandıran bireysel ve kolektif bir insanlık-süreci olarak tanımlanabilir. O yalnızca çok bilgi yığmak değildir, aksine bağlantılar kurarak düşünmekle karakterize olmuştur. Eğitim doğal, siyasi, sosyal, bilimsel ve
bilişsel-kültürel yaşamda karşılaşılan olayların nedenselliğiyle, etkileşimi ve çelişkililiği, oluşumu ve gelişimiyle – öyleyse aynı zamanda değişimiyle – birlikte kavranmasını
anlatır. Eğitim ayrıca rasyonel özerkliğe doğru gelişmeyi ve kişiliğin bireysel, tümyönlü açınımını içerir. Buna göre hümanist eğitimin hedeleri olgunlaşmak, aydınlanmak,
özerklik, eleştiriye açık olmak, sorumluluk ve toplumsal olma yeteneğidir.
Ancak insan onuru ve mantık karşısında yükümlülük taşıyan bir eğitim anlamında aydınlanma, bilginin topluma yayılmasının kendi ayrıcalıklarını tehlikeye attığını düşünen etkili egemen grupların geçmişte ve günümüzde daima tehdidi altında olmuştur.
Eğitim süreçleri, okul ve okul kitapları üzerinde etkide bulunan özel sektörün birçok
lobi grubuna kalsa, örneğin eğitim artık sadece insan sermayesi olarak adlandırılan o
sermayenin oluşturulmasıyla eşit görülecek. “Lobbycontrol” örgütü şu an artık Daimler AŞ’nin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde ders için “dizayn ve aerodinamik” alıştırma
kitapları ürettiğine, metal sanayi tarafından inanse edilen INSM’nin (“Yeni Pazar Ekonomisi İnisiyatii”) ya da Avrupa’nın en büyük medya grubu olan vergiden-milyarlarca-tasarruf-modeli Bertelsmann Vakfı’nın ve diğer neo-liberal düşünce kuruluşlarının
artık Alman okullarında inans sistemi, ekonomi ve sosyal devlet üzerine ne öğretileceği ve öğrenileceğini (birlikte) belirlediklerine işaret ediyor. Enerji oligopolleri elektrik
tasarrufu öğretiyor, Bayer gibi mültinasyonal zirai kimya ve tohum şirketleri öğrenci
laboratuarlarını destekliyor ve el altından ziraat alanında gen teknolojisi kullanımının
propagandasını yapıyor, Volkswagen iklimi korumayı öğretiyor, büyük risk taşıyan CCS
teknolojisi (Carbon Capture and Storage) ile karbondioksitin toprağın derinliklerinde
depolanmasının propagandasını yapıyor, inans sektöründeki şirketler parayla ne yapılacağını anlatıyor, INSM aşırıya kaçan sosyal devletçiliğin rekabet gücünü nasıl tehlikeye
attığını ve sorunlarını açıklıyor, Bertelsmann ve Nixdorf vakıları ölçüsü kaçmış refah
devletinin yerildiği ve Saksonya, Thüringen ve Mecklenburg-Vorpommern’de işlenen
kendi ders kitaplarını hazırlatıyorlar (bkz. Felix Kamella: Lobbyismus an Schulen, Köln
2013). Bu bağlamda 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesine, BM’nin
ekonomi, sosyal ve kültürel haklar üzerine varılan anlaşmasının 13. maddesine ve de
BM Çocuk Hakları Anlaşması’nın 28. ve 29. maddelerine pek uymayan bir eğitim anlayışı yerleştirilmeye çalışılıyor. Bunun yerine aslında çocuk çıkarının ideolojik etkilemeye
tabi tutulmasından ve yapısal zarara uğratılmasından söz edilebilir.
Barışa adanmış eğitim mi yoksa askerileştirme mi?
Tüm BM dokümanları eğitimi barışın desteklenmesi ve korunmasıyla yükümlü kılıyor.
Dolayısıyla Alman Federal Hükümeti’nin koalisyon sözleşmesinde ordunun artarak
okullarda ve diğer eğitim birimlerinde varlık göstermesini kararlaştırması yadırgatıcıdır. Örneğin sözleşmede şunlar yer alıyor: “Ordu gençlik görevlileri, Alman ordusunun
üstlendiği görev hakkında bilgi vermek gibi önemli bir çalışmayı yerine getirir. Olabildiğince çok eğitim kurumunun sunulan bu olanaktan yararlanmasını memnuniyetle
karşılarız. Alman ordusunun okullara, yüksekokullara, meslek eğitimi fuarlarına ve
buna benzer forumlara erişimi bizler açısından doğaldır” (Koalisyon sözleşmesi 2013, S.
177). Alman ordusunun reklamları genelde BRAVO Dergisi’nde yapıldığı gibi “aksiyonu”,
“eğlenceyi” ve “tanklarla enfes turlar atmayı” özendirme amacı güdüyor (bkz. SPIEGEL
online v. 18.9.2012). Çünkü sözde dürüst bir iş olan savaş zanaatı “mutluluk düşkünü
toplumumuzda” hala az çok kötü bir itibara sahip (Almanya Cumhurbaşkanı Joachim
Gauck, yazan: ZEIT online v. 12.6.2012). Alman toplumunun ateş etme ve öldürmeyle
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arasındaki ilişkisi hala oldukça ikircikli bir ilişki olmaya devam ediyor. Görünüşe göre
bazı politikacılar açısından bunun acilen değişmesi gerekiyor. Her kim yetişkinler için
sağlığa zararlı ürünlerin (örneğin sigara ya da alkol) üzerine bunların sağlığı tehdit ettiğini ve öldürücü olduğunu açıkça yazıp da, çocuklara ne kadar çok askerin savaş koşullarında yaralandığını, travma geçirdiğini, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve
hatta ölümü hesaba katmaları gerektiğini anlatmıyorsa, o kişi çocuk haklarına aykırı
davranmış olur. Eğitim kurumlarında ordu ve cinayet araçları üzerinde olgunlaşmamış
çocuklar, bunlar eğitimden ziyade çocuk çıkarını yapısal olarak tehlikeye atma biçmidir
(bkz. Hendrik Cremer: Schattenbericht Kindersoldaten, Berlin 2013, S. 19 ve akabindekiler).
Böylece sosyal artalana göre değişen ve eşit olmayan eğitim fırsatları dikkate alındığında, ticarileştirme ve askerileştirme, tüm çocuklar için, çocuk çıkarının ideolojik etkilemeye tabi tutulmasının ve yapısal zarara uğratılmasının eğilimsel tehlikeleri olarak
belirginleşmektedir. Bu anlamda bir insan hakkı olarak eğitimin kapsamlı bir şekilde
hayata geçirilmesi Almanya’da da hala gerçekleşmemiştir.
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BM İnsan Hakları Bildirgesinde Eğitim
Maddeleri Bağlamında Eğitimde “Fırsat
Eşitliği” mi? “Eğitim Hakkı” mı?

En genel tanımıyla eğitim, insan davranışlarında, önceden belirlenmiş amaçlara göre
belirli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizisi olarak tanımlanır. Eğitim, bir
bütün olarak düşünüldüğünde insanı yetiştirme sürecidir. Bireyin iziksel veya içsel etkinlikler sonucu güç oluşturabilmesi ya da davranış değişikliği gösterebilmesi için planlı, örgün ve yaygın eğitim alması gerekir.
İnsan hakları belgelerinde eğitim, insan kişiliğini tüm yönleriyle geliştiren, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı pekiştiren bir etkinlik olarak kabul edilir. İnsan
kişiliğini geliştiren, bir başka ifadeyle insanı özgürleştiren eğitimin bazı temel işlevleri
vardır. Eğitim ile kişiler var olan tüm yeteneklerini geliştirme imkanı bulmalı, topluma
ve çevreye uyum sağlamasını kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazanmayı ve kazandırmayı hedelemelidir. Yine eğitim aracılığıyla bireylerin öğrenme yollarını öğrenerek
bilimsel bilgiyi ve teknolojiyi tanımaları, yaşamsal beceri ve davranışları kazanmaları
ve tüm bunların sonucu olarak demokrat, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olarak
yetişmeleri mümkün olabilir.
Bütün ulusal ve uluslararası belgelerde de belirtildiği gibi, herkes eğitim görme hakkına
sahiptir. Cinsiyeti, etnik ve dinsel kimliği ne olursa olsun herkes; insan olduğu için, kendini geliştirme, kendini oluşturma hakkına sahiptir. Eğitimde var olan eşitsizliklerin,
sınırlamaların ve yoksunlukların ortadan kaldırılması, özgürlükçü eğitim anlayışına
dayalı bir eğitim hakkının yaşama geçirilmesi için yeterli değildir. Eğitimin temel bir
insan hakkı olması, bu hakkı kullanırken hak sahiplerinin taleplerini (örneğin anadilde
eğitim hakkını) özgürce, demokratik yollarla dile getirebilmesini gerektirir.
Günümüzde insan hakları belgelerinde “zorunlu eğitim” kavramı yerine “eğitim hakkı”,
“temel eğitim hakkı gibi” eğitimi sadece bir zorunluluk olarak değil, herkesin eşit koşullarda yararlanması ve hiç kimsenin mahrum edilmemesi gereken temel bir insan hakkı
olarak gören kavramlar kullanılmaktadır.
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Eğitim hakkı kavramı kullanılırken en çok karşılaşılan kavram “eşitlik” kavramıdır.
Özellikle “eğitimde fırsat eşitliği” ifadesi, herkesin eğitim olanaklarından yararlanmada
“eşit fırsatlara” sahip olması gerektiği anlamında sık kullanılan bir ifadedir. Oysa bir değer yargısını ifade eden eşitlik kavramı sadece basit bir matematiksel eşitliği anlatmamaktadır. Yasalarda belirtilen “fırsat eşitliği” söylemleri ise sadece hukuksal bir anlam
taşımakta, gerçekte eğitim hakkından ve dolayısıyla eğitim olanaklarından her bireyin
“eşit” koşullarda yararlanmasına somut bir katkı sunmamaktadır. Bir başka ifade ile
“eğitimde fırsat eşitliği” kavramı herkese yeterli “eğitim hakkı” sunmak anlamına gelmez. Kişilerin yetenek farklılıkları, gereksinmeleri, sağlık durumları, yaşam koşulları,
onlara farklı eğitim olanakları sunulmasını gerektirebilir. Bu nedenle bir bütün olarak
eğitimi sağlama açısından “eğitim eşitliği” yerine, “eğitim hakkı” ve “eğitim olanağı”
kavramlarını benimsemek daha doğru olacaktır.
Eğitimin bir hak olabilmesi için sadece belirli düzenlemeler yapmak yetmez. Çağdaş ve
nitelikçe yeterli bir eğitim hakkından bahsedebilmemiz için eğitim; herkesi kapsamalı,
yeterli sürede verilmeli, yaşam boyu ulaşılabilmeli, kamusal bir anlayışla parasız olmalı, içeriğinin çağdaş, bilimsel ve yaşamsal olmasına ve resmi dil yanında istenilen başka
dillerde de yapılabilmesi mümkün olmalıdır.
24 Ekim 1945’te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Anlaşması, eğitim hakkı açısından
önemli bir zemin hazırlamıştır. İlk olarak ise 16 Kasım 1945’te Eğitim Bilim ve Kültür
Örgütü (UNESCO) oluşturulmuştur. Birleşmiş Milletlerin 10 Aralık 1948’de kabul ettiği
ve Türkiye’nin 6 Nisan 1949’da onayladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, daha sonra
birçok düzenlemeye temel oluşturacak bir hüküm getirmiştir. Söz konusu hükmün yer
aldığı madde şöyledir.
• Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim en azından ilk ve temel aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yükseköğrenim, yeteneğine göre herkese eşit olarak sağlanır.
• Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına ve temel özgürlüklere
saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, tüm uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı
koruma yolundaki etkinliklerini daha da geliştirmelidir.
• Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikle hak sahibidir.
Birleşmiş Milletler, kabul ettiği başka birçok belge ile de eğitim hakkına ilişkin düzenlemeler gerçekleştirmiştir. BM’nin alt birimleri olan ILO, UNESCO, UNICEF aracılığı ile
uygulamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Türkiye’nin anadilinde eğitim ile ilgili bazı
maddelerine çekinceler koyarak onayladığı Çocuk Hakları Sözleşmesi, başlı başına bir
eğitim hakkı metnidir ve eğitim haklarının genişletilmesi bağlamında mutlaka referans
alınması gerekmektedir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. maddesi, çocukların eğitim hakkını tanımakta, taraf devletleri, çocuklara ücretsiz zorunlu temel eğitim sağlamak, ortaöğretimi genel ve
mesleki olmak üzere çeşitli biçimlerde örgütlemek ve bunları tüm çocuklara açık bulundurmakla yükümlü tutmuştur. Bunların yanında devletlere uygun bütün araçları
kullanarak yükseköğretimin yetenekleri doğrultusunda tüm çocuklara açık duruma
getirilmesi, eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliğin bütün çocuklar tarafından elde edilebilmesi, disiplinle ilgili her konuda, çocuğun insan olarak sahip olduğu
saygınlığın korunması görevlerini de vermektedir.
Sözleşme’nin 29. maddesi ise devletlerden, çocuğun kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesini, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyarak anlayış, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik, tüm insanlar arasında
dostluk ruhuyla yetiştirilmesini ve özgür bir toplumda etkin bir yaşantıya sorumluluk
üstlenecek biçimde hazırlanmasını istemektedir.
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Sonuç
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinde eğitim hakkına ilişkin maddelerin genişletilmesi için öncelikle yapılması gerekenler şunlardır;
• Çocuk hukuku yeniden düzenlenmeli, “çocuk” tanımı, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve
diğer evrensel hukuk ilkelerine göre yeniden yapılmalıdır.
• Eğitimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, herkese eşit, parasız
ve kendi anadilinde eğitim hakkı tanınmalı, eğitim sadece ilköğretim aşamasında
değil, bütün kademelerde parasız olmalı ve inansmanı merkezi bütçeden yapılmalıdır.
• Eğitim hakkının gerçekleştirilmesinde iyi yetişmiş, nitelikli öğretmen istihdamı
önemlidir. Hiçbir kaynak, hiçbir teknolojik olanak, tesis, kitap ya da araç eğitimde
öğretmenin yerini alamaz. Öğretmen yetiştirme politikaları evrensel standartlarda
olmalıdır.
• Eğitim bilimsel ve laik bir içerikte olmalı, hiçbir inancın, kimliğin, siyasi düşüncenin
ya da ideolojinin açık ya da gizli propaganda aracı haline getirilmemelidir.
• Eğitim kurumları demokratik yaşamın hayat bulduğu kurumlar haline getirilmeli,
öğretmen, öğrenci ve veliler, örgütleriyle eğitimin yürütülmesine ve denetlenmesine aktif olarak katılmalıdır. Özellikle öğretmen ve öğrenciler derslerin oluşturulmasından okul yönetimine kadar bütün süreçlerde söz ve karar sahibi olmalıdır.
• Eğitim hakkı diğer insan hak ve özgürlükleriyle birlikte bir bütün olarak görülmeli,
eğitim hakkına aykırı yasal ve iili uygulamalar yapan ülkelere somut ve caydırıcı
yaptırımlar uygulanmalıdır.
Yasa önünde biçimsel eşitliği ifade eden “eğitimde fırsat eşitliği” ifadesi eğitimsel eşitliğin gerçek bağlamında tartışılmasını zorlaştıran bir kavramdır. Türkiye gibi toplumdaki sınıf, kimlik, dil ve inanç farklılıkları ve ayrımcı uygulamaların giderek belirginleştiği ülkelerde mevcut eşitsizliklerin gerçek boyutlarının kavranmasını zorlaştırmaktadır.
Gerçek anlamda eğitimsel eşitliğin sağlanması ve eğitim politikalarının buna göre yönlendirilebilmesi, yurttaşlara eğitim hakkı kavramının benimsetilmesi gerekmektedir.
1

Eğitim Sen Eğitim Uzmanı.
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Pavlos Charamis
Devlet Lisesi Öğretmenleri Sendikası (OLME) – Yunanistan
Sendika Araştırma ve Arşiv Merkezi Başkanı

Eğitim Hakkı:
Sınırlandırma mı Genişletme mi?

İnsan haklarının – ve özellikle çocuk haklarının – genişletilmesi üzerine yürütülen her
görüşme kolektif geleceğimiz için yapılan iyimser bir katkıdır. Ne yazık ki Yunanistan’ın
da aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki güncel ekonomik kriz bunun tersi yönde ilerliyormuş gibi görünüyor: Katlanılamaz düzeyde bir dizi mali ve sosyal önlem, son yıllarda
temel insan haklarının kısıtlanması ve sınırlandırılmasına yol açtı, bu özellikle de korumaya muhtaç insanların aleyhine gerçekleşti. Son on yıllık dönemin sona ermesinin
ardından Yunanistan’ın katlanılamaz düzeydeki mali borçlarıyla birlikte, elbette eğitim
hakkının da bir parçası olduğu temel insan hakları da pazarlığa açık hale geldi. Bu koşullarda kolektif mücadelenin hedei, sosyal kazanımların genişletilmesinden kolayca
çıkıp onların savunmasına çekilebilir, tabi genişletmenin devamı üzerine yürütülen her
diyalog görünüşü göre abartılı bir lüks oluşturuyor.
Çocuk ve gençler neo-liberalizmin aşırı saldırılarının daima ilk kurbanlarıdır ve Yunanistan’ın yanı sıra başka ülkeler de son dönemlerde yaşam kalitesi ve insan hakları noktasında bu saldırılara maruz kalmışlardır. Özellikle Yunanistan konusunda Yunan Parlamentosu’nun Sosyal İşler Daimi Kurulu, yosulluk ve sosyal dışlanma konularının ele
alındığı 2012 toplantısında, izlenen mali politikaların “çocuk haklarını, çocuk hakları
anlaşmasını, […] ve de Avrupa Birliği’nin hukuk çerçevesiyle bağlantılı olan Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’yi ihlal ettiğine” işaret etmiştir.
Gerçek şu ki, artık okullarda gençlere insani değerlere ve insan haklarına saygı öğretilmiyor. Aynı zamanda ezici çoğunluğu tam aksini yaşıyor: Değerlerin sıradanlaştırılması
ve insan haklarına kaba bir şekilde uyulmaması. Toplum onlara zorlandıkları çifte ve
çelişkili bir mesaj veriyor.
Yunanistan ve benzeri örneklerden elde edilen bulgular, insan haklarının geleceği bakımından karamsarlık içeriyor ve öğretmen sendikalarının hamle yapan bir tutumdan
daha çok, savunma konumuna geçmesine neden oluyor. Ancak bu durumda sözleşme-
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ler ile ilerlemekte olan gerçek koşullar arasındaki uçurumun giderek derinleşmesi bir
tehlike olarak beliriyor ve dolayısıyla da resmi formülasyonlar, destekleyici güçlerinin
önemli bir bölümünü yitiriyor. O bakımdan, her koşulun beraberinde getirdiği zorluklara rağmen, hakların içeriklerini sürekli güncelleyerek ve yenileyerek, onların savunulması için eylemlerimizdeki eksikleri kapatmak bizlerin sorumluluğudur.
Toplumsal gelişmeler tüm alanlarda çok hızlı ilerliyor ve insan haklarına odaklı uluslararası sözleşmeler ancak büyük zorluklarla bu gelişmelere ayak uydurabiliyor. 1948
tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde (Madde 26) genel tutulan evrensel eğitim
hakkı ile, uluslararası bir sözleşme olan 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de
(Madde 28 ve 29) yer alan eğitim hakkının daha ayrıntılı ve kapsamlı içeriğine verilen
önemle karşılaştırıldığında, bu resmi formülasyonlarda zamanla saptanabilen farklar
kolayca hissedilebilir. Zaman içerisinde yapılan değişiklikler ve eklemelerle birlikte bu
iki formülasyon, değerli, kolektif insan bilgeliğinin bir çıkarsamasını ve de bu bilgeliğin
genişletilmesine devam etmek için bir çıkış noktasını oluşturur. Özellikle uluslararası
bir sözleşme olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye istinaden, onun içeriğini, sözleşmenin uygulaması için hazırlanan el kitabıyla paralel olarak incelemek her öğretmenin
yararınadır (Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child).
Bu el kitabı UNICEF tarafından hazırlandı ve teori ile pratik arasında sıkça varolan uzaklığı ve de uygulama evresindeki zorlukları anlamak için, kendisi tarafından sürekli güncelleniyor.
Bu alanlardan her ne kadar önemli çalışmalar yapılmış olsa da, çağdaş ilişkilerde yakın
geleceği etkileyen yeni gereklilikler doğuyor. Bu bağlamda son bölümde somut açıklamalarda bulunacağız.
Güncel gelişmelerle bağlantısı olan kapsamlı alanlardan birisi, eğitimin içeriğiyle ilgili
olan alandır. Yeni teknolojiler, bilimsel ve toplumsal gelişmeler yeni gereklilikler ve de
eşitsizlikler için yeni alanlar yaratıyor. Son zamanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde
dijital yeterliklerden ve dijital uçurumdan (digital gap) söz ediliyor. Çevre araştırmalarında ve çevre eğitiminde sürdürülebilir bir gelişmeden yoğun olarak bahsediliyor. Kitle iletişim araçları alanında, “medya eğitimi” genel başlığı altında sürece uygun eğitim
yöntemleri gelişiyor. Sosyal medya ve cep telefonu alanında tüm yaş grupları için yeni
olanaklar, ama aynı zamanda yeni tehlikeler de doğmuştur. Sonunda insan ilişkileri devamlı olarak daha çok karmaşıklaşıyor ve daha sorunlu hale geliyor. İşçilerin sömürülmesi neo-liberal bir küreselleşme altında yeni boyutlar kazanıyor. Ve tüm bu gelişmeler,
giderek karmaşıklaşan ve daha özelleşen bir yasamayla çevreleniyor.
Buna göre, buradan doğan talep, sosyal ayrımcılığa ve dışlamaya neden olacak yeni eşitsizlik türlerinin oluşmaması için, daima insani değerlerin varolan çerçevesinden vazgeçmeyen çağdaş eğitim-öğretim sistemlerinin, okuryazarlığın yeni alanlarıyla kendi
içeriklerini zenginleştirmesi talebidir.
İkinci ve önemli bir diğer açıklama, eğitim hakkı ile diğer haklar arasında varolan karmaşık ve karşılıklı bağımlılıkla ilgilidir. Genel olarak bilindiği gibi insan hakları evrensel ve bölünemezdir. Bir hakkın garanti edilmesi diğer hakların uygulanmasını şart
koşar ya da bu uygulamayı elverişli kılar. Eğitim hakkı sosyal bir boşluk içerisinde uygulanamaz. Buna göre eğitim ve öğretim sistemlerinin, zayıf toplumsal katmanlar lehine
olabildiğince dengeleyici avantajlar sağlayan ve eğitim-öğretim kurumlarının engelsiz
ve verimli çalışmasını destekleyen bir dizi sosyal önlem ve yardım hizmetiyle eksiklerinin tamamlanması gerekir.
Üçüncü bir alan, çağdaş bir toplumun her yurttaşının devredilemez bir hakkı olarak
yaşam boyu öğrenimi için gerekli programların sistematik ve uygun bir şekilde geliştirilmesi zorunluluğuyla ilgili bir konudur. Bu programlar yurttaşlara bilgi ve yeterliklerini yenileme ve de yaşlarından ve mali durumlarından bağımsız olarak farklı meslek
yolları sunma olanağı tanımalıdır.
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Son bir açıklama, medyayla ve doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimle bağlanlıtı hakların korunmasını sağlayan mekanizmaların kontrolüyle ilgilidir. Geçmişte bu amaçla
kullanılan bazı araçların çok etkili olduğu, diğerlerinin ise zaman içerisinde yetersiz ve
uygunsuz olduğu ortaya çıktı. Bunun benzeri, böylesi süreçleri uygulamak için kullanılan kurumlar ve hizmetler için de söylenebilir.
Eğitim hakkının genişletilmesi genel olarak güncel koşulların ve bunların sorunlarının
sistematik analizini ve de aynı zamanda güncel eğilimlerin ve gelişmelerin yakın gelecekte şeffaf bir izdüşümünü şart koşar.
Ve son bir açıklama: Bilgi, öngörüde olduğu gibi taleple bağlantılıdır. Ve belki de Amartya Sen şunu söylemekte haklı olabilir: “[…] önemli kazanımları öngörmek ne kadar
zorsa, bunları talep etmek de o kadar zordur”. Ancak eğitim ve öğretim sektörü çalışanlarının, bilgiyi kazanılması gereken bir hedef olarak da göstermesi vazgeçilmez bir
ihtiyaçtır. Hatalardan ve ilüzyonlardan kaynaklı tüm tehlikeler dahil, bilgi – ve öngörüler – insanın durumunu iyileştirmeye dönük kolektif talebi desteklediği ve yönettiğinde
güce dönüşür.
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Marlis Tepe
Eğitim ve Bilim Sendikası Başkanı– Almanya

Sendikalar ve Eğitim Hakkı

İnsan haklarının – ve özellikle çocuk haklarının – genişletilmesi üzerine yürütülen her
görüşme kolektif geleceğimiz için yapılan iyimser bir katkıdır. Ne yazık ki Yunanistan’ın
da aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki güncel ekonomik kriz bunun tersi yönde ilerliyormuş gibi görünüyor: Katlanılamaz düzeyde bir dizi mali ve sosyal önlem, son yıllarda
temel insan haklarının kısıtlanması ve sınırlandırılmasına yol açtı, bu özellikle de korumaya muhtaç insanların aleyhine gerçekleşti. Son on yıllık dönemin sona ermesinin
ardından Yunanistan’ın katlanılamaz düzeydeki mali borçlarıyla birlikte, elbette eğitim
hakkının da bir parçası olduğu temel insan hakları da pazarlığa açık hale geldi. Bu koşullarda kolektif mücadelenin hedei, sosyal kazanımların genişletilmesinden kolayca
çıkıp onların savunmasına çekilebilir, tabi genişletmenin devamı üzerine yürütülen her
diyalog görünüşü göre abartılı bir lüks oluşturuyor.
Çocuk ve gençler neo-liberalizmin aşırı saldırılarının daima ilk kurbanlarıdır ve Yunanistan’ın yanı sıra başka ülkeler de son dönemlerde yaşam kalitesi ve insan hakları
noktasında bu saldırılara maruz kalmışlardır. Özellikle Yunanistan konusunda Yunan
Parlamentosu’nun Sosyal İşler Daimi Kurulu, yosulluk ve sosyal dışlanma konularının
ele alındığı 2012 toplantısında, izlenen mali politikaların “çocuk haklarını, çocuk hakları anlaşmasını, […] ve de Avrupa Birliği’nin hukuk çerçevesiyle bağlantılı olan Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’yi ihlal ettiğine” işaret etmiştir.
Gerçek şu ki, artık okullarda gençlere insani değerlere ve insan haklarına saygı öğretilmiyor. Aynı zamanda ezici çoğunluğu tam aksini yaşıyor: Değerlerin sıradanlaştırılması
ve insan haklarına kaba bir şekilde uyulmaması. Toplum onlara zorlandıkları çifte ve
çelişkili bir mesaj veriyor.
Yunanistan ve benzeri örneklerden elde edilen bulgular, insan haklarının geleceği bakımından karamsarlık içeriyor ve öğretmen sendikalarının hamle yapan bir tutumdan
daha çok, savunma konumuna geçmesine neden oluyor. Ancak bu durumda sözleşme-
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Eğitim bir insan hakkıdır. Eğitim ve öğretimde artan ticarileştirme ve özelleştirme eğilimleri ve elbette okulda eğitim alma olanağı bulunmayan ve sayıları yüz binleri bulan
sığınmacı çocukları karşısında buna ne kadar vurgu yapılsa azdır.
Dünya genelinde iyi bir kamusal eğitim için çalışmak
Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Almanya’da okul ve üniversitelerde, erken çocukluk
eğitimi, meslek eğitimi ve meslekiçi eğitim kuruluşlarında, araştırma ve yetişkin eğitimi
alanında istihdam edilen 280.000 çalışanı temsil ediyor ve iyi iş koşulları ve Almanya’da
ve dünya genelinde daha iyi bir kamusal eğitim verilmesi için mücadele ediyor. GEW
bunu tek başına değil, aksine Eğitim Enternasyonali’ne (Education International) üye
diğer sendikalarla gerçekleştiriyor. Eğitim Enternasyonali dünyanın en büyük sendikal
çatı örgütüdür. 170 ülkeden 400 sendika bu çatı altında örgütenmiştir. Bunlar 30 milyonu aşkın pedagogun haklarını savunmakta.
Eğitim hakkı 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nin 26.
maddesinde belirlenmiştir:
• Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
• Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine
saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
• Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.
Birleşmiş Milletler (UN) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, 2000 yılında Dakar’da ilki düzenlenen Dünya Eğitim Zirvesi’nde kabul edilen “Herkese Eğitim” eylem
planında ve New York’ta, BM Genel Kurulu’nda, eğitim hakkının gerçekleştirilmesini
öngören Binyıl Kalkınma Hedeleri’ni kabul ederek sorumluluk üstlenmiş ve tüm çocuklara 2015 yılına kadar temel eğitime erişimi sağlama sözü vermişti. Bu söz ne yazık
ki yerine getirilemedi. Bu yıl yayımlanan UNESCO Dünya Eğitim Raporu aslında birçok
düzelme olduğunu, ancak yaklaşık 58 milyon çocuğun hâlâ ilkokula gidemediğini ortaya koymaktadır. Gelecek 15 yıl içerisinde “herkese eğitim” hedeini nihayet gerçekleştirmek için şimdi yeni bir deneme başlatılmak isteniyor. Devlet ve hükümet başkanları
Eylül 2015’te New York’ta toplanan BM Genel Kurulu’nda sürdürülebilir bir kalkınma
için on yedi yeni hedef belirledi (Sustainable Development Goals – SDG).
Sürdürülebilir kalkınma için yeni küresel hedeler
GEW Eğitim Enternasyonali ile birlikte, son iki yılda, bu küresel 2015-sonrası-gündeme
kendi belirlediğimiz bir eğitim hedeinin de alınması için çok uğraştık. Ve bunu başardık. SDG’nin 4. eğitim hedei şunu talep ediyor: “İçselleyici (inklusive), eşit ve nitelikli
bir eğitimin garanti edilmesi ve herkesi kapsayan bir yaşam boyu öğrenim olanağının
desteklenmesi”. Eğitim hedeinin kapsadığı on alt hedefte, ilk kez ilk ve orta öğrenimin
başarıyla tamamlanması ve erken çocukluk eğitimine erişimin sağlanması şeklinde bir
genişlemeye ve tanımlamaya gidiliyor. Aynı biçimde tüm gençlerin okuma, yazma ve
hesap yapmayı öğrenmesi hedeleniyor. Sendikal amaçlarımız için alt hedelerden özellikle 4.7 önemli. Burada “sürdürülebilir kalkınma ve yaşam tarzları eğitimi, insan hakları, cinsiyetlerin eşitlenmesi, barış ve şiddetin dışlanması kültürü, dünya yurttaşlığı ve
kültürel çeşitliliğe değer verilmesi ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısı gibi
yeterlik ve nitelikler aracılığıyla, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tüm
öğrenenlerin gerekli yeterlik ve nitelikleri edinmesi” talep edilmektedir.
GEW bu hedelerin arkasında. BM’in sürdürülebilir kalkınma için öngördüğü yeni 2030
gündemi, her ne kadar kâğıdın bir sabır taşı olduğunu bilsek de, gelecek yıllarda gerçekten özlü ilerlemeler kaydetmek için iyi bir zemin sunuyor. Siyasetin sözünü tutması için
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baskı yapmaya devam etmeli ve eğitim hakkının herkesi kapsayacak biçimde uygulamaya geçmesi için gerekli mali kaynakları hazır bulundurmalıyız. Federal hükümetten
GSYH’nın yüzde 0,7’sini kalkınma işbirliğine yatırmasını ve kalkınma işbirliği kapsamında temel eğitime ayrılan mali kaynakların büyük ölçüde arttırılmasını talep ediyoruz. Sivil toplum örgütleri ve sendikaların biraraya geldiği ve her yıl kamuoyu önüne
çıktığımız, dünya genelinde iyi eğitim için düzenlenen küresel bir eğitim kampanyasıyla
bunu savunuyoruz.
Çocuk işçiliği yerine eğitim
Çocuk işçiliğinin sonlandırılması bizim için çok önemli bir konu. Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) dünya genelinde 168 milyon çocuk işçi olduğundan hareket ediyor, bunların 120 milyonu 5 ila 14 yaş arası çocuklardan oluşuyor. Ergin olmayan bu çocukların
büyük çoğunluğu tarımda ve ev işlerinde çalışıyor, ama aynı zamanda ticarette, sanayide ve madenlerde de bu çocuklar ağır işlerde çalışmak zorunda. Bu çocukların işlerde
çalıştırılarak sömürülmesi suçtur, çünkü bu onların gelişmesine zarar vermekte ve iyi
bir yaşam sürüdürmenin fırsatlarını ellerinden almakta. Çalışmak zorunda kalan çocuklar çoğu durumda okula gidemiyor. Eğitim alamadıklarında da yoksulluğun kısırdöngüsünden kurtulamıyorlar. GEW insanların artık çocuk emeğiyle üretilen ürünleri
satın almaması ve hatta bunları kınaması için, “Çocuk İşçiliği Yerine Eğitim” sloganıyla
Almanya’da bir bilinç yaratıp, duyarlılığı arttırmak istiyor. Böylece çocuk işçiliği, örneğin çocuk işçiliğinden arındırılmış bölgeler yarışmasıyla yapılan derslerin de nesnesi
oluyor. GEW Vakfı “Fair Childhood” ile Arnavutluk’ta, Burkina Faso ve Hindistan’da çocuk işçiliğiyle mücadele ve iyi bir okul eğitimi için çalışan sendikal ve diğer ortaklarımızı destekliyoruz.
Alman okul sisteminde harekete geçilmesi gereken alanlar
GEW Alman okul sisteminde de hâlâ harekete geçilmesi gereken alanlar olduğunu görüyor, çünkü herşeyden önce okullar içselleyici olmaktan çok uzak. OECD tarafından
düzenli aralıklarla yapılan PISA araştırmaları, çocukların sosyal artalanının, yoksulluk
koşullarında yaşamanın, göç ve engelliliğin eğitim fırsatlarını oldukça sınırlandırdığına ilişkin okul yaşantısından edindiğimiz kendi izlenimlerimizi onaylıyor. Federal hükümetin güncel ulusal eğitim raporu ile ırkçılıkla mücadele dairesinin raporu, aslında
geçmiş rapor dönemleriyla karşılaştırıldığında göç kökenli insanların günümüzde eğitime daha iyi bir katılım sağladığını, ama eğitim, çıraklık ve mesleğe erişimlerinin göç kökenli olmayan yaşıtlarının gerisinde kalmaya devam ettiğini öne çıkartıyor. Çokboyutlu
ayrımcılık Alman eğitim sisteminden başarıyla geçmeyi engelleyen zorlukları arttırıyor.
Eğitim sendikası olarak bu durumun değişmesi için çalışmak istiyoruz.
Sığınmacı çocukları için de eğitim
Savaşlar, silahlı çatışmalarla yürütülen anlaşmazlıklar ve şiddet nedeniyle insanlar kaçıyor. Servetin ve egemenliğin eşitsiz dağılımı da, açlık felaketleri ya da iklim değişikliği
birçok insanın eğitim hakkından yararlanamamasının nedenleridir. Almanya’da güncel
olarak yaşanan yoğun sığınmacı ve aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen işgücü göçü, okul, çocuk yuvası ve farklı eğitim kuruluşlarında çalışan üyelerimiz
için üstesinden gelinmesi gereken yeni sorumluluklardır. “Resmi evrak başarısızlığın
nedeni olmamalı” adlı bir araştırmanın yardımıyla, ülkemizde yaşayan tüm çocukların
– yasal ikamet statüleri bulunmayanlar da dahil – eğitim hakkının mantığına uygun
olarak eğitim alıp almadıklarını inceledik. Ne yazık ki durum beklendiği gibi değil. Bunun değişmesi için, yönetmeliği tanıtmak ve uygulamak amacıyla yasal bir uygulama
paketine ihtiyaç var. GEW eğitim hakkının Almanya’da yaşayan herkes için gerçekleştirilebilmesi amacıyla, siyasete yönelttiği kendi önerilerini ve eylem tavsiyelerini kısa
süre önce “eğitim bekleyemez” adlı talebiyle tanıttı.
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Eğitim Hakkının Genişletilmesi Üzerine

Kamunun inanse ettiği eğitim şimdiye kadar çocuk ve gençleri kapsayan zorunlu
eğitim süresiyle sınırlı kalmıştır. Herkes için eğitim bundan fazlasıdır: Okul öncesi
çağdaki çocukların oyun oynama ve keşfetme olanakları, göçmenlere eğitim açığını
kapatmaları için ya da okuma bilmeyen yetişkinlere eğitim verilmesi, meslekiçi eğitim, ebeveynlerin ya da yaşlıların geliştirilmesi. Bu sunuların maliyeti büyük oranda ilgililerin kendisi, sivil toplum örgütleri, vakıf ve bazen de işverenler tarafından,
ama kolektif olarak progresif vergiler üzerinden karşılanmamaktadır.
Çocukluk ve gençlik döneminin yaklaşık 11 yılı boyunca eğitim ve öğretim (henüz) geniş ölçüde ücretsizdir. Zorunlu okulların, İsviçre’de adlandırıldığı şekliyle “halk” okullarının öncesinde ve sonrasında ise, aileler, ebeveynlerin üstlendiği ödenek ve ücretler
biçiminde yansıyan önemli giderlerle karşı karşıya kalıyor. Hatta eğitim ve öğretimin
üçüncü aşaması, inansal birikim olmaksızın çoğu durumda ancak kredi ve borçlarla
inanse edilebilir.
Eğitim vergiler üzerinden finanse edilmelidir
Eğitim hakkının genişletilmesi demek, bu nedenle ilk başta eğitimin inanse edilmesi
demektir. Vergiler için yürütülen amansız rekabet, şirketlere ve varlıklı bireylere kolektif sorumluluklardan kaçmaya izin veriyor. Novartis’in eski patronu kaçırdığı milyarlarca vergiyle Monako’dan el sallarken, aynı anda ülkesindeki eğitim arzı kısılıyor. Bunun
yerine üniversite öğrencilerine kârlı yatırımlar yapılmasına olanak sağlayan ve onları
ömür boyu borçlu ve bağımlı kalmaya sürükleyen, neo-liberalizmden ilham almış “yükseköğrenim hisse senetleri” ilk kantonların desteğini almaya başladı. Eğitim bugünkü
anlayışımıza göre çocuk ve gençlik döneminin salt okulla sınırlı bir perspektii olmanın
ötesine geçtiği, yaşam için bir erzak çantasından ibaret olmadığı, aksine tüm yaşama
yayılmış bir süreç olduğu için, insan hakkı olarak farklı kavranmakla kalmamalı, aynı
zamanda daha kolektif ve dayanışmacı tarzda inanse edilmek zorunda olmalıdır.
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Süslü sözlere rağmen eğitimde gidilen kısıtlamalar
Yapılan tasarruf başta en zayıları vuruyor: Yabancı bir dil konuşan çocuklara sunulan
Almanca olanakları yarıya indiriliyor, artan harçlar ebeveynlerin üzerine yükleniyor.
Çocuk yuvası, oyun grupları, ev ödevi yardımlarının maliyeti artan gelirin hemen erimesine neden oluyor. ABD’ne ya da yoksul ülkelere kıyasla bu belki de üst perdeden
sızlanmak olarak görülebilir. İyi bir eğitimin refah için önemini vurgulayan süslü siyasi
sözlere rağmen, ücretsiz ilköğretim ve ödenebilir yükseköğrenim ilkesinin varlıklı ülkelerde de altının oyuluyor olması kaygı vericidir. Maliyeti ailelerin sırtına yüklemeleri
kendilerinden talep edildiğinde, bağımlı ve borçlu ülkeler kendilerini pek savunabilecek konumda olamayacaklardır.
Daha iyi bir geleceği düşünmek
İsviçre’de eğitim hakkının genişletilmesini öngören içeriksel bir dilek listesi bir hayli
uzun:
– Ücretsiz okul öncesi oyun grupları ve ücretsiz gündüz bakım yapıları
– Keşfetme, hareket ve oyun olanaklarının, okul dışı dahil, güvenli ve özgürce erişilebilir olması
– Lise bitimine kadar ücretsiz ve harçsız eğitim zorunluluğunun bir hak olarak yasal ikamet statüsüne sahip olmayan ailelerden çocuk ve gençlere tanınması (“Sans Papiers”).
– Eğitim açığını kapatma olanağı sunarak, meslek eğitiminin ya da lise mezuniyetinin,
ücretsiz tamamlanması ve sığınmacı ve göçmen çocuk ve gençlerini de kapsaması
– Yüksekokullarda öğrenci harçlarının her dönem için 2000 Euro’yu aşmaması ve görülen ilk yükseköğrenim ve niteliklendirme için burs sağlanması
– Yetişkinlere, özellikle de ebeveynler, bilişim teknolojisini, matematiği, okumayı ve konuk ülkenin dilini bilmeyen insanlar ve yaşlılara eğitim kuponu dağıtılması
– Konuk ülkede 6 yıl boyunca zorunlu eğitime katılan çocuk ve gençlere ikamet hakkı
tanınması
Eğitimde de ICH-AG (Serbest Mesleğe Geçiş Desteği)
İsviçre Öğretmenler Çatı Örgütü LCH’nın parlamento seçimleri öncesinde gündeme
oturttuğu “Harmomat’ın da” gösterdiği gibi (1), böylesi teklilerin günümüzde kamuoyunda esen farklı rüzgâlar nedeniyle kabul edilmesi pek mümkün değil. Baskın gelen
neo-liberal düşünce tarzı 30 yıldır daha fazla özgürlük ve daha az devlet, özel kişisel
inisiyatif ve varlıklı ve yüksek gelirli insanlardan olabildiğince az vergi alınmasını talep
ediyor. Orta Avrupa ülkelerinin progresif vergilerle inanse edilen nitelikli bir eğitimi
daha ne kadar sunabileceği giderek kuşku ediyor. Orta Avrupa ülkelerinin progresif
vergilerle inanse edilen nitelikli bir eğitimi daha ne kadar sunabileceği giderek kuşku uyandırmaya başlıyor. İletişim, enerji ve hatta su özelleştiriliyor. Neden eğitim de
özelleştirilmesin ki? On yıl önce İsviçre’de ya da Avrupa’da çocuk ve gençler için yükü
birlikte paylaşılan ve ücretsiz bir eğitimin özelleştirilmesi düşüncesini tasarlamak dahi
delilikti. Günümüzde ise kolektif-demokratik yönelime sahip devlet düşüncesinin çözülüşüyle uğraşmak zorundayız.
Eğitim mezuniyetlerinin küreselleştirilmesi ve ticarileştirilmesi
Neo-liberal pazar ideolojisiyle birlikte ölçme, karşılaştırma ve sınama şeklinde gerçekleşen dizginsiz bir rekabet yerleşik hale geldi. Mezuniyetler giderek uluslararası ölçekte
sertiikalandırılıyor. Beklenti tanımlaması eğilimsel olarak öğrenci veren okul kademelerinden, öğrenci kabul eden ve kendileri de test uygulayan okullara ve meslek eğitimine kayıyor. Görünüşte nesnel olan testlerle aslında şu ana kadar görülen adaletsizlikler
ortadan kalkıyor, ama yeni dezavantajlar da doğuyor. Testler kapsamlı eğitim sonuçlarını ölçemez. Empati ve İlişki kurma becerisi ya da sorumluluk üstlenmek gibi başarıyla öğrenilen sosyal yeterlikler nasıl ölçülebilir? Yaratıcılık, inisiyatif alma ve dayanma
gücü testlerle nasıl değerlendirilebilir? Kamusal eğitim maliyesinin nesnel olduğu varsayılan veriler üzerinden seçmeye tabi olması ve yönetimi eğitim kalitesini arttırmaz.
Eğitim Haklarının Genişletilmesi
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Artık salt seçkinlere mi eğitim?
19. yüzyılda kitlesel, kamusal ve devlet talimatıyla verilen eğitim, ulusal devletlerin rekabet gücünü arttırmak ve onları ileriye taşımak için siyasi ve ekonomik bir hedefti.
Günümüzde ise aslında yaşam boyu eğitimden çok söz ediliyor, çünkü eğitim ile özel ve
de ulusal gelir arasındaki ilişki apaçık ortada duruyor. Ancak küreselleşmeyle birlikte
nüfusun en varlıklı %10’nun yerel çevreyle ilişkileri azalıyor. Onlar güvenli ve vergilerin düşük olduğu yerlerde oturuyorlar, kolayca özel bir eğitim alabilir ve bunu dünyanın
her yerinde yapabilirler. İyi bir eğitim (artık) birçok Avrupa ülkesinde işsizlikten korumuyor. Bu nedenle daha sınırlı ayrıcalıklara sahip kesimler de, kamusal eğitim olarak
adlandırılan şeye zaman, para ve emek harcamaya değip değmeyeceğini sorguluyor.
Kişisel olarak (artık) herhangi bir avantaj beklentisi olmayan, eğitimini kendisi karşılayabilen ve sağlık ve emeklilik sorunlarıyla yaş piramidinin üst bölümlerinde kendine
yer edinmiş olan bir kimsenin, kamusal eğitim giderlerinin inansmanına katkı sunmak
istemesinin iyi nedenleri olmalı.
Siyasi aydınlatma yolu hazırlar
Eğitim hakkının genişletilmesi için yukarıda sıralanan öneriler siyasi hamlelerin yönünü açıkça gösterir:
1. Kamusal ve ücretsiz eğitime engel oluşturan yaş sınırları kalmak zorunda: Eğitim
yaştan bağımsız olarak gerçekleşir.
2. Eğitimin yasal olarak ülkede bulunan, sağlıklı “normal” yurttaşlara yönelmesi daha
geniş çerçevede el alınmak zorunda: Eğitim tüm insanlara ulaşmalı.
3. Toplum ve dolayısıyla devlet eğitim sunularını elinde bulundurmalı ve bunları inanse edebilmelidir.
Böylesi hedeler ancak etik-düzgüsel tarzda gerekçelendirilebilir, işletme ekonomisi bakış açısından onlar cazip değildir. Bunun arkasında toplumu toplum yapan belirli bir anlayış yatıyor. Ulusal ekonomi açısından elde edilen kazanç artan memnuniyet, esenlik
ve sağlık, huzurlu ve güvenlikli koşullar ve artan yenilik potansiyelidir. Kârı arttırma
peşinde koşan yağmacıların önünde sürüklediği ekonomi ise, sürdürülebilir kalkınmalar yerine, öngörülemeyen hisse senedi iyatlarına ve bir önceki çeyreğin bilançosuna
ve onun bonus ödemelerine göre yönünü belirlemektedir. Gereksinime göre olabildiğince ucuz ve hareketli bir işgücü herhangi bir yerden ithal ediliyor. Yatırımcılar açısından,
devletin şimdiye kadar kendisi tarafından sunulan eğitimin kârlı bölümlerini şirketlere
bırakması, ama giderleri karşılamaya devam etmesi son derece ilginç bir olay olurdu.
Böylece karşı karşıya olunan görev, eğitimi toplumun kolektif ve böylece progresif vergilerle birlikte inanse edilen devletin sorunu olarak gören, seçme ve seçilme hakkı bulunan insanlardan oluşan bir koalisyon bulmak ve oluşturmaktır. Bu açıdan bakıldığında
eğitim vazgeçilemez bir değerdir, başının üstünde bir çatı, suya erişim, sağlık hizmetleri
ve internet gibi bir insan hakkıdır.
(1) Harmomat: http://bildungstag.ch/images/Dokumentation_2015/harmomat_schweizerbildungstag2015.pdf
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Eğitim Haklarının Genişletilmesi
bir Siyasi İrade Konusudur

Birleşmiş Milletler’in 1948 tarihli İnsan Hakları Bildirgesi’ne sabitlenen eğitim hakkı,
günümüzün giderek karmaşıklaşan küresel gerçekliği karşısında yeni bir vaatte bulunumasına hiçbir dönemde olmadığı kadar gerek duyuyor. Her ne kadar son 15 yılda eğitime erişimde büyük ilerlemeler sağlanmış olsa da, 60 milyon çocuk okula gidemiyor, ilkokulu bitiremeyen yüzbinlerce çocuktan söz etmeye dahi gerek yok. Eğitimin bir insan
hakkı ve kamusal bir değer olarak kabul edilmiş olmasına rağmen, siyasi çaba ve irade
eksikliği birçok insan için başlıca engel olmaya devam ediyor…
Eğitim hakkı giderek bir sınava tabi tutuluyor. Artan eşitsizlik, bütçe kısıtlamaları ve –
her zaman olduğundan daha güncel olarak – çatışmalardan kaçan ve yerküreye yayılan
insan akımı. Suriye ve Irak gibi kriz bölgelerinde yaşanan kitlesel göç, mutlaka bir eğitim garantisi gerektiren, zor durumdaki sosyal sistemlerin – hem gelişmekte olan hem
de sanayi ülkelerinde – karşı karşıya kaldığı aşırı görevleri günyüzüne çıkardı.
Milyonlarca insan yurtlarından kaçmak ve dayanılmaz koşullara katlanmak zorunda
kalırken, diğerleri eşitlenmek ve eşit haklara kavuşmak noktasında ürkütücü bir engellemeyle karşı karşıyadır. Bizim, siyasi irade ve çaba üzerinde yükselen ve ülke anayasaları, yasal düzenlemeler ve ilkelerle, yeterli mali araç ve kaynaklarla, hesap verilebilirlik
açısından ve eğitimde fırsat eşitliğinin kapsamlı olarak ele alınması için uygun bir yönetim ve denetim çerçevesi yoluyla hayata geçirilen, haklara dayalı bir eğitim anlayışını
korumamız gerekiyor.
Eğitim hakkı eğitime erişimin, eğitimin karunması ve tamamlanmasının ötesine geçer.
Haklara dayalı bir yaklaşım bütünsel ve çokboyutlu bir eğitim anlayışını gerektirir: Birşeyleri sorgulamak, tasarlamak ve yerel ve küresel ölçekte oluşan sorunları çözmek için
belirleyici olan ve toplumların demokratik ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunan
bilgi, beceri, değer ve tutumların aktarımı.
Gelecek 15 yılda Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için yeni gündemi ve
çerçeve planı, eğitimi temel bir insan hakkı ve kamusal bir değer olarak tanıyor. “BüEğitim Haklarının Genişletilmesi
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tünleyici, adil, üst düzey bir eğitimin garanti edilmesi ve herkesi kapsayan yaşam boyu
öğrenim“ hedei, aslında eğitimi bu anlayışa yakınlaştırıyor, ancak bu yeterli değil.
Haklara dayalı bir anlayış, eğitim hakkını, eğitimdeki hakları ve eğitim yoluyla hakları
güvence altına almak zorundadır ve bu anlayış bütçelendirme, hazır bulundurma, yönetim, müfredat ve eğitim süreçlerinin tamamında, siyasi şekillendirmenin tüm görünümleri ve düzlemleri üzerinde etkide bulunur.
Bu nedenle eğitim hakkı eğitime erişimin, eğitimin korunması ve tamamlanmasının
ötesine geçer, çünkü eğitim hakkı “insan kişiliğinin ve onun onurunun bilincinin tüm
yönüyle açınmasını hedelemek ve insan hakları ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmek zorundadır”[1]. Eğitim hakkı için verilecek çaba, en çok dışlanan çocuk ve gençlerin, en az dışlananların sahip olduğu iyi bir eğitime erişmelerini sağlayacak önlemlerin alınmasını gerektirir.
Öte yandan eğitim hakkı öğretmen haklarına ayrılmaz bağlarla bağlıdır, çünkü elverişli
koşullarda çalışan, uygun araç ve kaynaklara erişimi olan ve adil iş koşullarına sahip ve
uygun bir ücret alan nitelikli ve motivasyonlu öğretmenlere gerek duyar. Öğretmenlerin yüksek kaliteli ders sunabilmesi için, ayrıca doğru meslek standartlarına göre uygun
bir eğitim alması, öğretmen merkezli değerlendirmeler yapması, mesleki bir gelişimden
geçmesi ve bir eğitimci olarak yönetici işlevi üstlenmesi gerekmektedir.
Birleşmiş Milletler’in, nitelikli öğrenim ve ders için neyin gerekli olduğunu tanımlayarak, eğitimin bir haktan öteye geçtiğini gösterdiği sürdürülebilir kalkınma hedei aracılığıyla, birlikte eğitim hakkını sağlamlaştırdık. Her çocuğun yüksek nitelikli eğitim
hakkı ise hâlâ bir dizi görev ve tehlike nedeniyle aşındırılmaktadır, bunlar arasında yer
alanlar: Hükümetlerin kötü yönetilmesi ve sorumlulukların yerine getirilmemesi, ki bu
eğitim sisteminin sürekli mali kaynak yetersizliği çekmesinde ve son yıllarda tasarrufa gidilmesinde ifadesini bulmuştur; eşitsizliği derinleştirme tehlikesi doğuran, eğitim
pazarlarının ve özel sektör arzının ve de eğitim sistemindeki etkinliklerinin artarak
desteklenmesi ve giderek ölçülebilir eğitim sonuçlarıyla eşit tutulan eğitim kalitesinin
dar yorumlanışı.
Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda düşük gelirli aileleri hedeleyen kâr amaçlı, ücretli okullar yalnızca sosyal eşitsizliği arttırmaya yarıyor. Bu nedenle hükümetlere sorumluluklarını anımsatmak ve haklara dayalı bir eğitim anlayışı tartışmasını güçlendirmek
için, kamusal eğitim sisteminde özelleştirmeye ve ticarileştirmeye karşı bir kampanya
başlattık.
Eğitim hakkının sınırlandırılmaksızın hayata geçmesi eşitliğe bağlıdır. Kâr amaçlı okulların kamusal eğitimin olmadığı alanları doldurmasına izin verdiğimizde, çoğu kez toplumlarda varolan derin eşitsizlikleri yansıtan, eşit olmayan okul başarımları daha da
derinleşecektir ve yüksek kaliteli eğitime daha iyi bir erişim sağlamak için hükümetler
ve uluslararası örgütler bu durumu göğüslemek zorunda kalacaktır.
Eğitim hakkının hayata geçmesinin önündeki bir diğer tehlike de öğretmen mesleğinin
kendisine yöneltilen ve artarak devam eden saldırılardır. Başarım odaklı ücretlendirme, artan değerlendirme ve sözde eğitimi iyileştirmeyi hedeleyen standartlaştırılmış
sınav yöntemleri gibi siyasi reformlar, öğretmenlerin çalışma alanını ve özerkliğini etkiledi, bu nedenle bu meslek yetenekli genç insanlar için çekiciliği giderek azalan bir
meslektir[2].
Sürdürülebilir kalkınma hedeini, onun belirlediği amaçları ve göstergeleri hayata geçirmek için, nitelikli eğitim hakkının, siyasi iradenin kamusal eğitim sistemini inanse
etmeye, geniş zeminli bir müfredat oluşturmaya, uygun altyapısı, tesis ve kaynakları
bulunan ve de saygın iş hakları korunan, nitelikli ve iyi desteklenen öğretmen kadrolarına sahip güvenli öğrenim çevreleri kurmaya hazır olmasına bağlı olduğunu kabul
etmek kaçınılmazdır.
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Bazılarının eğitim sistemlerinin nitelikli işgücü yetiştirmekte gösterdiği başarısızlığa
dayandırdığı küresel ekonomik kriz, eğitim sisteminin başarımına odaklı ve onun sayesinde bir dizi siyasi önlemin ve bütçe kısıtlamasının gerekçelendirildiği, sonuçta eğitim
hakkının uygulanmasını zayılatan, genel olarak verimlilik ve hesap verme sorumluluğu etkisindeki bir kültürün gelişmesine katkı sundu.
Bugün sığınmacı krizi eğitim hakkının neden bir insan hakkı olarak kabul edildiğine
çarpıcı bir örnektir. Kitlesel göçe neden olan çatışmalar, eğitim sunularının ihmal edilmesinin nelere yol açabileceğini dünyaya gösteren bir uyarı olmalıdır. Bu durum, salt
2030 gündeminin küresel hedelerine ulaşmak için değil, daha iyi bir dünya yaratmak
için, eğitimin temel bir hak ve kamusal bir değer olduğundan ve kalitesi yüksek eğitimin
herkese sunulması gerektiğinden hareket eden, haklara dayalı bir anlayışın sağlanması
hükümetlerin siyasi irade ve çabasını gerektiriyor.

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (ICESCR), 1966, Madde 13. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Harmanlanmış öğretimde
kalite değerlendirmesi:
Kendi dinamikleri içinde bir meydan okuma

Ülkemizde üniversite formasyonu oldukça önemli güncel süreçlerden birini oluşturmaktadır, bu formasyon devrimin bir getirisi olan Yükseköğretim düzenlemesindeki politik
iradeden ilham almaktadır. Söz konusu formasyon harmanlanmış öğrenme formları
olarak belirlenmiştir, bu formlar kendi karakteristikleri dolayısıyla özel tanımlamalar
gerektirirler ve öğrencilerin sosyal çevresi dahilinde kapasitelerine ve iradelerine yabancı değildirler. Yukarıdaki hususlar, çokkültürlü bütünlemeler olarak üniversite süreçlerine bağlanırlar, bunun karşısında, belirli bir zamanda ve belirli bir mekanda özel
bağlamlara ve öğrencilerin bireysel bağlamlarına eklenirler, bütün bunlar bağlamsallaştırılmış, mantıklı ve özel bir formasyon meydana getirir. Bu durum, süreçlerin çelişkilerine dayanmaktadır, bir sürekli gelişim süreci içerisinde inşa edilen ve yeniden inşa
edilen yönlere sahiptir, bireysel formasyon ile birlikte tanımlanır, bireysel formasyon
ise üniversite eğitimi hususunun bağlamsallaştırılması için ifade edilen teorik yaklaşımı destekler.
Abstract:
The university formation in our country constitutes one of the processes of great relevance in contemporary times, inspired by the political will with which the Cuban Revolution marked Higher Education. This formation has been identiied as semipresencial,
and due to its peculiarities it is necessary to develop special didactic considerations given the diverse ways in which it is expressed. They are not alien to the will and capacities of students in their social environment. The previous considerations are based on
the conception of university processes as a multicultural whole, in which we recognize
the peculiar of the contexts and the singular of the students, in a time and space which
determine a characteristic logic of contextualized formation. This is based on the contradictions of the processes, with aspects of the whole that are built and rebuilt in a constantly developing process, identiied with the individual formation from the context,
which supports the theoretical approximation with which it is expected to express the
university contextualization.
Giriş
Üniversite eğitiminin gelişimi, üniversite reformundan bu yana sosyal anlamda önemli
ilerlemeler göstermektedir ve temel olarak devrimin yükseköğretim alanındaki politik
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iradesinden ilham alır. Söz konusu formasyon harmanlanmış öğrenme formları olarak
belirlenmiştir, bu formlar kendi karakterlerine uygun eğitimsel tanımlamalar gerektirirler, bununla birlikte, bireysel ve sosyal arasında bir ilişki geliştirerek, bu şekilde, özellikle öğrencilerin eğitiminin yönetilmesi ve davranışlarında karşılık bulan profesyonel
dönüştürücü kapasitelerinin geliştirilmesi ve akademik ve profesyonel performanslarının arttırılması hedelenir.
Bu eğitim-öğretim süreci örgütleme tarzları, eğitime ilişkin özellikleri nedeniyle, sınıfta
ders modelleri veya daha çok bilinen tanımıyla gündüz dersleri olarak kabul edilmemelidir, zira öğrencilerin bilişsel ve değiştirici faaliyetleri, komünitelerde ve öğrencilerde
temsil edilen değerlendirici ve iletişimsel zıtlıkları beraberinde getirir, çünkü ifade edilen farklı formlar öğrencilerin kendi çevreleri içerisinde iradelerine ve kapasitelerine
yabancı kalmamaktadır.
Bununla anlatılmak istenen, bu fenomenlerin yorumlanması sırasında insan faktörünün ve gelişen bağlama dair özel faktörlerin işlenmesinin de gerekli olmasıdır. Bağlam,
toplumsal ve bireysel varlık arasındaki ilişkide öğrencilerin profesyonel eğitimlerini
geliştirdikleri, güçlendirdikleri ve boyutlandırdıkları anlam ve algılama ilişkisinde ifadesini bulur.
Üniversite eğitimi süreci genişleyerek, diğer öğrencileri ve başka süreçlerle ilişkileri,
sosyal aktörleri, aileyi, toplumu, topluluğu ve bütün bunların kültürel, sosyal, doğal ortamında gelişmekte olan ve kompleks bir karakter üreten maddi ve manevi koşullarını
da kapsamaya başlar.
Söz konusu süreçlerin karmaşıklığı, bu süreçlerin ihtiyaç duyduğu zenginlik ve çeşitlilik içerisinde diyaloğu zorlaştırmaktadır, bu durum ise, süreçlerin çok boyutluluğunun
yorumlanmasının anlamın varlığını kabul eden disiplinlerarası bir tarzda gerçekleştirilmesini gerektirir, yorumlamalar farklı disiplinlerden paylaşılabilir ve öğrencilerin
gelişimine katkı sağlayabilir.
Yukarıdaki hususlar, çokkültürlü bütünlemeler olarak üniversite süreçlerine ve belirli
bir zamanda ve belirli bir mekanda özel bağlamlara ve öğrencilerin bireysel bağlamlarına eklenirler, bütün bunlar bağlamsallaştırılmış, mantıklı ve özel bir formasyon meydana getirir. Bu durum, süreçlerin çelişkilerine dayanmaktadır. Sürekli gelişim süreci
içerisinde inşa edilen ve yeniden inşa edilen yönlere sahiptir. Bireysel formasyon ile
birlikte tanımlanır, bireysel formasyon ise üniversite eğitimi hususunun bağlamsallaştırılması için ifade edilen teorik yaklaşımı destekler.
Gelişim
Harmanlanmış öğretim programlarında formasyon ve gelişim
Mantıklı bir bakış açısıyla, farklı eğitim-öğretim süreçlerinin birbirleri arasındaki bağlantıların, diyalektik olarak birbirine bağlanan eğitim konularının ele alınmasına gereksinim duyulur. Bununla birlikte sürdürülebilir formasyon süreçlerinin değişimi ve
yorumlanması da gereklidir. Bu durum öğrencilerin, harmanlanmış öğrenme formasyonunun gelişimini gösteren bağlamsal çeşitliliği somutlaştırır.
1. Fuentes’in (2006) harmanlanmış öğrenme formasyonu üzerine araştırmasında, içeriklerin derinleştirilmesi ve kültürün değerlendirilmesinde sürdürülebilirliğe sahip
olan bağlam araştırmaları ve diyalog aracılığıyla sağlanan bireyselleştirilmiş mantıksal formasyona duyulan ihtiyacın önemi vurgulanmıştır, H. Fuentes (2009) araştırmalarında pedagoji ve yüksek eğitimin didaktiği üzerinde durarak bağlamlaştırılması gereken yönelimsellik ve eğitimi sistemleştirme kategorileri üzerinde durur
ve öğrenci formasyonunun özgünlüğünün ve gelişmesinin kaynaklarını vurgular.
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Söz konusu eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, kültürel sistematikleştirme olanaklarıyla ilişkili süreçlerdir, sadece kültürel ihtiyaçların karşılanması somut durumda eğitimde
bir dinamo işlevi görmeyecektir. İlgili öğrenciler tarafından sistemleştirme olasılığının
bulunması bir gerekliliktir, öğrenciler dönüştürücü faaliyetlerle kültürü geliştirme ve
ihtiyaçları karşılama yeterliliğine sahiptir, bununla, sürecin kendine özgü olan kültürü
sistemleştirme ihtiyacı ve olasılığı arasındaki diyalektik birlik vurgulanmaktadır.
Bu sistemleştirme öğrencilerin özgün kültürünün entegrasyonunu gerektirir, öğrenciler sistemleştirme sürecinin içerisinde bu entegrasyonu gerçekleştirirler.
İnsanlar gelişimleri ve formasyonları sırasında kültürel çevrelerini, tarihsel koşullarını, geleneklerini, inançlarını tanırlar, bütün bu çerçeve öğrencilerin bilimsel bilgi inşa
etme potansiyelleri, gelişimleri ve mesleklerini profesyonel icra etmeleri konusunda bir
sistematik oluşturur.
Bütün kültürel sistemleştirmeler, öğrenciler kendi sistemleştirme kriterlerini ortaya çıkardıkça, yeni bir bilimsel bilginin inşasına götürür. Aynı durum, tarihsel anlarda, tek
bir öğrencide veya daha fazla öğrencide farklı seviyelerde de olsa, evrensel bir sistematikleşme elde edilecek şekilde tekrarlanır.
Bu tarz bir ilişki, bağlam kültürünün ve evrensel kültürün sentezi olan bir eğitim sürecinde, esneklik, üstünlük, sosyal ve mesleki bağlılık gibi vatandaşlık değerlerinin geliştirilmesine ve dönüştürülmesine yöneltir.
Gerçek sorunlar bağlamındaki ihtiyaçlar farkı kültürler aracılığıyla farklı olarak yorumlanır ve ifade edilir, bu nedenle söz konusu olabilecek sorunların çözümünde disiplinlerarası yoğunlaşma gereklidir. Bağlam içerisindeki kültürel olasılık ve kültürel gereklilik arasındaki çelişki, disiplinlerarası bir kültürün sistematikleştirilmesini gerekli
kılar, gerçek sorunların çözümünün, çelişkilerin ortaya çıkardığı sonuçta olduğunu kabul eder.
Bu, disiplinlerarası kültürün, bölgedeki ihtiyaçlar ve kültürel olanaklar arasında bir
sentez olarak ortaya çıktığı anlamına gelir, bu nedenle sürecin canlandırıcı gücü ve ihtiyaçların karşılanmasının ve eğitimin sürekliliğinin bir göstergesi kabul edilir. Bu, bağlamdan çıkan ve bağlamda ifade edilen harmanlanmış öğrenmenin üniversitelerdeki
gelişimini, öz gelişime götüren sürekli gelişimin üretilmesi amacıyla destekler.
Bağlamlaştırılmış kültür ihtiyacı ve olasılığı arasındaki diyalektik ilişki eğitimi tekilleştirir ve bununla harmanlanmış öğrenme sürdürülebilirlik kalitesini ortaya çıkarır.
Ardından, öğrencilerde eğitimin geliştirilmesinin tekilleştirilmesi ve bağlam içerisinde
eğitim başarılarının değerlendirilerek bağlamsallaştırılması ihtiyacı ortaya çıkar, ancak bu, güncel kriterlerin eğitim sürecine ve onun özgünlüklerine entegre bir dinamiği
gerektirir.
Eğitim öğretim sürecinde bir diğer önemli husus, dinamiklerin birleştirilmesi ve eğitim
öğretim sürecinin değerlendirilmesi ve müfredat tasarımı biriminin oluşturulmasıdır,
bu, sürecin bütün bağlantılarının ve temel ilişkilerinin geliştirildiği birinci sistemleştirme kademesidir.
Sürecin tamamlanmasıyla öğrencilerin hareketlerindeki ayırt edici niteliksel kriterlerin, temel olarak ortaya sundukları bilme ve yapma eylemlerinin değişimi beklenir,
böylelikle öğrenciler sadece kısmi ve kısa vadeli görevleri yerine getirmekten kurtulur.
Bu durum en farklı bağlamlarda ve şartlarda oluşabilir, bunun için gerekli olan, öğrencilerin katılımının ve uygun bir etkileşimin desteklenmesi, kültürün benimsenmesi ve
epistemolojik ve metodolojik sistemleştirme yoluyla içeriklerin derinleştirilmesi sürecindeki çelişkilerin anlaşılması, sistemleştirmenin yönlendirilmesi ve öğrencilerde geEğitim Haklarının Genişletilmesi
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lişen formasyonun genelleştirilmesidir.
Yapısal olarak, sürecin içerdiği etkinlikleri hem kurum içinde hem kurum dışında birbirini takip eden şekilde gerçekleştirmek önemlidir, bu etkinlikler arasında şunlar bulunabilir; seminerler, konferanslar, atölyeler, yuvarlak masa çalışmaları, konservatuarlar,
projelerin geliştirilmesi, üretim ziyaretleri. Bu faaliyetlerin ortak noktası bir sorunun
yanıtı olmalıdır, bu sorunlar gerçek, modellenmiş, teorik, üretim pratiği, hizmet, araştırma sorunlarından herhangi biri ya da başka sorunlar olabilir.
Harmanlanmış eğitim – öğretim sürecinin geliştirilmesi için metodolojik hususlar
Karakterize etmek
Karakterize etme hususu ile eğitimin rolü ve yeri ve elde edilmesi gereken becerilerin
tespit edilmesi, metodoloji için koşulların belirlenmesi gerekir, bu şekilde etkide bulunan faktörler değerlendirilir ve metodolojinin pratiğine katkı sağlanır. En önemli hususlardan bazıları şunlardır:
-. Öğretim üyelerinin teknik ve teorik kapasitasyonu.
-. Öğretim üyelerinin özel içeriği araştırma hazırlıkları.
-. Öğretim üyelerinin metodolojik hazırlığı.
-. Maddi kaynakların, özellikle eğitim araçlarının, varlığı ve durumu.
-. Öğrencilerin ve öğretmenlerin içinde bulundukları eğitim-öğretim süreciyle ilgili yönelimleri.
-. Eğitim araçlarının hazırlanması da dahil olmak üzere, öğretim personelinin olası değişiklikleri kabul etmesi.
Diğer taraftan, metodolojinin harmanlanmış eğitim-öğretim sürecine uygulanması, öğrencilerin içinden geldiği sosyal, kültürel bağlamın ve eğitim sürecinde ortaya çıkan
bağlamların değerlendirilmesini gerekli kılar.
Bu, konuların içeriğinin sistemleştirilmesinde yatan potansiyelin belirlenmesini gerektirir, zira sistem oluşturacak bir yönlendirmenin beslendiği nokta bu olacaktır. Bu kritik
sistemleştirme için konulabilecek kriterler, en azından, aşağıdakiler olabilir:
-. Bağlamın gerçekliği içerisinde faaliyetin başarıya ulaşması için, amaç-içerik uyumunun sağlanması.
-. Öğrencilerin, gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara da kullanabileceği içeriklerin üretilmesi.
-. İş ve sosyal yaşama uygulanabilecek metodolojilerin, tekniklerin, prosedürlerin (içeriğin oluşturulması) kullanımını destekleyici olan içeriklerin geçerliliği.
-. İçeriğin mesleki ve bağlamsal bakımdan belirlenmesi (içeriğin işlevselliği).
Bu bakış açısına uygun olacak şekilde, bir bakımdan, bir taraftan kültürün içeriğe uygulanacak olan epistemolojik ve metodolojik sistemleştirilmesi gerçekleştirilirken diğer
taraftan içeriğin sistemleştirilmesi aşamaları sınırlanır. Bununla birlikte, bahsedilen
bu içerik sistemleştirme aşamaları ve başarılar; eğitim-öğretim sürecinin, öğrencilerin
geçmiş deneyimleri, kültürleri ve içeriğin karakterinin göz önünde bulundurularak anlaşılması, yorumlanması, motive edilmesi ve üretilmesi ile somutlaşır.
Sistemleştirici yönlendirmeyi geliştirmek için öğretmen, grupların ve her bir öğrencinin karakteristikleri üzerinde çalışmalıdır, bu şekilde öğrencinin gelişimi ve sürecin
boyutlarını netleştirerek çalışma stratejisini oluşturmalı, öğrencinin kültürel olarak
gerçekleşmesi ve eğitimin en genel ve temel seviyede verilmesini sağlamalıdır.
Söz konusu olan ilerleyen ve sürekli olarak gelişen karmaşık bir süreçtir, öğretmen tarafından, öğrencilerin bildiklerini sunma, kabiliyetler, değerler ve oluşturacak değerler
vs. gibi yönleri de dikkate alınarak gerçekleştirilen yönlendirmeyi gerektirir, bu süreç
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bir bütün olarak öğrenciye kendi araştırma yoluna girme olanağı sağlar, kendi bağlamını oluşturmasını destekler diğer taraftan öğretmen öğrenciyi sistemleşmeye doğru yönlendirmek için uygun planlama, esnek içerikler sunmakta, değerlendirmeler yapmakta,
bu şekilde bağlam oluşturma ve uygulama işlemleri birbiri arkasından gerçekleştirilebilmektedir.
Değerlendirme sisteminin karakterizasyonu
Değerlendirmenin anlam ve duyuların oluşturulması süreci olduğu ve kendi özgünlüğü
içerisinde olması gerekliliği hesaba katıldığında, değerlendirme sisteminin metodolojisi öğrencilerin eleştiri, özeleştiri, bağımsızlık ve yaratıcılık kapasitesine katkıda bulunmalıdır, bu nedenle aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
-. Eğitim-öğretim sürecinin öğretici olmasının yanı sıra eğitici ve geliştirici olmasını da
sağlayacak yüksek anlamda katılımcı ve yapıcı bir karakterde olmalıdır.
-. Öğrencilerin dönüştürücü kapasitelerindeki dönüşümler aracılığıyla eğitimin gelişim
seviyesini desteklemek.
-. Katılımcıların birlikte değerlendirilmesi ve özdeğerlendirme yapmasını sağlayan
araştırmacı, eleştiren, düşünen, değişime yönelik ve bağımsız bir düşünce yapısının geliştirilmesinin desteklenmesi.
-. Eğitim-öğretim sürecinin, eğitime araştırmacı ve uzmanlaştırıcı bir içerik sağlayacak
olan epistemolojik ve metodolojik sistemleştirme temelinde, anlamların ve duyuların
inşa edildiği bir alan olarak geliştirilmesi.
-. Değerlendirmenin, öğrenciler üzerinde herhangi bir korkuya yol açmaması veya öğretmen otoritesi aracılığıyla hiyerarşiye dönüşmemesi için uygun ortamın geliştirilmesine katkıda bulunması.
Öğrenci gruplarının saptanması
Öğrenci gruplarının saptanması sürecinin amacı öğrencilerin sahip olması gereken kültür ve görüşler hakkında kriterler elde ederek bunları öğrencilerin gerçek durumlarda
zorlukları ve olanakları saptayabilmelerini sağlamak amacıyla derslerin içeriğine eklemektir.
Bu amaçla aşağıdakiler gibi geleneksel teknikler kullanılacaktır:
– Her bir öğrencinin dosyasındaki dokümanların değerlendirilmesi, akademik başarılar ve kaynak;
– Bu amaçla tasarlanmış, öğrencilerin her birinin gelişim seviyesinde derinleştirmesine
olanak tanıyan ilk derslere uygulanmış olan teşhis tekniklerini uygulamak;
– Dersin içeriğine uygun spesiik karakterli geliştirici egzersizler, konuşma ve tartışma
atölyeleri uygulayarak öğretmen için gerekli bilgileri elde etmek.
Süreç dinamiğine bağlı değerlendirme enstrümanları
Derslerde, özel olarak konularda eğitim – öğretime erişimin başarılarını değerlendirme
düşüncesiyle bağlantılı olarak, sadece sürecin sonunda elde edilen başarı olarak öğrencinin davranışında görülen gelişme başarıları değil, aynı zamanda sürecin kendisini,
ilerlemelerini ve geri çekilmelerini de değerlendirmek gerekmektedir. Bu başarının ilk
bakışta fark edilmeyen yönlerinin, yani amacın, içeriğin, metodların ve problemlerin
değerlendirilmesi anlamına gelir.
Bir değerlendirme sistemi dinamiklerin boyutu kadar değişimin de boyutunu değerlendirmelidir, metodoloji aracının faaliyetlerinin nasıl değiştiğini, değerlendirme bağlantılarının dinamiğin geliştirilmesine etkisine ilişkin konularda yardımcı olmalıdır.
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Motivasyon
Değerlendirme sistemi, öğrenmek için uygunluğu ve açık olma durumunu geliştirmelidir.
Bunun için öğrencilerin yeni problemlerinin oluşum süreci gözlemlenmeli ve bunların
ne herhangi bir çatışma yaratacak ve öğrencinin olası bütün entelektüel faaliyetini sınırlayacak kadar basit ne de yaratılan bilişsel çatışmanın daha önce edinilen bilgiyle
aşılması imkansız olacak kadar karmaşık olmaması gerektiğini aklımızda bulundurmalıyız.
Değerlendirme, bu anlamda, önceden edinilen bilgilerin öğrenciler arasında değişimini
desteklemeli ve ortak bir çıkar çerçevesi oluşturmayı başarmayı amaçlamalıdır. Önceden edinilmiş bilgiler yeni soruna başarıyla karşı koymaya izin vermelidir. Öğretmenin
özel olarak dikkat etmesi gerekenler şunlardır:
– Her bir öğrencinin ilgisini ve hedelerini, bunları değiştirmek amacıyla, tanımak ve
gerekli olması durumunda öğrenme yoluyla elde edilecek ortak bir çıkar oluşturmak
(bir arada değerlendirme).
– Gündeme getirilen yeni çalışma amacıyla ilgili öğrencilerin her birinin önceden edinilmiş bilgilerini ve yeteneklerini araştırmak, bu şekilde sözü edilen deneyimler ve yeni
amaç ve içerik arasında bağlantılar kurmak (otodeğerlendirme)
– Bir ortak öğrenim alanında önceden edinilen bilgileri tetikleyecek şekilde düşünmelerini ve konuşmalarını sağlayarak katılım gösteren her bir öğrencinin diğerlerini değerlendirmesini sağlamak (hetero-değerlendirme)
Bu ilgi ve bilgi tartışmalarından hareketle, birlikte değerlendirme aracılığıyla, öğretmene ve topluluğa yeni öğrenme konusuna uygun bir seviyede yanıt verebilme olanağı
sağlayacak grupsal ilgi ve daha önce edinilmiş bilginin ortak bir modelini oluşturmak.
Anlama
Bu bağlamda, değerlendirme, içeriğin oluşturulması sırasında öğrencilerin öğretmene
katılım seviyesini ölçme amacı taşır ve bu amaç için genellikle
sistematikleştirilmesinin ardından öğrencinin kabiliyetini yükselten bir dizi faaliyetten
oluşan bir metod uygulanır. Bu metod farklı süreç formlarında ortaya çıkabilir ve anlama amacı güden eğitim-öğretim sürecinde geçici yapısal alan rolü oynayabilir, süreç
içerisinde, o anla bağlantılı olarak öğrenciye daha önemli roller almasını, grup içerisindeki gelişim seviyesini arttırmasını sağlayacak koşullar yaratılır.
İçeriğin daha kapsamlı bir şekilde kavrandığı bir anlama sürecini başarılı olarak inşa
edebilmek için değerlendirici egzersizlerin sonuçlarının öğrenciler arasında tartışılması ve bu şekilde yeni bir bilgiye olan ihtiyacın, öğrencilerde ilgi uyandırarak, kanıtlanması gerekmektedir.
Bu bağlamda, içeriklerin kademeli olarak, ilişkilerin ve bağların kurulması yoluyla
oluşturulması başarılmalı ve bu durum değerlendirmeye bir dinamik katmalıdır.
Öğretmen başarı kalıbı içerisinde, bir hetero-değerlendirme aracılığıyla öğrencilerinin
şu alanlarda yeterli olup olmadığını değerlendirmelidir: İçerikleri yeniden üretme; bağlantılar ve ilişkiler kurma; içeriğin bileşenlerini veya görünümlerini tanımlama; model
yapıları tanımlama; yapıları örnekleme ve yeniden üretim egzersizlerine yanıt verme.
Diğer taraftan öğrenci, kendi başarı kalıbı içerisinde öğretmenini değerlendirmeli,
amaçlarını gerçekleştirmek için beklentilerini karşılayıp karşılamadığını ve yeterli olup
olmadığını değerlendirmeli, her bir içeriğin oluşturulma düzeyi hakkında karşılaştırmalar yapmalıdır.
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Ardından, öğretmenin uygun yönlendirmesi ve bütün öğrencilerin katılımı
aracılığıyla anlamların sosyal inşası kullanılarak
grupsal bir başarı kalıbının oluşturulması başarılmalıdır,
bu kalıp diğer bireysel kalıpları da anlamlandırarak ortak bir gelişim hedeine ve
her bir öğrencinin kendi kalıbını geliştirdiği kişisel değerlendirmeye katkı sunmalı, ortak süreç ilerledikçe başarı kalıbı bireysel değerlendirmelerle ilerletilmelidir.
Değerlendirici egzersizler bireysel başarı kalıplarının oluşturulmasını sağlama amacı
gütmelidir, yine ortak değerlendirmenin bir ürünü olarak bu egzersizler her bir öğrencinin kendini değerlendirebileceği bu özdeğerlendirmenin başarısı olarak grup düzeyinde bir kalıbın oluşacağı bir süreç sağlanmalıdır. Bu grupsal kalıp bir öncekinin üstünde
olmalı ve yeni bir hetero-değerlendirmeye neden olmalıdır. Bunu sağlamak için öğretmen, süreci aşağıdaki anlamlarda canlandıracak hetero-değerlendirme, ortak değerlendirme ve özdeğerlendirme arasındaki diyalektik ilişkiyi göz önünde bulundurmalıdır:
1. Öğrencilerin bilişsel seviyelerinin Heterojenitesi: Öğrencilerin yeni içerikle yüzleşmesi için gereken bilişsel düzey, söz konusu temanın yerleştirildiği yerden ve öğrencilerin karakterlerinden ve onlardan doğan düzeylerden, motivasyon veya diğer
faktörlere erişmelerini sağlayan ilgi seviyelerinden farklı anlayış düzeylerinde olacaktır.
2. Farklı bakış açılarının çatışması: Bu, sosyal etkileşimlerde içeriklerin etkin olarak
kurulmasına katkı sağlayan çok önemli bir faktördür; yani, verimli bir çatışma için
hareket noktalarının karşı karşıya getirilmesi süreci yeni yanıtların, değişikliklerin
ve ikirlerde ve temsilde değişimlerin gerçekleştirilmesine ve öğrencilerin bunları
işlemesine olanak tanır. Bu sayede öğrenciler ve öğretmen tarafından başarı kalıplarının pozitif modiikasyonuna yol açar.
3. Sistematik sorgulama: Bu faaliyetler aracılığıyla, sürecin katılımcıları kültürün
onaylanması ve öğretmene daha anlaşılır, net ve uygun sorular sorarak öğretmenin kapasitesini değerlendirebilecek olan öğrencilerin içerikleri kavrama düzeyini
değerlendirebilir hale gelecek ve öğretmenin bütün anlaşılmayan noktaları tatmin
etmek için yeterli olup olmadığını gösterecektir. Bu sayede her bir öğrencinin kişisel
olarak ve genel olarak öğrencilerin grup olarak başarı kalıbının oluşturulmasına
katkı sağlanacaktır.
4. Bütün öğrencilerin düzeyini yükseltmek: Öğrencilerin bazılarının kişisel başarı kalıbı çok düşük seviyelerde olabilir ve bu nedenle bu öğrenciler diğer öğrencilerin gerisinde kalarak alınan çözümü anlamayabilir veya tersine bazı durumlarda bireysel
başarı kalıbı öğrencilerin geri kalanlarından daha yüksek bir başarı kalıbına sahip
olabilir. Önemli olan, öğrencilerin çoğunluğunu temsil eden grupsal bir başarı kalıbı oluşturulmasına izin verecek şekilde grup halinde uygun başarı düzeyinin elde
edilmesidir.
5. Değerlendirme yoluyla, çözüm süreci içerisinde, yanıt vermekten ziyade sorular
sormaya yönlendirmeyi destekleyen bir stille çözüm süreci boyunca kesin bilginin
aranması sürecini gerçekleştirmek. Bu sayede her bir öğrencinin öğretmen tarafından verilen yanıtlar aracılığıyla derinlik düzeyi değerlendirilecek ve aynı zamanda
grubun diğer üyelerinden ve öğretmenden bağımsız olarak her bir öğrenci değerlendirilebilecektir.
6. Eğitim-öğretim sürecinin daha önce öne sürülen düşüncelerle tasarlanmış farklı
düşüncelerle gelişebilmesini sağlayacak bir değerlendirme egzersizleri sistemi kurmak. Otomatik öğrenme ve özdeğerlendirmeye yönelik eğitim-öğretim sürecinin
sistematikleştirilme etaplarının derinlikleri gibi farklı karakterlere (hetero-değerlendirme, ortak değerlendirme, özdeğerlendirme) sahip çeşitli değerlendirici egzersizler rehber tarafından sahiplenilmelidir.
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Genelleştirme
Genelleştirme, öğrencinin bir başarısı olarak, farklı durumlara uyarlanma başarıldığı
durumda elde edilmiştir, bu sayede öğrenci, sadece bilinen içeriğin verilmediği farklı
problemlerle başa çıkabilir, içeriğin yapısında yeni ilişkiler bulmak için üstün düzeylerdeki zorluklarla birlikte süreci bilinçli bir şekilde derinleştirebilir ve bu içeriği kendi
onaylama süreci içinde bir dönüşüm ve reaksiyon süreci olarak alabilir. Bu, içeriklerin
entegrasyonunu ve genelleştirilmesini gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte hetero-değerlendirme, birlikte değerlendirme ve özdeğerlendirme arasında sürekli olarak ortaya çıkan çelişkilerden kaynaklanan gelişim dinamiklerine özel önem vermek gerekir.
Genelleştirilmenin boyutu içerisinde öğretmen öğrencilerin başarı kalıbını aşağıdakilere göre değerlendirir:
– Yeni ve daha derin bağlantılar ve bağlar bulma kapasitesini geliştiren değerlendirici
egzersizler.
– Sorunların çözümü ve yorumlama sürecinde bu çözümlerin anlaşılması ve açıklanması için hipotezlerin formüle edilmesini destekleyecek değerlendirici egzersizler.
– İçeriklerin farklı durumlara ve bağlamlara uygulanması için içeriğin dönüştürülmesi
olanağını sunan değerlendirici egzersizler.
– Yeni durumlarda içeriğe yaratıcı yaklaşımlar uygulama olasılığı sunan değerlendirici
egzersizler.
– Argümanların akıcı, tutarlı, uygun ve aynı zamanda gereken genellik ve içerik düzeyine sahip bir şekilde ele alınmasını sağlayacak değerlendirme egzersizleri.
– Kriterlerinde, tekziplerinde ve yanıtlarında çeşitlilik ve bağımsızlık sunacak değerlendirme egzersizleri.
– Eğitim-öğretim sürecinin uygulanmasında esneklik ve mantık sürecini geliştirecek
değerlendirme egzersizleri.
Diğer taraftan, öğrenciler içerikle ilgili sahip oldukları bilgiler ve bu uygulamalardan
elde edilmek istenen hedelerden hareketle bireysel başarı kalıpları oluştururlar, bu kalıp artık bağlamın anlaşılması sürecinde oluşturulan kalıptan daha yüksek bir seviyededir ve öğrencilerin geri kalanının aşağıdaki açılardan değerlendirmesini gerektirir:
– Bağlamda ortaya çıkan sorunları çözme yeteneği.
– Yanıtlarının anlaşılması ve yaratıcılığı.
– Gerçekleştirdiği her etkinliğin temellendirilmesi.
– Uygulanan içeriklere derinlemesine hakimiyeti.
– Uygulanan farklı çözüm yolları.
Aynı zamanda öğreten aşağıdaki anlamlarda değerlendirilecektir:
– Bütün anlaşılmayan noktaları açıklama kapasitesine sahip olup olmadığı.
– Her bir öğrenci hakkında grupta gerçekleştirdiği değerlendirmelerin adil olup olmadığı.
– Önerilen egzersizlerin içeriklerin seviyesiyle uyuşup uyuşmadığı.
– Öğrencilerin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı, yeterlilik gösterip göstermediği
ve açıklamalarında ve temellendirmelerinde anlaşılır olup olmadığı.
– Diğer konulara ek olarak bireylerin farklılıklarını etkin olarak ele alıp almadığı.
İçeriğin sistemlileştirilmesinde hetero-değerlendirme sürecinden hareketle ve sorunların ilgili bütün öğrencilerin (öğrencilerin ve öğretmenlerin) etkin katılımıyla çözülmesi
amacıyla sosyal tartışmalar aracılığıyla, içeriğe uygulanacak bir grupsal başarı kalıbının oluşturulması desteklenir. Bu başarı kalıbı, kalıbın altında kalan öğrencilere ve aynı
zamanda özdeğerlendirme yoluyla geriye kalan öğrencilere erişmek için bir ikir sunacaktır. Böylelikle yeni başarı kalıpları her bir öğrencide oluşacaktır.
Öğrencilerin kendi gelişimlerinin, içerik ve sistemizasyon süreçlerinin başkahramanları olarak önemli roller oynayacağı bir değerlendirme süreci başlatmak için hetero-deEğitim Haklarının Genişletilmesi
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ğerlendirme, birlikte değerlendirme ve özdeğerlendirme arasındaki zıtlıkların dinamiğini göstermek. Bu zıtlıkların ele alınması ve çözülmesi yoluyla daha iyi bir değerlendirme sürecinin elde edilmesi için öğretmenin yapması gerekenler şunlardır:
– Öğrencilerin önceden hazırlanması (rehberlik yönlendirmesi ve yönlendirici metinler
aracılığıyla) sonrasında atölyeler veya başka türde pratik dersler gerçekleştirmek; bu
derslerde öğrencilerin öğretmenle birlikte hâlihazırda çözümlenmiş olan problemleri
tartışmasını sağlamak veya her bir öğrencinin diğer katılımcıları bağımsız çalışma zamanı içinde ve/veya tartışmada değerlendirebileceği ortamlar yaratmak.
– Çalışma rehberi, problemler ve gerçekleştirmek istediği egzersizlerin seçimi konusunda öğrenciye özgürlük tanımak veya diğerlerinin yanı sıra motivasyonlarını, ilgilerini
ve potansiyellerini fark edebilecekleri koşullar oluşturmak. Kısacası, öğretmen, öğrencilerin çözmesi gereken problemleri dayatmaz, aksine bir taraftan yardımcı olup yönlendirirken diğer taraftan öğrencilerin çözümlemeye karar verdiği sorunların sorgulamasını ve çelişkilerinin tetiklenmesini sağlayarak öğrencinin kendiliğinden ve etkin
katılımını teşvik eder.
– Soruları sorarken ve ek görevleri daha avantajlı öğrencilere (oluşturulan grup kalıbının üzerinde olan öğrencilere) verirken grubun geri kalanlarını yeni sorgulamalar
ve düşünce biçimleri geliştirmeye motive edecek şekilde bireysel farklılıklarla ilgilenmek; en az avantajlılara (oluşturulan grup kalıbının altında olan öğrencilere) gereken
yardımı kolektif içerisinde veya bireysel olarak ve tamamlanmış gerçekleri vermemeye
dikkat ederek gerçekleştirmek. Bunu başarmak için uyarılar ve sorulara ihtiyaç duyulur: Bireye indirgenen bu ilgilenme sırasında öğretmen öğrencilere yönelik daha kesin
değerlendirmeler yapabilirken aynı zamanda her bir öğrenci gruptaki arkadaşlarının
başarılarını ve öğretmenin yeteneklerini değerlendirebilecektir, bu değerlendirme temel olarak avantajlı öğrencilere kendi bireysel başarı kalıplarında yardımcı olma sırasında gerekleştirilecektir.
– Öğrenci tarafından öğrenme eyleminin gerçekleşmesi için yapılması gereken ve pratiğe geçirilebilmesi için teori edimini gerektiren faaliyetleri sürekli olarak kullanmak.
En uygun yöntemler, problemlerin çözümünü olanaklı kılacak şekilde derslerde bu tarz
faaliyetlerin, gerçeklikten modellenen pratiklerin, laboratuvar çalışmalarının, grup
çalışmalarının gerçekleştirilmesi olabilir. Bu etkinliklerde çözümlerin açık olarak tartışılması teşvik edilmeli, çeşitli yollara yoğunlaşılmalıdır, öğrenciler tarafından tartışılmayan konular tartışma konusu olarak önerilmelidir. Bu şekilde içeriğin sistematize
edilmesinde grup durumunun birlikte değerlendirilmesi ve erişilmesi hedelenen başarıların grupsal bir kalıbının kurulmasının başarılması gerekmektedir.
– Öğrencinin yeni başarı kalıbından hareketle yeni bir hetero-değerlendirme için başlangıç noktası olarak özdeğerlendirmenin teşvik edilmesi. Öğretmen de kendi açısından özdeğerlendirmeyi gerçekleştirerek, metodoloji aracılığıyla süreci mükemmelleştirmelidir.
– Öğrencilerin ilerlemelerini teşvik etmek ve yanlışları tartışma aracılığıyla dönüştürmek, sürecin her bir katılımcısı için özdeğerlendirmeyi harekete geçirerek bundan en
iyi faydayı sağlamak, her bir öğrencinin aşmayı deneyeceği grupsal başarı kalıplarını
referans olarak almak ve bu özdeğerlendirmenin başarısını göz önünde bulundurmak
öncelikle yeni bir hetero-değerlendirme ve ardından yeni bir birlikte değerlendirme ve
yeni bir özdeğerlendirmeye götürecektir. Bu süreç, öğretmen tarafından oluşturulan
kalıba en yakın kalıp elde edilene kadar kooperatif tartışmalarda ardı ardına tekrarlanacaktır. Bu sayede öğretmen tarafından ön görülen amaçlar öğrencilerin amaçlarına
erişmesiyle eş zamanlı olarak yerine getirilecektir.
Sonuçlar
Profesyonellerin eğitimi sürecinin yapıcı ve katılımcı karakterinin gelişim metodoloji enstrümanları hakkında gerçekleştirilen bu açıklamalar öğrenciler ve öğretmenler
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tarafından öngörülmeyen durumlarda planlamaları gerçekleştirmesini sağlar; gerek
bireysel düzeyde gerek grupsal anlamda ilerlemelerin ve ihtiyaçların yerine getirilmesi
hususunda başarılı olmak için öğretmenin yeteri kadar bilimsel ve didaktik bilgiye sahip olarak bu süreçte karşılaşılabilecek çelişkileri aşması gerekmektedir.
Sunulan değerlendirme alternatileri, değerlendirme sistemine ilişkin profesyonel eğitim sürecinin azaltılması değil, aksine bu süreci değerlendirme sistemi aracılığıyla geliştirmektir.
Pedagojinin ve Yüksek Eğitim Didaktikliği teorisinin somutlaştırılması sonucunda elde
edilen, eğitim-öğretim sürecinin dinamiği olarak kabul edilen kategorisel, biçimsel,
boyutsal çelişkilerin göz önünde bulundurulduğu ve holistik karakterin epistemolojik
olarak değerlendirmesiyle elde edilen bir bağlamı içeren ve dinamik ve gelişim için holistik-biçimsel metodolojilerin belirlenmesine hizmet eden bir sentez oluşturulmalıdır.
Holistik-biçimsel metodolojilerin hususu, eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesi, eğitimsel öz gelişimin anlamlarının ve kültürel epistemoloji bağlamının inşa edileceği
alanlar olarak süreçlerin gerçekliği içerisinde ele alınmalıdır, Yükek Öğretimin Ditaktikliğini ve Pedagojiyi ilerleten çelişkiler ve yasalar holistik-biçimsel karakterli özel metodolojiler temelinde eğitim-öğretim sürecinin değerlendirilmesi ve bir dinamik oluşturulması için gereklidir.

Kaynakça

Kaynaklar. H. (2009) Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. Universidad Estatal Bolívar. Ecuador.
(2009). Yüksek Öğretimde rekabet yoluyla formasyon. Hususlar.
(1998). Eğitim-öğretim sürecinin dinamikleri. Monograi. CeeS “Manuel F. Gran”. Universidad de Oriente.
Fuentes L. (2005) Evrenselleştirme prosesi karşısında Sosyo-kültürel Çalışmalarda profesyonellerin bağlamsal eğitimi. CeeS. “M.
F. Gran”. Universidad de Oriente.
(2005) Municipal de Santiago üniversitesi merkezli Sosyo Kültürel Çalışmalar
eğitimine katılan öğrencilerin eğitim sürecindeki dinamiklerin araştırılması için strateji önerileri. CeeS “M. F. Gran”. Universidad de
Oriente.
et. Al. (2006). Üniversite öğretmenlerinin bağlamsal eğitimi : XXI. yüzyılın didaktik meydan okuması. I Jornada de Investigación
de la UNEFA. Junio. Venezuela.

Sayfa 56

Mary Cathryn Ricker
Amerika Öğretmenler Federasyonu (AFT) Genel Başkan Yardımcısı

BM İnsan Hakları Bildirgesi’nde Eğitim
Haklarının Genişletilmesine İlişkin
Düşünceler ve Öneriler

Tüm çocuklar için ücretsiz ve zorunlu eğitime yönelik ilk küresel çağrı olan Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, temel eğitim hakkını resmi olarak dile getiren bir kilometre taşıdır. Hiç şüphe yok ki İHEB kabulünden bu yana, altmış yıl boyunca, yüksek nitelikli kamusal eğitime erişimde muazzam gelişmelere yol açmıştır. Ancak
Birleşmiş Milletler’in beyanı benimsediği 1948’den günümüze eğitim alanında çok fazla değişiklik olmuştur. Bugün insan hakları ve eğitim hakkına dünya çapında her gün
saldırı olmaktadır. Sağlanan kazanımlara rağmen, kolektif insan hakları ve yurttaşlık
hakları mücadelesinde nihai noktaya erişmekten çok uzağız. İHEB’nin eğitim beyanı,
kız çocuklarının eğitim hakkına ve yanı sıra tüm çocukların erken çocukluk eğitimi ile
orta öğretim haklarına özel vurgu yapacak şekilde, daha iddialı ve spesiik amaçlar geliştirmek üzere yenilenmeli ve modernleştirilmelidir.
İHEB “herkesin eğitim hakkına sahip olduğunu” söylese de, cinsiyet ve diğer özelliklerden bağımsız olarak tüm insanların bildirgede öne sürülen her hakka sahip olduğunu
açıkça belirtmiş olsa da, çoğu ülkede halen eğitimde ciddi düzeyde cinsiyet eşitsizliği
mevcut. Bugün, dünya çapında 60 milyondan fazla kız çocuğu okula gitmemektedir.
Son yıllarda Nobel Ödüllü Malala Yousafzai gibi bazı aktivistler, kız çocuklarının eğitim
hakkını savundukları için saldırılara maruz kalmıştır. Ve Nijerya’da kız çocuklarının
eğitimine karşı olan terörist grup Boko Haram, tümü orta öğretimdeki 276 kız öğrenciyi
kaçırmıştır. İHEB, büyük adımların atıldığı harika bir başlangıç noktası sağladığı halde
kız çocukların eğitim hakkını daha iyi koruyacak ve garantileyecek güncellenmiş bir
bildirge gerekmektedir.
İHEB ayrıca “eğitim, en azından ilköğretimde ve temel düzeyde ücretsiz olmalıdır” ve
“ilköğretim zorunlu olmalıdır” şeklinde ifade eder. Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in
yeni Sürdürebilir Kalkınma Hedeleri şunu vurgular; 2030 yılı itibariyle kız ve erkek
tüm öğrenciler ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretime erişecektir. Bu, İHEB ve BM’nin Milenyum Kalkınma Hedelerinde kullanılan dilde önemli bir iyileştirmedir. İHEB, ortaöğretimi temel bir insan hakkı olarak beyan edecek şekilde güncellenmelidir.
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İHEB’nin onaylandığı 1948’den bu yana dünyamız daha küresel ve ekonomik açıdan
daha liberal hale geldi. Bu değişiklikler özel, kâra dayalı şirketlerin serbest piyasa uygulamalarının kamusal eğitime uygulamasına ve eğitime bir insan hakkından ziyade bir
meta olarak yaklaşmasına imkân verdi. Örneğin Filipinler’de hükümet, öğrencilere hak
ettikleri eğitimi sunmak yerine İngiliz çağrı merkezleri gibi küresel emek piyasasındaki
ticari partnerlerinin niş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış okullar yaratmak
için Pearson’la anlaşma yaptı. Dahası bu okullar “düşük maliyetli” olarak pazarlandığı
halde kayıt ücretleri genellikle düşük gelirli ailelerin karşılayamayacağı ölçüde pahalı.
İHEB tüm çocukların ücretsiz, yüksek nitelikli ortaöğretime erişmesi gerektiğini beyan
ederek bu trende karşı koyabilir.
İHEB eğitim haklarını erken çocukluk eğitimini kapsayacak biçimde genişletmelidir.
Eğitim hakkı doğumla başlar, bu nedenle evrensel okul öncesi programları savunmak
ve temel eğitim olanaklarına sınırlı erişimi arzulayan ödül çekleri ile burslara karşı çıkmak bizim yükümlülüğümüzdür. Brezilya’da zorunlu okul öncesi, erken çocukluk eğitimine katılımda muazzam bir artış sağladı. İHEB bu beyanı yapmış olsaydı, daha fazla
çocuk ilköğretime ve başarılı bir eğitim hayatına hazırlanmış olurdu.
Şu anda, dünyada 60 milyonun üzerinde yerinden edilmiş insan mevcut, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek rakam ve bunların yarısından fazlasının çocuk ve
genç olduğu tahmin ediliyor. Bu korunmasız grupların erken çocukluk ve ortaöğretim
aşamaları da dahil ücretsiz, yüksek nitelikli eğitime özellikle erişmesi gerekiyor. Güncellenmiş bir İHEB beyanı, örneğin mültecileri ülkenin eğitim sistemine entegre etmek
üzere çalışan ve kültürel anlamda daha ilgili bir müfredat için kampanya yürüten Almanya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası gibi gruplara da destek sağlayabilir.
Bu önerilen İHEB güncellemeleri bir gerekliliktir ve örneksiz değildir. Birleşmiş Milletler daha önce başarılı bir insan hakları çalışması inşa etmiş ve kılavuz ilkelerini genişletmişti. Esasen İHEB de Dört Özgürlüğün bir evrimidir; ifade özgürlüğü, korkudan
kurtulma özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve yoksulluktan kurtulma özgürlüğü. Bunlar,
mütteiklerin İkinci Dünya Savaşı sırasında birlikte savaşma motivasyonu olarak benimsenmişti.
İHEB’de kutsanmış ilkeler, sendikalar ve diğer örgütlerin dünya genelinde, eğitime
erişim de dahil insan haklarını teşvik etmelerine yardımcı olmuştur. Örneğin Birleşik
Devletler’de Siyahların Gelişmesi için Ulusal Birlik (NAACP), “ayrı fakat eşit” eğitim politikalarının tersine çevrilmesinde, İHEB’de belirtilen temel özgürlükler temelinde bir
yurttaşlık hareketini tetiklemede başarılı olmuştur. O zamanlar çoğu emek aktivisti
tüm öğrencilerin eğitime eşit şekilde eriştiğini garantilemek üzere gösterilen çabalara
dahil oluyordu.
İHEB uluslararası düzeyde, sömürgeleştirilmiş Afrika uluslarının sömürgecilerinden özgürleşme arayışlarına daha fazla meşruluk kazandırmıştır. Bireyler ve gruplar İHEB’ni
bir kılavuz olarak kullanarak, insan haklarını garanti altına almak ve korumak üzere
topluluk ve uluslarını örgütleyebilmişlerdir.
Gittikçe bağlantılı hale gelen ve ekonomik olarak farklılaşan bir dünyada İHEB’ndeki
eğitim beyanının bugüne uygun hale getirmek üzere incelenmesi ve yenilenmesi gerektiği açıktır. Birlikte ücretsiz, yüksek nitelikli bir eğitime erişim idealini daha fazla
tanımlamamız ve buna yönelik çalışmak üzere kolektif olarak kendimizi adamamız lazım. Neyse ki, birlikte çalışmaya sevk edebileceğimiz yeterli sayıda mütteikimiz mevcut. Bugünün ilericiler ağı, dünya çapında topluluk temelli öğretmen sendikaları, yerel
ve uluslararası sivil toplum örgütleri sayesinde, daha ilişkili bir eğitim beyanı İHEB’nin
esas vaadini ve çok daha fazlasını sağlamak üzere bize eksen sunacaktır.
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Eğitim Hakkı İçin Sosyal Mücadeleler

Şili’de, son on yılda gelişen öğrenci hareketleri ve sosyal hareketler eğitimi bütün yurttaşlar olarak bir hak olarak alınması ihtiyacını doğurmuş ve bu görüş üzerinde geniş
ve derin tartışmalar üretmiştir. Geçerli eğitim sistemimiz 1973-1990 yılları arasında
ülkemize egemen oan askeri-sivil Diktatörlük sırasında oluşturulmuş ve gerçek bir neoliberal devrim destekleyerek eğitimin pazar haline getirilmesine yol açmıştır: Şili’de,
yüksek eğitimin %80’ninden fazlası özel alanda gerçekleşmektedir.
Okul seviyesinde, pazar mekanizmaları öğrenciler arasında aşırı bir ayrımcılık üretmiş
bu durum ise gerçek eğitim gettolarını ortaya çıkaran güçlü bir sosyal ayrışmaya neden
olmuştur. Günümüzde, okul düzeyinde eğitimin %40’ı kamu okullarında verilmektedir.
Bir önceki durum üniversitelerde görülmektedir: üniversitelere girmek için gerçekleştirilen güncel sınav sadece ailelerin sahip olduğu satın alma gücünü göstermektedir. Yüksek öğretimde, bu ayrışma panoraması geleneksel devlet üniversiteleri, özel üniversiteler (1981 yılında diktatörlük tarafından gerçekleştirilen üniversite reformundan sonra
kurulmuştur) ve teknik eğitimde de yenilenmektedir. Kapsam son yıllarda katlanarak
artmaktadır, bu kurumlara daha iyi fırsatlar elde edebilmek için başvuran gençler yüksek vergilerle borçlandırılmış ve düşük istihdam ve yüksek okul bırakma oranlarıyla
hayal kırıklığına uğramaktadır.
Bu bakımdan, Şili Devleti, gerçek bir eğitim hakkının sağlanması ve garanti edilmesi
sorumluluğunu yerine getirmediği gibi, tersine, şili vatandaşlarının eğitim hakkını tanımak yerine kendi çıkarlarını amaçlayan ve kara öncelik tanıyan şirketlerin eğitim alanına hakim olduğu bir eğitim pazarının inşa edilmesine olanak tanımıştır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyarınca, eğitim haklarının etkinliği her bir Devlet’in
kendi inisiyatiiyle karar vererek aldığı önlemlere dayanmaktadır, bu önlemler bir çok
durumda söz konusu bildirgede belirtilen evrensel karaktere zıt içerikte olmaktadır.
Neden? Toplumun büyük bir kısmını dışlayan önlemler aracılığıyla, evrensel bir insan
hakkının garanti edilmesinin zor olduğunu düşünüyoruz.
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Devletlerin eğitim hakkını etkinleştirmesini sağlayabilecek bu politikalar sadece İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesiyle sınırlanmakla kalmayıp aynı zamanda, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi gibi diğer insan hakları sözleşmelerinde
de tekrarlanmaktadır. Sosyal haklar sağlamayı amaçlayan önlemlerin garanti edilmesi
için ne tür önlemler alınacağına dair bir söylem bulunmadığından, birçok hükümet yukarıda belirtildiği gibi, bu garantilerin evrenselliğini engelleyen politikaların uygulanması zorlaştırmaktadır.
Eğitim hakkının evrensel karekterine müdahalede bulunan bazı kamu politikalarına
örnek olarak kamu harcamalarının burslar, krediler ve eğitim hibeleri olarak odaklanması gösterilebilir. Bu tür önlemler, geliri sadece toplumun bir kesimine sunmaları nedeniyle, evrensel eğitim hakkına erişimi toplumun geri kalanına sağlamazlar, bu durum
sadece eğitim alanında değil, aynı zamanda sağlık, sosyal güvence ve diğer alanlarda da
yaşanmaktadır.

Devletin bu türden bir faaliyet gerçekleştirmesinin sonucu olarak, bir çok ülkede, farklı
sözleşmeler ve beyannamelerle eğitim hakkının tanınmış olmasına rağmen, bu hakka
erişim söz konusu garanti sağlayıcıların sosyo-ekonomik durumuna ve ödeme kapasitesine bağlı kalmaktadır. Sözleşmeler ve beyannamelerin sadece somut önlemler alma zorunluluğu göz önüne alındığında, eğitim hakkının evrenselliği bir çok kez “Devlet kaynaklarının etkin kullanımı” adı altında sınırlanmaktadır, yani, Beyanname tarafından
sağlanan eğitim hakkıyla ilgili gerekli görevler yerine getirilmemektedir.
Şili’li kadın ve erkek öğrenciler olarak eğitim pazarını geriletmek için harekete geçtik
ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin gerçek anlamda uygulanmasının yollarını
aradık, bakça bir deyişle, insanlığın gelişimini insan haklarını ve temel özgürlüklerini
garantileyecek ve bütün uluslar, etnik ve dini gruplar arasında toleransı, dostluğu ve
anlaşmayı destekleyen bir eğitim hakkı talep ettik.
Son dönemde gösterdiğimiz hareketlilik şili eğitim sistemini radikal bir şekilde dönüştürme ihtiyacı üzerine toplumda bir tartışmayı başlattı. Parasız, kamusal ve kaliteli bir
eğitim için verdiğimiz mücadele sadece söylemde kalmadı. Bir çoğu sosyal hakların,
özellikle eğitim hakkının, özelleştirilmesini destekleyen geleneksel Şili politik güçlerinin içinden geçmekte olduğu derin temsiliyet krizinin ortasında, kendimizi bir değişim
gücü olarak sunduk. Demokrasinin gelmesiyle özel eğitim, diktatörlük döneminde başladığı büyümeye devam etti, bunun bir sonucu olarak Kamusal Eğitim kademeli olarak
parçalandı.

Eğitim Haklarının Genişletilmesi
Üzerine Düşünceler ve Öneriler

Sayfa 60

Öğrenciler arasında birinci kategori ve ikinci kategori şeklinde ayrım yapmayan, ayrımcı yönü ilerlemiş olan ülkemize sosyal uyum katan, entegrasyonu sağlayan bir eğitim
ikrini temel alarak kamusal sistemi destekleyen gerçek bir eğitim hakkını sağlamın
Devletin sorumluluğu olduğunu söylüyoruz. Eğitim özgürlüğü, özel kurumların hangi
öğrencinin hangi üniversiteye erişim hakkı olacağına karar vermediği bunun yerine
çocuklarının nasıl bir eğitim alması gerektiğine ailelerin karar verdiği bir sistem arayışındayız. Bununla birlikte, aileleriyle geçirmeleri gereken süre içerisinde dersleri
hazırlayan, sınavları değerlendiren ve aşırı yük altında bunalmış durumda olan kadın
ve erkek öğretmenlerimizin, bugün sadece öğrencilerin standart testleri yanıtlamasına
indirgenmiş olan, eğitim sürecinde oynamaları gereken temel rolü oynamaları için gerekli koşulların oluşturulmasını istiyoruz. Yüksek öğretimin, pazar için eğitilmiş borçlu
teknisyenler ve profesyoneller üreten bir araç olmaması gerektiğine, gerekli olanın ulusun gelişmesine yardımcı olan kurumların inşasına ve sosyal ihtiyaçların hizmetinde
olan bilginin inşa edilmesine odaklanmak olduğuna inanıyoruz.
Eğitimin sosyal bir hak olduğuna karar verdiğimizde, eğitim sürecinde masraları kimin
ödediği noktasıyla kendimizi sınırlamıyoruz, aksine bu hakka ayrıcalıksız, şirket sahiplerinin ticari faaliyetlerini destekleme amacı gütmeyen bir yolda erişimin nasıl sağlanacağı üzerine de düşünüyoruz.
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Eğitim Hakkının (İçini Doldurmanın)
Genişletilmesi*
Asgari ölçekte ve belirli kalitede bir eğitime erişim, Dünya Eğitim Konferansı’nın Senegal’in başkenti Dakar’da, 2000 yılında yayınladığı “Education for All 2000 Assessment”
gibi dünya eğitim durumuna ilişkin siyasi belgelerde açıkça bir insan hakkı olarak adlandırılmaktadır. Demek ki eğitim 1960’ların Federal Almanyası’nda -Ralf Dahrendorf
tarafından vurgulanan “yurttaşlık hakkı” parolasıyla sınırlı değildir, aksine bunun ötesine işaret eden genel bir insan hakkıdır.
Bir insan hakkı olarak eğitim küresel ölçekte geçerli uluslararası öri hukuk ve uluslararası antlaşmalar hukuku belgelerinde belirlenmiştir:
– 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
– 1960 Eğitimde Ayrımcılığa karşı Sözleşme
– 1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
– 1989 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
– 2006 Engelli Hakları Sözleşmesi
– 2011 BM İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi.
Buradaki soru, düzgünün genişletilmesine mi çalışılması, yoksa eğitim hakkının yasal
çerçeveye sahip mevcut yönergeler kapsamında daha iyi uygulanması için vurgu yapılmasına mı odaklanılması gerektiği sorusudur. Bunu düşünürken eğitim hakkının salt
diğer insan haklarından etkin olarak yararlanmanın değil, aksine günümüzde aynı zamanda bilgi toplumu olarak da adlandırılması gereken dünya toplumunun ekonomi, siyaset, kültür alanlarındaki iili uygulamalarına katılımın önkoşulunu oluşturduğu dikkate alınmalıdır. Düzgülerin içinin daha iyi doldurulmasına karar verildiğinde, dünya
genelinde aşılması gereken eksiklerin varolduğu beş alan göze çarpar:
1. Yetişkinlere telai amaçlı okuma-yazma öğretimi
EFA 2015 Küresel İzleme Raporu son on yılın farklı anket sonuçlarını özetliyor:
“There are about 781 million illiterate adults. The rate of illiteracy is likely to have dropped slightly from 18% in 2000 to 14% in 2015…
Progress has been made towards gender parity in literacy. All countries where fewer
than 90 women for every 100 men were literate in 2000 have moved towards parity, but
none of them will reach parity by 2015”. Burada okur-yazar olmayanlar denildiğinde
kastedilenler, günlük yaşamlarıyla ilgili basit bir sözü anlayarak okuma ve yazma durumunda olmayan kişilerdir.
781 milyon dünya yetişkin nüfusunun %20’sini oluşturuyor. Hiç okuma-yazma bilmeyenlerin çoğu küresel Güney’de bulunan ülkelerde yaşıyor. Önerilen önlemler de bunlara yoğunlaşıyor:
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2. Barış eğitimi
Şu an devam eden 223 silahlı çatışmada uluslararası örgütler, ulusal kurumlar, devlet
dışı kuruluşlar ve yerel girişimler eğitim yoluyla barışı sağlamaya ve düşman taraların
uzlaşmasına katkı sunmaya çalışmışlardır. Önlem modelleri ya biçimsel, bir diğer ifadeyle okula odaklı ya da biçimsel olmayan, biçimsel eğitim kurumlarının dışında gerçekleşen türdendir. Birincisi için entegre, içselleyici eğitim kuruluşları birer örnektir.
Farklı dinlerden, kültürlerden, uluslardan çocuk ve gençler, derslerde, aynı ortamda
birlikte öğreniyor. Çoğunlukla iki ve çokdilli çalışan çocuk yuvaları ve okullar öğrenim
görenlere kendi gelenek ve özdeşlikleri hakkında erkenden düşünme olanağı sunuyor.
Diğerlerinin kanılarının ve kültürel özgünlüklerinin hoşgörülü olmaya yetkinleştiren
tarzda dikkate alınması da öğretilmekte/ bunun alıştırması yapılmakta. Biçimsel olmayan önlem modeli için, düzenlenmiş kültürlerarası ve topluluklararası karşılaşmalar bir
örnektir. Etkinlikler çocuk ve gençler için toplanma yerlerinde, gençlik kamplarında,
„barış bilgisayar merkezlerinde“ gerçekleştiriliyor. Rafting ve “barış için spor” yarışmaları gibi deneyimsel-pedagojik serüvenlerde biraraya geliniyor. Etkinliklerin barışçıl bir
etkileşim için ortamlar yaratması ve böylece diğerini tanıyarak, önyargıların aşılmasına katkı sunması amaçlanıyor.
3. Sığınmacıların eğitime entegrayonu
2015’te dünya genelindeki mülteci sayısı 61 milyona vardı. Batı Avrupa’da, özellikle de
Almanya’da, Suriye, Irak, Afganistan gibi kriz bölgelerinden gelen sığınmacılar nedeniyle bu sorunsalın özel olarak bilincine varıldı. Entegrasyon çabaları zorunlu olarak bir
eğitim öğesi içeriyor: Yeni gelenler için dil kursları, meslek eğitimine erişim, çocuk ve
gençlerin okullara katılımı, üniversitelerin sığınmacı öğrencilere açılması. Okula entegrasyon için Almanya’da şu önlemler var: Öğrenim düzeyi testleri, hazırlık sınılarının
oluşturulması, öğretmenlerin kültürel farklılığa duyarlı kılınması, ikinci dil Almanca
için öğretmenlerin mesleki eğitimi. Okul çevrelerinin “gettolaşması” engellenmelidir.
Sığınmacı çocuklarının, zaten mağdurlardan oluşan öğrenci kitlesiyle ilgilenmek zorunda kalan okul bölgelerinin eğitim kuruluşlarına artan oranda katılması yönünde
bir eğilim var. Geleneksel göç pedagojisi daha çok işgücü göçünün bakış açısı temeline
dayandırılarak geliştirilmiştir. Sığınmacı göçü ile daha az ilgilenmiştir. Bu alanda eğitimbiliminin telai etmesi gereken bir eksiği olduğu saptanabilir.
4. Teröre karşı bir önlem olarak eğitim
Küresel terör tehdidi günümüzde herşeyden önce IŞİD, El Kaide, Boko Haram, El Şebab
Milisleri gibi İslamcı gruplardan geliyor. Genç insanların gerek Müslüman gerekse Batılı
toplumlarda terör grupları tarafından kazanılmaması için alınması gereken önemli bir
karşı önlem, teröre karşı olan İslam teolojisinin ve ona dayalı bir din dersinin öne çıkarılmasıdır. Örneğin Mısır 2015’te teröristlerin nasıl Kuran’ı ve İslami hadisleri yanlış
yorumladıklarını gösteren bir üniversite bölümü kurmayı planladı. Buna göre öğrenciler gözden geçirilen ders planlarıyla terörist akımların İslam’la bir ilgisi olmadığını
kavraması hedelenmiştir. Ürdün’de okul ve camilerde verilen din derslerinde reforma
gidiliyor, yeni okul kitapları hazırlanıyor ve – eğitim bakanına göre – bu kitaplar nasıl
ılımlı Müslüman olunabileceğini, diğerlerine nasıl saygı duyulabileceğini ya da farklı
ulusları ve etnik grupları kapsayan bir ortamda nasıl yaşanabileceğini gösteriyor. Ürdün yalnızca minarelerden ezan okunan değil, kilise çanlarının da ayine davet etmesine izin veren bir ülkedir.
Baden-Württember’de ilkokular için İslam din dersinin yönetmeliğinde Cihat kavramı
ölümcül savaşkanlıktan ayrı tutuluyor: “(Öğrenciler) Cihat kavramının iyiye doğru değişimin kapsamlı bir çabası olduğunu biliyorlar: Allah rızası için, iyi bir insan olmam,
egomu bastırmam, diğerlerine destek olmam, özgürlük, adalet için, toplumdaki sosyal
olumsuzluklara karşı çalışmam için (o) bireyde başlar”.
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5. Kayıtdışı sektör için meslek eğitimi
Eğitim hakkı konusunda, bu hakkın meslek eğitimine erişimi de içerdiği sıklıkla gözden
kaçar. Elbette ne tam vardiyalı okula odaklı meslek eğitim kurumları ne de ikili sistemin
(Almanya’da başarılı olduğu şekliyle) şematik aktarımı, küresel güneydeki çalışanların
çoğunluğuna ulaşmıyor. Orada tarımdan sonra kayıtdışı ekonomi sektörü, hâlâ en çok
istihdam olanağı sunan ve yalnızca insanların birçoğu için erişilebilir ürün ve hizmetleri ortaya çıkaran sektör değildir, o aynı zamanda en büyük meslek eğitim kurumudur.
Mesleki vasılandırmanın kayıtdışı ekonomi koşullarında desteklenmesi, GIZ’de (Alman
Uluslararası İşbirliği Kurumu) özetlenen Alman kalkınma işbirliğinin başarı vaadeden,
kısmen de sınanmış önlemlerinin bir „malzeme çantasını“ biraraya getirdi.
– Kayıtdışı edinilmiş yeterliklerin tanınması
– İş bulmak
– İstihdama yönlimli meslek ve meslekiçi eğitim
– Serbest mesleğe geçişte meslek eğitimi
– Community-based Training
– Finansman hesaplaması
– kayıtdışı çalışanlar için yeşil beceriler (doğayı ve kaynakları koruyan üretim için yetkinleştirmek)
– Kayıtdışı ekonominin kurumları
– Öğrenim ağları
– Hareketli meslek eğitimi
– Meslek eğitimi merkezlerinin açılımı
– Düzeltilmiş geleneksel çıraklık eğitimi
– yaşam becerilerinin aktarımı
Bu ağırlık noktaları şunu gösteriyor: Dünya toplumu – tarihsel karşılaştırmada – varolduğu tartışma götürmez ilerlemelere rağmen, eğitim hakkı düzgüsünün içini doldurmaktan hâlâ çok uzak.
*Bu yazı, PoliTeknik’in 10. sayısında yayınlanışının ardından yazar tarafından değiştirilmiş ve baskıda yer alan “781 milyon dünya
yetişkin nüfusunun %20’sini oluşturuyor.” tümcesi kaldırılmıştır.

Sayfa 64

Fırat Yıldırım
Öğrenci - Wuppertal Üniversitesi

Eğitim Hakkı ile Adalet(sizlik) Arasında
– Kısa bir Durum Değerlendirmesi
“Her insan eğitim hakkına sahiptir”, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
26. maddesinde bu yazılı. Birleşmiş Milletler üyesi ve sözleşmede imzası yer alan 193
ülkenin bu hakkı tanıyor olmasına rağmen, dünyanın birçok bölgesinde bu hakka tatmin eder düzeyde sahip çıkılması ve uyulması hâlâ yetersiz. Eğitim hakkının hayata geçmesinin ve böylece yaşam fırsatlarının iyileştirilmesinin önündeki en belirgin engeller,
görünüşe göre siyasi istikrarsızlığın varolduğu ya da salt gerekli mali kaynağın yetersiz
olduğu yerlerde karşılaşılmaktadır. Eğitim hakkını konu alan ulusal ve uluslararası söylemlerin odağına, bu nedenle, başta geri ülkelerin hukuk devleti ilkelerini desteklemeyi
sürdürmenin, bir diğer ifadeyle söz konusu devletlere eğitim bütçesiyle yardım etmenin
yerleşmesi pek ender ratlanan bir durum değildir. Bu düşünüşün adeta bir yan ürünü
olarak, birçok insanın kafasında, “sağlıklı” demokrasilerde eğitim hakkının tüm hedeflerinin rahatlıkla hayata geçtiği, gerek UNESCO eğitim raporu gerekse de OECD’nin yıllık incelemeleri açıkça aksi bir görüntü çizse de, bu yüzden durumun yeniden gözden
geçirilmesine gerek olmadığı izlenimi yaygınlaşmıştır. Her iki rapor aynı ana ikri paylaşıyor: Tam da önde gelen sanayi ülkelerinde, bilindiği üzere Almanya da buna dahil,
eğitime erişim eşit dağıtılmamıştır ve dolayısıyla yalnızca sözümona gelişmekte olan
ülkelerin bir sorunu olarak görülemez. Öyle ki burada da her öğrencinin sosyal kökeni,
kişinin devletin sunduğu eğitim kaynaklarından hangi oranda yararlanacağını korkunç
bir ölçüde etkilemektedir. Buna göre zayıf sosyo-ekonomik statü ve/ya da göç kökenlilik
gibi belirleyiciler (Determinanten) eğitim fırsatlarını sınırlayan bir etkide bulunurken,
örneğin eğitime yakın bir geçmişe sahip aileler, bu belirleyicileri ek olarak tetiklemektedir. Bu kabataslak bir durum değerlendirmesidir. Bu kötü koşulları sıralamanın kamuoyunun ne derece dikkatini çektiği ve/ya da bu durumdan etkili kurumlar üzerinde
ne denli genel bir reform baskısı oluştuğu sorulduğunda ise, verilecek yanıt pek tatmin
etmeyecektir: Özellikle toplumun ayrıcalıklı olmayan kesimlerinde sorun bilincinin
olmaması egemendir, bu, mağdur edilenlerin hoşnutsuzluğunun, kalıcı bir direniş ve
böylece değişim için fırsat oluşturmak üzere önemsenecek bir potansiyele dönüşmesini
zorlaştırmaktadır.
Dolayısıyla reform girişimleri güçlü itkiyi farklı yönlerden almak zorundadır. Bu bağlamda hangi seçenekler tartışma konusudur? Ulusal eğitim stratejisinin tümüyle yenilenmesi aslında uzun süredir gündemde ve bu ülkede statükonun savunucuları şu an
her ne kadar güçlü bir lobiye sahip ve başarıyla kendilerini savunuyor olsalar da, bu
yenilenmenin uzun vadede engellenmesi olanaksızdır. Pekiyi sosyal insan haklarının
hukuksal yönden köklü bir değer artışına tabi tutulması neyi ifade ederdi? Örneğin “eğitim hakkının” uluslararası ölçekte daha yoğun bir standartlaştırmaya tabi tutulması,
önemli sorumlulukların otaya çıkmasına ve bunların böylece ulusal süreçlere olumlu
bir etkide bulunmasına ek katkı sunabilir mi? Şu an gerçekten de büyük ölçüde bu yönde
ilerleyen, kısmen hararetli tartışmalar yaşıyoruz. Çünkü UNESCO Eylem Planı Education for All için belirlenen hedelere ulaşılamaması, salt sembolik siyaset ile gerçekliğin
durağan yapılarına karşı konulamayacağını bir kez daha hepimizin gözleri önüne serdi.
Dolayısıyla gelecek yıllarda farklı hukuk kaynakları arasında oluşacak etkileşimin, devam eden manevi çağrıların yanı sıra, eğitim hakkına kararlılıkla uyulmasına da etkide
bulunup bulunamayacağını ve nasıl bir etki yapabileceğini merakla bekleyebiliriz.
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BM İnsan Hakları Bildirgesi’nde Eğitim Haklarının
Genişletilmesine İlişkin Düşünceler ve Öneriler

Eğitim, 1948’de Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB)
aracılığıyla bir insan hakkı olarak deklare edilmiş, ancak yıllar geçtikçe eğitim hak kavramından, alınıp satılan ve yalnızca satın alabilenlerin erişebildiği bir metaya dönüşmüştür.
Piyasa olgusu, yurttaşları değil yalnızca müşterileri gözetir. Ve yurttaşların tümü müşteri olarak rağbet görmez. Piyasada satın alma gücü olanlar meta/hizmet satın alabilirken, böyle bir gücü olmayanlar marjinal kalmaya devam eder.
İnsan hakkı, salt insan olmaktan ötürü kazanılan bir haktır. Bir insan hakkı olan eğitim
hakkı ticari bir girişime dönüşürse, toplumun marjinalleştirilmiş ve yoksul kesimleri
doğuştan gelen bu haklarından yoksun bırakılmış olur. Bu durum satın alma gücünü
genişletme aracılığıyla, cinsiyet, kast ve dine dayalı ayrımcılığı daha da kötü bir hale
getirir.
İHEB’nin yetmiş yıllık geçmişine rağmen, dünya üzerinde yaklaşık 53 milyon çocuk ilköğretimden yoksundur ve bunun %53’ünü kız çocuklar oluşturmaktadır.
O halde şu soru gündeme gelmektedir: Küresel yurttaşlar ve çeşitli ulusların seçimle
başa gelen hükümetleri olarak bizler, eğitim hakkını bir insan hakkı olarak tanıma konusunda gerçekten ciddi miyiz? Herkes İçin Eğitim (EFA) hareketinin hedelerini gerçekleştirmek için yeterince çaba harcadık mı?
Eğitim hakkı çoğu ülkede temel ve hukuki olarak tanımlanmış bir hak haline gelmiş
olsa da, bu çabalar okul altyapısı veya çocukların okula kaydı ya da geçici öğretmen
istihdamıyla sınırlı kalmıştır. Öğrenimi yarıda bırakma, kaliiye öğretmen eksikliği,
kolaylaştırıcı ortam eksikliği, yetersiz eğitim-öğretim materyalleri özellikle gelişmekte
olan ülkelerde sorun olmaya devam etmiştir. Bu engeller, eğitimin bir insan hakkı olarak hayata geçirilmesini etkilemektedir. Eğitim hakkını İHEB deklarasyonlarına dahil
etmek tek başına yeterli mi, aslında BM deklarasyonunda bir insan hakkı olarak ‘nitelikli eğitim hakkının’ savunuculuğunu yapmamız gerekmiyor mu?
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Yıkıcı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, tüm uluslar daha iyi bir dünyanın hayalini kurdu
ve bu hayali gerçekleştirmek için bir dizi insan hakkı ilan edilerek benimsendi. Buna
rağmen, süregelen ve artan düzeydeki şiddet, aşırıcılık, tahammülsüzlük, zorunlu göç
ve ekonomik eşitsizlikler dünyayı daha iyi bir yer haline getiremediğimizi açıkça göstermektedir. Gelinen bu noktada, BM Bildirgesi’nin öngördüğü şekilde eğitim: “İnsan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye
yönelik olmalıdır (Madde 26, paragraf 2)” ifadesi daha da önemli hale gelmiştir.
O halde şu soru yöneltilebilir; eğitim hakkı güvence altına alınırken hiçbir çocuğun geride bırakılmadığının teminatını asıl olarak kim vermelidir? İnsan hakları savunucuları
arasında, ayrıca İHEB’de belirtildiği şekilde, özellikle gelişmekte olan toplumlarda çocukların eğitim hakkından devletin sorumlu olduğuna ilişkin bir görüş birliği bulunur.
1948’de devlet bir refah devleti olarak görülüyordu. Fakat daha sonra, liberalleşme,
özelleştirme ve küreselleşme kavramlarının yükselişiyle devletin refah konsepti değişmek zorunda kaldı. Piyasanın rolü yaşamın her alanında önemli hale geldi. Devlet
teorisinde geriye dönüş öne sürüldü ve piyasa, toplumun farklı kesimlerinde yaratılan
tüm boşlukları işgal etti. Eğitim de bu dönüşümün dışında kalmadı. Küresel, liberal ve
özelleştirilmiş dünyada eğitim sektörü kâr getiren bir iş alanına dönüştü. Eğitim alanındaki özel yatırımlar kazanç arayışına girdi ve gittikçe daha fazla özel aktör büyüyen eğitim sektörüne dahil oldu. Eğitimin artan şekilde ticarileşmesi, oldukça düşük nitelikte
eğitim sunan özel okulların mantar gibi yayılmasına yol açtı. Ayrıca devletin neoliberal
politikaları da toplumun farklı kesimlerine, ekonomik şartlarına göre farklı muameleye yol açan özel eğitim yatırımlarına giden yolu döşemiştir. Bu durum, çocukların bile
ekonomik şartlar temelinde ayrımcılığa maruz kalmasını meşrulaştırmıyor mu? Eğitim,
özel yatırımcılardan satın alınması gereken bir insan hakkı mı olmalı?
‘Zengin ve fakirler için ortak eğitim’ benzeri sloganlar gittikçe gündemden düşüyor.
Devlet okullarında nitelikli eğitim sağlamaya yönelik ‘kaynak sıkıntısı’ ve hükümetin
yetersizliği nedeniyle, özel aktörler daha iyi eğitim için daha fazla ödeme ve bedelini
ödediğiniz nitelikte eğitim alma gibi iş fırsatları geliştiriyorlar. Bu durum eşitsiz erişim
ve eğitimin niteliğinde daha fazla tabakalaşmaya yol açarak, zengini daha güçlü, fakiri
daha zayıf kılıyor.
Dünya milletleri 1990’da evrensel bir temel ilköğretim (UPE) düzeyi sağlamaya odaklandı ve 2000’de Tayland, Jomtien’de düzenlenen Herkes için Eğitim Konferansı’nda
(EFA) okur yazarlık düzeyini yükseltmeyi hedef olarak önüne koydu. Yeni milenyum
yaklaşırken, çoğu ülkenin bu hedelere ulaşmanın oldukça gerisinde olduğu açıktı, bu
nedenle uluslararası camia 2000’de Dakar, Senegal’de düzenlenen Dünya Eğitim Forumu’nda (WEF) tekrar bir araya geldi ve 2015 tarihine kadar EFA hedelerine ulaşmayı
karar altına aldı. Dakar Eylem Çerçevesi sıralanan altı kilit amaç aracılığıyla her çocuk,
genç ve yetişkin için eğitim fırsatlarını genişletmeyi taahhüt etti; erken çocukluk döneminde bakım ve eğitim, herkes için ücretsiz ve zorunlu ilköğretim, genç ve yetişkinler
için öğrenme ve yaşam becerilerinin teşviki, yetişkin okur yazarlığında %50 oranında
artış, 2005’e kadar cinsiyet bazlı katılım kotasını, 2015’e kadar cinsiyet eşitliğini sağlama ve eğitimin niteliğini artırma.
21 Mayıs 2015’te gerçekleşen Dünya Eğitim Forumu 2015’te 120 bakan, başkan ve 160
ülkeden hükümet delegasyonu üyesi ile Hindistan dahil geliştirme ortakları Incheon
Deklarasyonu’nu benimsedi. Incheon Deklarasyonu, 1990’da Jomtien’de başlatılan ve
2000’de Dakar’da yinelenen dünya çapında Herkes için Eğitim (EFA) hareketinin vizyonunu yeniden doğrulamaktadır. Ülkeler ve küresel eğitim toplulukları bütünlüklü,
iddialı, istekli ve kimseyi arkada bırakmayan, güncellenmiş tek bir eğitim gündemi belirlemiştir. “Herkes için kapsayıcı ve eşit nitelikte eğitim temin etmeyi ve yaşam boyu
eğitim fırsatlarını teşvik etmeyi” amaçlayan bu yeni eğitim gündemi ‘Eğitim 2030’,
Sürdürülebilir Kalkınma Hedei 4 (SGD 4) ve ilgili hedelere tümüyle dahil edilmiştir.
Deklarasyon, eğitim topluluğunun Eğitim 2030 gündemini hayata geçirecek kolektif taahhüdünü temsil eder. Eğitim ilkelerinin kamusal mal, temel bir insan hakkı ve diğer
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hakların hayata geçirilmesinin teminatı olduğunu onaylar, cesur ve yenilikçi eylemlere
ilham verir.
25 Eylül 2015’te New York’ta, Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi 70. Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’nda resmi olarak kabul edildi. Yeni gündemin özünde, Milenyum
Kalkınma Hedeleri’nin halei SDG 4 eğitim planlarını da içeren, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedei yer almaktadır. Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi (FFA), Eğitim 2030’un uygulanmasına yönelik genel bir yönlendirici çerçeve olarak hizmet eder ve global bağlılığın
küresel, bölgesel, ulusal düzeyde nasıl pratiğe döküleceğinin ana hatlarını çizer. SGD 4
çerçevesi ve hedeleri kapsamında eğitim vizyonu ile arzularını gerçekleştirmeleri için
tüm ülkeleri desteklemeyi amaçlar. Herkes için eşit eğitim fırsatları temin etmek üzere
Eğitim 2030’un uygulanması, koordinasyonu, inansmanı ve denetimi için yöntemler
öne sürer.
Dünyanın yeni sosyo-ekonomik gerçekliğinde, İHEB’nin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bildirge, eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu garanti etmek için yeni stratejileri ve yeni devlet politikalarını harekete geçirmelidir.
Eğitimin niteliği, eğitim hakkının temel bir unsuru haline gelmelidir. İHEB tek başına
eğitimi bir insan hakkı olarak görmek yerine, ‘nitelikli eğitimi’ insan hakkı olarak tanımalıdır. Bunu başarmak için öğretmenlerin niteliği önem taşır ve bu nitelik doğrudan
öğretmenlerin çalışma şartlarıyla bağlantılıdır.
İHEB’de belirtildiği gibi , “çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve
babanın hakkıdır (Paragraf 3, Madde 26).” Aynı zamanda, küreselleşme çağında devlet
ebeveyn ve toplulukların çocuklarının eğitimine ilişkin söz söyleyebilme hakkına sahip
olduğunu da garanti etmelidir.
İnsan haklarının teminatında ve çocuklara insani değerlerin aşılanmasında devletin
rolünü özel sektör üstlenemez. Özel bir şirketten farklı olarak, demokratik bir devlet
doğası gereği temsilcidir ve tüketicilere değil, yurttaşlara önem verir. Devletin bu rolü
eğitimin bir insan hakkı olarak beyanına yansıtılmalıdır.
Beceri gelişimi de eğitimin bir diğer önemli bileşenidir ve İHEB’nin 26. maddesinde yer
almalıdır.
Eğitim evrensel bir insan hakkı olduğundan, kapsayıcı eğitimin garanti edileceğine de
vurgu yapılmalıdır. İHEB özel ihtiyaçları olan çocukların da yer aldığı, toplumun marjinal kesimlerine özel dikkat gösterilmesi konusunda Devlete rehberlik etmelidir.
Temel eğitim hakkının koruma altına alınmasında yönetişim meselesi oldukça önemlidir. Okul eğitiminin idaresinde topluluğun rolü vurgulanmalıdır. Şeffaf ve katılımcı
bir yönetim sistemi, hesap sorulabilir bir eğitim sistemine de olanak sağlayacaktır. Bu
nedenle, adem-i merkeziyetçi ve demokratik bir eğitim sistemi İHBE’de hak ettiği yeri
almalıdır.
Özel sektörün rolü devletin çabalarını tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Özel sektör kaynakları ve imkanları, herkes için nitelikli eğitim hedeini gerçekleştirmek üzere hükümet tarafından denetim altında tutulmalıdır.
Sivil toplumun hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki rolü, çocuklar için ücretsiz
ve zorunlu eğitim hakkı savunusuna destek sunma şeklinde olageldi. Son zamanlarda,
sivil toplumun çoğu kesimi küresel çapta saldırıya maruz kalmaktadır ve rolü zayılatılmaya çalışılmaktadır. İHEB, eğitimin insan hakkı olarak savunusundaki rolünü vurgulayarak sivil toplumdan gelen çabaları teşvik etmelidir.
Belirtilen değişiklikler Sürdürülebilir Kalkınma Hedelerine (SDG) ulaşmaya yardımcı
olacak ve İHEB bu sayede, 21. yüzyılın değişen realitesine daha duyarlı hale gelecektir.
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Pedro Badía Alcalá
İspanya İşçi Komisyonları Eğitim Konfederasyonu
İletişim, Bilgi, Kültür ve Kurumsal İlişkiler Sekreteri

Begoña López Cuesta
FIDEAS Vakfı Sekreteri- İspanya

Farklılıkların ve Çatışmaların Aşılması Gereken
Görevleri Karşısında Eğitim Hakkı

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 telai edilmesi için politikalar gerçekleştirmek gereklidir. Ve orta vadede ulusal GSYH’nın %6’sının hedelenmesi gerekir.
Eğitim alanından konuşulduğunda devlet okulu ve kültürel farklılıkları geliştirmek, eğitimin bu kültürlerarası boyutunu, eğitim organizasyonun içerisine taşıyıp
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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 lokomotii ve sürdürülebilir bir gelişim için amaçların sonucu 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 hedei, 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 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, 2009 [1], (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 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, kolektiin cesaretinin kırılması ve mesleki bilgilerin zayılatılmasına 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 mesleklerinin 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,
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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 aktileştirmek 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.
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Rama Kant Rai
Hindistan Ulusal Eğitim Koalisyonu

Kumar Ratan
PoliTeknik Hindistan Temsilcisi

Hindistan’da Yeni Eğitim Politikaları ve
Eğitim Hakkı

Hindistan’daki koşullar; İlköğretim hakkı için anayasal taahhüt:
Dakar deklarasyonunun imzacısı olan Hindistan, 2002’de Anayasa’yı tadil ederek (Seksen Altıncı Değişiklik) ilköğretimi temel hak olarak tanımladı. 21A Maddesini içerecek
şekilde değiştirilerek yasaya şu ifade eklenmiştir:
“Devlet altı ila on dört yaş arası tüm çocuklara, devletin yasayla belirlediği şekilde, ücretsiz ve zorunlu eğitim sağlar.
Eğitim Hakkı Yasası’nın (Nisan 2010) icrası, öğretmenler sendikası da dahil geniş yelpazedeki sivil toplum örgütleri ve ağlarının kesintisiz halk seferberliğiyle mümkün olmuştur. Hindistan Anayasası artık, 6 ila 14 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz ve zorunlu eğitim sunmakta ve okul sistemine kayıtlı olmayan çocukları resmi eğitim sistemine dahil
etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle dezavantajlı gruplarda yer alan ve engelli çocukların
kapsanması için özel bir çaba gösterilmektedir. Yasa ayrıca öğretim ve eğitimin kalitesini artırmaya da odaklanmıştır. Öte yandan, bu önlemler kayda değer olduğu halde,
tartışmaya açık bir başka önlem de hayata geçirilmiştir; eğitim hizmetlerinin sunulmasında kamu-özel ortaklığına destek.
Okullaşma sisteminin ilerleyişi: Anayasal değişikliğin ve 2009 Eğitim Hakkı Yasası’nın
uygulanması halen yavaş ilerliyor ve çocukların tümü okula kayıtlı değil. DISE (Okul
Eğitimine İlişkin Bölge Bilgileri) verisi ilköğretimdeki ilerlemenin kuşkulu olduğunu
açığa çıkaran şaşırtıcı bir rapor ve okul kaydında, özü itibariyle yanlış bir şeyler olduğunu gözler önüne seriyor. ‘Çocuklara Ücretsiz ve Zorunlu Eğitim Hakkı Yasası’, bu ülkenin
çocukları için uzak bir hayal gibi görünüyor.
Okula Kayıtlı Olmayan Çocuk Sayısında Olağanüstü Oran!!!
2011 Census rakamlarına göre, Hindistan’da 6 ila 14 yaş arası 233.583.108 çocuk bulunuyor. Ancak, DISE 2012-13 Flash Statistics, sayfa 27’de yer alan 2011-2012 toplam okul
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kaydı rakamlarına bakıldığında (“buna resmi olarak tanınmamış okullar ve medreseler
dahil”) yalnızca 199.055.138 çocuğun okula gittiği görülüyor. Yani Eğitim Hakkı Yasası
kapsamındaki 34,5 milyonun üzerinde çocuk okula kayıtlı değil.
Devlet okullarında yok olan çocuk sayısı: DISE 2013-14 verisi, ne yazık ki, 2013-14 yılında ilköğretime kayıt oranının düştüğünü kanıtlamaktadır. 2012-13 eğitim-öğretim yılında ilkokulda okuyan (1. ila 5. sınıf) 134.784.272 çocuk sayısı, 2013-14’te 132.428.440’e
düşmüştür. Dolayısıyla daha birinci basamakta 2.355.832 çocuk kaybedilmiştir. Benzer
şekilde üst basamak ilköğretimde (6. ila 8. sınıf), 2012-13 eğitim yılında 64.926.077
çocuk mevcutken, 2013-14 yılında 66.471.219’a çıkmıştır. Bu durumda İlköğretimdeki
toplam çocuk sayısı 199.710.349’dan (2012-13) 198.899.659’a (2012-14) düşmüştür. Yani
2013-14 eğitim-öğretim yılında toplam çocuk sayısı 810.690 azalmıştır. (Oldukça kayda
değer bir rakam???)
Özel okullar; mantar gibi yayılan bir sektör:
Eğitim Hakkı Yasası altyapı, öğretmenler ve okul idaresi konusunda özel okulların izlemesi gereken belirli norm ve standartlar oluşturduğu halde, nadiren bunlara uyuluyor
ve özel okulların sayısı artıyor. Ayrıca devlet okulları boş öğretmen pozisyonları, kötü
yönetişim ve öğretmenlerin öğretim dışı aktivitelerde görevlendirilmeleri nedeniyle
ebeveynler için pek cazip görünmüyor. Bu da özel okul kayıtlarında kademeli bir artışla
sonuçlanmıştır. Aşağıda (tablo 5) gösterildiği gibi;

Resmi olarak tanınmayan okullar: DISE verisi (Flash Statistics 2013-14) resmi olarak tanınmayan okulların sayısını göstermektedir. (5) no’lu tabloda gösterildiği gibi, 2009 Eğitim Hakkı Yasası’nın resmi olarak tanınmayan okulları yasaklayan hükmüne rağmen,
bu okulların sayısı artmaktadır. Resmi olarak tanınmayan okullarla ilgili bir sorun da,
Eğitim Hakkı normlarına bağlı olacaklarına dair herhangi bir bildirimde bulunmamış
olmalarıdır. (Bkz. tablo 6)

Hindistan okul sistemini özelleştirme ve ticarileştirme felaketi
Eğitimin özelleştirilmesi hamlesinde, İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanlığı, Hindistan Hükümeti eğitimde özelleştirme sürecinin başlatılmasına ilişkin, “Kamu Özel Ortaklığı” adıyla bir konsept notu yayınladı. Hükümet evrensel bir ilköğretimin teminatı için,
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eğitimdeki bürokratik denetimlerin özel-kamu ortaklığıyla birlikte acilen profesyonel
düzenlemelere yerini bırakması gerektiğine ikna olmuş durumda. Ayrıca, yüksek ve
orta öğretimdeki rekabet de eşit derecede önemlidir.
Kamu Özel Ortaklığı hamlesi kapsamında, Hindistan Hükümeti özel sektörün eğitime
el atması konusundaki niyetini açığa vurdu. On ikinci Beş Yıllık Plan belgelerinde şöyle
belirtilmiştir: “On İkinci Beş Yıllık Plan’da, yayılma ve kalite iyileştirme hedeine ulaşmak için, özel sektörün daha anlamlı şekilde dahil olmasını sağlayacak tüm olanaklar
araştırılmalıdır.”
Bir dünya trendi olan eğitimin özelleştirilmesi, özel okulların artışı, kamu ve özel okullarda kurumsal iştiraklerin yükselmesi sürecinden Hindistan da nasibini almıştır. Doksanlara kadar, kamu okullaşmasının bazı biçimleri ya da hayır kuruluşları ve gönüllü
organizasyonlar tarafından idare edilen okullar bir normdu. Bugün ise Hindistan, Pearson gibi küresel şirketler, Bridge International Academies gibi uluslararası zincirler, Dell
ve Bill and Melinda Gates Foundation gibi şirket vakıları ile eğitim sektöründe özellikle
geniş ve keşfedilmemiş bir pazar niteliğinde olduğu düşünülen, düşük gelirli çalışan sınıfın oluşturduğu toplulukları hedef almış ticari girişimlere teşvik ve yatırımda bulunan uluslararası danışman ve risk sermayesi şirketleri için yükselen bir pazardır.
Hindistan’da kamusal eğitimde düşüş ve buna bağlı olarak özel eğitimdeki büyüme üç
ana faktör üzerinden izlenebilir. Öncelikle, yetersiz eğitim bütçesi talebi karşılayamamaktadır. Hindistan, yarısı 25 yaşın altında olan 1,2 milyarlık ülke nüfusuyla, dünyadaki en büyük genç popülasyonuna sahip ülkedir. Ancak eğitim bütçesi gayrı sai milli
hasılanın yüzde 3,8’i dolaylarında seyretmektedir (Hindistan Hükümeti, 2016). Dahası,
1968’de Hindistan devleti GSMH’nın yüzde altısını eğitime ayıracağını taahhüt etmiş
olsa da, bugün bu gerçekleştirilemeyen bir hedef haline gelmiştir (Tilak, 2009, 2006).
Kamusal eğitimin inansmanında siyasi irade eksikliği, eğitimde özel sektör “çözümünü” ve iştirakini meşrulaştırmaktadır.
İkincisi, Hindistan Devleti 1991’de sağlık ve eğitim gibi sosyal sektörleri dahil kamu sektörünün liberalleşmesi, yeniden düzenlenmesi ve özelleştirilmesi için geniş kapsamlı
reformlar başlatmıştır (Nayyar, 2008; Venkatnarayanan, 2015). Sonuç olarak eyalet hükümetleri, Andhra Pradesh’te ve her yerde, kamu okullarından ellerini çekerek, sektörü
küçültmüş ve kaliteyi olumsuz yönde etkilemiştir. Çalışmalar şunu göstermektedir; “hükümetlerin ilköğretime yeterli kaynak sağlamaya önem vermemesi, ilköğretim düzeyindeki okullarda özelleştirmelerin artmasını dolaylı olarak etkilemiştir” (Venkatnarayanan, 2015). Ayrıca bu reformlar, özellikle İngilizce dil eğitimine talebi yükselten bilgi
teknolojileri alanında, küresel ekonomi ve genişleyen hizmet sektörüyle entegrasyona
kapı aralamıştır. Devlet okullarında, özellikle ilkokul düzeyinde, öğrencilerin anadilinde eğitim verilmelidir.
Öte yandan, değişen arzular ve azalan kalite bağlamında, devlet okulları yeni ekonomide başarı için bir ayak bağı olarak görülmektedir (Lukose, 2009; Jeffrey vd., 2008; Faust
ve Nagar, 2001). Son yirmi yıldır gerçekleşen bu ekonomik, toplumsal ve siyasi dönüşümler ülkede (İngilizce eğitim veren) özel okulların çoğalmasına yol açmıştı. Evrensel
temel eğitimle ilgili normların yerine getirilmesi için insanların gösterdiği savunma ve
direnç, 2010’da Eğitim Hakkı Yasası’nın yayınlanmasına neden oldu. Öte yandan, Eğitim
Hakkı Yasası özel hizmet sağlayıcıların örneğin öğretmen niteliği, müfredat, öğrenciöğretmen oranı ve okul olanaklarıyla ilgili olarak kamu okulları için belirlenmiş standartlara uymasını şart koşsa da, eğitimde özel hükümlere izin vermektedir. Ülke çapında eğitimin özelleştirilmesi dalgasında, eşitsizlikler daha da büyümüştür. Farklı gelir
düzeyine sahip hane halklarına hitap eden çok sayıda farklı türde okul ortaya çıkmıştır.
Kaygılarımız:
Devletin sorumluluğunda olan ilköğretim, okulları kâr amacıyla işleten özel aktörlerin
eline geçmeye başladı. Zengin ve fakirlerin ödediği ücrete göre birden fazla eğitim kaEğitim Haklarının Genişletilmesi
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nalı yaratmanın, olanakların belirli bir toplumsal sınıfın elinde tekelleşmesine neden
olacağına inanıyoruz. Fırsat eşitliği vizyonu, Hindistan’ın da imzacı olduğu çok sayıda
uluslararası anlaşma tarafından evrensel bir hak olarak tanınmaktadır ve yetişkinler,
siyasetçiler ya da iş çevrelerinin haklarıyla sınırlanamaz.
Ne yapmalı.
1. Eğitim Hakkının uygulanmasına yönelik bir model oluştururken daha geniş kapsamda bir katılım sağlanmalıdır.
2. Anayasada yapılan 86. değişiklik kapsamında eyaletin yaş grubunu 0 ila 18’e çekmesine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır; bu nedenle eyaletler gerekirse bu yaş grubunu içermek için yeterli önlem almalıdır (eyaletlerin pek çoğunda gerekmektedir).
3. Saygın bir ücret karşılığında kalıcı öğretmen ihtiyacı mevcuttur, böylece çocuklara
doğru eğitim hizmeti sunmaya daha çok ilgi gösterebilirler.
4. Hükümet kolayca erişilebilir mesafede daha çok okul inşa etmelidir ve hükümetin
yerine getirmesi gereken görevlerin özel gruplarca üstlenmesine izin vermemelidir.
5. Yasanın çeşitli hükümlerine ilişkin insanlar arasında farkındalık yaratılmalıdır, bu
sayede insanlar yasanın doğru şekilde uygulanmasını sağlayabilirler.
6. Daha canlı ve fonksiyonel hale getirmek için okul idaresine mali yardım sağlanmalıdır.
7. Eyalet hükümetleri uygun yasal yetkiye sahip bir devlet eğitim komitesi kurmalıdır.
8. Her türden özelleştirme ve ticarileştirme durdurulmalıdır. Temel eğitimde ya da ilköğretim düzeyinde hiçbir türden Kamu Özel Ortaklığına izin verilmemelidir.
9. Yeni eğitim politikası SDG 4’ün taahhütleriyle uyumlu hale getirilmelidir.
10. Hükümet, bu alana özel sektörün girmesine izin vermek yerine, Eğitim Hakkının
uygulanması için yeterli fon yaratmak üzere eğitim vergisi gibi fon yaratan mekanizmalar kullanmalıdır.
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Roberto Franklin de Leão
Brezilya Ulusal Öğretmen Sendikaları Konfederasyonu (CNTE) Başkanı ve
International Education Global İkinci Başkanı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Bağlamında
Kamusal Eğitimin Karşılaştığı Zorluklar

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 70. yılına yaklaşırken, o, dünya çapındaki eğitim
hakkı mücadelesinde temel bir rol oynamaktadır. Öte yandan zaman içinde, bazı ülkelerdeki sosyo-ekonomik gerçeklik değişmiş ve yeni milenyum hedeleri 1948 deklarasyonunun ötesine geçmiştir.
21. yüzyılın realitesi, insanlık tarihinde açığa çıkan çelişkilerle başa çıkma yöntemlerini ve amaçları yenilemek için uluslararası kuruluşları ve devletin varlığını gerektirmektedir. Diğer bir ifadeyle, tarihi Evrensel Beyanname’nin güncellenmesi, şu anki tarihsel
bağlamda hakları genişletmek üzere yürütülen mücadelede önemli bir araç olabilir.
BM-İHEB’nin öne sürdüğü maddelere göre; herkes yaş, cinsiyet ve kökenden bağımsız
olarak ücretsiz ve herkesçe erişilebilen eğitim hakkına sahiptir. Fakat insanlara ne türden bir eğitim sunulması gerekmektedir? Mevcut eğitim çocuk ve ergenlerin, genç ve yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Böylesi bir soru bizi son derece önemli bir sorun
olan okula kaydolma oranı meselesinin de ötesine taşıyarak temel bir konuya ışık tutar:
sahip olduğumuz ve arzuladığımız eğitimin kalitesi.
Bu bakımdan değerlendirilirse, devlet herkes için yalnızca eğitimin değil, kaliteli eğitimin sağlandığını garanti etmelidir. Buna tek başına öğrenciler değil, öğretmen ve okul
personeli de dahildir. Barış, sosyal içerilme ve yurttaşların mutluluğunu amaçlayan bir
eğitim formülüne ilişkin tasarı ve projelerde; gündelik okul deneyimine sahip kimselerin ihtiyaç, öneri, ikir ve eleştirileri yer almazsa izlenebilecek bir rota olamaz.
Etnik, ırksal, cinsel meselelere ve cinsiyet konusuna büyük dikkat gösterilmelidir. Yalnızca erkek ve kadınlar için farklı olmayıp, kadınlar, siyahlar, melezler, romanlar, yerliler ve diğer etnik grup ve inançlardan insanların eğitime erişimini engelleyen eğitim
modellerinin benimsendiği ülkeler halen mevcuttur. Bu durum, koşulsuzca saygı duyulan insan hakları ve sosyo-kültürel örgütlenme haklarıyla birlikte tekil bireyler ve her
türden kişi dahil herkesin okula ve toplumsal yaşama içerilmesi ilkesiyle örtüşmemektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle örtüşmeyen bir diğer küresel gerçeklik de eğitimin bir meta olarak değerlendirilmesidir. Bu yaklaşım, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankası raporları gibi İHEB’nde belirtilen eğitim hakkı ilkesiyle çatışan, özel, ticari
çıkarlara fayda sağlayan sayısız uluslararası raporda görülebilir. Dolayısıyla, eğitimi bir
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hak olarak görmenin yanı sıra, İHEB eğitim konseptini kamusal, ücretsiz, demokratik ve
seküler perspektile güçlendirmek bir zorunluluktur.
0 ila 3 yaş arasındakilerin okul öncesi eğitime katılımını tedricen arttırmak ve Brezilya’da ilk öğretimini tamamlamayan yaklaşık 80 milyon kişinin içinde yer alma potansiyeli taşıyan genç/yetişkin işçilerin eğitimini yaygınlaştırmak amacıyla, Brezilya’da,
2009 yılında, 4 ila 17 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik zorunlu eğitimin kapsamını genişletmek için Federal Yasa’da değişiklik yapıldı.
Ancak ülkede demokrasiye karşı süre giden darbe de, neoliberal söylem altında ideolojik ve bütçesel saldırılardan muzdarip kamu politikalarıyla eğitimde gittikçe belirsiz dönemlere işaret ediyor. “İdeolojisiz Okul” (Escola sem Partido) ilkesini uygulamayı (tam
anlamıyla eğitimde konuşma özgürlüğünü kısıtlayan bir kural) ve kamusal harcamaları
sınırlamayı amaçlayan projeler aynı şekilde okulları eylemsiz görme eğilimindedirler.
Bunların esasen amaçladıkları sosyal, politik, iktisadi, kültürel ve cinsiyet odaklı tasarlanmış (yalnızca okul müfredatını değil, insanlığa ilişkin sorunları da etralıca tartışan
kapsamlı bir düşünme mekanı olan) kamusal eğitimin sonunu getirmektir. Okuldan
kaçma, ırkçı önyargılar, cinsiyetçi şiddet ya da ekonomik eşitsizliği tartışmaya istekleri
yoktur. Ve bu da güçlü, demokratik bir okul inşasına katkıda bulunmaz.
Okul müfredatını oluştururken ve okul idarecilerini seçerken yerel topluluğun kapsamlı
katılımıyla birlikte okulların demokratikleştirilmesi, eğitimin kalitesine belirgin katkı
sunan temel bir meseledir. Brezilya Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü araştırma, yerel toplulukların idari ve pedagojik kararlara katılımına öncelik veren, uzmanların eğitimdeki
rolünü gözlemleyen okulların ulusal okul değerlendirme kriterlerinden biri olan Temel
Eğitim Gelişme Endeksi’nde daha yüksek değerlendirme puanlarına ulaştığını göstermektedir.
Ayrıca atlanmaması gereken bir başka konu da eğitim hakkının sağlık hakkı, yeterli beslenme, iş, onur, tolerans ve çeşitliliği gerektirdiğidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi insan doğasına ilişkin bütünsel bir tutum benimser; bizler özgür varlıklarız, ortak
karar alma becerisine sahibiz ve herkesin refahına katkıda bulunabiliriz. Arzuladığımız
eğitim de bundan farklı olamaz. Kaliteli eğitim, bir hak olmanın ötesinde inşa etmemiz
gereken bir görevdir.
Son olarak, eğitim söz konusu olduğunda öğretmen, pedagojik destek ekibi ve okul idaresi çalışanları gibi eğitim uzmanlarını da göz önünde bulundurmamız gerekir. Eğitime
evrensel erişimi yaygınlaştırma ve eğitim kalitesini iyileştirme hedei bu uzmanlara değer verme teminatını da kapsar.
Değerli derken, temel bir sorun olsa da yalnızca maaşlardan bahsetmiyoruz (OECD’nin
araştırdığı pek çok ülkede ortalama öğretmen maaşı aynı eğitime sahip diğer uzman
maaşlarından oldukça düşük, Brezilya’da bu fark yaklaşık %50 oranında). Fakat, erken
dönemden itibaren başlayan ve sürdürülen eğitici eğitimi, eğitimin demokratik idaresi,
okulların ve öğrencilerin iziksel/pedagojik ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli öğrenci başına yatırım miktarı gibi meselelerin İHEB’ne dahil edilmesi ve devletlerin bunu uygulaması önem teşkil etmektedir. Ülkelerin bu milenyumun ihtiyaçlarını karşılaması, farklı
sosyo-kültürel, etnik gruplara ve ırklara yönelik okulları kuşatan sayısız eşitsizlikle mücadelesi ve eğitime bir meta gibi davranılmasının önüne geçebilmesi için eğitimin böyle
kapsamlı ve sistemli kavranması önemlidir.
İHEB’nin yukarıda öne sürülen ve ekleme yapılabilecek hususlar doğrultusunda revize
edilmesinin herkes için kamusal, ücretsiz, demokratik, seküler ve kaliteli eğitim mücadelesini yaymada temel rol oynadığına inanıyoruz. Eğitim ile insan hakları simbiyotik
bir ilişkiye sahiptir, ulusların gelişmesi ve insanların kendileri ile sosyal gruplarını gerçekleştirmesi için vazgeçilmezdir. Bu nedenle bu revizyon tüm dünyada toplumsal kazanımların artmasına imkan verecektir.
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Prof. Dr. Michael Winkler
Proje Yönetimi
“Eğitim Haklarının Genişletilmesi - 2018”

Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi’nin
Tanıtımı

Sesimiz biraz törensel olabilir ve olmalı da: Size bugün burada, gerçekleştirdiğimiz ilk
toplantıyla resmi olarak hayata geçirdiğimiz projemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyorum – ve şöyle bir baktığımda görüyorum: Aslında ortak bir diyaloğun yarattığı iyi bir
atmosferde oldukça başarılı bir başlangıç bu.
Projemiz “Eğitim Haklarının Genişletilmesi – 2018” başlığını taşıyor; Görev ve hedei
varolan eğitim hakkının en azından ayrıntılandırmasına devam edilmesi, bu hedef için
yeni boyutlar saptanması ve bu boyutların belgelenmesi ve sonuçta yetkili mercilerin
böylesi bir genişlemeyi kabul etmeye yönlendirilmesidir.
Evet, biraz megaloman ve cüretkârız: Zira biz Birleşmiş Milletleri bir şekilde böylesi bir
genişletmeyi gözden geçirmeye yönlendirmek istiyoruz. Bu farklı yollar izleyebilir, yürürlükteki insan haklarını açıklayan ve yorumlayan tarzda olabilir, bir anlaşmayla, belki de gerçekten de söz konusu bölümün değiştirilmesiyle. Bu A planıdır.
Peki ya B planı? B planı, eğitimin içeriksel olarak ve özü gereği gerçekten de salt temel
bir konu olmakla kalmadığı, insanlığın birebir görevi ve sorumluluğu olduğunu kavramaları için bilinç düzeyini arttırmak üzere, birlikte olabildiğince çok insanın eğitim
hakkını ve onun genişletilmesini tartışmasını sağlamaktır.
A ve B planlarını birleştiren amaçlardan biri ve belki de en belirleyici olanı şudur: Tartışmak, gerek insan haklarının gerekse de ve özellikle eğitim hakkının, human rigt to
education, belirleyici önemi hakkında bir tartışma yürütmek. Bu gerekli mi? Evet, birçok da nedeni var: İnsan hakları alışıldık bir durum değildir, onlar, ne birçok devletin
anayasalarında yer aldığı gibi uzlaşımsal ve yazılı haklardır, ne de uygulama olarak alışıldıktır – ayrıca gerek devletin, siyasetin ve yönetimin faaliyetlerinde, gerekse de özellikle insani yaşamın, duyumsama, düşünme ve eylemin tüm düzlemlerinde uygulanmamaktadır. İnsan hakları sürekli ele alınmalı, tekrarlanmalı ve hatta onların düşünsel
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düzeyde ve uygulamada alıştırması yapılmalıdır; yaşam koşulları ve özellikle uğradıkları değişim açısından tartışılmalıdırlar. İnsan hakları gündemde kalmalı, onlar düşünce
dünyamızın ve konuşmalarımızın bir parçası olmalı; insan hakları dinamik ve uygulamalı varlığıyla hazır bulunmalı.
Çünkü insan hakları için en büyük tehlike, onların alışıldık olduklarının düşünülmesi
ve böylece unutulmaya başlanması olsa gerek – özellikle de ve ayrıca insan haklarının
her an siyasi kurumlar, hukuk gözlemcileri ve yönetim tarafından korunduğu görüşünün egemen olduğu toplum ve devletlerde bu tehlike mevcuttur. Hayır: İnsan hakları hiç
de garanti altında değil, güç dengeleri tehdit ediliyor göründüğünde siyasi çatışmalar
insan haklarının hemen hiçe sayılmasına yol açabilir – belki de tarihsel olarak daha
önce hiç karşılaşılmamış bir durumun tanıdık olanı altüst etmesi nedeniyle bu olabilir.
İnsan hakları – nitekim hepimiz tarafından – sürekli ele alınmalı, tekrarlanmalı ve
hatta onların düşünsel düzeyde ve uygulamada alıştırması yapılmalıdır.
İnsan haklarının, tüm insan haklarının karşı karşıya kaldığı ikinci ve daha az zararlı olmayan tehlike, hangi nedenle olursa olsun, insanların, büyük grupların ve hatta
toplumların başka insanları kategorilere ayırmaya, dışlamaya başladıkları yerde ve
bunu yaptıkları anda ortaya çıkar, ve dahası: Şiddeti ve soğukluğu içeren bir ses tonu
yayılmaya başladığında, ahlaki körlük olarak adlandırılan olgu türediğinde söz konusu tehlike ortaya çıkar. Nitekim böyle bir gelişmenin olduğuna ilişkin dünya genelinde
çok açık ipuçları var: Sosyal medyada nefret söylemleri yayılıyor, neredeyse tüm Avrupa
toplumlarında, buradakiler arasında, biz ve onlar şeklinde ayrım yapan, yabancı deyip
insanlara sınır getiren, onları insanın temel yazgısından mahrum bırakan gruplar güç
kazanıyor. Tanışmak ve ortak yönleri keşfetmek için en küçük zahmete dahi girmeden
kararlar veriliyor. Aslında ortak yönler, sözde dikkatimizi çeken ya da aklımıza gelen
tüm farklılıklardan çok daha fazladır – özellikle de eğitimin konu olduğu alanlarda. Her
halükârda araştırmacılık “othering” eğilimlerinden söz etmektedir, insanları ötekiler,
yabancılar olarak reddetme ve dışlama eğilimleri. Böylesi eğilimlerin günümüzde ne
denli güçlü olduğunu, uzun süredir toplumların içinde yaşayan insanların bunlardan ne
kadar çok etkilendiklerinden anlamak mümkün.
Ve üçüncü bir tehlike daha var: İnsanların, insan haklarını korumaktan sorumlu mercilerin varolduğunu düşünmelerinde görülebilen bir tehlikedir bu: Bu işe siyasetçiler baksın! Bu konudan mahkemeler sorumlu! Ve son zamanlarda şu söyleniyor: Sosyal hizmet
bu işi üstlensin, zira o şu an kendini insan haklarının mesleği olarak öne çıkarıyor! Buna
uğraş vermekten uzaklaşmak denebilir ve bu salt bir düşünceye sahip olmamakla ilgili
değil, bazen de yurttaşlarından sürekli sorumluluk almalarını talep eden toplumlarda
yayılan bir yorgunlukla da bağlantılıdır; günümüz çağdaş toplumlarının, bir taraftan
bireyselleşme, diğer taraftan sistemlerini uzmanlaştırma şeklindeki iki gelişme noktasının insan haklarına olağanüstü tehlikeli bir etkisi olduğu dışlanamaz. Burada bireyler
olarak bunların tümü için sorumluluk taşıyoruz – ve uzmanlara güvenemeyiz.
Hayır, hiç de güvenemeyiz: Aslında insan haklarıyla ilgilenmenin üzerlerine yıkılabileceği, ardından da kendilerine atıfta bulunulabilecek uzmanlar yok. Adeta şunu söyler
gibi: Onlar bu işi zaten çözerler. Mutlaka uzmanlar da vardır – ve belki de onlar projemizin boşuna olduğunu söyleyeceklerdir. Ancak bu hiç kimseyi sorumluluktan muaf tutmaz. Hepimiz, aramızdan her biri insan hakları konusuyla, bu hakların talepleriyle, bir
yaşam pratiğiyle ilgilenmek zorunda. Uzman olan biziz – biz sorumluyuz. Elbette özellikle gönül verdiğimiz alanlardan da – yani eğitim, öğretim ve dersten de sorumluyuz.
Bu nedenle projemiz için geniş bir birliğe, tüm ülkelerde ve toplumlarda tartışmaya katılmak isteyenlere ihtiyacımız var. Yani dünya genelinde sivil toplum örgütlerine, eğitim
ve öğretmen sendikalarına, okul ve yüksekokul öğrencilerinin kurduğu dernek ve federasyonlara, elbette üniversitelere, yetkili bakanlıklara – nihayet ve aslında: Eğitim ile
ilgili çalışma alanlarında bulunan her kişiye, teoride ve pratikte, ya da eğitim hakkında
düşünen, pedagojik açıdan etken olan her insana. Herkes böylesi bir genişletmenin nasıl
olabileceği ya da olması gerektiği hakkında ikirler üretmeli – ve çekinceleri olanların
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tamamını da davet ediyoruz. Konu hiç de kesin değil – belki de önce Birleşmiş Milletler
tarafından belirlenen insan haklarının her yerde hayata geçirilmesi için çalışmak gerekebilir.
Proje iki yılı kapsıyor, bu sempozyumla başladı ve 2018’e kadar sürecek. Gelecek yıl
için en az bir toplantı öngörüyoruz – ve mutlaka bununla da sınırlı kalmayacak, çünkü sonuçta herkes düşünce ve uyarımları, öneri ve itirazları toplamaya davetli. Proje
organize edilecek – aslında tüm katılımcıların kendisi tarafından. Bunun elbette grass
roots (taban hareketi) ile bir ilgisi var. Ancak buna biraz esnek iki komitenin destek olması öngörülüyor, zira bunlar bir koordinasyon merkezi ve bir de bilim kuruludur. Her
ikisinin de görevi olası düşünceleri toplamak, onları değerlendirmemek, ama düşünsel
olarak çevirisini yapmak ve sunulmaya hazır bir tasarıya dönüştürecek şekilde birbirine bağlamaktır.
Gelecek yılın ilkyazında bu toplantıdan bir kitap çıkacak, ilk kataloğu, tartışmaya ilişkin ilk katkıları, belki de kamuoyunun ve siyasetin ilk tepkilerini içeren bir yayın. Ve
belki de projenin ikinci yılında katılımcılar arasında ortak bir öneri kataloğu oluşturmak için bir oylama yapılabilir – muhtemelen ulusal, siyasi komitelerde, ardından da
daha üst mercide.
Elbette böylesi süreçlerin iki yıl içerisinde tamamlanamayacağını biliyorum, hepimiz
biliyoruz. BM’de varılan anlaşmaları biraz da olsa izlemiş olan biri on yılları hesaba katmak zorundadır – zira hiç de kolay olmayan zamanlardayız, iletişim dediğimiz şey her
ne kadar eşzamanlı yürüyor olsa da. Belki de iletişim bu işi zorlaştırıyor da olabilir. Ama
tekrarlayacak olursak, biraz amiyane bir dille: Hedein değil, hedefe giden yolun amaç
olması olasıdır. Yine de bu bizi yola çıkmaktan, bu yolda yürümekten alıkoymamalı.
Ne de olsa belirlenen hedefe her şeye rağmen varılabileceğini hiç kimse önsel olarak
dışlayamaz.
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Alexandra A. Ftouli ve Vicky Tsefala
SYRİZA Gençlik Kolu - Yunanistan

Herkes için Eğitim!

Yunanistan’da kamusal eğitim sistemi yaşadığımız ekonomik kriz nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğruyor. Ancak kriz paravanası altında, eğitim alanında ve garanti edilen
bilgiye ilişkin iki karşıt siyasi tasarı ve seçeneğin ideolojik çatışması gizlenmiştir. Bir
tarafta eğitimi ayrıcalık olarak kavrayan, dolayısıyla da sadece birkaç seçilmiş için hazır bulundurulacak bir eğitim sistemini tasarlamak isteyenler, diğer tarafta eğitimi tüm
yurttaşların hakkı olarak kabul eden ve toplumun giderek artan bir kesiminin erişebildiği bir eğitim sistemi tasarlayanların planı. Bizim için şu kesindir: Eğitim herkesin
hakkıdır ve biz bugün onun yapılarını düzeltmek için mücadele ediyoruz.
Yunanistan’da anayasanın 16. maddesine göre eğitim tüm yurttaşlar için kamusal ve
ücretsiz bir değerdir. Ancak gerçekler çok farklıdır, çünkü yurttaşlar pahalı bir kamusal eğitim ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Ortaokul söz konusu olduğunda kamuya ait
okullarda hem mezuniyet hem de altyapı aşağı düzeye çekiliyor. Biz SYRIZA Gençlik
Kolu olarak tüm çocuklar için gerekli bilgi ve gerekli beceri aktarımının garanti altına
alındığı kapsamlı bir kamu okulunu hedeliyoruz. Her ders yardımı ek destek kapsamında öğretmenler tarafından kamu okullarında verilmelidir. Engelli ya da okulda zorluk
çeken öğrenciler söz konusu olduğunda, onlar, gerçek anlamda diğer çocuklar gibi aynı
eğitim fırsatlarına sahip olabilmek için, engelli okullarında normal öğrenciler gibi desteklenmelidir. Özünde duruş noktamız eğitimde alt katman üyesi öğrencileri dışlayan
tüm sınıfsal sınırlandırmaların kaldırılmak zorunda olduğudur. Talep ettiğimiz ortaokul modeli nitelikli eğitime erişimde eşitliği öngörüyor. Salt zenginlere “iyi” eğitimi öngören, eğitime zor erişen alt sosyal katmanlara yalnızca bir iş öğreten modelden farklı
olarak, sınıf ve diğer başka sınırlandırmalardan arındırılmış bir eğitim istiyoruz. “Azınlığın” mükemmelliğini desteklemek yerine, çoğunluğun “mükemmelliğini” ve herkesin
topluma yararlı olmasını istiyoruz.
Yükseköğrenime gelince, alınacak önlemlerin iki noktayı öne çıkarması gerektiğini
düşünüyoruz: Yüksekokulların kamusal ve demokratik karakterinin desteklenmesi ve
edinilen bilginin sosyal amaca uygunluğu. Üniversiteler son yıllarda sosyal ve siyasal
rollerini unuttu. Kanımızca kamu denetimi ve devlet inansmanı olmaksızın siyasi ve
sosyal bir rol de olamaz. Dolayısıyla tüm özel şirketlerin üniversitelerden çıkarılmasını,
üniversitelerin gereksinimi, ama aynı zamanda öğrencilerin bakımı için kamu inansmanının arttırılmasını, altyapının öğrencilerin lehine kullanılmasını (örneğin, üniversite matbaaları, kültürel dernekler vs.), yüksek lisansta alınan öğrenci harçlarının
kaldırılmasını, ortak yönetimi, tüm denetleme organlarının feshedilmesini ve okul dışı
Eğitim Haklarının Genişletilmesi
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faktörlerin nüfuz etme girişimlerinin engellenmesini talep ediyoruz. Ek olarak sosyal
ihtiyaca hizmet eden bilgi talep ediyoruz. Aynı zamanda üretimsel ve sosyal yeniden
inşa için değerlendirilebilecek bilgi ve bu yöne hareket eden araştırmacılık istiyoruz.
İçinde bulunduğumuz durumun bir sonucu örneğin genç biliminsanlarının daha iyi
akademik olanak arayışları nedeniyle göç etmeleridir. Görevimiz üniversitelerin bilgi
üretim özelliklerini yeniden oluşturmaktır. Üretim ve ekonomi için yaratıcı öneri ve çözümleriyle üniversiteler birer kurum olarak sosyal dönüşüme katkı sunmalıdır.
Yükseköğrenimden söz etmişken, genel yükseköğrenim ve araştırmacılığa yönelik temel taleplerimizi unutmamalıyız. Bu, üniversite ve teknik yüksekokullar arasındaki
ayrımın kaldırılması demektir ve akademik sözleşmenin, üniversite bölümlerinin vs.
bilimsel ve teknik bazda ayrılmasını değil, bilimsel alan temelinde yeniden şekillendirilmesini ifade eder. Öte yandan araştırma enstitüleri ile üniversiteler arasında işbirliğine gidilmesi talebinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırmaların sonuçları,
okul dışı kurumların, örneğin özel girişimlerin onları kendi çıkarları yönünde kullanmamaları için kamuoyuna açılmalı ve böylece toplumun yararına sunulmalıdır.
Son olarak dini azınlıklar, Romanlar ve sığınmacılar (geçen yıl) konusuna gelecek olursak, onların eşit düzeyde bir eğitime erişmeleri Yunanistan için geçmişte olduğundan
çok daha önemli. Dolayısıyla bu çocuklar için, onları Yunan toplumuna entegre edecek
ve böylece eşit yurttaşlar olmalarını sağlayacak gerekli bilgiyi aktarmaktan sorumlu
sınılar oluşturulması önemlidir. Ek olarak bu çocuklara kendi anadillerini ve kültürel
artalanlarını öğrenmeleri için olanaklar da tanınmalıdır. Bu yönde atılan ilk adım, sığınmacı çocuklarının ilk ve ortaokullara alınması olmuştur.
Biz bu uygulamanın, sığınmacı kampları, azınlıklar ya da sosyal ayrımcılığa uğrayan
insanların olduğu ülkenin her yerinde devreye girmesi için mücadele ediyoruz.
SYRİZA Gençlik Kolu, PoliTeknik Gazetesi’nin başlattığı çalışmayı ve dünya genelinde
eğitim hakkının genişletilmesi için açtığı diyaloğu destekliyor. Bizler açısından Yunanistan’da eğitim hakkı için verilen mücadele, bütçe denetimi ve memorandumun ötesinde bugün kazanılması gereken bir mücadeledir. Bu, özünde ideolojik bir mücadeledir,
bu bizim kuşağın mücadelesidir.
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Ram Pal Singh*
Tüm Hindistan İlkokul Öğretmenleri Sendikası Başkanı

Hindistan’da Nitelikli Eğitim – İhtiyaçlar

Zaman içerisinde, eğitim alanında niceliksel bir genişleme yaşanmış, ülkedeki ilkokul
ve ortaokul sayısı katlanarak artmıştır. Az sayıdaki oldukça uzak ve erişilmesi zor bölge
haricinde, her çocuğun evinin bir km çapında bir ilkokul, üç km çapında ise bir ortaokul
bulunmaktadır. Böylece, eğitime erişim ciddi oranda artmıştır. Bunun sonucunda ise, 1.
sınıfa net kayıt oranı yüzde 90’a ulaşmıştır. 1. sınıfa başlayanların yüzde sekseni ilköğretimini tamamlarken, kalan %20’si onu yarıda bırakmaktadır. İlköğretimini tamamlayanlardan bazıları da zorunlu bilgi ve becerileri güçlükle edinmektedir.
UNESCO Küresel İzleme Raporu 2012-13, Hindistan’da, yoksul hanelerden gelen çocukların %90’ının, dört yıl öğretim gördükten sonra bile okuma yazma bilmediğini vurgulamaktadır. Ve bu durum, beş ila altı yıllık öğretime rağmen, yoksul ailelerden gelen
çocukların yaklaşık %30’u için de geçerlidir. Rapor ayrıca, erişimin artışında büyük
ilerlemeye rağmen çoğu EFA (Herkes için Eğitim) hedeine 2015 itibariyle muhtemelen
ulaşılamadığının altını çizmektedir.
Nitelikli Eğitim Nedir?
Nitelikli eğitimi tanımlamak zordur, değişime açıktır. Dahası, niteliğin anlamı farklı
bağlamlara göre ve zaman içerisinde değişmektedir. O halde, nitelikli eğitimin göstergeleri nelerdir sorusu gündeme gelmektedir. Eğitim Planlaması ve Yönetimi Ulusal Üniversitesi (National University of Educational Planning and Administration) bir Eğitim
Gelişme Endeksi tasarlamıştır. Buna göre nitelikli eğitimin 21 göstergesi bulunur. Bunlardan beşi erişimle, dördü altyapı olanaklarıyla, beşi öğretmenlerle ve kalan dokuzu da
eğitim çıktılarıyla ilgilidir. Eğitim uzmanlarının çoğu eğitim programlarının niteliğini
en iyi yansıtan göstergenin, öğrencilerin öğrenme başarısı olduğunu ifade etmektedir.
Tanınmış bir bilim insanı, eğitimde bireyin kişiliği şekillendiğinden, eğitimin niteliğinin ürettiği insan türüyle belirlenmesi gerektiğini söylemiştir.
Ülkede özel okulların artan varlığı, nitelik konseptini de etkilemiştir. Şu anda, niteliği
ortaya koyan ana gösterge öğrencinin merkezi sınavlardaki başarısıdır. Sınavlardaki
performans ebeveynler için en kritik gösterge haline gelmiştir. Bunun en belirgin nedeni, mühendislik, tıp fakültesi, vb. gibi yükseköğretim kurumlarına kabulün bu sınavlara
bağlı olmasıdır. Günümüzün rekabetçi Hindistan toplumunda, genel mükemmellikten
ziyade mükemmellik ikri baskın hale gelmiştir. Neticede, aynı şekilde devlet okullarının değerlendirilmesinde de, öğrencilerin öğrenme başarısı tek gösterge haline gelmiştir. Gelenekselcilikten sanayiciliğe geçişle, başarı değerlendirmesi diğer kriterlerin
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Öte yandan tüm dünyada, eğitimin amacı insani gelişmedir. Yani, eğitim zorunlu bilgi
ve becerileri kazanmanın yanı sıra, Hindistan toplumunda el üstünde tutulan insani ve
toplumsal değerleri özümseyen bireyi biçimlendirmelidir. Fakat günümüzde, eğitimin
bu amacının peşinden gidilmemektedir.
Nitelikli Eğitime Katkıda Bulunan Faktörler

Devlet okullarında kolaylaştırıcı öğrenme ortamı, etkili bir öğretimin olabilmesi için
son derece gereklidir. Devlet okullarının, özellikle ilk ve ortaokulların şu anda, yetersiz
altyapı, öğretmen işgücü eksikliği, elektrik bağlantısının olmayışı vb. dertlerden muzdarip olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Dalit yerleşim bölgelerindeki okullar, daha güvencesiz gruplara yönelik olanaklar açısından çok daha yetersizdir. Dahası, eşitlik yoktur. Grup ne kadar zayıfsa, eğitimi o kadar kolay gözden çıkarılmaktadır. Günümüzdeki
sistem, ne yazık ki, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak yerine, zengin ailelerin çocukları ile
toplumun dezavantajlı gruplarından gelen çocuklar arasındaki eğitim uçurumunu daha
da artırmaktadır.
Nitelikli Öğretmenler

Nitelikli eğitime katkıda bulunan en önemli ikinci faktör nitelikli öğretmenlerdir. Günümüzde, eğitim fakültelerinde, özellikle özel sektörde hem ilkokul hem de ortaokul
düzeyinde öğretmenlik eğitimi alan öğretmenler yeterli donanıma sahip değildir. Ayrıca, sistemde yarım milyondan fazla yardımcı öğretmen (para-teacher) bulunmaktadır.
Bunların %50’den fazlası profesyonel eğitim almamıştır. Bu durum, ülkede eğitimin niteliğini erozyona uğratmaktadır.
Hizmet öncesi ve Hizmet içi Öğretmen Eğitim Müfredatı

Hizmet öncesi eğitim müfredatı, öğrencileri 21. yüzyıla hazırlayan öğretmenleri buna
hazırlamaya neredeyse hiç uygun değildir. Öğrencilerinin, 21. yüzyıl yurttaşı için oldukça önemli, gerekli düşünme becerilerini geliştirebilmeleri için, öğretmenlere hiçbir eğitim sunulmamaktadır. Benzer şekilde, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi ihtiyaç temelli değildir. Farklı düzeylerde ve farklı bağlamlarda (kırsal bölgelerde, köylerde ve çok
uzak bölgelerde) eğitim veren öğretmenlerin ihtiyaçlarını değerlendirecek bir ampirik
çalışma nadiren yürütülmektedir. Öğrencilerin ve toplumun güncel ihtiyaçlarına uyacak hale gelmesi için, her iki müfredatın da yenilenmesi gerekmektedir.
Farklı Düzeylerde Okul Müfredatları

Eğitimle İlgili Araştırma ve Eğitim Ulusal Konseyi (NCERT) 2005 yılında ulusal bir müfredat çerçevesi geliştirdi. Fakat, zaman içerisinde, hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimlerde bilgi patlaması yaşandı. Öğrencileri 21. yüzyıla uygun şekilde hazırlamak için,
bu müfredatın da yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, eğitim hedelerinde paradigma kayması olmalıdır. İçeriği öğreterek bunu test etmek yerine, çocukların düşünme
becerilerini geliştirmeye odaklanmak gerekir.
Bu, üç öğretmen sendikasının (AIPTF, AIFTO ve AISTF) ortak forum platformudur. Altyapı, öğretmen işgücü ve hizmet öncesi/hizmet içi öğretmen eğitimini güçlendirmek için
hükümete baskı yaparak eğitimin niteliğini iyileştirmek üzere, her birimiz yorulmak
nedir bilmeyen bir çaba göstermeliyiz. Ayrıca, üyelerimizi meslek etiği kurallarına bağlı
kalmaya, öğrencilerine fedakarlıkla ve bağlılıkla eğitim vermeye teşvik etmeliyiz. Öğretmenlik kafa ve yürek isteyen bir meslektir. Bu nedenle öğretmenler öğretme ve öğrenme süreçlerinde her ikisini de kullanmalıdır.
* Başkan, Tüm Hindistan İlkokul Öğretmenleri Sendikası

Yürütme Kurulu Üyesi, Eğitim Enternasyonali
Yürütme Kurulu Üyesi, Eğitim Enternasyonali Asya Pasiik Bölgesi
Genel Sekreter, Ulusal Eğitim Koalisyonu
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Gareth Young
Öğretmenler Sendikası (NASUWT) – Birleşik Krallık

BM İnsan Hakları Bildirgesi’nde
Eğitim Haklarının Genişletilmesine
İlişkin Düşünceler ve Öneriler

NASUWT 2013’te, kamusal hizmet değerleri ve değerler sistemi temelinde bir eğitim ve
okul vizyonunu dile getiren Dünya Standartlarında Okulları Kalıcı Hale Getirmek
(Maintaining World Class Schools1) adlı çığır açıcı bir raporu onaylayarak benimsemiştir.
Raporda, gelecek hükümetlerin, ekonomi ve toplumumuzun uzun vadeli refahını sağlamak üzere kamusal eğitimi planlarının merkezine koyma taahhütlerinin önemi tartışılmakta ve desteklenmektedir. Rapor özü itibariyle eğitimin, toplum ve ekonominin
temel dayanağı ve yanı sıra temel bir insan hakkı olduğunu belirtir. Eğitim, hiçbir toplumun bu olmaksızın gelişip ilerleyemeyeceği kamusal bir üründür.
NASUWT Raporu’nun kilit kaynakları, eğitimle ilgili önemli uluslararası girişimler ve
düzenlemeler kapsamında oluşturulan ilkeler olmuştur. Özellikle:
• 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi;
• 1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve
• 1989 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi.
Rapor, tüm hükümetleri ikircikli davranmaksızın bu uluslararası standartlara riayet etmeye çağırmıştır. Çünkü NASUWT eğitim sisteminin amacına ve eğitimin ulusal/uluslararası bağlamda nasıl sağlanması gerektiğine ilişkin bir kavrayış geliştirmede bunların
merkezi rol oynadığına inanmıştır ve inanmaya da devam etmektedir. Bu makale de bu
perspektile kaleme alınmıştır.
İnsan haklarına ilişkin ilk önemli uluslararası anlaşma olan ve özellikle eğitim ya da
çocuk haklarından ziyade genel insan haklarına odaklanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi beklendiği üzere eğitime ilişkin asgari temelleri belirtmektedir.
Öte yandan, tüm insanların kim olduklarından bağımsız olarak sahip olduğu hakları
tanımlayarak temelini attığı birincil rolü nedeniyle, belgenin önemi göz ardı edilemez.
Eğitimin ele alındığı ve İngilizce dilinde yalnızca 115 kelimeden oluşan 26. madde, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında olduğu gibi bugün de önemini koruyan temaları
özetler.
Eğitim Haklarının Genişletilmesi
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Bu madde öncelikle tüm insanların eğitim hakkına sahip olduğunu temel bir öncül olarak ortaya koyar.
Dolayısıyla, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi daha en baştan, eğitimin salt bir katkı
veya devletin verdiği bir ödül değil, hava ve su hakkı kadar gerçek ve devredilemez bir
hak olduğunu vurgular.
Dahası devletlerin sağladığı tüm eğitim ödeneklerinin vergiler karşılığında sunulduğu gerçeğine rağmen, 26. maddede (1) ailevi refah düzeyinin çocuğun eğitime erişim
olanaklarını etkilememesi gerektiği ilkesinin önemi vurgulanmış, ilköğretim ve temel
düzeydeki eğitimin bundan istifade eden herkese ücretsiz sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
Aynı maddenin 2. bendi, eğitimin temel felsefesine hayat vererek ve özellikle hoşgörü
ile barışı teşvik etmesi gerektiğini ve yardımların temelinde eşitlik ilkesinin olduğunu
vurgulayarak, eğitimin amacını ifade etmektedir.
Eğitimin sosyal durumu veya özgeçmişi ne olursa olsun herkesin erişimine açık olduğu
beyanı, bildirgenin tasarlandığı dönemdeki görüşe göre, kamusal hizmet tedarikinde
kilit unsurun evrenselliği sağlamak olduğunu ve erişilebilirliğin kritik bir husus olduğunu ortaya koymaktadır.
Kamusal eğitim hizmetinin evrensel bir hak olarak ifadesi, çoğu çocuğun, özellikle de
kız çocuklarının halen eğitime erişimden yoksun bırakıldığı bir bağlamda kritik önem
taşımaktadır. Mesajın basitliği, özellikle en üstün yanıdır.
Öte yandan bildirgenin amacı itibariyle temel bir çerçeve olduğu ve daha önce taşıdığı
geçerliliğinin modern dünya bağlamında artık söz konusu olmadığı da açıktır.
Bu yazının en başında belirtildiği gibi, bildirge bunun bir parçası olarak, diğer metinlerle bir arada değerlendirilebilir. Ancak temel bildirgenin dünyanın bugünkü durumunu
göz önünde bulunduracak şekilde güncellenmesi için güçlü bir zemin olduğuna ilişkin
güçlü bir argüman mevcuttur.
Sonuç olarak güncellenmiş bir bildirge herkesin ‘eğitim hakkına sahip olduğu’ ibaresiyle ne demek istendiğini daha da açıklığa kavuşturacak ve hoşgörü, anlayış, dostluk
dolayımındaki mevcut ifadelerden ziyade eşitliğin nasıl sağlanacağına ilişkin daha kayda değer bir ifade sunacaktır.
‘Teknik ve mesleki eğitimden herkes istifade edebilmelidir’ ve ‘Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır’ mevcut ifadeleriyle bağlantılı olarak,
bu özellikle önem taşımaktadır. Herkesin katılımını gerçekten mümkün kılacak bir
erişim sunmakla bunu sağlayan yapılar geliştirmek arasında kritik bir farklılık söz konusudur.
Ayrıca güncellenmiş bir bildirge, hem bireylerin kendisi hem de yüksek düzeyde olumlu
bir etki için eğitimin önemine tüm seviyelerde daha fazla netlik kazandıracaktır. Dolayısıyla, en azından çocukların ve genç insanların, beceriye bağlı olarak, tüm düzeylerde,
“free at the point of use” eğitim almalarına yönelik bir arzu/niyet olması gerektiği ortaya koyulacaktır. Buna ek olarak, eğitimin yalnızca çocuklar ve genç insanlar için değil,
toplumun geneli için hayati olduğunu kabul ederek yaşam boyu eğitimin önemini tesis
edebilir.
Eğitimde ailenin tercihi ilkesini destekleyen 26. maddenin (3) mevcut metni değerlendirilirse, tercihin özgün, açık ve piyasalaşmadan ya da yanlış bilgiden arınmış olması
gerektiği net olarak görülmektedir. Ailelerin tercihte bulunabildiği bir bağlamda, tüm
okulların olabileceklerinin en iyisi olmaları sağlanmalı ve bu da, kazanan ve kaybedenlerin yaratıldığı rekabetçi bir sistemden ziyade standartlar oluşturarak bunları sürdürmenin birincil yolu olmalıdır.
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Son olarak, güncellenmiş bir bildirge eğitimin sadece okullaşmayı sağlamadan çok
daha fazlası olduğu görüşünü yerleştirecektir. Eğitim sonrası gerçek bir erişim eşitliğinin sürekliliğini sağlayacak kültürel ve sosyal sermaye gelişimini mümkün kılmak için
kütüphane, müze, tiyatro ve diğer deneyimlere erişime yönelik olanaklar sunulmalıdır,
yani bunların tümü gerekli kültürel normları yönlendirebilirler ve gerektiğinde, bunları yönlendirmeye ve sınırlarını zorlamaya imkan verebilirler.
Sonuç olarak, bu makalede işaret edilen sorunları dikkate almak üzere İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin güncellenmesi için güçlü bir kanıt öne sürülmüştür. Öte yandan,
içinde bulunduğumuz anın bildirgeyi çözümlemek için en uygun ve ihtiyatlı dönem olup
olmadığı gibi bir soru da yönetilmektedir.
Çağımızın jeopolitik belirsizlikleri ve eğitimde özelleştirme ile ticarileştirmeyi artırma
girişimleri göz önünde bulundurulduğunda, bildirgenin yeniden incelenmesi bazı hükümetlerin halihazırda sahip olduklarımızı dışlama girişiminde bulunmasına yol açabilir ve bu da eskisinden daha kötü ya da devletlerin sağlamakla yükümlü olduğu şeyler
konusunda daha ikirciklik bir bildirge veya ifade dizisini doğurabilir.
Bu nedenle, mevcut bildirgenin eksikliklerine işaret etmeye çalışan organizasyonlar
değişimle ilgili diyaloğa başlamadan önce dikkatle değerlendirmede bulunmalıdır, zira
bunun sonucunda, şu anda küresel düzeyde desteklenmekte olan iyi ilkelerin altı oyulabilir.

1

NASUWT (2013), Maintaining World Class Schools, Birmingham, UK.
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Öğrenci Temsilciler Konseyi
Wits Üniversitesi – Güney Afrika

BM İnsan Hakları Bildirgesi’nde
Eğitim Haklarının Genişletilmesine İlişkin
Düşünceler ve Öneriler

Güney Afrika Yüksek Öğretim sisteminde Öğrenci Temsilciler Konseyi, Yüksek Öğretim
Kurumu tarafından tanınan, bir üniversite bünyesindeki en üst düzey temsilci yasal
kuruluştur. Wits Üniversitesi köklü bir güçlü, yenilikçi ve sağduyulu liderlik geçmişine
sahiptir. Wits Üniversitesi’ndeki Siyahi Öğrenciler Topluluğu (BSS) Apartheid rejimi boyunca, rejim karşıtı mücadelede bütünleyici bir rol oynamıştır. O zamanın ÖTK’sı bu
bakımdan başarısız görüldüğü için BSS, apartheid rejimi sırasında siyahi öğrencilerin
gündemini ileri taşımaya çalışan ÖTK’ya paralel bir organdı. Zaman içerisinde, ÖTK
daha kapsayıcı bir yapıya dönüştü ve şu anda, ideal bir yönetim yapısının neye benzemesi gerektiğinin gerçek bir yansımasıdır. Wits ÖTK yakın zamanda, Ücretsiz, Nitelikli
ve Sömürgecilikten Arınmış Eğitim çağrısına dahil olarak bunun bir parçası oldu – biz
bu mücadeleyi şu anki kuşağımızın misyonu olarak görüyoruz.
Harçlar Düşmeli kampanyası, Wits ÖTK Başkanı Shaeera Kalla’nın liderliğinde Ekim
2015’te, Wits ÖTK tarafından başlatılan ulusal bir öğrenci hareketi haline geldi. Adil olmayan ve dışlayıcı bir harç artışı ve harç sistemine karşı küçük bir girişim olarak başlasa
da, hızla ülke çapındaki üniversite kampüslerine yayılan ulusal bir harekete dönüştü.
Hareket Güney Afrika hükümetine, ülkedeki yüksek öğretim kurumlarında Ücretsiz, Nitelikli ve Sömürgecilikten Arınmış bir eğitim sağlaması için çağrıda bulundu. Bu çağrı
rastgele bir çağrı olmayıp Güney Afrika’da uzun bir geçmişe sahiptir. Dahası, sömürgecilik ve apartheid geçmişimizle derin bağlantılara sahiptir. Apartheid rejiminin etkileri Güney Afrika toplumumun her alanında halen göze çarpmaktadır. Yüksek Öğretim
Sektörü de bundan azade değildir. Bu geçmişin en öne çıkan etkilerinden biri; siyahi
Güney Afrikalıların yüksek öğretime erişim için gerekli araçlardan yoksun bırakılarak,
Güney Afrika toplumunu karakterize eden derin bir ırkçı eşitsizliğe maruz bırakılmalarıdır. Çoğu kimse için bu erişim yoksunluğu, yoksulluk ve işsizlikle dolu bir hayata geri
dönüş anlamına gelmekte ve dolayısıyla yoksulluğun kısır döngüsü devam etmektedir.
Bu ayrıca, aynı eşitsizlik yapılarının tekrarlanması anlamına da gelir. Yüksek öğretim
diplomasına gittikçe daha fazla bel bağlayan bir toplumda, bu kurumlara erişim ihtiyacı
hiç bu kadar artmamıştı. Ücretsiz, Nitelikli ve Sömürgecilikten Arınmış Eğitim hareketinin böylesi bir önem kazanmasının nedenlerinden biri budur.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi , tüm dünyadaki insanlara yeterli yaşam olanakları
sağlama çabasında bir dizi kapsamlı insan hakkını hükme bağlayan temel bir uluslararası politikadır. Bildirge’nin 26. Maddesi eğitim hakkından bahsetmektedir:
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“1) her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa, ilk ve temel safhalarında
parasızdır. İlköğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
2) Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine
saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları
arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler’in barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir…”
Güney Afrika’da eğitim hakkı temel bir insan hakkı olarak tanınmakta ve Güney Afrika
Anayasası’nın (Haklar Kanunu) 2. Kısım, 29. paragrafında yüceltilmektedir:
“(1) Herkes — (a) yetişkin temel eğitimi de dahil, temel eğitim hakkına; ve (b) eğitimine
devam etme hakkına sahiptir, devlet makul tedbirler vasıtasıyla, tedricen kullanılabilir
ve erişilebilir hale getirir.
Eğitimin toplumun geniş kesimi tarafından, topluluklarımızın başarısında bir köşe taşı
olması itibariyle önemli görüldüğü açıktır. Eğitim olmaksızın, insanlar ne yazık ki içinde bulunduğumuz kısır sisteme karşı dayanıksız hale gelir. Yukarıdaki politikaların her
ikisi de, çoğu toplumda bir ilerleme ölçüsü olarak yetersiz hale gelen temel eğitim hakkını vurgulamaktadır. Güney Afrika bağlamında, bu erişimi mümkün hale getirecek
yapısal değişimler olmaksızın, sadece yüksek öğretimin erişilebilir olması gerektiğini
söylemek yeterli değildir.
İleri eğitime erişimin yeterli olduğu, başarılı ekonomilere ve düşük yoksulluk düzeylerine sahip çok sayıda ülke örneği bulunmaktadır. Ve ne yazık ki bu ülkelerin çoğu,
kaynakların bol olduğu Batı’dadır. Afrika’daki insanların büyük bir kısmı için eğitim
karşılayamayacakları bir lükstür. Bu alanlardaki yapıların idaresi, ciddi ölçüde kötü yönetim ve yolsuzluğa bulaşmıştır. Pek çoğu İnsan Hakları Bildirgesi’ni imzalamış olan bu
hükümetleri denetime zorlayacak politikalar yürürlükte olursa, eğitimin sunulmasında değişim yaşandığını kesinlikle görebiliriz. Öte yandan, ileri eğitime yeterli düzeyde
erişim sunan, gelişmekte olan ülke örnekleri de söz konusudur. Bu gibi bir örnek için
Küba’ya bakmak yeterlidir. Castro idaresi altında, Küba’nın eğitim sistemi bir devrim
geçirerek, ücretsiz ve erişilebilir hale getirilmiştir. Eğitim yalnızca orta öğretime kadar
zorunlu olduğu halde, yüksek öğretim kurumlarına alım düzeyi eğitimin ticarileştiği
diğer gelişmekte olan ülkelerden çok daha yüksektir. Bu da ekonomiye katkıda bulunabilecek nitelikli insan çıktısında artış anlamına gelmektedir.
Hayatın her alanında kapsamlı olarak genişleyen ilerlemelerin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Teknoloji, İlaç, Tarım, Mühendislik ve Sanatların tümü hızla ilerleme göstermekte,
ancak sömürgeciliğin devam eden etkileri ile kitlelerin sesini dışlamak üzere tasarlanmış bir baskının ve siyasi sistemin anlatısını dikte eden küresel kapitalist ekonomiler
nedeniyle çoğu gelişmekte olan ülke arkada bırakılmaktadır. Bunu düzeltmenin tek
yolu insanlarımızı eğitmek ve kişisel potansiyellerini gerçekleştirmeleri, ülkenin potansiyellerine erişime katkıda bulunmaları için onlara özel beceriler kazandırmaktır.
Dolayısıyla, BM İnsan Hakları Bildirgesi’nin 26. Maddesindeki haklara ileri öğretimin
eklenmesi ve yukarıda özetlenen sorunları çözmeye yönelik eğitim verilmesi bir zorunluluktur.
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David Ofori Acheampong
Gana Ulusal Öğretmenler Birliği

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde
Eğitim Haklarının Genişletilmesi Üzerine
Düşünceler ve Öneriler

ÖZET: Eğitim, evrensel düzeyde toplumun varlığını sürdürmesini ve ilerlemesini sağlayan temel ilke olarak görülmektedir ve BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde (1948)
desteklenen tüm diğer haklara dayanak noktası oluşturduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, varlığını ve erişilebilirliğini genişletmek eğitimi zorunlu hale getirir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi eğitim hakkını teşvik etmeye ve korumaya yönelik
çerçeveyi belirlese de, toplumsal tabakalaşma dinamikleri ve yanı sıra 21. yüzyılda küreselleşme olgusu Bildirge’nin bütünsel olarak benimsenebilme yetkinliğini zorluyor.
Bu makale, çağdaş eğilimleri ve algılanan tehlikeleri göz önünde bulundurarak üç tematik konuyu tartışma olanağının halen bulunduğuna ilişkin sarsılmaz bir inancın ürünüdür ve bu ve bağlantılı diğer konuları araştırmaya çalışmaktadır. Aynı şekilde, Bildirge’nin okul öncesi eğitimi kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine, ortaöğretimin
özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi ve yanı sıra, okul çağındaki hamile kız çocuklarının
eğitim hakkını koruma gibi sorunlara işaret etmesi gerektiğine inanıyoruz.
GİRİŞ: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi çerçevesinde, Gana 1957’deki bağımsızlığından
bu yana, bu gibi çok sayıda sözleşme imzalayarak eğitim hakkının desteklenmesine ilişkin bağlılığını göstermiştir. Yine, Gana’nın 1992 Anayasası temel eğitimin ücretsiz ve
zorunlu olması gerektiğini belirtmektedir. Bu makalenin amacı gereği, temel ve ortaöğretime odaklanılmıştır.
UNICEF (2016) dünya çapında yaklaşık 70 milyon çocuğun her gün okula gidemediğini
gözlemlediğinden, dünyanın tehlikede olduğuna kolayca ikna olmak mümkündür. Gana’da ilköğretime ulusal net kayıt oranı (NER) yakın zamanda %92,0 olarak raporlanmıştır (Eğitim Bakanlığı, 2016), yani okul çağındaki çocukların %8’i okula gitmemektedir. Bu da, eğitim hakkı dert edinildiği ölçüde, Bildirge’nin gelişmeye halen açık olduğu
anlamına gelmektedirç
Tematik olarak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi tüm insanların ücretsiz ve zorunlu
eğitim hakkı olduğunu kabul eder, eğitim insan şahsiyetini hedef almalı ve insan haklaEğitim Haklarının Genişletilmesi
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rı ile temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeyi amaçlamalıdır. Bununla birlikte, aileler
çocuklarına verilecek eğitim türünü seçme hakkına sahiptir. Ancak dünya genelindeki
güncel eğilimler göz önünde bulundurulursa, yine bu temaların çocukların eğitim hakkını desteklemek ve korumak için yeterli olup olmadığı akla sorusunu getirebilir. Böyle
olmakla birlikte, herkesin eğitim alması sağlanırsa dünyanın daha yaşanacak bir yer
olacağına inanıyoruz, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bunun için çabalamaya devam
etmelidirç
Söylemimizi sıralanan başlıklar kapsamında geliştireceğiz
Erken Çocukluk Eğitiminin Kapsanması (ECE)
Piaget’nin bilişsel gelişim teorisi uyarınca yapılandırmacı öğrenmenin temellerini attığından, okul öncesi eğitiminin bu konuyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. UNICEF’e
(2012) göre, erken çocukluk eğitimi gelişme dönemlerindeki çocuklar için son derece
önemlidir, çünkü zeka, kişilik ve sosyal davranışlarının oluşumu ile biçimlenmesine
katkıda bulunur. Ne yazık ki, eğitimin doğumda başladığı söylendiği halde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi okul öncesi eğitim hakkı konusunda sessiz kalmaktadır (Beiter,
2005). Biz bu nedenle, Bildirge’nin okul öncesi eğitimin normal eğitimin bir parçası olacak şekilde güncellenmesi için çağrıda bulunuyoruz.
Yine, Gana’nın 1992 anayasası erken çocuklukta bakım ve eğitimi garanti etmektedir,
ayrıca Eğitim Yasası (2008) da çocukların dört yaşında anaokuluna (Kindergarten), altı
yaşında ilkokula başlamasını zorunlu kılmaktadır. Fakat, muhtemelen Gana’da erken
çocukluk dönemi için eğitim veren sınırlı sayıda okul nedeniyle ve bu okulların büyük
bir kısmı özel olduğundan, çoğu çocuk geç yaşta okula başlamaktadır. Dolayısıyla bu
üzerinde durulması gereken bir konudur. 2017 bütçe planı, dört yıl içerisinde 1171 anaokulu sözü verdiği için çok mutluyuz. Buna ilişkin acil eyleme çağırıyoruz!
Yetersiz Yasal Zemin
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (temel) ilköğretimin ücretsiz ve zorunlu olması gerektiğini belirtir. Ancak çoğu gelişmekte olan ülkenin temel eğitimi ücretsiz hale getirme
girişiminde bulunduğu gözlemlense de, bunun sorumluluğunu üstlenecek siyasi irade
eksikliği söz konusudur. Örneğin Gana 1996’dan bu yana ders kitaplarında Ücretsiz, Zorunlu, Evrensel, Temel Eğitim (FCUBE) programından bahsetmektedir, yine de çocukların %8’i okula gitmemektedir (Eğitim Bakanlığı, 2016). Bu durum, zorunlu unsurunun eksik tanımı ve uygulamasıyla açıklanmaktadır. Sonuç olarak, okul öncesi ve temel
eğitimin yalnızca ücretsiz değil, ihlal eden ülkelerin cezalandırılabildiği, açıkça tanımlanmış bir zorunlu ifadesiyle birlikte, zorunlu olmasını sağlayan önlemler geliştirmek
üzere Bildirge’yi güncelleme çağrısında bulunuyoruzç
Hamile Kız Çocuklarının Eğitimi
Hamile kız çocuklarının okula gitmesine izin veren Zambia gibi ülkeler olsa da, Gana’da
doğumdan sonra bu çocukların eğitimlerine devam etmesine izin verilmiyor. Damgalanmaktan kaçınmak için bunu başka yerde yapmak zorunda kalıyorlar. UNICEF ve
Gana Eğitim Hizmetlerinin bu gibi bir politika üzerine çalıştıklarını biliyoruz ve hızlı bir
eylemde bulunulmasını bekliyoruz. Bildirge de herkesin eğitim hakkını garanti altına
alarak, hamile kız çocuklarını kapsayacak şekilde genişletilmelidirç
Ortaöğretimin Ticarileştirilmesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, ortaöğretimin genel olarak herkese açık, yükseköğretimin herkes için eşit şekilde erişilebilir olmasını zorunlu kılar. Öte yandan, hükümetlerin Gana gibi çoğu gelişmekte olan ülkede ortaöğretim talebini karşılama konusunda
yetersizliği nedeniyle, ortaöğretimin özelleştirilmesi erişim artışını sağlamanın alternatif araçlarından biri olarak görülmektedir (Belield ve Levin, 2002). Bu gelişme ve
uygulama, marjinal düzeydeki yoksulların bu hakka erişimini sınırlamaktadır, çünkü
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bu gibi okulların ücretlerini ödeme güçleri yoktur ve bu durum, ortaöğretimi bir insan
hakkından ziyade en yüksek teklif verenin satın alabildiği bir piyasa metasına dönüştürmektedir.
Gana’da özel okullar ülke genelinde liselerin yaklaşık yüzde 32’sini oluştururken, devlet
okullarına kıyasla toplam kayıt oranları yalnızca yüzde 9 olmuştur (Eğitim Bakanlığı,
2014). Bu durum, yoksulların karşılayamayacağı yüksek ücretleriyle ilgili olabilir. Bu
nedenle, Bildirge, Hükümetleri daha fazla ortaöğretim kurumu açmaya ve bunları ücretsiz, yoksulların erişebileceği şekilde sunmaya zorlamalıdır. Bu uygulama sınılı toplumun ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir ve sahip olanlarla olmayanlar arasındaki
gelecek çatışmaları engelleyebilirç
Ücretsiz Temel Eğitimin Kavramsallaştırması
Yine tekrarlamak gerekirse, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi eğitimin, en azından ilköğretimde ve temel aşamalarda ücretsiz olması gerektiğini vurgulamaktadır. Fakat,
hali hazırda, ücretsiz temel eğitimin unsurlarına ilişkin evrensel bir kabul bulunmamaktadır. UNESCO’nun (2007) bu konudaki pozisyonu da aynıdır.
Gana’da temel eğitim okul öncesi eğitim, ilk ve ortaokul ile liseleri kapsamaktadır. Bildirge, temel bir insan hakkı haline gelecek ve herkese açık olacak şekilde, ortaöğretimin de evrensel olarak temel eğitim kapsamında görülmesi için genişletilmelidir. Bu
yolla toplumun hiçbir kesimi ayrımcılığa maruz kaldığını, marjinalleştirildiğini ya da
yok sayıldığını hissetmeyecektir.
Dolayısıyla, Bildirge maliyet oluşturan çok sayıda değişkeni (harç, beslenme, ulaşım,
kırtasiye giderleri, öğrenci yardımı, vb.) göz önünde bulundurarak, ücretsiz temel eğitimi uygun biçimde kavramsallaştırmak üzere genişletilmelidirç
Sonuç
Dünyanın hızlı değişiminin yanı sıra bir dizi başka faktörle birlikte yok sayılma, hastalıklar, dini aşırıcılık, bağnazlık ve tahammülsüzlüğün yarattığı güvencesiz bir ortam ve
tehditler göz önünde bulundurulduğunda, geçerliliğinin devam etmesini sağlamak üzere, basınç yaratan yeni alanları dikkate alarak Bildirge’deki referans ve koşullara ilişkin
hükümlerin gözden geçirilmesi zaruri bir hal almıştır. Biz de bunun gerçekleşmesini
sabırsızlıkla bekliyoruz.
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John O’Brien
İrlanda Ulusal Öğretmenler Örgütü (INTO)

BM İnsan Hakları Bildirgesi’nde
Eğitim Haklarının Genişletilmesine İlişkin
Düşünceler ve Öneriler

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yazıldığı dönemin bir ürünü olduğu söylenebilir.
2. Dünya Savaşı’nın sürdüğü önemli bir süre boyunca üzücü bir kıyım, yıkım ve ölümlerin ardından ve 1. Dünya Savaşı’nda yaşanan çatışmalar nüfusun büyük kısmında hafızalarda taze iken, 1948’de olan, bir bütün olarak dünya siyaseti ve insanlık açısından
yıllarca etkisi sürecek, dikkate değer ve çok önemli bir ilerlemeydi.
Herkes için eğitim hakkını düzenleyen 26. madde, Bildirge’deki diğer maddelerin çoğuna kıyasla, en uzun maddelerden biri olduğu halde, eğitimden önsözde de bahsedilmektedir:
“..…insanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu Bildirgeyi her zaman göz önünde tutarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı
geliştirmeye, giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin
halkları ve gerekse bu devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu
hakların dünyaca etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba gösterir.”
Dolayısıyla, eğitim kendi başına bir hak olmasının yanı sıra, Bildirge’nin amaçlarını
hayata geçirecek ve dünya çapında teşvik edecek birincil araç olarak anlaşılmıştı. Herhangi bir insan gayretinde olduğu gibi, eğitim de değişimin ve özgürlüğün anahtarıdır.
Öte yandan, neredeyse yetmiş yıl geçtikten sonra, yöneltilebilecek basit bir soru da
bildirgenin kabul edildiği dönemden önemli ölçüde farklı bir küresel ortamda yaşayıp
yaşamadığımızdır. Artık, pek çok düzeyde daha ilişkili, teknik açıdan çok daha ileri ve
küresel inans açısından muhtemelen daha zengin bir dünyada yaşıyoruz.Fakat, günümüz dünyasında daha az çatışma, yoksulluk, dışlanma ya da insan haklarının inkârı söz
konusu mu? Ve hem Küresel Kuzey hem de Güney’de eğitimle bağlantılı olarak 26. maddede değişiklik gerektirecek ölçüde iyileşmiş küresel koşullarla gerçekten karşı karşıya
mıyız?
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Jeopolitik belirsizlikler de hesaba katıldığında, Bildirge’nin “insan haklarına ve temel
özgürlüklere bütün dünyada saygı gösterilmesini sağlamaya” yönelik taahhüdü sarsılmış ya da en azından, pek çok açıdan şüpheli görünmektedir. Maddenin gerekliliklerini
karşılamak için gereken eylemlerin herhangi bir ulusun inansal gelişmesiyle ayrılmaz
bir biçimde bağlı olduğu düşünülürse, ki en haif tabirle, herkes son yetmiş yılda dünyadaki inansal gelişimin önemli ölçüde eşitsiz olduğu konusunda hemikirdir, belki de bir
uyarı notu uygun düşecektir.
Bu bir değişikliği tartışmamamız gerektiği anlamına gelmez, öte yandan maddeye bağlı
kalma konusunda küresel düzeyde bir başarıya ulaşmak daha pratik bir çabaya karşılık gelebilir. Örneğin, İrlanda Cumhuriyeti’nde beş yaşın altındaki çocuklara yönelik
zorunlu erken dönem eğitimin kamusal tedariki oldukça yakın tarihli bir gelişmedir.
2009’da “Erken Dönem Çocuk Bakımı ve Eğitim Projesi” adı altında başlatılan bu Proje,
kamusal eğitim sisteminin dışında, özel işletmeciler tarafından sağlanmaktadır. Ancak
2016 yılında, kamuoyu baskısı nedeniyle, devlet anaokulu ve yuva hizmetlerine katılım
için kişi başı ücret ödemeye başladı. Buna karşılık, 3 ila 5 yaş arasındaki tüm çocuklar
için ücretsiz, okul öncesi hizmeti sunuyorlar. Aynı zamanda, çocuklar 4 yaşından itibaren İlkokula kayıt yaptırabiliyor.
Maddenin diğer hususları da bugün için hâlâ geçerlidir. Özellikle ve yine İrlanda Cumhuriyeti’ndeki ilköğretim sistemi bağlamında, 26. madde (3) okul hamiliğine ilişkin
güncel tartışmalarda kilit bir öneme sahip:
“(3). Çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır”,
İrlanda Cumhuriyeti’ndeki ilkokulların önemli oranda (yaklaşık %90’ının) Katolik Kilisesi’nin himayesinde olması nedeniyle, çoğu kişi, ebeveynin “seçme hakkının” sağlanamadığı şeklinde bir değerlendirmede bulunabilir.
Bu tartışmanın argümanı, tüm okullarda çeşitlilik nosyonudur. INTO İlköğretimde Hamilik ve Çoğulculuk Forumu’na (Haziran 2011) görüş bildirerek, ebeveyn ve topluluğun
çeşitlilik yönündeki taleplerini oluşturmanın önemli bir adım olarak savunuculuğunu
yaparak ve hamilik transferi/tasiyesinin idaresiyle uğraşarak bu tartışmaya aktif şekilde dahil olmuştur. INTO ayrıca, söz konusu Forum’un İlkokullarda Kapsayıcılığın Teşviki (Kasım 2013) başlıklı raporuna yorumda bulunmuştur.
Yakın tarihli bir köşe yazısında, İrlanda’daki İnsan Hakları Delegesi Emily Logan okulların “sınılarındaki artan öğrenci çeşitliliğini” eğitmen kadrolarına yansıtmalarını sağlamak için daha fazla şeyin yapılması gerektiğine dikkat çekmiştir (Irish Independent Gazetesi, 24 Mart 2017). İrlanda toplumunda, son 15 yılda, benzeri görülmemiş bir değişim
yaşandığı sırada Logan’ın yorumları, İrlanda’da erkek ve kadın öğretmenler arasında ve
ayrıca ırk ve azılık gruplar bakımından eğitmenlerin niteliğindeki gömülü dengesizliklere ışık tutmuştur. Bu gözlemler İrlanda’da öğretmen eğitimine erişim ve kaliikasyon
meselesinin özüne inmekte ve INTO’nun hakkında önemli görüşlere sahip olacağı bir
sorun haline getirmektedir.
Herhangi türden bir değişime verilecek destek açısından genellikle önemli olan, belirli
bir kesinlik ölçüsünde, değişim sürecinin daha ileri bir sonuç sağlayıp sağlayamayacağı
ya da en azından, sürecin sınırlı çabalarla beklenmeyen sonuçlar doğurup doğurmayacağıdır.
Eylül 2015’te Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedeler metninin imzalanması, Eğitim’de küresel düzeyde bir değişimin tamamlayıcı aracı olarak görülebilir. Eğitim Hedei
4’ün kriterlerini bir çalışma şablonu olarak uygulamak ve mevcut eğitim provizyonları
ile beklenen sonuçlara karşı, hem Küresel Kuzey hem de Küresel Güney’de çalışma yürütmek enternasyonel öğretmen sendikası hareketinin angaje olabileceği daha güvenli
bir model sağlayabilir. Yalnızca Eğitim Hedei için on hususun yer aldığı, her Hedef için
belirlenmiş maddelerin yanı sıra, örneğin Hedef 3 – Sağlıklı Bireyler: “Her yaştan
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birey için sağlık bir yaşamı garanti etmek ve sıhhati teşvik etmek”, Hedef 5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: “Cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm kadın ve kız çocuklarını
güçlendirmek” ve Hedef 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: “Uzun süreli,
kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işi teşvik etmek” gibi diğer çok sayıda hedefe ek olarak Eğitim
Hedei 4: “Herkes için kapsayıcı, eşitlikçi ve nitelikli eğitim sunmak ve yaşam boyu
eğitim fırsatlarını teşvik etmek” ilkesinin ilişkiselliği, her türden ekonomide eğitime
ilişkin gerekli çıktı ve zorlukların kapsamını belirlemede yardımcı olmalıdır. Küresel
Hedelerin küresel sahipliği, tüm öğretmen sendikaları için birleştirici bir strateji haline
gelebilir.
İnsan Hakları Bildirgesi’nin 26. maddesinde değişikliğe ilişkin tam vaktinde yapılan bir
tartışma çağrısını memnuniyetle karşılamakla birlikte, bu değişim arzusu, toplumun
maddenin mevcut ifade tarzıyla bağlantılı olarak eğitim hususunda hangi aşamada olduğuna yönelik algıyla dengelenerek ılımlı hale getirilebilir.
*

Kıdemli Kurumsal ve Küresel Dayanışma Koordinatörü – İrlanda Ulusal Öğretmenler Örgütü (INTO) – İrlanda Cumhuriyeti’nde İlkokul
öğretmenlerine yönelik tek öğretmenler sendikası INTO ayrıca, Kuzey İrlanda’da hem ilkokul hem de ortaokul öğretmenlerini temsil
etmektedir.
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María Antonieta García Lascurain
Meksika Ulusal Eğitim Çalışanları Sendikası - SNTE

Meksika Ulusal Eğitim Çalışanları Sendikası
(SNTE) ve Ulusal İnsan Hakları Komisyonu: İnsan
Haklarının Desteklenmesi ve Savunulmasında
Müttefikler (CNDH)1

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde (1948) açık ve kesin bir biçimde tüm insanların hak ve özgürlükleri yansı bulmaktadır; devletlerin büyük çoğunluğu bu hak ve
özgürlükleri kendi yasal çerçevelerine her ne kadar eklemiş olsalar da, bu önemli bildirge dünya nüfusunun büyük bir bölümü için hâlâ çözülememiş bir sorun olmaya devam
ediyor.
Amerika Kıtası’nda, insan haklarını korumak için Amerikan Devletler Örgütü (ADÖ)
anlaşması, ilk bölgesel enstrüman olmuştur ve büyük önem taşıyan ikinci enstrüman,
İnsan Hakları ve Yükümlülükleri için Amerika Bildirgesi’dir, zira Dışişleri Bakanı ve
UNESCO Genel Direktörü (1948)2 Profesör Jaime Torres Bodet bu bildirge için Meksika’da süreci başlatan kişi olmuştur.
Bu alanda Meksika’nın desteklediği ve katıldığı diğer enstrümanlar, Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi (1981 San José Paktı)3 ve Amerika Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi Ek Protokolü’dür, Meksika’nın 1996’da onayladığı “San Salvador Protokolü”4.
Meksika aynı zamanda iki merciden oluşan İnsan Haklarını Koruma İnteramerikan
Sistemi’nin üyesidir: İnteramerikan İnsan Hakları Komisyonu ve İnteramerikan İnsan
Hakları Mahkemesi.
Meksika örneğinde, 1917 tarihli ve yürürlükte olan siyasi anayasanın maddeleri sosyal
haklara ilişkin önemli bir kataloğu göz önünde bulunduruyor.
Kuşkusuz 10 Haziran 2001’de yayınlanan anayasa reformu insan hakları alanında yapılan en önemli reformlardan biri olmuştur. Anayasanın 1. maddesinde birey kavramı
kişi kavramı ile değiştirilmiştir. O, resmi açıdan, Meksika’nın da bir parçası olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtilen insan haklarının kabulünü olduğu kadar, bu hakların
korunmasını güvence altına almayı da benimsemiştir. Öte yandan bu madde, her daim
(“pro persona” ilkesi uyarınca) kapsamlı korumayı tercih ederek, insan haklarına bağlı
normların bu sözleşmeyle ve ilgili uluslararası anlaşmalarla uyumlu olarak yorumlanacağını belirlemiştir. Kurumlar, yeterlikleri düzeyinde, insan haklarını destekleme,
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koruma, onlara saygı göstermekle yükümlüdür ve evrensellik, karşılıklı bağımlılık,
bölünmezlik ve ilericilik ilkeleriyle uyumlu olarak güvence altına almak zorundadır.
Dolayısıyla devlet yasaların belirlediği koşullar çerçevesinde insan hakları ihlallerini
önlemek, bu ihlalleri araştırmak, cezalandırmak ve telai etmek zorundadır.
Ülkemizde eğitimin hukuksal çerçevesini çizen anayasanın 30. maddesi, ikinci paragrafta şunları belirlemiştir: “Devlet tarafından hazır bulundurulan eğitim, insanın tüm
yeteneklerini ahenk içerisinde geliştirmesini ve aynı zamanda insanın vatan sevgisini,
insan haklarına saygısını ve enternasyonal dayanışma bilincini, bağımsızlık ve adalet
sevgisini desteklemeyi hedeler.
Eğitim ve İnsan Hakları
Meksika anayasasında insan haklarının resmi olarak kabul edilmesi, bu haklardan
tümüyle yararlanılmasını otomatikman güvence altına almaz, bu nedenle de daha iyi
sonuçlar elde etmek için, tüm alanlarda sergilenecek iradenin toplamı olarak, tüm Meksikalıların çalışması ve gayret göstermesi kaçınılmazdır.
Eğitim ve özellikle de kamu okulları, tüm insanların temel haklarının geçerliliğini ve
onlara saygı duyulmasını ilerletmek için kuşkusuz ayrıcalıklı alanlardır. Ve öğretmenler bu görev için kuşkusuz baş aktörlerdir. Bu nedenle 2014’te Meksika Ulusal Eğitim
Çalışanları Sendikası (SNTE) ve insan haklarını koruma ve desteklemekten sorumlu bir
devlet kurumu olan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH), karşılıklı destek mekanizmaları kullanılarak, Meksikalı öğretmenler lehine, her yıl onaylanmak kaydıyla, bilimsel etkinlikler önermek ve geliştirmek için bir işbirliği sözleşmesi imzaladı.
CNDH ve SNTE insan haklarının tümden ve etkili olarak uygulanmasının demokratik
yaşamda sağlanacak ilerlemeler için en sağlam temeli oluşturduğu konusunda hemikirdir. Eğitim diğer hakların inşası ve ele geçirilmesi için bağlayıcıdır ve o, bu doğrultuda
yetkin kılar; eğitim olmaksızın kişi örneğin iş ve sağlık gibi haklara erişemez; erişmeyi
denemeleri, zor, adil olmayan ve elverişsiz koşullarda gerçekleşecektir.
SNTE’nin Ulusal Başkanı Öğretmen Diaz de la Torre, işbirliği sözleşmesinin kabulü vesilesiyle, öğretmenliğin daima İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ön doğruları ve değerleri ile bağlı olduğunu ve “kamu okullarından hareketle, öğretmenlerin yurttaşlık,
demokratik ve etik bir kültürün geliştirilmesini destekledikleri kadar, barışa, özgürlüğe
ve insan onuruna saygıya katkı sunan değerlerin güçlendirilmesini de desteklediklerini
anımsatmıştır. Kamu okulları, aile, çocuklar ve gençlik ile birlikte saygının, dayanışmanın, hoşgörünün ve uyumlu birarada yaşamın değerlerini sağlamlaştırmak için vazgeçilemez bir ortam, mükemmel bir ortam oluşturur”. Bu açıdan Ulusal Kamu Denetçisi
Luis Raúl González Pérez (CNDH) zamanında şunu vurgulamıştır: “Caydırıcılığın kendisi, insan hakları ihlallerine karşı elimizde bulunan en iyi savunmadır ve caydırıcılık
alanında eğitim en güçlü araçtır”.
Öğretmen Eğitimi: İnsan Hakları Kültürünü Güçlendirmede SNTE Stratejisinin İlkesi
SNTE’nin insan hakları, cinsiyetler arası adalet ve eşitlik alanındaki programı, gerekli
öğelerin etkin kılınarak, saygı ve hoşgörü kültürünün öğrencilerde geliştirilmesi ve onlara aktarılması için, insan haklarıyla bağlantılı farklı alanlarda öğretmenlere sınılarda eşlik edilmesine dayanmaktadır. Buna şu etkinlikler dahildir:
• “İnsan hakları, eşitlik ve cinsiyet perspektileri, şiddetin tür ve çeşitleri ve iş hakları
konusunda yeterlikler” kursu.
• “Okullarda şiddet konusunda uzmanlaşma” kursu.
• “İnsan hakları bakış açısından okulda birarada yaşama” kursu.
• Cinsiyetler arası eşitlik için atölyeler: “Eğitim topluluklarıyla diyalog”.
• İnsan hakları destekçilerinin yarışmaları (resim yarışmaları, denemeler, aiş ve anlatılar).
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koruma, onlara saygı göstermekle yükümlüdür ve evrensellik, karşılıklı bağımlılık,
bölünmezlik ve ilericilik ilkeleriyle uyumlu olarak güvence altına almak zorundadır.
Dolayısıyla devlet yasaların belirlediği koşullar çerçevesinde insan hakları ihlallerini
önlemek, bu ihlalleri araştırmak, cezalandırmak ve telai etmek zorundadır.
Ülkemizde eğitimin hukuksal çerçevesini çizen anayasanın 30. maddesi, ikinci paragrafta şunları belirlemiştir: “Devlet tarafından hazır bulundurulan eğitim, insanın tüm
yeteneklerini ahenk içerisinde geliştirmesini ve aynı zamanda insanın vatan sevgisini,
insan haklarına saygısını ve enternasyonal dayanışma bilincini, bağımsızlık ve adalet
sevgisini desteklemeyi hedeler.
Eğitim ve İnsan Hakları
Meksika anayasasında insan haklarının resmi olarak kabul edilmesi, bu haklardan
tümüyle yararlanılmasını otomatikman güvence altına almaz, bu nedenle de daha iyi
sonuçlar elde etmek için, tüm alanlarda sergilenecek iradenin toplamı olarak, tüm Meksikalıların çalışması ve gayret göstermesi kaçınılmazdır.
Eğitim ve özellikle de kamu okulları, tüm insanların temel haklarının geçerliliğini ve
onlara saygı duyulmasını ilerletmek için kuşkusuz ayrıcalıklı alanlardır. Ve öğretmenler bu görev için kuşkusuz baş aktörlerdir. Bu nedenle 2014’te Meksika Ulusal Eğitim
Çalışanları Sendikası (SNTE) ve insan haklarını koruma ve desteklemekten sorumlu bir
devlet kurumu olan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH), karşılıklı destek mekanizmaları kullanılarak, Meksikalı öğretmenler lehine, her yıl onaylanmak kaydıyla, bilimsel etkinlikler önermek ve geliştirmek için bir işbirliği sözleşmesi imzaladı.
CNDH ve SNTE insan haklarının tümden ve etkili olarak uygulanmasının demokratik
yaşamda sağlanacak ilerlemeler için en sağlam temeli oluşturduğu konusunda hemikirdir. Eğitim diğer hakların inşası ve ele geçirilmesi için bağlayıcıdır ve o, bu doğrultuda
yetkin kılar; eğitim olmaksızın kişi örneğin iş ve sağlık gibi haklara erişemez; erişmeyi
denemeleri, zor, adil olmayan ve elverişsiz koşullarda gerçekleşecektir.
SNTE’nin Ulusal Başkanı Öğretmen Diaz de la Torre, işbirliği sözleşmesinin kabulü vesilesiyle, öğretmenliğin daima İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ön doğruları ve değerleri ile bağlı olduğunu ve “kamu okullarından hareketle, öğretmenlerin yurttaşlık,
demokratik ve etik bir kültürün geliştirilmesini destekledikleri kadar, barışa, özgürlüğe
ve insan onuruna saygıya katkı sunan değerlerin güçlendirilmesini de desteklediklerini
anımsatmıştır. Kamu okulları, aile, çocuklar ve gençlik ile birlikte saygının, dayanışmanın, hoşgörünün ve uyumlu birarada yaşamın değerlerini sağlamlaştırmak için vazgeçilemez bir ortam, mükemmel bir ortam oluşturur”. Bu açıdan Ulusal Kamu Denetçisi
Luis Raúl González Pérez (CNDH) zamanında şunu vurgulamıştır: “Caydırıcılığın kendisi, insan hakları ihlallerine karşı elimizde bulunan en iyi savunmadır ve caydırıcılık
alanında eğitim en güçlü araçtır”.
Öğretmen Eğitimi: İnsan Hakları Kültürünü Güçlendirmede SNTE Stratejisinin İlkesi
SNTE’nin insan hakları, cinsiyetler arası adalet ve eşitlik alanındaki programı, gerekli
öğelerin etkin kılınarak, saygı ve hoşgörü kültürünün öğrencilerde geliştirilmesi ve onlara aktarılması için, insan haklarıyla bağlantılı farklı alanlarda öğretmenlere sınılarda eşlik edilmesine dayanmaktadır. Buna şu etkinlikler dahildir:
• “İnsan hakları, eşitlik ve cinsiyet perspektileri, şiddetin tür ve çeşitleri ve iş hakları
konusunda yeterlikler” kursu.
• “Okullarda şiddet konusunda uzmanlaşma” kursu.
• “İnsan hakları bakış açısından okulda birarada yaşama” kursu.
• Cinsiyetler arası eşitlik için atölyeler: “Eğitim topluluklarıyla diyalog”.
• İnsan hakları destekçilerinin yarışmaları (resim yarışmaları, denemeler, aiş ve anlatılar).
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• Ulusal Eğitim Çalışanları Sendikası’nın Elçi Programı (SNTE).
1. a) İnsan hakları, eşitlik ve cinsiyet perspektileri, şiddetin tür ve çeşitleri ve iş hakları
konusunda yeterlikler kursu:
Amaç: Eğitim çalışanları için insan hakları ve güvencelerine ilişkin temel tasarıların
yüksek öğrenim kapsamında öğrenilmesini ve benimsenmesini kolaylaştırmak.
İçerik: Birbiriyle eşzamanlı olmayan 10 bölümden oluşuyor, sanal bir platformda öğreniliyor ve birbirini izleyen 4 cumartesi boyunca düzenlenen konferanslarda, bu bölümler hakkında ikir edinebilmek için eşzamanlı yapılıyor.
1. Bölüm: İnsan haklarının tarihsel gelişimi.
2. Bölüm: İnsan haklarının tasarı ve gerekçesi.
3. Bölüm: İnsan haklarının Meksika meşruiyet rejimindeki yeri.
4. Bölüm: Meksika’da insan haklarını hukuksal koruma sistemi.
5. Bölüm: Meksika’da insan haklarını hukuksal olmayan yollarla koruma sistemi.
6. Bölüm: İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzlemde korunması.
7. Bölüm: İnsan haklarının korunmasına ilişkin Meksika’daki organizasyonlarda şikayet süreçleri.
8. Bölüm: Kadın ve erkek eşitliği ve cinsiyetler perspektii.
9. Bölüm: İnsan hakları, şiddetin farklı biçimleri ve koşulları ve önleyici adımlar.
10. Bölüm: İşyerinde Ulusal İnsan Hakları Komisyonu’nun sorumluluk alanı ve yetkisizliği.
Birbirini izleyen eşzamanlı konferanslar:
1. Kız erkek ve yetişmekte olanların insan hakları.
2. İncitilebilirlik durumunda olan gruplara ayrımcılık.
III. İnsan hakları öğretimi için metodoloji.
1. İnsan hakları ve barış için eğitim.
Kapsam alanı:
Uygulama: 6
Kayıt: 33.676
Video konferansa katılım: 211.138
1. b) Okullarda şiddet konusunda uzmanlaşma kursu
Amaç: Okul ortamlarında şiddetten arındırılmış alanlar yaratmak için gerekli araçlarla
donanım.
İçerik: Birbiriyle eşzamanlı olmayan 4 bölümden oluşuyor, sanal bir platformda öğreniliyor ve birbirini izleyen 4 cumartesi boyunca düzenlenen konferanslarda, bu bölümler hakkında ikir edinebilmek için eşzamanlı yapılıyor.
1. Bölüm: Eğitim hakkının korunması ve savunulması için SNTE öğretim personelinin,
ulusal hukuk çerçevesi ve Meksika’da yasalaşmış uluslararası sözleşmelerin sorumluluk
alanına giren yetki ve sorunlar.
2. Bölüm: Eğitim alanında Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH), İnteramerikan
İnsan Hakları Komisyonu ve İnteramerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nin sorumluluk
alanı.
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• Ulusal Eğitim Çalışanları Sendikası’nın Elçi Programı (SNTE).
1. a) İnsan hakları, eşitlik ve cinsiyet perspektileri, şiddetin tür ve çeşitleri ve iş hakları
konusunda yeterlikler kursu:
Amaç: Eğitim çalışanları için insan hakları ve güvencelerine ilişkin temel tasarıların
yüksek öğrenim kapsamında öğrenilmesini ve benimsenmesini kolaylaştırmak.
İçerik: Birbiriyle eşzamanlı olmayan 10 bölümden oluşuyor, sanal bir platformda öğreniliyor ve birbirini izleyen 4 cumartesi boyunca düzenlenen konferanslarda, bu bölümler hakkında ikir edinebilmek için eşzamanlı yapılıyor.
1. Bölüm: İnsan haklarının tarihsel gelişimi.
2. Bölüm: İnsan haklarının tasarı ve gerekçesi.
3. Bölüm: İnsan haklarının Meksika meşruiyet rejimindeki yeri.
4. Bölüm: Meksika’da insan haklarını hukuksal koruma sistemi.
5. Bölüm: Meksika’da insan haklarını hukuksal olmayan yollarla koruma sistemi.
6. Bölüm: İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzlemde korunması.
7. Bölüm: İnsan haklarının korunmasına ilişkin Meksika’daki organizasyonlarda şikayet süreçleri.
8. Bölüm: Kadın ve erkek eşitliği ve cinsiyetler perspektii.
9. Bölüm: İnsan hakları, şiddetin farklı biçimleri ve koşulları ve önleyici adımlar.
10. Bölüm: İşyerinde Ulusal İnsan Hakları Komisyonu’nun sorumluluk alanı ve yetkisizliği.
Birbirini izleyen eşzamanlı konferanslar:
1. Kız erkek ve yetişmekte olanların insan hakları.
2. İncitilebilirlik durumunda olan gruplara ayrımcılık.
III. İnsan hakları öğretimi için metodoloji.
1. İnsan hakları ve barış için eğitim.
Kapsam alanı:
Uygulama: 6
Kayıt: 33.676
Video konferansa katılım: 211.138
1. b) Okullarda şiddet konusunda uzmanlaşma kursu
Amaç: Okul ortamlarında şiddetten arındırılmış alanlar yaratmak için gerekli araçlarla
donanım.
İçerik: Birbiriyle eşzamanlı olmayan 4 bölümden oluşuyor, sanal bir platformda öğreniliyor ve birbirini izleyen 4 cumartesi boyunca düzenlenen konferanslarda, bu bölümler hakkında ikir edinebilmek için eşzamanlı yapılıyor.
1. Bölüm: Eğitim hakkının korunması ve savunulması için SNTE öğretim personelinin,
ulusal hukuk çerçevesi ve Meksika’da yasalaşmış uluslararası sözleşmelerin sorumluluk
alanına giren yetki ve sorunlar.
2. Bölüm: Eğitim alanında Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (CNDH), İnteramerikan
İnsan Hakları Komisyonu ve İnteramerikan İnsan Hakları Mahkemesi’nin sorumluluk
alanı.
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3. Bölüm: Aile içi şiddet.
4. Bölüm: Okulda şiddet.
Birbirini izleyen eşzamanlı konferanslar:
1. Okulda şiddet ve insan hakları.
2. Okulda şiddete karşı müdahale biçimleri ve öneriler.
III. Okulda şiddete karşı önlem ve müdahale için metodoloji ve didaktik inceleme.
1. Okulda şiddetten arındırılmış bir ortamın arabuluculuğunu yapma ve bu ortamın yaratılması.
Kapsam alanı:
Uygulama: 10
Kayıt: 35.721
Video konferansa katılım: 106.035
1. c) Okulda insan hakları bakış açısıyla birarada yaşama kursu
Amaç: Sağlıklı birarada yaşam aracılığıyla insan haklarına ve onun eğitim ortamlarında uygulanmasının önemine ilişkin bilincin geliştirilmesi.
İçerik: Birbiriyle eşzamanlı olmayan 6 bölümden oluşuyor, sanal bir platformda öğreniliyor ve birbirini izleyen 4 cumartesi boyunca düzenlenen konferanslarda, bu bölümler hakkında ikir edinebilmek için eşzamanlı yapılıyor.
1. Bölüm: Varolmanın onuru.
2. Bölüm: İnsan onuruna yakışan okul.
3. Bölüm: İnsan hakları ve eğitim sürecine katılanların hakları.
4. Bölüm: Etik ve yurttaşlık eğitimi.
5. Bölüm: Sosyo-emosyonal eğitim.
6. Bölüm: Okulda birarada yaşamak.
Birbirini izleyen eşzamanlı konferanslar:
1. Diğeri: Onunla demokratik, barışçıl ve hoşgörülü bir ilişki.
2. Onur ve sosyal-emosyonal yeterlik gelişimi.
III. Eşitlik eğitiminde ayrıntılandırılmış pedagoji.
1. Okulda birarada yaşam için sorumluluk. Kontrol ya da özdüzenleme?
Kapsam alanı:
Uygulama: 7
Kayıt: 12.010
Video konferansa katılım: 31.244
1. d) Cinsiyetler arası eşitlik için atölyeler: “Eğitim topluluklarıyla diyalog”.
Amaç: Ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadelede güç birliği sağlamak için eğitim topluluğu üyelerinin duyarlı kılınması.
İçerik: Birbiriyle eşzamanlı olmayan 6 bölümden oluşuyor, sanal bir platformda öğreniliyor ve birbirini izleyen 4 cumartesi boyunca düzenlenen konferanslarda, bu bölümler hakkında ikir edinebilmek için eşzamanlı yapılıyor.

Eğitim Haklarının Genişletilmesi
Üzerine Düşünceler ve Öneriler

Sayfa 101

Atölye 1
İnsan hakları ve cinsiyetler arası eşitlik
İnsan hakları bakış açısından cinsiyetler arası eşitlik. Teorik ve pratik araçlar.
Kadınların insan hakları
Cinsiyetler arası eşitliği entegre etmeye çalışan kurumsal dönüşüm yöntemi olarak Gender-Mainstreaming.
Erkeksilik.
Ailesel sorumluluklar.
İçselleyici (inklusiv) bir dilin kullanılması.
Atölye 2
Taciz, psikolojik cinsel baskı ve eziyet
Taslak çerçeve
Düzgüsel çerçeve
Müdahale ve dikkat etme stratejileri
Atölye 3
Yerli halk ve toplulukların hakları
Ayrımcılık, kültürlerarasılık ve insan hakları
Düzgüsel ulusal ve uluslararası çerçeve
Cinsiyetler arası eşitlik bakış açısından yerli halk ve toplulukların hakları
Kapsam alanı:
Video konferansa katılım: 11.912
1. e) İnsan hakları destekçilerinin yarışmaları (resim yarışmaları, denemeler, afiş ve anlatılar)
“İnsan Haklarım ve Sorumluluklarım” Resim Yarışması
Amaç: Haklar ve sorumluluklara dair bilginin ifade aracı olarak resim çizme yoluyla,
insan haklarının yaygınlaşması ve uygulanması ve de insanın kendisi ve diğerleri için
sorumluluk üstlenmesine katkı sunmak.
Hedef kitle: Ulusal eğitim sitemine bağlı kamu okullarında, 4., 5. ve 6. sınılara kayıtlı
öğrenciler.
Kapsam alanı:
Katılımcı sendika grupları: 52
Katılımcı öğrenci: 2.107
Katılımcı öğretmen: 2.086
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“Cinsiyetler arası Eşitlik Bakış Açısından Okul Uygulamaları” Deneme Yarışması
Amaç: Öğretmenlerin sorumluluk taşıyan ve çabalayan bir okula dair hayal ve önerilerini bir metin aracılığıyla eğitimci topluluğuyla paylaşmaya davet edilerek, insan haklarının yaygınlaştırılması ve uygulanmasına ve de cinsiyet eşitliği ve adaletinin güçlendirilmesine katkı sunulması.
Hedef kitle: Ulusal eğitim sisteminde çalışan öğretmenler, SNTE üyeleri
Kapsam alanı:
Katılımcı sendika grupları: 34
Katılımcı öğrenci: 208
“İnsan Hakları ve Arkadaşlık” Anlatı Yarışması
Amaç: Haklar ve sorumluluklara dair bilginin ifade aracı olarak yazılı söz üzerinden,
İnsan haklarının yaygınlaşması ve uygulanması ve de insanın kendisi ve diğerleri için
sorumluluk üstlenmesine, duyarlılık yaratarak katkı sunmak.
Hedef kitle: SNTE üyesi öğretmenlerin görev yaptığı kamu ortaokullarında okuyan çocuklar.
Kapsam alanı:
Katılımcı sendika grupları: 35
Katılımcı öğrenci: 1.984
Katılımcı öğretmen: 1.975
“Cinsiyetler Arası Eşitliği Destekleyen Gençler” Afiş Yarışması
Amaç: Haklar ve sorumluluklara dair bilginin ifade aracı olarak çizim üzerinden, İnsan
haklarının yaygınlaşması ve uygulanması ve de insanın kendisi ve diğerleri için sorumluluk üstlenmesine, duyarlılık yaratarak katkı sunmak.
Hedef kitle: SNTE üyesi öğretmenlerin görev yaptığı kamu liselerinde okuyan çocuklar.
Kapsam alanı:
Katılımcı sendika grupları: 33
Katılımcı öğrenci: 997
Katılımcı öğretmen: 995
Ulusal Eğitim Çalışanları Sendikası’nın Elçi Programı (SNTE)
Amaç: Öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerindeki başarısını tanıyan saygın kişiliklerle ilişki aracılığıyla, eğitim çalışanlarının isteklerine ve kamu okulunun sosyal değerine katkı sunmak.
Haklar ve sorumluluklara dair bilginin ifade aracı olarak çizim üzerinden, İnsan haklarının yaygınlaşması ve uygulanması ve de insanın kendisi ve diğerleri için sorumluluk
üstlenmesine, duyarlılık yaratarak katkı sunmak.
Hedef kitle: Yönetim kadrosu, öğretmenler, okul temsilcileri ve de pedagoji yüksekokulları öğrencileri ile ebeveynler.
Kapsam alanı:
Konferanslar: 58
Katılımcı öğrenci: 997
Elçi konferansları katılımcısı: 26.497
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Biz, Meksikalı öğretmenler, insan hakları alanında geçerli bir kültürün oluşturulmasından, bu haklardan tümüyle yararlanılmasından sorumluyuz ve bu amaçla
çalışma saatlerimizde, günbegün, sınılarda birarada yaşama ortamı ve barış iklimi, öğretmenler ve öğrenciler arasında eşitliği ve eşit davranmayı tesis etmeye
çabalıyoruz.

SNTE
1943’te kurulan Meksika Ulusal Eğitim Çalışanları Sendikası (SNTE), tüm eğitim aşamalarında görev yapan 1.650.000 eğitim çalışanının (küçük çocuklar, okul öncesi eğitim, ilkokul,
oraokul, lise, önlisans ve meslek eğitimi) ve 700.000 emeklinin meşru temsilcisidir.
Kaynak: http://www.snte.org.mx/

Eğitsel, Kültürel ve Mesleki Düzelmeyi Geliştirme Ulusal Dairesi (Colegiado Nacional
de Desarrollo Educativo, Cultural y Superación Profesional) ve SNTE’nin Uluslararası
İlişkiler Konseyi’nin (Consejo de Relaciones Internacionales) işbirliğiyle Sosyal Bağ için
Ulusal Komite’nin (Comité Nacional de Vinculación Social) sunduğu bilgi.

1

Sindicato nacional de trabajadores de la educación (SNTE) / Comisión nacional de los derechos humanos (CNDH)

Verabschiedet 1948 auf der Neunten Internationalen Amerikanischen Konferenz in Bogotá, Kolumbien. http://www.oas.org/es/
cidh/mandato/basicos/declaracion.asp

2

San José, Costa Rica, 22. November 1969. https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
3

4

San Salvador, El Salvador, Inkrafttreten: 11/16/99. https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html

[İspanyolca-Almanca Çeviri: Wolfgang Jantzen / Almanca-Türkçe Çeviri: PoliTeknik]

Sayfa 104

MsC. Mirella Suárez Ortega - MsC. Gertrudis Simón Pineda - Lic. Martha B. Batista Ramírez
Küba Ulusal Eğitim, Bilim ve Spor Sendikası (SNTECD)

Küba’da İnsan Hakları ve Eğitim

“İnsan dedin mi tüm haklar anılmış demektir”
José Martí, OC. T. 2. p.98.

Ünlü Kübalı devrimci, İspanyol sömürgeciliğine karşı yürütülen bağımsızlık savaşını örgütleyen ve ileri taşıyan ulusal kahraman José Martí’nin düşünce dünyasında, insanlar
ve eğitim üzerin yerinde ve ilerici tasarımlar mevcuttur. Kültür, eksiksiz onur ve özgürlükle karakterize olunan Martici bildirim, Küba halkının özdeşlik ve düşünüşünün oluşmasında olağanüstü bir etkide bulunmuştur.
Küba’da kapsamlı sonuçlar doğuran 1 Ocak 1959 devrim zaferi öncesinde egemen olan
koşulları değerlendirmek için, ülkedeki eğitimin ve insan haklarının ne durumda olduğunu yansıtmak gerekir. Bu dönem Küba devriminin önderi Fidel Castro Ruz tarafından, 1953’te Monkada Kışlası’na gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle çıkartıldığı mahkeme kapsamında yaptığı “Tarih Beni Beraat Ettirecektir” ünlü savunmasında çarpıcı
bir şekilde karakterize edilmiştir. Bu saldırı gençliğin Yüzyıl Kuşağı’nın zorbalığa karşı
gerçekleştirdiği bir eylemdi, José Martí’nin yüzüncü doğum günü anısına bu adı almıştı.
Yukarıda alıntısı yapılan savunma konuşmasında, o, kötü muamele gören otuz bin öğretmen ve profesöre, mezunları herhangi bir iş bulma olanağı bulunmayan, sayısı yalnızca altı olan meslek okuluna, dilenecek kadar yoksul, yarı çıplak ve kötü beslenen,
okul çağındaki çocukların yarısından azının devam ettiği kırsal bölgelerdeki okullara
atıfta bulunmuştur. O dönem hakim olan eğitimin kaotik bir durumda olduğu açıktır;
dolayısıyla ülkedeki okuma yazma bilmeyenlerin yüksek oranına işaret etmek gerekmektedir.
1959’da Küba’da başlayan devrim sürecinin ilk günlerinden itibaren adaletsizliği, sefaleti ve korumasızlığı, önceki kuşakların mirasını silmek ve insan hakları ilkesini yeniden
kazanmak için araçlar geliştirilmiştir, Martí’nin dahiyane özetlemesiyle: “İnsan dedin
mi tüm haklar anılmış demektir”1.
Hedelenen büyük dönüşümlerle uğraşının çıkış noktası olarak Ulusal Okuma-Yazma
Öğretimi Kampanyası ile okuma yazma bilmemenin ortadan kaldırılması tasarlanmıştır. Bu kampanya, Martici koyut olan “dünyaya gelmiş olmakla her insan eğitim hakkına
sahiptir ve karşılığında diğerlerini eğitme yükümlülüğü vardır”2 koyutunu maddileştirmiştir. Bugün Küba eğitim sisteminden çıkan sonuçların temelini oluşturan, işte bu
Ulusal Okuma-Yazma Öğretimi Kampanyası olmuştur.
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Kesintisiz gelişime tabi bir eğitim ve eğitim-öğretim sistemi oluşturulması, Başkomutan
(Comandante en Jefe) Fidel Castro Ruz tarafından tekrarlanarak formüle edilen “hiçbirşey bir çocuktan önemli değildir” ilkesiyle örtüşüyor. O, toplumumuzda çocuk ve genç
hakları lehine yapılan etkinlikleri gözler önüne sermektedir. Bu ilke halkımızın ideolojik mirasına eklenmiştir ve toplumumuzda çocukluk dönemine verilen öncelikli dikkati
belirlemektedir.
BM Genel Kurulu 1989’da 44/25 sayılı kararı, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi kabul
etmiş ve onaylamıştır, sözleşme 1990’da yürürlüğe girmiştir. Küba bu sözleşmeyi imzalayan devletlerden biridir. Sözleşme, ülkemizin son derece değerli bir destekçisi olduğu
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni izlemiştir.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin önsözünde şu vurgulanmaktadır: “Çocuğun kapsamlı olarak toplum içerisinde bireysel bir yaşama hazırlanması ve Birleşmiş Milletler
Antlaşması’nda ilan edilen ideallerin ve özellikle barış, onur, hoşgörü, özgürlük, eşitlik
ve dayanışma ruhuna uygun bir şekilde eğitilmesi gerekir”.
Sözleşmenin odaklandığı bu noktalar, tüm çeşitliliğiyle, erken çocukluk döneminden
başlayarak yükseköğrenim düzeyine uzanan, enine bir eksene çevrilebilen, Küba eğitim sistemini belirleyen yönergelerle uyuşmaktadır, plan ve programlarda ve tüm alt
sistemlerde mevcuttur. Çocukların dokuzuncu sınıfa kadar zorunlu eğitimi, kendi özgünlüklerimizi dikkate alan referans belgesinde ortaya koyulan değerlere uyulmasını,
oluşturulmasını ve geliştirilmesini olanaklı kılmaktadır.
Küba’da okulu yarıda bırakanların oranına bakıldığında, bu rakamın minimal olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Zira cumhuriyet anayasasında güvence altına
alınmış, çocukların aksatmadan eğitim merkezlerine devamını engelleyen ebeveynler
için ceza öngören yasal adımlar mevcuttur.
Çocukluk döneminin öncelikli ve özenli olarak dikkate alınması konusunda anayasa
koyutları ve Küba kurumsal siyaseti arasında bir uyuşma olduğu tartışma götürmez; ana
rahminde oluştuğu andan itibaren her çocuğun hayatta kalmasını sağlamak için, Küba
sağlık stratejisini oluşturan Anne-Çocuk-Programı’na (PAMI / Programa de Atención
Materno Infantil) gönderme yapmak bu noktada yeterli olacaktır.
Küba Ulusal Eğitim Sistemi’nin kurulması, erkek ve kadının yasal eşitliğini yeğleyen
kuşkusuz ilerici bir pozisyonu temsil eden karma eğitimi içermektedir.
Okul öncesi dönemde çocuklar için ülke genelinde kurulan çocuk yuvaları (círculos infantiles)3, Küba toplumu açısından en çok kabul gören kurumlar arasında yer almaktadır; özünde bu yuvalara işçi kadınların çocukları devam etmektedir. Hazırlayıcı nitelikleri itibariyle bu merkezler, çocukların ileriki süreçlerde okul sitemine başarıyla
geçiş yapmaları bakımından büyük öneme sahiptir. Aynı amaçla, kurumsal olmayan
yollardan aile ve birliğin eğitim temsilcilerinin ortak katılımını ilerleten “Çocuğunu
Eğit” Programı (Educa a tu Hijo) geliştirilmiştir4. Bu eğitim düzeyinde Küba Kadın Federasyonu tarafından ilk yıllarda verilen çaba öne çıkmaktadır.
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi kabul eden devletler arasında yer alan Küba, yükseköğrenim boyutu dahil ulusal eğitim sisteminin tüm kademelerinde ücretsiz eğitim hakkını yasal güvence altına almıştır, dolayısıyla öğrenenler eşit olanakları içeren koşullar
altında topluma entegre olabilmekte, bu, “herkes için ve ömür boyu eğitim” tasarısına
uygunluğu ifade eder. Ülkenin sahip olduğu eğitim ağı, on iki bin merkezi kapsıyor ve en
ücra köşelere erişim sağlıyor.
Görme, duyma sorunu yaşayan, hareket etme zorlukları olan bir dizi çocuk için, gereksinimleri dikkate alınarak özel olanaklar sunuluyor; söz konusu becerileri geliştiren
merkezlerden bazıları başardıkları iş için uluslararası kurumların övgüsünü aldı, bu
merkezler arasında “Abel Santamaría”, “René Vilches” ve “Solidaridad con Panamá” özel
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eğitim okulları bulunuyor. Katılım sağlama durumunda olmayan çocuklara da ulaşmak
için, onlara ev öğretmenleri gönderiliyor. Aynı biçimde uzun süre hastanede kalan çocukların da, kendi düzeylerine uygun eğitim hedelerini dikkate alan bir öğretmenleri
var.
Dokuzuncu sınıf mezunlarının geçiş yapabildiği teknik ve mesleki eğitim için çok sayıda
seçenek var. Öte yandan sanat ya da sporda beceri ve yetenekleri olan çocukların farklı sanat dallarında eğitim veren merkezlere devam etme olanakları bulunurken, spor
okullarında atletler başlıca olimpik spor dallarında eğitilmektedir. Orta kademelerde
yetenekleriyle, yarışmalarda aldıkları ödüllerle ya da pedagojik yeteneğiyle öne çıkan
öğrencilerin, akademik göstergeleri sayesinde öğrenimlerine yükseköğrenim öncesi
meslek enstitülerinde sağın bilimlerde ya da pedagoji okullarında devam etme hakkına
sahiptir. Bu merkezlerde tercih ettikleri, akademik sıralamaya göre dağıtılan yükseköğrenim kariyerlerini başarıyla seçebilmelerini olanaklı kılan özel bir hazırlık görürler.
Eğitimin sürdürülebilir ve mesafe kaydeden gelişimin paradigması olarak okul hizmetlerinin kalitesi nedeniyle Küba’ya saygı duyuluyor. UNESCO ve diğer uluslararası kurumların teyit ettiği bu kritere, üniversite öğrencilerinin bilim yarışmalarından elde
ettikleri sonuçlar ve kalite laboratuarlarının bilirkişi raporları birer teminattır (LLECE
/ Laboratorios de la Calidad).
Çocukluk dönemi ve gençlik üzerindeki nüfuzuyla pedagojik eğitim sisteminin ve öğretmenlerin araştırma faaliyetlerinin mükemmelliği de etkisini göstermektedir. Bu, pedagojinin ve üniversitelerin de gerçekleştirdiği, tüm dünyadan pedagogların prestij kazanmak amacıyla ve bilimsel katkılarıyla katıldıkları uluslararası bilimsel kongrelerde
kamuoyuna yansıyan mümkemmel sonuçlardır. Fidel Castro bu sonuçlar hakkında açıklamada bulunarak, söz konusu kongrelerin, eğitim ve eğitim-öğretim mücadelesinin bir
parçasını oluşturdukları için her zamankinden çok gerekli olduğunu belirtmiştir.
Uzun yıllardır okul öncesi dönemden üniversitelere kadar tüm alt sistemlerin eğitim
planları kapsamına bilgisayarlaşma ve bilişim ve iletişim teknolojileri (TIC) dersleri dahil edilmektedir, ancak AB’nin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle, yeni araç gereç
teminini ve bunların bakımını ve sağlıklı işleyişini sağlayacak yatırımlar konusunda
Küba’ya kısıtlamalar getirildiğine işaret etmek gerekir.
AB’nin Küba’ya uyguladığı, yumuşak bir ifadeyle adına ambargo denilen ekonomik abluka, kuşkusuz Küba eğitim sisteminin güvence altına alınmasına karşı en büyük kısıtlamalara neden oluyor, laboratuarlar ve sanat okulları için yapılacak yatırımlarda darlığa
ve de müzik aletlerinin, spor ekipmanının eksikliğine yol açıyor, buna rağmen teknisyenlerinin ve öğretmenlerinin yaratıcılığı sayesinde bu eksiklerin yeri dolduruluyor.
Sözleşmenin belirttiği gibi çocuklar sorumluluk üstlenerek kendilerini adil bir toplumla bütünleşmeye hazırlamak zorunda. Burada söz konusu olan şey, eğitilecek olanların
anavatanları, gelenekleri, dilleri ve aileleri karşısında sahip oldukları hak ve yükümlülükleri, arkadaşlık ve dayanışma gibi diğer değerlerle bağlantılı olarak tanımalarıdır.
Eğitim planlarımız, metinler ve müfredat ve müfredat dışı etkinlikler bu hedei öncelikli biçimde dikkate almaktadır, o, gelecek kuşakların eğitilmesinde bir anahtardır.
Müfredattaki içeriklerle birlikte koruduğumuz değerleri keskinleştirmek için, her sınıfta ve birlik içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler oldukça çeşitli ve yaratıcıdır. Eğitim
televizyon kanalı bu hedefe ilerlerken özel bir rolü yerine getiriyor. Birkaç örnek vermiş
olmak için, çocuk ve gençlerin çöplerin toplanmasına ve kendi muhitlerinde çevreyi
koruma çalışmalarına katıldıklarına, çocukların genel seçimlerde sandık görevlisi olarak, okul bahçesinin bakımında, araştırma çalışmalarının sözlü ve yazılı sunumunda ve
öğrenenlerin ders düzeyine uygun bigisayar kullanımında üstlendikleri role değinmek
yeterlidir.
Okul eğitim çalışmasına ailenin etkin ve bilinçli katılımının gerekliliği nedeniyle, aileEğitim Haklarının Genişletilmesi
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sel eğitim okullarının gerçekleştirilmesi ilerleme kaydediyor ve bu okullar, ebeveynlere
çocuklarının eğitimi için bilgi ve katılım olanakları sunan ortamlar yaratıyor.
Geleceğin tam bir hukuksal olgunluğa sahip sosyal özneleri olarak çocuk ve gençlerin
haklarını kullanabilmelerinde öğrenci örgütlerinin etkisini öne çıkarmak önemlidir,
José Martí Öncüler Organiyasyonu (Organización de Pioneros José Martí) ve Orta Öğrenim Öğrencileri Federasyonu (Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media). Bu
örgütlerde kişisel görüşlerin özgürce dile getirilmesi desteklenmektedir, eleştirel ve
özeleştirel bir ruhun, sorumluluk bilinicinin, disiplin ve diğer görüşlere saygı duyulmasının alıştırması yapılıyor.
Öte yandan Küba’da okulun bir çevrenin en önemli kültür merkezi olması için çalışılıyor, ki bu amaç, disiplini, öğrencilerinin içeride ve dışarıda uygun davrandığı kaliteli
sınılar geliştiren iyi hazırlanmış öğretmenleri içeren, örgütlü bir okula sahip olmayı
kapsar.
Sözü edilen etkinlikler, eğitimin sağlam ve vazgeçilmez temsilinin, çocukluk döneminin devredilemez bir hakkı olarak toplumsal bilinçte varolduğunu göstermektedir.
Hiçbir Kübalı aile çocuğunun bir bütün olarak eğitimini, kurumsallaştırılmış eğitimin
güvenli katkısı ve etkisi olmadan tasarlamaz; bu amaca ilerlerken en büyük sorumluluk
öğretmenlere düşüyor, ülkenin seviyeyi sürekli arttırmaya ilgi göstemesi buradan kaynaklanıyor. Bilimsel alanda bunları kanıtlayan sonuçlar var, örneğin yüksek lisans ve
doktora diplomalarının yüksek sayıda olması, salt üniversite düzeyinde değil, bu sonuçların birçoğuna sınılarda da rastamak mümkün.
Eğitim ve yüksek eğitim bakanlıkları metodolojik açıdan Küba ulusal eğitim sistemini
yönetiyor, bu sistem diğer oranizmalarla ve birimlerle tutarlı ortak çalışmayı kapsamaktadır. kültür, bilim, teknoloji ve çevre bakanlıkları, spor enstitüsü, bedensel eğitim ve
dinlenme, radyo ve televizyon ve de öğrenci organizasonları, gençlik ve diğer sivil toplum örgütleri aracılığıyla Küba eğitim hedelerinin entegre dilmesi ile etkleyici bir sinerji doğuyor. Bu sinerji Küba ulusunun eğitim projesini ayakta tutuyor, çocuk haklarının en çok zenginlik katan yönünü, eğitim ve eğitim-öğretimi işlemek konusunda ulusa
güç katıyor. Kuşakların yetiştirilmesinde gelişmekte olan ve kalıcı bir sosyalist toplum
yaratan Küba eğitim hizmetlerinin tutkulu ve ön plana çıkan sosyal misyonu, tartışmasız birçok faktörün, en başta da eğitimcilerin eseridir. Erkek ve kızların haklarına saygı
duymak, birbirlerini belirli alanlarda tamamlayan organizmalarıyla hükümetin devlet
bütçesinin eğitim-öğretime olduğu kadar sağlığa da ayırma yönünde irade göstermesi
çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu entegrasyon sağlıklı bir çocukluk dönemini olanaklı kılıyor, o, nitelikli eğitim hakkını üstlenmeye elverişlidir.
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Paulo Freire ve Günlük Yaşamda Eğitimciler ile
Sokak Çocukları Diyaloğuna Dayanan bir
Eğitim Tasarısının Yapılandırılması

Yazılarımız için Paulo Freire’nin1 sunduğu katkı, düşüncesinin herşeyden önce sokak
çocukları için yapılan eğitim projelerinde çalışmak üzere temel referans notaları oluşturma olgusuna dayanması ve hâlâ da öyle olmasıdır, çocuk ve gençleri tarihin özneleri
olarak kavrayan bir sosyal-eğitsel tasarı arayışında ve geliştirilmesinde referans noktaları (onlarla ve sadece onlar için olmayan bir eğitim tasarısı).
Burada amaçlanan, kurtuluşları için gerekli girişkenliklerinin gelişebilmesi için, çocuk
ve gençlerin yaşam koşullarını, kendilerine yansıtmanın (eğitim projesindeki çalışmalar içerisinde – özellikle proje atölyelerinde) nesnesi yapan bir eleştirel pedagojidir
(FREIRE, Paulo. 1981-35).
Biz Paulo Freire’nin eğitimi ve eğitim-öğretimi kişinin yaşamında insancıllaştırıcı bir
faktör olarak kavrayan ve yaşam deneyimi aracılığıyla eğitim-öğretimi diyaloğun bir
uygulaması olarak şekillendiren görüşünü üstlendik. Gadotti’ye göre Freire için bu yaşam deneyiminin “dayanağı sevgi, alçak gönüllülük, umut, inanç ve güvendir” (GADOTTI; Moacir. 1988-26) ve dolayısıyla o, genç insanların kendi kendileriyle yüzleşmesini
sağlar. Bu yüzleşmede onlar kendi bilgi ve deneyimlerini yansıtır ve bunun amacı kendi
çıkarlarıyla bağlantılı olan yeni bilgi ve bir kültür geliştirmektir.
Eğitim olayında önemli olan, bir süpürge yapmayı öğrenme sürecinin (ve onlara bu süreçte tahsis edilen yer), üretim süreci ile süpürgeyi kullanacak özne arasında bağlantı
kurdukları anda siyasileştiğinin bilincini çocukta ve gençte geliştirmektir.
Gerek süpürgeyi üreten genç gerek emeğinin ürünü süpürgeyi kullanan sokak temizlikçisi kadın bir ve aynı sosyal sorunsalın muhatabıdırlar, hatta çoğu kez anneler ve
çocuklar olarak. Ve her ikisi de kendilerinin bu süreçte kolektif özneler olduklarını anladıklarında kurtuluşlarının yolunda ilerlemeye başlayacaklardır, çünkü Freire’ye göre
bir insan bir diğerini ya da kendini kurtaramaz: İnsanlar kendilerini bir birlik olarak
kurtarırlar (FREIRE, Paulo. 1981).
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İş nedeniyle öğrenimin parçalanması
Marjinalleştirilmiş çocuk ve gençlerle yapılan eğitim çalışmalarının uygulamalarını geliştirmesi, ki onların yetiştirilmesinde iş bir eğitme aracı olarak kullanılmaktadır, (ne
yazık ki) şu veya bu nesneyi üretmek üzere çalışabilmek için çocuk ve gençlerin öğrenmesini gerektiren bir eğitim-öğretim tasarısına dayanmaktadır. Ancak bu çerçevede öğrencinin bir işçi olarak yaşam dünyasına (arzularına, yaşadıklarına vs.) ilişkin bilinçli
bir duyarlık geliştirmesi gerekli görülmemektedir.
Bu taslak, “iş aracılığıyla eğitim-öğretimin ekonomik uygulamasına” eşittir,
aynı pazarın gereksinimlerine hizmet eden, çocuk ve gençlerin rolünün önceden belirlenmiş modellere göre öğrenmekle sınırlandırıldığı gibi. Bu bağlamda hiçbir “bilgi”
mevcut değildir, çünkü Freire’ye göre “bilgi ancak yaratıcı üretim ve yeniden üretim olduğunda, insanların dünyada, dünyayla birlikte ve birbirleriyle huzursuz, sabırsız ve
bitmek bilmeyen bir arayışı yeşerttiği yerde vardır” (FREIRE, 1981: 66).
İş aracılığıyla eğitim-öğretimde pedagojik danışmanların rolü
Yukarıda açımladığımız görünümlerden hareketle, (proje atölyelerindeki) pedagojik
danışmanların, yoksul koşullarda yaşayan çocuk ve gençlerle sosyal-eğitsel çalışmanın
siyasal karakterinin zorunluluğunu anlamalarının, onların (danışmanların) marjinalleştirilmiş çocuk ve genç sorunsalının, aynı anda günlük yaşam koşullarının yansıtılmasına girilmeden, üretim yapılan bir işte çalışma ile, meslek eğitimi etkinlikleriyle
çözülemeyeceğini görmelerine yardımcı olabileceği görüşündeyiz.
Marjinalleştirilmiş çocuk ve gençlerin sürdürdüğü acı ve seil yaşamın arka planında
belirli değerler, belirli görüş ve yeterlikler barındıran bir dünya var.
Yoksulluk koşullarındaki çocuk ve gençlerin hayatı caddelerde, dar sokaklarda ve meydanlarda farklı “üçkâğıtçılıklarla” ayakta kalarak geçtiğinden, danışmanın ait olmadığı
bir dünyada hareket ediyorlar ve bu danışmanı çocuk ve gençlerin dünyasını değiştirmeye dönük, ama kendi dünyasına dokunmadığı bir tutuma sürükleyen kaçınılmaz bir
şokla karşı karşıya bırakır.
Freire açısından, eğitim projelerinin yaşam deneyimlerine dayalı eğitim programlarında çalışan ve gerçek hayatta sokakta yaşayan çocuk ve gençler, “verdikleri savaşımın,
sokaklarda başıboş gezmelerinin nedenini eleştirel olarak kavramayı öğrenmeliler (…)
ancak sürdürdükleri yaşamda bilinçli bir rol üstlendiklerinde bu nedenler değişebilir.
Bunun anlamı değişmeleri kesin değil, ama kendilerini değişime hazırlarlar (FREIRE,
1985-13).rak, okul bahçesinin bakımında, araştırma çalışmalarının sözlü ve yazılı sunumunda ve öğrenenlerin ders düzeyine uygun bigisayar kullanımında üstlendikleri role
değinmek yeterlidir.
Okul eğitim çalışmasına ailenin etkin ve bilinçli katılımının gerekliliği nedeniyle, ailesel eğitim okullarının gerçekleştirilmesi ilerleme kaydediyor ve bu okullar, ebeveynlere
çocuklarının.
Bu pedagojik danışman için basit bir görev değil, çünkü bu görev, gerçekliğin katı bilimsel kavranışının yanı sıra, danışmanlara çocuk ve gençlerdeki katkısız isyanı ya da diğer
kaderci tutumların belirli biçimlerini anlayabilmeyi öğreten sosyal ve tarihsel duyarlılığı gerektirir. Bunun amacı söz konusu tutumları aşmayı onlarla birlikte denemektir,
çünkü varolma hakkı tanınmayan bu çocuklara duyduğumuz sempati, ancak daha iyi
bir dünya kurma hayalinin bizi yönlendirmesine izin verdiğimizde otantik bir ifadeye
kavuşur (FREIRE, Paulo. 2985-13).
Bir proje atölyesinde geçen günlük hayatı ve iş yaşamını anlamak, çocuk ve gençlerle geliştirilen etkinlikler, neyin, nasıl ve ne zaman üretildiği vs. hakkında öylece konuşmak
anlamına gelmez, aksine bu herşeyden önce çocuk ve gençleri kendi yaşam dünyalarınEğitim Haklarının Genişletilmesi
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da kavramak, gerçekliklerini ve olanaklarını görmek, kendi kendine bu çocuğun kim
olduğunu ve onun benim için (danışman olarak) ne önem taşıdığını ifade eder.
Ancak Paulo Freire gibi biz de kurtuluşun pratik çalışmasının kısıtlamalara tabi olduğunu biliyoruz ve deneyimin kendisi bize bunu öğretiyor, çünkü “insan çoğu kez yapmak
istediğini değil, elinden geldiği kadarını yapar. Ekonomik kısıtlamalar, sosyal ve ideolojik kısıtlamalar, tarihsel kısıtlamalar var ve bilgi ve kavrayışın kısıtlanması söz konusu”
(FREIRE, Paulo: 1985-22).

Kaynak:

FREIRE, Paulo. Pädagogik der Unterdruckten – Bildungs als Praxis der Freiheit. Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1998
FREIRE, Paulo. Paulo Freire e Educadores de Rua – uma abordagem crítica. Projeto Alternativa de atendimento a meninos de rua. UNICEF/SAS/FUNABEM.
FREIRE, Paulo. Educação e Mudança, 10a. Edicao. Sao Paulo. Pay e Terra, 1985.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 10a. Edicao. Sao Paulo. Paz e Terra, 1981.
FREIRE, Paulo; BETTO, Frei. Esta escola chamada Vida. Editora Atica, 4a. Edicao. Sao Paulo. 1986.
GADOTTI, Moacir. Historia das Ideias Pedagógicas. 8a. ed. Sao Paulo: Zahar, 1988
Freire kendisi bir kurbandı. 1921’de Brezilya’nın Recife kentinde doğdu. Burjuvaziye üye olan ailesi 1929’da dünya ekonomi krizi
sarmalına kapıldı. O, açlığın ne olduğunu ve bir çocuğun gelişim ve öğrenim becerilerine neler yaptığını bizzat yaşadı. 11 yaşında
bir yemin etti: Hayatını açlığa karşı ve açlar için adamak istiyordu. Önce avukat oldu. Okuduğu hukukun, mülksüzlere karşı mülk
sahiplerinin hukuku olduğunu kavradığında bu mesleği bıraktı. Bir öğretmen, pedagoji tarihi ve felsefesi profesörü oldu (FREIRE,
1998).
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James Tweheyo
Uganda Öğretmenler Sendikası (UNATU) Genel Sekreteri

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde
Eğitim Haklarının Genişletilmesine İlişkin
Düşünceler ve Öneriler

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1948 Aralık’ında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından benimsenerek deklare edilmiştir. 2. Dünya Savaşı ve bununla bağlantılı olarak
yaşanan vahşetin ardından, amaç tüm insanların haklarını tanımlayan uluslararası bir
standart yaratmaktı. Niyetlenen yalnızca daha yaşanabilir değil, aynı zamanda daha
istikrarlı ve barışçıl bir gezegen yaratmaktı. 69 yıl sonra dünya terör, ırkçılık, cinsiyetçilik, diğer türden eşitsizlikler, kâr amaçlı eğitim, iklim değişikliği, ekonomik kriz ve
21. yüzyıla ilişkin farklı zorluklar gibi bir dizi sorunla hızla evrim geçirdi. Bu nedenle,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni incelemek ve mevcut konjonktürde tüm insanların
haklarını korumaya uygun olup olmadığını değerlendirmek son derece önemlidir.
Bu makale, herkesin eğitim hakkını teşvik eden ve bizlerin Uganda Öğretmenler Sendikası (UNATU) olarak ilgili hükümlerin 21. yüzyılın küresel eğitim zorluklarını tümüyle
gözetecek şekilde nasıl genişletilebileceğine ilişkin görüşlerine bir anlayış kazandıran
26. maddeyi incelemektedir.
UNATU, 26. maddenin genellikle eğitim hakkını teşvik etmesine karşın nitelikli eğitim
meselesini göz önünde bulundurmadığına dikkat çekmektedir. Aynı güçlük, Herkes
İçin Eğitim (EFA) hedelerinde de deneyimlenmiştir. Hedeler, niteliği vurgulamaksızın
daha fazla kimsenin okullaşmasına odaklanmıştır. Bunun sonucunda, ülkeler kaynaklarını evrensel eğitim programları aracılığıyla eğitime erişimi arttırmaya ayırmakta ve
bunu nitelik pahasına yapmaktadır. Uganda’da 1997’de hükümet, okul kayıt oranını çarpıcı bir biçimde 1 milyondan 9 milyon çocuğa çıkaran Evrensel İlköğretim Programı’nı
başlattı. Fakat ne yazık ki, hükümetin eğitim sektörüne yatırımı bu yüksek rakamların
ek gereksinimlerini karşılayacak şekilde arttırılmadı. Bu büyük ölçüde eğitimin kalitesinden taviz vermeye neden olmuştur.
2015 sonrası, yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedeleri (SDG) bir eğitim hedei içeriyordu;
(Hedef 4. Herkes için kapsayıcı, eşitlikçi ve nitelikli eğitim sunmak ve yaşam boyu
eğitim fırsatlarını teşvik etmek.)
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‘Eğitimin’ tüm diğer Sürdürülebilir Kalkınma Hedeleri’yle bağlantılı olduğuna dikkat
etmek gerekir. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedei’nin her biri bir dizi amaca sahiptir.
Her amaç setinde en azından bir amaç, öğrenme, eğitim ve öğretimle ya da hiç olmazsa
çekirdek sürdürülebilir kalkınma meselelerine ilişkin farkındalığı arttırmayla ilgilidir.
UNATU, bu nedenle benzer şekilde nitelikli eğitimin de bir insan hakkı olduğunu ve cinsiyet, engellilik, inanış, ırk, etnik köken, kültür, sosyo-ekonomik durum, konum ve 26.
maddede yer alan diğer faktörler bakımından ayrımcılık olmaksızın, herkesçe ücretsiz
olarak erişilebilir olması gerektiğini öne sürer. Nitelikli eğitime erişimde ayrımcılık olmamalıdır. Eğitim, herkes için erişim ve fırsat eşitliği temelinde sağlanmalıdır.
UNATU nitelikli eğitimi, öğrencilere en üst potansiyellerine ulaşabilmeleri ve insanlığın
karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelebilmeleri için gerekli bilgi, beceri, tutum ve araçları sunan eğitim olarak kavramaktadır. Bu da nitelikli girdi, nitelikli süreç,
nitelikli eğitim ve öğretim ortamı ile amaca uygun ders müfredatı anlamına gelmektedir.
UNATU, herkesin nitelikli eğitim hakkını korumak için, eğitimin bir kamu malı olması
gerektiğini ve kamusal olarak inanse edilerek düzenlenmesi gerektiğini ısrarla
ifade eder. İster yerel, ister bölgesel ya da ulusal düzeyde olsun, demokratik olarak seçilen hükümetler eğitim sisteminin garantörleri ve birincil tedarikçileri olmalıdır. Özel
okul sahiplerinin talep ettiği ücretleri karşılayamayan öğrencileri dışarıda bırakan,
eğitimin özelleştirmesi ve ticarileştirilmesini içeren neo-liberal gündemi lanetliyoruz.
Dolayısıyla 26. madde, eğitimin sağlayıcısının kamu otoriteleri olduğunu açıkça belirtmelidir.
Ayrıca eğitime erişim meselesinde, kadın ve kız çocuklarının eğitimine kritik bir önem
atfedilmelidir. Araştırmalar gösteriyor ki cinsiyet eşitliği ve kız çocuklarının eğitimi yalnızca çocukların kendisi üzerinde değil, aileleri, topluluklar ve toplum üzerinde de pozitif bir etkide bulunmaktadır. Bu nedenle, 26. madde kız çocukları ve genç kadınların
nitelikli eğitim hakkını vurgulamalıdır. Bu uygulama, hükümetlerin cinsiyete duyarlı
politikalar, eğitim ve öğretim ortamları ile eğitim kurumlarında kız çocukları ve kadınların güvenliğini garanti edecek özel önlemler yürürlüğe koymasını sağlayacaktır.
26. maddenin 2. bendi eğitimin amacını belirlemeye çalışır; “Eğitim insan kişiliğini
tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış,
hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki
çalışmalarını geliştirmelidir”.
Eğitimin amacına ilişkin bu görüş bütüncül olsa da ve öğrencileri yalnızca vasılı çalışan
haline getirmek için eğiten dar ve araçsalcı eğitim anlayışına karşı dursa da, UNATU bu
bendin, sürdürülebilirliğin teşvikinde ve verilen eğitimin bireysel bağlama uygunluğunda, eğitimin oynaması gereken rolü yansıtmak üzere genişletilebileceğini düşünmektedir.
İnsanlık sürdürülebilirliği garanti etmek için, eylemlerinin sonuçlarını nasıl öngörebileceğini öğrenmeli, sürdürülebilir bir geleceği tahayyül etmeli ve bu vizyonu hayata
geçirmek için gereken adımları inşa etmelidir. Eğitim sektörü, dört boyutta (İktisadi,
Toplumsal, Siyasi ve Çevresel) sürdürülebilirliğe potansiyel olarak önemli katkılarda
bulunabilir.
• İktisadi sürdürülebilirlik insanlar, iş alanları ve gelir açısından geçim kaynağına
karşılık gelir.
• Toplumsal sürdürülebilirlik, İnsan Hakları konularıyla ve insanların kültürel olarak uygun yollarla bir arada yaşamasıyla ilgilidir. Bu boyutla ilgili meseleler Küresel
sürdürülebilirliği iyileştirecek bir çabayla, demokratik yönetişim, yoksulluğun azaltılması, krizleri önleme ve canlanma, çevre, enerji ve HIV/AIDS başlıklarını kapsar.
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• Siyasi sürdürülebilirlik siyasal sistemlerde büyük bir rol oynar. Amacı, iktidarın politik sistemler vasıtasıyla adil ve demokratik bir şekilde tesis edilmesidir.
• Çevresel sürdürülebilirlik, hem insan hem de insan-dışı hava, toprak, su ve gıda
gibi tüm yaşam sistemlerini destekleyecek sağlıklı doğal ortamların önemini kavrar. Tüm yaşam formlarının, gelecek nesillerin yaşam kalitesini bozmayacak şekilde
korunmasını garanti etmek için doğal sistemlerin muhafaza edilmesini sorun eder.
Örneğin, İklim değişikliği sorunu artık yok sayılamaz, çünkü dünya çapında bunun
etkilerini zaten deneyimlemekteyiz.
Bu sebeple 26. madde, sürdürülebilir eğitimin her eğitim sisteminin parçası ve ayrılmaz
unsuru olması gerektiğini açık bir biçimde vurgulamalıdır.
Ek olarak, her birey maksimum potansiyeline ulaşmasını ve sorumlu bir yurttaş olmasını sağlayacak uygun bir eğitim alma hakkına temel olarak sahiptir. Yani müfredat,
değerlendirme ve diğer eğitim süreçleri yalnızca küresel olarak değil yerel olarak da
karşı karşıya kalınan özgül güçlükleri göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin Uganda’da
uygun bir eğitim, öğrencileri HIV/AIDS ile bundan nasıl korunabileceğine ilişkin bilgilerle donatmalı, genç işsizliği %90’a yaklaştığından girişimcilik konusunda, yetersiz tasarruf kültürü nedeniyle mali okur yazarlık hususunda bilgilendirmeli ve okur yazarlık
ile matematik becerisinin ötesine geçen diğer becerileri kazandırmalıdır.
Nihayetinde, Öğretmenler Sendikası olarak biz 26. Maddenin kimlerin eğitim alması gerektiği konusunda sessiz kaldığına dikkat çekmek istiyoruz. Nitelikli eğitimi amaçlayan
nitelikli öğretimin önemi azımsanamaz. ‘ÖĞRETMEN’ herhangi bir eğitim sürecinin en
önemli bileşenidir. Bu nedenle, 26. madde, her bireyin uygun eğitim almış, nitelikli,
donanımlı ve motivasyonu yüksek uzman bir öğretmen tarafından sunulan nitelikli bir
eğitim alma hakkına sahip olacağı biçimde genişletilmelidir.
ÇÜNKÜ BİZ NEYSEK ULUS ODUR
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Joaquim Santos
Portekiz Ulusal Eğitim Federasyonu (FNE) Ulusal Sekreteri

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde Betimlenen
Eğitim Haklarının Genişletilmesi Üzerine Düşünceler ve Öneriler

Eğitim Hakkının Yeni bir Paradigması Olarak
Öznenin Etik Anlayışı

Dünya 10 Aralık 2018’de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 217 A (III) sayılı kararıyla
kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 70. yıldönümünü kutlayacak.
“Eğitim hakkı” ilk kez bu belgede, 26. maddede evrensel düzlemde kabul edilmiştir. İlk
olarak ailenin sorumluluğu belirtilmiş, ama asıl sorumluluk, görevi eğitime erişimi, eğitim kalitesini ve eşitliğini hazır bulundurmak olan devletlere verilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan üç yıl sonra 1948 tarihli bu karar, nihayet yıkımdan ve insan onuruna aykırılıktan sıyrılmak için mücadele eden bir uygarlığın yeniden doğması
umudunu yaratmıştır.
Onu izleyen yaklaşık 70 yıl içerisinde dünya birçok u-dönüşü yapmış ve yön değiştirmiş,
birçok engeli ve duvarı aşmış, ancak aynı zamanda, çok çeşitli biçimlerde ve insanlık
için sancılı olan yeni engellerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Elbette eğitim dün
olduğu gibi bugün de herkesin dikkatini çekerek odak noktada duruyor ve ekonomik,
siyasi, sosyal ve bireysel gelişimin yerel ve küresel düzeyde bir aracı ve nesnesi olarak
bilinçlerde yer ediniyor.
Kaliteyle donatılmış ve ücretsiz kamusal eğitimin aşması gereken zorluklar çokyönlüdür: Bunlar etnik, ırkla gerekçelendirilmiş, cinsel, cinsiyet odaklı çatışmalardır; bunlar
milyonlarca sığınmacıyı hiçbir şeye sahip olmadıkları, yurtlarından çok uzaklara gitmeye iten küresel göç sorunsalıdır; bunlar farklı biçimlere bürünen, insanı onurundan
mahrum bırakan aşırılığın ve popülizmin artış göstermesidir.
Diğer tarafta eşit, adil ve kaliteyle karakterize olunan kamusal eğitim, farklı adlar altınEğitim Haklarının Genişletilmesi
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da faaliyet yürüten büyük çokuluslu şirketlerin saldırılarına maruz kalıyor. Ve ayrıca
bu saldırılar, salt hızlı kârı gözeten, asimetrileri, eşitsizliği, adaletsizliği körükleyen ve
gerek öğrenci ve ailelere, gerekse de öğretmen, okul ve eğitim topluluklarına, onurlu iş
ve yaşam koşullarına suikast düzenleyen pazarlaştırmanın ve merkantilistleştirmenin
farklı biçimleri üzerinden gerçekleşiyor.
Ulusal Eğitim Federasyonu (FNE) açısından, eğitimin, bir hırdavatçı dükkanının ya da
süper marketin salt bir metası ya da ürünü olarak görülmesi en basit anlamıyla tüm
hakların ölümü demektir.
Bugün eğitim haklarını düşündüğümüzde, aynı anda Suriye’den, Çeçenistan’dan, Nijerya’nın Chibok Köyü’ndeki kızları anımsatan senaryolar ve öyküler aklımıza geliyor ya
da sözümona eğitim endüstrisinin Afrika’nın farklı ülkelerine yaptığı kapsamlı müdahaleler hatırlanıyor, ki onlar bu bölgelerde eğitim veren ve de vermeyen katmanlarda
acımasızca eşitsizliği ve saldırıları ekiyor ve yayıyor.
Bununla birlikte FNE, Portekiz’de, kaliteyle, eşitlik ve adaletle karakterize olunan, herkesi kapsayan kamusal okulu öncelikli görevi olarak görüyor. Hatta bunun dünya genelinde eğitim alanında tüm önceliklerin anası olduğu söylenebilir. Ve ben, gezegenin
dört bir yanından gelen, sendikalarda çalışan ve eğitim eylemcisi olan meslektaşların
çalışmalarının büyük bir bölümünü bu mücadeleye adıyor olmasından çok memnunum
– bunlar ister Kenya’dan, Brezilya, Tanzanya, Kolombiya ya da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki meslektaşlar olsun.
Görevimiz Malala Yousafzai’nin iletisini, özenle vurgulayarak belirtmiş olduğu, bir çocuğun, bir öğretmenin ve bir kitabın dünyayı değiştirebileceği sözlerini daima hatırlamaktır. Biz milyonlarca insanın iş olanağına, eğitime, sağlık hizmetlerine, sosyal güvenliğe, besine, konuta, suya ve diğer temel gereksinim maddelerine yeterince erişemiyor
olmanın altında acı çektiğini biliyoruz. Diğer milyonlarca insan marjinalleştirilmiş grup
ya da azınlık üyesi olduklarından, ayrımcılık yapılmaması hakkından hayatlarında bir
kez bile yararlanmamıştır.
Benim ülkemde hâlâ okuma yazma bilmeyen 500.000 insan var, binlerce çocuk, yetişkin ve aile yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve hükümet engelli, zihinsel hastalıkları
olan ve ev içi şiddete maruz kalan insanların hakları noktasında önemli görevlerle karşı
karşıyadır.
Kaliteyle karakterize olunan bir eğitim, sağlık hizmetlerine ve beslenmeye onurlu bir
erişim hakkını, tüm gerekleri ve gereksinimleriyle kişi olarak insana topyekün saygı
gösterilmesini kapsar. O ayrıca öğretmenlere ve öğretmen olmayanlara herkes tarafından saygı gösterilmesini ve değer verilmesini ve kendilerine işte ve meslek hayatlarında
onurlu koşullara sahip olmalarını içerir.
Eğitim hakkının nesnesini belirlemek, üç temel soruyu yanıtlamak demektir: Ne için
öğrenmek? Ne öğrenmek? Ve nasıl öğrenmek?
Birinci soruya verilecek yanıt, insan kişiliğinin ve onun sahip olduğu onura dair anlayışın özgür, tümden ve ahenk içerisinde gelişimi ile bağlantılıdır. İnsan kişiliğinin bu
gelişimi, insan hakları etiğini ve ona saygı gösterilerek üzerinde uzlaşıya varılan moral
ve kültürel değerleri ve özerk, sorumluluk içeren bir yaşamı ve özgür bir toplum ve dünyayı benimsemeyi içerir.
İkinci soruya verilecek yanıt, eğitim hakkının neyi güvence altına almak zorunda olduğuna ilişkin temel bir öğrenimi gerekli kılar.
“Nasıl öğrenilmeli?” sorusu bizi günümüz toplumunun iki temel eğitim kurumu olan
aile ve okula ve ayrıca uluslararası topluluğun sorumluluklarına götürür.
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1948’den günümüze birçok sesin vurgulamış olduğu gibi, eğitim hakkı, yeni bir eğitim
için yeni bir haktır, salt ailenin ve devletin bir hakkı değil, aksine, yaşından, kökeninden, inancından ve içinde bulunduğu diğer koşullardan bağımsız olarak her insanın
hakkıdır.
Farklı bir ifadeyle, UNESCO Genel Direktörü’nün 2004’te Cenevre’de düzenlenen Uluslararası Eğitim Konferansı’nın 47. oturumunun giriş söyleminde belirttiği gibi, eğitim
hakkı yeni bir paradigmadır: Ben, titiz bir paradigma değişikliğinin ilerlemekte olduğunu hissediyorum.
Ancak son yıllarda dünya, bizi eğitim sistemleri için yeni tasarılar bulmakla ve yaşamımızı dördüncü sanayi devriminin beklentilerine göre düzenlemekle görevlendiren
büyük değişimlere sahne oldu.
Elbette küreselleşmeden, dijitalleşmeden, robot teknolojisinden, insanı kârın erdemlerine tabi kılan neo-liberal ideolojilerin at koşturmasından, sürdürülebilir gelişme hedelerini seçme zorunluluğundan, bir diğer ifadeyle bir insan hakkı ve küresel, kamusal
bir değer olarak eğitimi yeniden gözden geçirme görevimizden söz ediyoruz.
Portekizli yazar A. Reis Monteiro’nun yeni yapıtı olan Eğitimin bir Teorisi’nde (Uma Teoria da Educação1) belirttiği gibi: Eğitim hakkı, devrimci erimi şu Kopernikçi metaforda özetlenebilen yeni bir paradigmadır: Eğitimin merkezini artık yetişkinlerin dünyası
veya çocukların güneşi oluşturmuyor. Bu merkez, daha çok, ne yaşlı ne de gençlerin, ne
anne babaların ne de oğul ve kızların, ne öğretmelerin ne de öğrencilerin olduğu, aksine salt onur ve hakları bakımından eşit insanların varolduğu, insan hakları evrenine
kaymış bir merkezdir.
Eğer durum böyle ise, diyor yazar, o zaman pedagojik anlayış ne ailenin biyolojik ne de
devletin siyasi anlayışı değildir, aksine o, hem ailenin keyiliğini hem de devletin mutlak gücünü sınırlandıran öznenin kendi etik anlayışıdır.
FNE’nin kendi vizyonuna göre bu üçgen hiçbir zaman aynı anda varolamaz. Öznenin
etik anlayışı, aile ve devlet tarafından üretilen eşitsizlik, yetersizlik ve olanaksızlıklar
karşısında baskın gelmek zorundadır. Bu da zorunlu olarak BM İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nde yer alan eğitim haklarıyla ilgili her düşünme sürecinin ve her önerinin
çıkış noktasını oluşturmak durumundadır.

1
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Tamaki Terazawa
Japonya Öğretmenler Sendikası – Uluslararası İlişkiler Direktörü

Japonya’da Eğitim Hakkının Durumu – Eğitim Bir
Hak mı Yoksa İnsan Kaynaklarını Arttırmanın Bir
Yolu mu?

Mevcut eğitim politikaları muhafaza-kârdır ve diğer OECD ülkelerinde olduğu gibi uluslararası insan kaynaklarını geliştirmeyi amaç edinme eğilimi gösteriyor. Öte yandan
Japonya Öğretmenler Sendikası, bir çocuk hakkı olarak herkes için nitelikli eğitimi garanti etmenin bizim görevimiz olduğuna inanıyor.
Japonya Öğretmenler Sendika kapsayıcı okullar, LGBTIQ, burs sisteminin iyileştirilmesi, vb. gibi alanlarda mücadele etti ve kimi kazanımlar sağladı. Ancak eğitim hakkına
ilişkin halen çeşitli zorluklar bulunuyor.
1. Japonya Anayasasına Karşı Tehdit
Kuruluşumuzdan bu yana, sendika “çocuklarımızı asla savaş alanlarına göndermeyeceğiz” sloganını korudu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya Asya ülkelerini işgal etti ve
eğitimciler de çocukları savaşa göndermeye razı oldu. Bundan son derece utanç duyduk
ve aynı hatayı bir daha asla yapmayacağımızı deklare ettik. Japonya halkı geleneksel
orduyu lağveden yeni anayasayı sevinçle karşıladı.
Son 70 yıl boyunca Japonya barışçıl anayasasını sürdürdü ve savaşa girmedi. Ancak şimdiki Başbakan Abe askeri güce sahip olmaya can atıyor ve anayasayı tadil etmeye çalışıyor. Hükümet bu amaçla, komplo kanun teklii, ulusal güvenlik yasası vb. gibi Japonya’yı
yurtdışında savaşmaya hazır hale getirebilecek düzenlemeleri muhalefeti ezerek zorla
hayata geçirdi.
Bu durum bir ulus olma dayanağını tehdit ediyor ve Japonya Öğretmenler Sendikası bunun eğitim hakkını etkilemesinden endişe duyuyor. Sendika, Asya ve dünyada barış için
anayasanın tadil edilmesini durdurmak üzere bu kaygıyı tüm toplumla paylaşmaktadır.
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2. Eğitimcilerin Eğitim Reformu
Önerisi ve Eğitimin Özelleştirilmesi/Ticarileştirilmesi
Japonya Öğretmenler Sendikası eğitimcilerin sesi ile Çocuk Hakları Sözleş-mesi’nin ikir
ve içeriğini yansıtarak, eğitimde reform gerçekleşmesini amaçlamaktadır ve Kasım ayını Eğitim Reformu Kampanya Ayı olarak belirlemiştir. Sendika, Kasım ayında üniversite
öğrencileri, çocuklar, ebeveynler, kâr amacı gütmeyen kuruluş çalışanları, araştırmacılar ve resmi yönetimin katıldığı toplantı ve sempozyumlar düzenlemektedir. Bu etkinlikler medya aracılığıyla yayılmakta ve sosyal diyalog daha yoğun hale gelmektedir.
Japonya’da eğitimin özelleştirilmesi/ticarileştirilmesi sürmeye devam etmektedir. İlköğretim 6. sınıf öğrencileri ile ortaokul 3. sınıf öğrencileri için zorunlu Ulusal Standart
Test söz konusu. Amacı ise bir bütün olarak öğrencilerin başarısını değerlendirmek. Japonya Öğretmenler Sendikası, bu sınavın tüm öğrenciler için gerekli olmadığı konusunda ısrar ediyor. Sınav bütçesi yaklaşık 6 milyar Yen (50 milyon ABD Doları). Ayrıca, eğitim bakanlığı üniversite sınavı şemasını değiştirmeye karar verdi ve İngilizce testleriyle
bazı eğitim şirketleri ilgilenecek. Japonya Öğretmenler Sendikası kamu kaynaklarının
daha yararlı amaçlara hizmet edebileceğine ve bu bütçenin eğitim şirketleri için değil,
öğretmek sayısını arttırmak için kullanılabileceğine inanıyor.
3. Çocuk Yoksulluğu
Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından yayınlanan 2015 tarihli bir çalışma, 18
yaş altı çocukların yüzde 13,9’unun ya da bir başka ifadeyle her 7 çocuktan 1’inin, ulusal
ortalama hanehalkı net gelirinin yarısından azıyla yaşamını idame ettiren ailelerden
geldiğini buldu. Göreli yoksulluk oranı ise, şimdiye kadarki en kötü değer olan yüzde
16,3 değerinin saptandığı 2012 anketinden yüzde 2,4 puan düşük çıktı. 2015 değerlendirmesi, 12 yıldaki ilk iyileşmeyi kaydederek trendi tersine çevirdi. Fakat son rakamlar,
OECD üyeleri de dahil 36 ülkenin yüzde 13,3 ortalama değerinden halen yüksek. Özellikle tek ebeveynli hanehalkları arasındaki yoksulluk oranı yüzde 50,8 gibi yüksek bir
oranda seyrediyor.
Bu durumla alarma geçen Japonya Öğretmenler Sendikası, özellikle okul öncesi ve
üniversite eğitimi alan imtiyazsız çocukların eğitim hakkını garanti etmek için eğitim ve
sosyal refaha ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini savunmaktadır. Okul öncesi eğitimin yüzde 90’ı, ücretleri hanehalkı gelirlerine dayalı olan özel kuruluşlar tarafından
üstlenilmektedir. Bu da ekonomik uçurumun, çocukların akademik başarısı üzerinde
etkili olma eğilimi gösterdiği anlamına gelir. Ulusal üniversitelerde bile 4 yıllık eğitimin maliyeti 2.500.000 Yen (21.000 ABD Doları) tutmaktadır, ancak destek bursları son
derece zayıftır. Üniversite öğrencilerinin yarısından fazlası, çalışmaya başladıklarında
bir kaç milyon Yen’lik borca sahip olmalarına neden olacak burslardan yararlanmaktadır. Genel İşler Bakanlığı’na göre 20-24 yaşındakilerin yaklaşık %49’u geçici işlerde
çalışmakta ve borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. Japonya Öğretmenler Sendikası
kampanya faaliyetlerinin sonucunda, Japonya hükümeti ihtiyaç halindeki öğrencilere
daha fazla destek bursu sunmaya karar verdi, ancak bu yeterli değil.
Japonya’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedei 4’ün gelişmekte olan ülkelerle ilgili bir mesele olduğuna inanılmakta, fakat yerel olarak bizi de ilgilendiriyor. Japonya’daki tüm
çocukların nitelikli eğitime erişimini temin etmek için, sendika bu realiteyi paylaşıyor,
savunuculuğunu yapıyor ve bu bir fark yaratacaktır.
4. Öğretmenlerin Çalışma Saatlerini Düzenlemeye Yönelik Kampanya
Japonya Öğretmenler Sendikası 2016’da ‘Öğretmenlerin İş Yükü ve Çalışma Saatlerine İlişkin Gerçeklik’ başlıklı bir anket çalışması yürüttü. İlköğretim öğretmenlerinin
yüzde 72,9’unun ve ortaokul öğretmenlerinin yüzde 86,9’unun haftada 60 saatten fazla
çalıştığı saptandı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı haftada 60 saatten fazla çalışanların aşırı çalışmaya bağlı ölüm anlamına gelen ‘karoshi’ yüksek riskini taşıdığını tanılaEğitim Haklarının Genişletilmesi
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tanılamıştır. Anket sonuçlarıyla alarma geçen sendika acil önerilerde bulunmuştur;
– Hükümet yürütmekte olduğu aşırı çalışmaya ilişkin düzenleme tartışmalarına öğretmenleri de dahil etmelidir.
– Öğretmenler fazla mesai ödeneği almayıp, aylık olarak maaşlarına %4 ilave bir ödeme
alıyor. Bu oran 1966’daki çalışma saatlerine göre belirlenmiştir ve tekrar gözden geçirilmelidir.
– Belediyelerin eğitim kurulları ‘okul gününden sonra faaliyet yok’ veya ‘toplantı günü
yok’ ilkelerini belirlemeli ve öğretmenleri okuldan tam saatinde ayrılmaya teşvik etmelidir.
– Eğitim kurulları öğretmen sayısını arttırmalı ve sınıf nüfusunu küçültmelidir.
Bu tavsiyelerle, sendika politik ve pratik çözümler önerecek ve nitelikli eğitimi garantilemek üzere yasal iyileştirme talebinde bulunacaktır.
5. Rekabetçi Eğitim
Ulusal Standart Test eğitimde daha fazla rekabetçiliğe yol açmaktadır. Öğretmenlerin
ön testler hazırlaması gerekiyor ve çocukların bunları yapmaktan başka çaresi yok. Sınav neticesinde, il ve/veya bölge sıralamalarını gösteren sonuçlar yayınlanıyor. Sendika, bunun gerçekliğini inceleyerek çocukların özel ihtiyaçlarını ulusal sınavın dışında
tutan okullar olduğunu görmüştür.
Lise ve üniversitelere giriş sınavlarında rekabetçilik, BM İnsan Hakları Komitesi ve
Çocuk Hakları Sözleşmesi tarafından daha önce vurgulanmış bir konudur. Çocuklar
güvenli ve konforlu okullardan faydalanma hakkına sahiptir.
6. Doğu Japonya Büyük Depreminden Etkilenen Bölgeler
Doğu Japonya Büyük Depremi 11 Mart 2011’de gerçekleşti. Üzerinden neredeyse 7 yıl
geçti, ancak halen yardıma ihtiyaç duyan çok sayıda aile ve çocuk bulunuyor. Okul rehberleri etkilenen bölgelere gidiyor, ama bunu her gün yapmıyorlar. Bu nedenle, özel ilgi
için öğretmen sayısını arttırmak gerekiyor, öğretmen sayısı henüz yeterli değil. Çocuklara ayrılan ulusal bütçeye yıllık bazda karar veriliyor, ancak daha uzun vadeli olarak
belirlenmelidir. Tahliye talimatı kaldırılmış olsa bile, yalnızca öğrencilerinin %1’inin
eski okullarına geri döndüğü bazı okullar vardı. Bu çocuklar nükleer materyallerden
zarar görerek kanserden etkilenebilirler.
Sendika, yetkili makamlardan bu sorunları çözmeye ve bu insanları desteklemeye devam etmeye yeterli bütçe ayrılmasını talep ediyor, böylece etkilenen bölgelerdeki çocuklar için de nitelikli eğitim garanti edilebilir.
Genel anlamda, sahip olan ve olmayanlar arasındaki eğitimle ilgili, ekonomik, sosyal
uçurum genişlemektedir. Herkes için nitelikli eğitim talebinin peşinden gitmek için,
daha adil bir gelir bölüşümü gereklidir. Eğitim insan kaynaklarını arttırmanın bir yolu
olarak görüldüğünde, eğitime erişim herkes için adil şekilde sağlanamaz. Eğitim tüm
çocukların hakkıdır.
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Malathie M. Seneviratne ve H.G.D.Cyril
Sri Lanka Öğretmenler Dayanışma Sendikası – USLTS (Eğitim Enternasyonali Üyesi)

Sri Lanka’da Eğitim ve bir İnsan Hakkı olarak
Eğitim Hakkı

Sri Lanka, Asya Pasiik Bölgesi’nde yüksek okur yazarlık oranına sahip, gelişmekte olan
ülkelerden biridir. Sri Lanka’nın eğitimle ilgili yetkili kurumları tüm etnik kimlikler için
eşit şekilde, ilköğretimden üniversiteye kadar daha iyi bir eğitim sağlamaya kendilerini
adamışlardır. Bu nedenle Sri Lanka önümüzdeki 15 yıl için, Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeleri’ni başarmak üzere ülke çapında uygulanacak orta ve uzun vadeli planlara sahiptir. Yani hükümetin planladığı, aslında çok daha büyük amaca ulaşabilmektir.
İnsanların gelirleri dikkate alındığında, gelirin eşit şekilde bölüşülmediği görülecektir.
Sonuç olarak eğitim de bu durumdan oldukça etkilenmektedir. Dolayısıyla, düşük gelirli öğrenciler eğitim hayatları boyunca çok sayıda problemle karşı karşıya kalmaktadır.
Buna bir çözüm olarak, devlet herkes için ücretsiz ders kitapları, ücretsiz üniforma ve
diğer altyapı olanakları sağlamaktadır. Böylece zenginin yanı sıra yoksul da daha iyi bir
eğitim alacaktır.
Bunun dışında, icracı bakanlık ve eyalet eğitim bakanlığı EN İYİ OKUL EN YAKINDAKİ OKULDUR özgün konseptini uygulamaya başlamıştır. Bu konseptin altında yatan
düşünce kentsel bölgelerdeki popüler okullara yönelik talebi asgari düzeye indirmektir.
Bu amaçla, bakanlık ülke genelinde kırsal okulları geliştirmek için ciddi ölçüde maddi
kaynak tahsis etmiştir. Bu program kapsamında okullar bina, mobilya, laboratuvar, tuvalet, ekipman vs. gibi tüm iziksel imkânları temin edebilmiştir.
Fakat Sri Lanka şu anda yeni bir sorunla karşı karşıyadır; Eğitimin özelleştirilmesi. Ülke
genelinde her köşe bucağa, özel sektörde faaliyet yürüten uluslararası okullar yayılmaktadır. Kırsal bölgelerde bile. Bu okullarda nitelikli eğitim çok fazla gözetilmemekte ve
İngilizce eğitimin altı çizilmektedir. Bu yolla üst sınıf bir topluluk yaratılmaktadır. Üst
sınıftan gelenler üst kademelere yerleştiği için kırsal bölgelerden gelen yetenekli genç
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insanlar fırsatlarını ve hayallerini gerçekleştirme olanaklarını kaybetmektedir.
Yalnızca uluslararası okullar değil, SAITEM gibi özel üniversiteler de düşük notlara sahip ya da tıp okullarına girerek doktor olmak için yeterince nitelikli olmayan öğrencilere olanak sunmaktadır. Bu bir trajediye dönüşmüştür. Devlet üniversitelerindeki öğrencilerin çoğu, onların aileleri, öğretmen ve doktor örgütleri bu durumu protesto etmekte
ve buna karşı mücadele etmektedir.
Ancak Sri Lanka’da gözle görülür bir cinsiyet ayrımcılığı olduğu söylenemez. Hem erkek
hem de kadınlar aynı eğitim hakkına ve diğer tüm imkânlardan eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptir. Örneğin, Sri Lanka’daki üniversite öğrencilerinin %55’i kadınken
%45’i erkektir. Çoğu kadın profesör, eğitim alanında yönetici, idareci, okul müdürü gibi
yüksek pozisyonlarda bulunmaktadır ve öğretmenlerin %80’i kadındır. Ayrıca, mensubu olunan din ya da ırkla ilgili ayrımcılık söz konusu değildir.
Biz Sri Lankalıların Asya Pasiik Bölgesi’nde en yüksek okur yazarlık oranı olan %98
düzeyine ulaştığı doğrudur. Fakat, şimdiye değin erişilen hedelerle tatmin olamayız.
Tüm kız ve erkek çocukların tamamen ücretsiz, eşit ve nitelikli eğitim almasını garanti
eden 4.1 hedeine neredeyse ulaştık. Öte yandan, ülkemizdeki eğitimin mevcut niteliğiyle tatmin olamayız. Zira eğitim bireylerin davranışlarıyla ve manevi gelişimleriyle
paralel ilerlemelidir.
Şu anda Sri Lanka’da, eğitimle ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedei 4’ün, Eğitim Enternasyonali tarafından sağlanan talimatlar ve yönergeler doğrultusunda teşvik edilmesi
için çaba harcıyoruz. Herkes için kapsayıcı, eşit ve nitelikli eğitimi garanti etmek
ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek (Hedef 4) son derece önemlidir.
Ülkemizde Sürdürülebilir Kalkınma Hedei programını başlatmak için sürdürülebilir
kalkınma bakanlığı ve eğitim bakanlığıyla işbirliği içinde çalışıyoruz.
Biz Sri Lankalılar halen hedef 4.3, 4.4 ve 4.5’in çok gerisindeyiz. 2030’a gelinceye kadar
bu hedelere ulaşmak için, ülkede ve tüm dünyada yaygın programlar organize etmeli
ve yanı sıra eğitimin niteliğini ölçmeliyiz. Liderleri güçlü olmaları için eğitmeliyiz.

Sayfa 123

Şener Elcil
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri – KTÖS

Birleşik Federal Kıbrıs’ta Eğitim, Öğretmenlerin
Rolü ve Öneriler

Kıbrıs meselesinin varlığı, tüm Kıbrıslıların canını yakmaktadır. Bu sorunun oluşumunda öğretmenlerin ve eğitimin önemli bir rol oynadığı tespitinde bulunmanın önemsiz
olmadığına inanıyorum. EOKA ve yanı sıra TMT kadrolarının büyük çoğunluğunun öğretmenlerden oluştuğu gerçeği, her iki yeraltı örgütünün Anglo-Amerikalılar ve NATO
kuvvetlerinin kışkırtmalarıyla kurulmuş olması ve bir meslek grubu olarak öğretmenlerin topluluk içi çatışma sırasında en büyük kayba maruz kalması, bu ifadeyi kanıtlar
niteliktedir.
Bu çatışmada öğretmenlerin rolünden bahsederken, Türk ve Yunan ordusu gelmeden
önce adaya gelen Türk ve Yunan öğretmenler olduğunu da unutmamalıyız. Geçmişe
bakıldığında, 1974’teki iziksel ayrılmadan önce, adada yaşayan insanların ulusalcılık,
ırkçılık, şovencilik güdümlü eğitim sistemleri tarafından beslenen duygusal bir ayrışma
yaşadıkları kolayca gözlemlenebilir. Tarihi 1900’lere kadar uzanan ve 1950’lerde hızlanan bu olgu, iki topluluğun ortak kültür, tarih ya da yaşamına ilişkin tüm öğeleri dışlayan ayrılıkçı bir söylem ve doktrin yarattı.
1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, çok kültürlü eğitimi temel alan ortak bir eğitim
sistemi yerine, iki topluluğun iki ayrı eğitim sistemini barındırmaktaydı. Bu düzenleme
ayrıca adada zaten kök salmış olan ulusalcı ve şoven eğitimin süre gitmesine katkıda
bulunmuştur. 1963’te patlak veren topluluk içi şiddeti takiben, Kıbrıslı Türk topluluğu
adanın yalnızca %5’ine sıkıştırıldı ve topluluk Türk subaylarının denetimi altına girdi.
Bu olayların topluluk açısından bir başka sonucu da eğitim sisteminin de Türkiye’nin ve
Türk eğitim sisteminin denetimi altına girmiş olmasıdır.
Faşist darbe ve ardından 1974’teki Türk işgali adada iziksel bir ayrışmayı beraberinde
getirdi. Şovenizm, ulusalcılık, ırkçılık ve ötekileştirme eğitimin ana hedeleri haline geldi. Eğitim tümüyle Türkiye’nin denetimi altına girdi. Buna ek olarak, Kıbrıslı Türkler
soyadı almaya zorlandı, coğrai adlandırma politikaları uygulandı.
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Türkiye’den adanın kuzeyine yaşanan sistematik nüfus aktarımı nedeniyle, Kıbrıslı
Türkler kendi ülkelerinde azınlık haline geldi. Şu anda adanın kuzey kesiminde 116
okul öncesi okul ve ilkokul ile 46 ortaokul ve lise bulunmaktadır. Ayrıca 72.000 öğrencinin kayıtlı olduğu çeşitli üniversiteler mevcuttur. Zorunlu eğitime kayıt yaptıran öğrencilerin %56’sı Türk vatandaşı, %43’ü Kıbrıslı Türk %1’i yabancı uyrukludur. Adanın
kuzeyinde uygun/yeterli öğretmen bolluğu olsa bile, Türkiye’den öğretmen getirtme uygulaması halen devam etmektedir. Öğretmenlere ek olarak, okullarda kullanılan ders
kitapları da Türkiye’den ihraç edilmektedir. Türkiye’deki son gelişmelere paralel olarak,
adanın kuzey kesimi dini yönelimli yatırımlarda ve yeni cami inşaatında belirgin bir artış deneyimlemektedir. İlaveten, Türk yetkili makamları seküler eğitim sistemini daha
Sünni İslami bir eğitimle değiştirmeye zorlamaktadır.
Eğitimde dünya genelindeki özelleştirme trendiyle bağlantılı bir başka husus da, Kıbrıs
kuzey kesiminin eğitimin özelleştirilmesinden nasibini almasıdır. Özel okulların açılması amacıyla çok sayıda dernek kurulmuştur. Bu bağlamda, adada Türk okullarının şubelerini açmaya yönelik özel bir çaba söz konusudur. Ayrıca, adanın güneyinde okuyan
200 ve üzerindeki Kıbrıslı Türk öğrenciyi güneyde okula gitmekten caydıracak sorunlar
sürekli olarak yaratılmaktadır.
Bu gerçeklikler ışığında, Birleşik Federal Kıbrıs kurulduktan sonra seküler ve demokratik ilkelere dayalı bir eğitimi garanti etmek için aşağıdaki sıralanan önlemler alınmalıdır:
Eğitime ilişkin bütünsel bir yaklaşıma sahip, evrensel konseptlere ve insan hakları, demokrasi, dayanışma, sosyal adalet değerlerine dayalı, ayrıca ortak kültürel değerleri
vurgulayan bir eğitim sistemi yaratmak.
Eğitim sistemindeki şoven ve ulusalcı öğeleri ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak
için adanın çok kültürlü, çok dilli ve çok dinli yapısını dikkate almak, katılımcılık, işbirliği, problem çözümü, diyalog, aktif dinleme, eleştirel düşünme ve okullardaki farklılıklara saygıyı vurgulamak.
‘Ötekini’ tanımaya imkan verme ve saygıyı geliştirme amacıyla, Yunanca ve Türkçe dillerini okullarda zorunlu hale getirmek.
Din derslerini zorunlu dersten seçmeli derse çevirmek.
Her iki topluluktan öğretmenlerin birlikte eğitim aldığı öğretmen akademileri kurmak.
Kıbrıs’ta ve başka bölgelerdeki çatışmalarla bağlantılı zorlukları eleştirel biçimde yansıtmalarına ve bu sorunları okulda nasıl ele alacaklarına yardımcı olmak için öğretmenlere mesleki gelişim fırsatları sunulduğundan emin olmak.
Ortak kültür ve tarih temelinde, fakat aynı zamanda ihtilalı meselelerin güvenle tartışılabildiği bir ortam sunacak eleştirel, empatik ve çok perspektili bir yaklaşımı baz alan
eğitim materyallerini ve ders kitaplarını kullanmak.
Eğitimin daha da özelleştirilmesine engel olmak ve kamusal eğitime daha fazla kaynak
ayırmak.
Diğer kültürlere ilişkin dolaysız bir deneyim sağlayacak, kültürel farkındalığı arttıracak, kültürel eleştiriyi teşvik edecek ve dolayısıyla değişime imkân verecek öğretmen
ve öğrenci değişim programlarını teşvik ederek barış, tolerans ve paylaşım ortamı yaratmak.
Eğitimin siyasetçiler tarafından bir propaganda aracı olarak kullanılmasını önlemek ve
bugün yaşadığımız ayrışmaya yol açan geçmiş eylemler ile gelecekte Kıbrıslılar arasında bir çatışmaya yol açabilecek çabaların açığa çıkmasını engellemek.
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Tahir Gökçebel
KTOEÖS Eski Başkanı ve 2017-2020 Yönetim Kurulu Üyesi
(Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası)

Kıbrıs Türk Toplumunun
Gelişemeyen Demokrasisi

Kıbrıs Türk demokrasisinin ortaya çıkması tarihsel bir süreç içerisinde olmuştur.
1571’de Kıbrıs adasının Osmanlı Devleti kontrolüne girmesi ile başlayan süreç Kıbrıs’ın
İngiltere’ye devredildiği 1878’de de İslami Cemaat temelinde devam etmiştir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile başlayan süreçte ise Atatürk Devrimleri’nden etkilenilerek milli temelde bir modernite hareketi yaşamaya başlanmıştır.
1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte demokrasiyi şekillendirecek olan
eğitim, kurucu ortak olan Rum ve Türk toplumu için ayrı ayrı yürütülmeye devam etmiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni oluşturan esas Londra antlaşmasının 24. maddesinde “Yunan ve Türk hükümetleri kendi cemaatlerine ait eğitim kültür ve spor müesseselerine
ve hayır işlerine mali yardımda bulunma hakkına haiz olacaklardır” diyerek aslında
adadaki toplumları büyük unsurun (Anavatanların) parçası yapmışlardır.
Toplumlar önce dini, sonra etnik temelde bir yapılanmaya ve gelişmeye zorlanmaları
sonra oluşacak çatışma ortamını beslemiştir. Toplumların İngiltere’nin sömürge döneminde ayrılığa götürülmeleri, buradaki insan haklarının gelişim süreçlerini de belirlemiştir. 1955’te Kıbrıslı Rumların EOKA ve 1957’de Kıbrıslı Türklerin TMT gizli, yer altı
örgütlerini kurmaları etnik temelde psikolojik bölünmeyi, sonrasında da silahlı çatışmayı getirmiştir. Kıbrıs’ta insan hakları temelinde bir gelişme yerine şiddetin
tarihinin gelişmesi önü açılmıştır.
İngiliz sömürge döneminde oluşturulan meclislere katılım dahi etnik temel üzerinden
yapılmıştır. Özellikle Kıbrıs Türk Toplumu kimlik sıkıntısı yaşayan, korunmaya muhtaç
bir toplum haline sokulmuştur. Kendi bağımsız ulus devletini kuramayan edilgen, garantilere muhtaç bir toplum inşa edilmiştir. Türkiye’nin Kıbrıs sorununa müdahil
edilmesinden sonra da eşit, özgür bir toplum olmak için mücadele edemeyecek, hep çocuk kalmaya devam etmesi için zorlanacaktır. Osmanlı ve arkasından
İngiliz döneminde çıkarılan 20 üzerinde gazete ya iktidarların sözcülüğünü yapmış,
yeni düşüncelere savaş açmış ya da kapatılmıştır.
Eğitim Haklarının Genişletilmesi
Üzerine Düşünceler ve Öneriler
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Baskıcı, engelleyici uygulama eğitimde de kendisini göstermiştir. Her iki toplumun eğitimi tamamen anavatan saydıkları Türkiye ve Yunanistan eğitim sistemleri, milliyetçilik
olgusuyla bezenmiş ve paralel götürmeye devam etmişlerdir. Başta örgütlenme, sosyal,
siyasal ve diğer hakların kullanımı, insan haklarının temeli olan eşitlik, din, dil, renk
ayrımı olmaksızın şekillenmesi gerekirken ayrılıkçı, ötekileştirici, cemaat veya üst kimlik milliyetler temeline örgütlenmeye zorlanmış, toplumların üst yapı kurumları, eğitimi de bu doğrultuda gençler yetiştirmek istemiştir. Temel bu iken Kıbrıs Türk ve Rum
eğitim sisteminin dünya değerlerine yönelim göstermesi yerine içine kapanarak milliyetten ve dinden beslenmiştir.
1930’lardan itibaren iki toplumu ayırmak ve emperyalist sömürgeciliğe devam etmek
isteyen İngiltere ve daha sonra ABD, NATO gibi oluşumlar Türk ve Yunan milliyetçiliğini
beslemişler ve çatışma, ayrılma şartlarını olgunlaştırmışlardır. 1940’larda ortak örgütlemelerde yer alan Lefke’de ortak maden grevi1 yapan iki toplum acımasızca toplu mezarlar yaratmış, çatışmıştır. Sendika kurulmasını yasaklayan BEY Yönetimi2, her türlü
baskıyı hem bireylerin, hem örgütlerin üzerine sayısız örneklerle tatbik ederken, “Türkçe olmayan kelime kullandı, Rum’dan mal aldı, Rum sendikasına üye oldu” diye yer altı
örgütlenmeler aracılığı ile yargılanmadan suçlanmış veya öldürülmüştür.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başına buyruk hareketleri, bağımsızlık teşebbüsleri, bağlantısızlar hareketine yaklaşması, solu ve sol talepleri yok edememesi emperyalistleri oldukça
rahatsız eden bir durumdu. Toplumları birleştiren ve üsler konusunda tehdit oluşturması, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu şekliyle ortadan kaldırılmasına ve Türk işgaline yeşil ışık
yakılmıştır. 1974 önlenmek istemeyen ve daha önceden milliyetler temelinde
bölünen adada, coğrai ve etnik temelde bölünmeye neden olan kontrollü bir
hareketti. Bu bölünme aslında üstleri, NATO, ABD çıkarlarını garanti eden yegâne araçtı.
1974 harekâtı ABD ve NATO’nun kontrolden çıkma noktasına yaklaşan Kıbrıs’taki duruma, coğrai ve iziksel olarak bölünmeyi dayatarak yaratılan bu statükoyu da halkları
oyalayan, bitmez tükenmez BM Barış görüşmelerine mahkûm ederek kontrolü elde tutmaya devam etmiştir. Mikro iktidar alanlarını oluşturan ve Kıbrıs Cumhuriyeti garantörü olan, Türkiye, Yunanistan ve diğer dış faktörler, sorunsuz devam eden statükoya
tehdit oluşturmadıkları sürece kendi alanlarında Kıbrıs’ta değiştirme, düzenleme yapabilmişlerdir.
Toplum, yaratılan bilinçli sorunsuz statükosunun Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurulmasını-yıkılmasını, 1983’te BM’nin de reddettiği, hatta Türkiye’nin
dahi tanımadığı KKTC’nin kurulmasını ve devamını yaratan sonuçlarını kabullenmek zorunda bırakılmıştır. Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı durumundaki Kıbrıs Türk Toplumu tüm barışçı duruşuna ve
Annan Planı’na3 evet demesine rağmen statüsüz şekilde statükonun esiri konumuna
sokulmuştur. KKTC anayasasının geçici (aslında kalıcılaşan) 10. maddesinde ateşkes
konumundaki duruma bağlı olarak KKTC’nin Türkiye’nin kontrolünde olduğunu tanımlamaktadır. Kontrollü nüfus taşıma, bet oisi, gazinolar, oteller, üniversiteler,
dernekler, vakılar, siyasi parti kurma hakkı, kurumların Türkiye şirketlerine devredilmesi, malların karşılıksız dağıtılması, fuhuş, uluslararası insan
kaçakçılığı, kriminal suçların önlenemez duruma geldiği bir anlayışta insan
haklarının korunup geliştirilmesine Kıbrıs’ın kuzeyinde fazlasıyla çaba harcanmaktadır.
Günümüzde Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Kıbrıs Türk Toplumu’nun yaşam tarzına, dinine, diline, kültürüne, kurumlarına, mülklerine, eğitimine baskı, tehdit, hak mahrumiyeti, sindirme arttırılmıştır. Annan Planı’na barışçı duruşu, adanın federasyonla birleşmesine %65 evet diyen bu toplum, Kutlu Adalı’nın öldürülmesi4, 22 Ocak 2018 tarihinde
Afrika Gazetesindekilerin ikirlerinden dolayı linç edilmek istenmesine kadar totaliter,
faşizan yaklaşımlarla sürekli baskı altında tutulmuştur.
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Diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hiç bir hukuka ve insan hakkına sığmayacak şekilde bölünmüş ve sadece Rum temsiliyetine dayalı AB üyesi yapılması, en basit şekliyle insan haklarına darbe vuran kötü bir örnek yaratmıştır.
Kıbrıs Türk eğitim sistemi ise Türkiye eğitim sistemine paralel bir durumda ilerlemeye mahkum edilmiştir. 17/1986 sayılı KKTC Milli Eğitim Yasası’nın 22. maddesi Türkiye
eğitim sistemi ile uyumlu olmayı emretmektedir. Kıbrıs’ın kuzeyi eğitimle, ekonomiyle, nüfusla, siyasi ve sosyal politikalarla muhafazakârlığa, Sünni İslam,
kız-erkek ayrımcılığına zorlanmaktadır. Cami sayısı okul sayısını geçmiştir.
Hala Sultan İlahiyat Okulu ilk İmam Hatip Lisesi olarak 2012 yılında faaliyete sokulmuştur. Kız çocuklarının başını bağlaması, küçük çocuklara yaygın kuran kursları, gizli ve
açık tarikat-cemaat çalışmaları bilimsel, laik, eşitlikçi eğitimi, çağdaş toplum yapısını,
dolayısı ile demokrasiyi ve insan haklarının kullanımını ortadan kaldıracak
boyutları geçmeye başlamıştır.
1974’ten sonra KKTC’de kullanılan kitapların hemen hemen tümü Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmektedir. Türkiye’deki demokrasi insan, çocuk, kadın hakları gibi hakların algılanmasında ve geliştirilmesinde büyük engel yaratılmışken, Kıbrıs’ın kuzeyi
sistemli, bilinçli, ideolojik olarak dönüştürülmeye çalışılmaktadır. 1980’de Türkiye’de
yaşanan askeri darbeye bağlı geliştirilen baskıcı, anti demokratik Türk-İslam felsefesine
dayalı şoven, militarist, eril, ötekileştirici, dışlayıcı anlayış, eğitim sistemine hemen enjekte edilmişti. Bugün dindar ve muhafazakâr, insan hakları ve özgürlük, adalet değerlerinden uzak müfredat içerikleri, etkinlikleri gelişmiştir. Felsefe,
sosyoloji, mantık, sanat dersleri azaltılırken; zorunlu Sünni İslam’a dayalı din
dersleri, sadece İslami değerleri içeren örtük ve açık müfredatlar ve dersler
çoğaltılmıştır5.
2000’li yıllardan sonra da Kıbrıs Türk eğitim sisteminde çevreye, insan haklarına, demokrasiye güç verecek nesillerin, yurttaşların yetişmesi önünde ciddi engeller oluşturulmaya başlanmıştır. Bunun yanında KKTC’nin İMF’si durumunda TC tarafından dayatılan sözde “Ekonomik Paketler”le su, elektrik, siyasal, ekonomik her alan kontrol
altına alınmaya başlanmıştır. Maaş ve özlük hakları düşürülmüştür. Daha da fakirleşen
toplumun nitelikli eğitimin talebine karşılık ticarileşen özel okulların oranı %30’lara
çıkmıştır. Çoğu Türkiye kökenli olan özel üniversiteler kısa sürede 17 olmuştur. Devlet
okulları maddi imkânsızlıklara, alt yapı sıkıntılarına sokulurken özel okullara eğitim
bütçesinin yaklaşık %75’i aktarılır duruma gelinmiştir. Son yıllarda devlet okullarında
öğrenci sayıları %5 civarı artarken, özel okullarda bu oran %30’u geçmiştir. Eğitimin metalaştırıldığı bu durum sonucunda fakir ailelerin çocukları kurban yapılmıştır. Tam da
bu noktada dini vakıf ve tarikatların desteklediği öğrenci yurtları, ilahiyat fakülteleri,
imam hatip okulları, külliye yapımları, kuran kursları, özel burslar dönüştürme aracı
olarak devreye sokulmuştur.
KKTC’de nitelikli, bilimsel, laik ve her çocuğa fırsat eşitliği tanıyan kamusal
eğitim büyük tehdit altındadır.
Geleceğin özgür, demokrat, insan hak ve değerlerini bilen ve talep eden sağlıklı, donanımlı yurttaşlar yetiştirmek yerine, belirli ideolojik değerlere sahip gençler yetiştirilmesi çabaları arttırılmıştır.
Uluslararası tanınmışlığı olmayan Kıbrıs’ın kuzeyinde çağdaş anlamda birçok insan
hakkının gelişmesi için mücadele yapılmaktadır. İLO sözleşmesi, İnsan Hakları Bildirgesi, Çocuk Hakları Bildirgesi, Avrupa Sözleşmesi, Mülteci Hukukuna Dair Sözleşme gibi
yasalar KKTC meclisinden geçirilmiştir.. Barışçı, çağdaş insan hak ve değerlerini benimsemiştir. Sendika, sivil toplum, demokrasisi, kültürü ve anlayışı ile insanlığa hizmet
edecek bir birikim yaratmıştır.
(Okuyucuya Not: Konumuz gereği Kıbrıs Türkü’nün demokratik gelişimini irdelerken
Kıbrıs Rum Toplumunda da benzer şeylerin yaşandığını unutmadan Kıbrıs’ta İnsan Hakları gelişimini daha iyi algılamalıyız.)
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Kaynakça:
Bir Hınç ve Şiddet Tarihi, Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek
Avrasya’da Kıbrıs Odaklı Antiemperyalist Strateji – 1, Marksizm ve Entegrasyon, Şener S. Uluşan
KKTC Milli Eğitim Yasası
KKTC Anayasası
Kuzey Kıbrıs’ta Basın Özgürlüğü, Baskı (2016), Işık Kitabevi, Burhan Eraslan
Bitmeyen BEY Dönemi, KTAMS ve Siyasette Yaşanan Süreç. Basım Mayıs 2014, Erdal Süreç
“Paşalar ve Papazlar” Kıbrıs ve Hegomonya, Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek.
Kıbrıs Komplosu, Khora Yayınları, 1. Basın (2012) Brendan O’Malley ve İan Craig, Türkçesi: Nalan Çeper.
Kuzey Kıbrıs’ta Çocuk Hakları, Ceren Göynüklü
Çağdaş Kıbrıs’ın Kısa Tarihi (1878 – 2009) Baskı (2011) Galeri Kültür Yayınları, Heinz A. Richter, Türkçe: Ali Çırakoğlu.
Lefke’de ortak maden grevi: 1948’de CMC bakır madeninde (Amerikan Şirketi) Türklerin ve Rumların birlikte yaptığı, 13 Ocak
1948’de başlayıp 4 ay, 4 gün, 1700 Kıbrıslı Rum ve 1300 Kıbrıslı Türkün ortak grevi.
1

2

Bey Yönetimi: Türkiye’nin Kıbrıs’ta uygulattığı Bayraktarlık, Elçilik baskı yönetimi.

Annan Planı; Kıbrıs’taki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için BM’nin 2004’te Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin ayrı ayrı oylarına
sunduğu referandumda Kıbrıslı Türklerin %64.91’inin EVET; Kıbrıslı Rumların ise %75.38’inin HAYIR dediği ve dönemin BM Genel
Sekreteri Koi Annan adıyla anılan Kıbrıs Sorununa Çözüm Planı’dır.
3

4

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 6 Temmuz 1996 tarihinde evinin önünde vurularak öldürülmesi.

5

Bkz.: KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Haftalık Ders Dağılım Çizelgesi.
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Aicha Ndiaye ve Salamata Athie – SENEGAL ve
Prof. Dr. Eric Mührel’in Sosyal Çalışmalar Etiği Seminerinin 14.05.2018 Tarihli Oturumunda
Öğrenciler Tarafından Hazırlanmıştır – 1. ve 2. GRUP – Koblenz Yüksekokulu – ALMANYA

Dünya Genelinden Öğrenci Mektupları

M6, Ethik der sozialen Arbeit, Dozent:
Prof. Dr. Eric Mührel, Sitzung vom 14.05.2018
GRUPPE 1 und 2

Eğitim Hakkı

SORU ve CEVAP
1. Yükseköğreniminizi nitelik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Saptadığınız eksiler ve artılar nelerdir?
– Sadece kabul edilebilir olduğunu söyleyebilirim. Avantaj olarak benim Üniversiteme
(UCAD) göre, diplomaların bir değeri var ve yurtdışında tanınıyorlarmış (çünkü diğer
uyruklar diplomalar için UCAD’a kaydoluyor). Dezavantajları ise, öğretmen ve öğrencilerin çok fazla grev yapmaları, kampüste yaşam şartlarının iyi olmaması .
Aicha Ndiaye – SENEGAL
– Lisemde, gerekli olan asgari rahatlığa sahiptik. Dernek ve kulüplerin, sosyo-kültürel evlerin, kültürün, takım ruhunun, sadeliğin ve kıyafetlerin sağladığı eşitliğin
desteğiyle sağlıklı ve sevecen bir ortamda yetişmiş 50 civarında öğrenci. Fakat, saat
kotası tekrarlanan grevler nedeniyle hiçbir zaman doldurulamamıştır.
Salamata Athie – SENEGAL
– Federal eyaletlerde, eyalet düzeyinde yüksekokul ya da okullarda yüksek/düşük vasılandırmalar mevcuttur (Örneğin sosyal çalışmalar bölümünde verilen farklı kredi
puanları).
1. GRUP - ALMANYA
– Yüksek vası lı yeteneklere erişim, eğitim- öğretime erişimi desteklemekte – Salt
bilgi anlamında değil, aynı zamanda kendini gerçekleştirme anlamında da eğitimöğretim. Eğitim- öğretim birey tarafından, onu desteklemek için kullanılmalıdır,
örneğin insan hakları açısından – Genel olarak kişilik gelişimini desteklemekte, ancak dış koşullar nedeniyle sınırlı haldedir – Okullaştırılmış yapılar eğitim- öğretim
sürecini engelliyor.
2. GRUP - ALMANYA
Ideen und Vorschläge für die Erweiterung
des Menschenrechts auf Bildung

Sayfa 130

2. Üniversitelerde verilen eğitim sizce bulunduğunuz ülkenin her yerinde eşit
düzeyde mi? Ülkenizde iyi ve kötü üniversite ayrımı yapılıyor mu? Yapılıyorsa
bu ayrım hakkındaki ikriniz nedir? Ülkenizeki eğitim ile, iyi eğitim sistemlerine sahip oldukları belirtilen ülkeler arasında karşılaştırma yapabilir misiniz?
– Senegal’de eğitimin %40’ı devlet tarafından karşılanmaktadır. Sadece, uluslararası
standartlara uygun bir eğitim almak için özel okullara/enstitülere girmek gerekiyor.
Dakar’da çok sayıda özel okul bulunuyor, bunlara durumu iyi olan ailelerin çocukları
gidebiliyor ya da en elverişsiz durumda olanları yerel örgütler inanse ediyor. Bu nedenden ötürü birçok genç Avrupa, Amerika ve Asya kıtasını fethetmeye yöneldi. Bu, ülkede
kalan ve durumları elverişsiz ve inansal destekten yoksun gençler için bir hayal kırıklığı kaynağıdır. İşe alımlarda, genç kadrolar arandığı durumlarda, ilk önce Avrupa’dan
yeni dönen gençler iş bularak kamu üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin hayal
edemeyeceği gelirler kazanıyorlar.
Salamata Athie – SENEGAL
– Sosyal çalışmalar bölümünde yüksek ya da düşük vası landırma sunan yüksekokullar bulunmamaktadır.
1. GRUP - ALMANYA
– Almanya’da elit üniversiteler bulunmamaktadır, olsa olsa belli branşlarda ünlü olan
üniversiteler vardır (Bonn – hukuk/felsefe, Heidelberg – tıp…)
– Amerika ve İngiltere’de örneğin bunlar daha bariz, dolayısıyla insanların dışlanması
daha olasıdır.
2. GRUP - ALMANYA
3. Yükseköğrenim görebilmenizde sosyo-ekonomik konumunuzun bir rol oynadığını düşünüyor musunuz?
– Bazen evet. Sosyo- ekonomik durumumuzun iyi olmaması durumunda özel okullarda
yükseköğrenime ulaşma şansımız olmayacaktır. Devlet üniversiteleri iyi olmakla birlikte pratik açıları yok. Sadece teori odaklılar ve eğitimin sonunda başka pratik eğitimler
görmek zorundayız.
Aicha Ndiaye – SENEGAL
– Evet, Senegal’deki tüm eğitim seviyelerinde sosyo- ekonomik durumunuzun belirleyici bir rol oynadığına inanıyorum. Ancak, devlet üniversitelerinde eğitiminizi inanse etmeniz mümkündür. Birinci yıl’dan yüksek lisansa kadar aylık 18.000FCFA
veya 36.000FCA burs almak mümkün, bu yardım yemek yemeyi, otobüse binmeyi
mümkün kılıyor …
Salamata Athie – SENEGAL
– Verili kabul koşullarına rağmen, ebeveynlerin sosyo- ekonomik statüsü çocukların
eğitim ve öğretimini etkilemeye devam ediyor. Akademisyen çocukları yüksekokullara
nispeten daha sık gidiyor, ancak eğitim- öğretim, sosyal mesleklerin akademikleştirilmesi ve uzmanlaştırılması nedeniyle sürekli daha büyük bir önem kazanıyor.
1. GRUP - ALMANYA
– Evet, çünkü okullarda öğrencileri yakalayacak ağlar yok (örneğin ebeveynlerin
çocuklarını desteklemesi noktasında daha fazla yardım görmesi)
– Eğitim- öğretim, örgün eğitim ve meslek eğitimi birbirinden ayrılmalıdır
– Para farklı olanaklar sağlar (özel ders vs.)
– Almanya’da akademisyen çocuklarının daha çok liseden mezun oldukları ve yükseköğrenime devam ettikleri açıkça görülüyor
2. GRUP - ALMANYA
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4. Çevrenizde eğitim için gerekli inansal kaynağı kredi alarak bulan öğrenci arkadaşlarınız var mı? Onların borçlanma durumu ve gelecek beklentileri
hakkında bilgi verebilirmisiniz?
– Bu fenomen reçeteli öğrenciler arasında daha yaygındır. Bunlar birçok koşul, masraf,
mali sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar.
Aicha Ndiaye – SENEGAL
– BaföG devlet kredisi olarak geçiyor.

1. GRUP - ALMANYA

– Çoğunluk BafÖG (devlet kredisi) alıyor
– Bazıları özel öğrenci kredisi alan arkadaşlar tanıyor
– BafÖG’ün yarısı, azami 10.000 Euro’su geri ödenmek zorunda
– Özel öğrenci kredileri: Normal bir kredide olduğundan daha az faiz ödeniyor, alınan
kredinin tümü geri ödenmek zorunda
– BafÖG ve özel kredide geri ödeme koşullarına ilişkin duruma göre düzenleme yapılabilmektedir.
2. GRUP - ALMANYA
5. Eğitim her aşamasında ücretsiz olmalı mı olmamalı mı? Yanıtınızı açımlar
mısınız?
– Evet. Herkesin genel olarak eğitime ve istenen eğitim veya uzmanlığa erişebilmesi için.
Aicha Ndiaye – SENEGAL
– Eğitim, daha dar bir perspektifte devlet okulu en az 15 yaşına kadar zorunlu olmalıdır. Halkın eğitimi, Afrika’nın kalkınmasını sağlayacak tek yoldur. Kırsal kesimde,
çokuluslu şirketler ile iş adamları tarafından yerel kaynakları yağmalanan ve bunlara boyun eğen yoksul şehirleri parlatmak için asgari olan yapılmalıdır.
Salamata Athie – SENEGAL
– Eğitim- öğretim herkese ücretsiz açık olmalıdır.

1. GRUP - ALMANYA

6. Ülkenizde kamusal eğitimin özelleştirmeden etkilenme boyutları nedir?
– Özel yükseköğretim kurumlarının etkisi, ilkokuldan üniversiteye kadar her düzeyde
his- sedilmektedir. Çocuğunuzun İngilizce ve Fransızcayı ilk okulda akıcı bir şekilde
konuşabilmesi için bu okullara girmesi gerekiyor. Bir diploma için (lisans, çift diplomalı MBA) özel kurumları düşünmek gerekiyor. Öğretim çok karmaşık bir şey, benim
açımdan, özel okullar devlet okullarının yerini almadıkça, eğitim sistemininin tümünü
kontrol etmediği sürece, onların da bir yeri vardır. Bu, bir bütün olarak eğitimi özelleştirmemek ve savunmasız kesimlerin topluma daha kolay entegre olabilmesi adınadır.
Salamata Athie – SENEGAL
– Almanya’da eğitim- öğretimin özelleştirilmesi olağanüstü boyutlarda değil.
1. Grup – ALMANYA
7. Özel sektörün ülkeniz eğitim sistemi üzerinde demokratik meşruiyeti bulunmayan bir nüfuza sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
– Almanya’da özel sektörün eğitim- öğretim sistemi üzerinde etkisi yok. Bu etki Almanya’da daha çok araştırma alanında gerçekleşiyor.
1. GRUP - ALMANYA
8. Sizce eğitim hangi oluşumlar tarafından verilmelidir?
– Eğitim- öğretim kuruluşlarının özelleştirilmesi Almanya’da aşırıya kaçmamalıdır.
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1. GRUP - ALMANYA
9. Bir insan hakkı olarak eğitim hakkının tam anlamıyla uygulanması nasıl
güvence altına alınabilir?
– Eğitimi bir insan hakkı olarak tanımlamak tüm toplumun, STK’ların, yerel halkların,
hükümetlerin, vs. katılımını gerektiren uzun vadeli bir çalışmadır. Herkes, devlet okulunu destekleyerek kendinden vermelidir. Bilgiyi fethetme konusunda (adım atan) kimseyi dışlamayan bir sistemin kurulmasını garantilemek.
Salamata Athie – SENEGAL
– Eğitim- öğretim hakkının hayata geçirilmesi anayasa üzerinden gerçekleşmelidir.
1. GRUP - ALMANYA
– Örgün eğitimin ilkokul sonrası aşamaları ücretsiz olmalıdır
– Yoksul ebeveynleri, içinde bulundukları darlıktan çıkarmaya çalışılmalıdır
– Çerçeve koşullar hükümetler tarafından oluşturulmak zorundadır
– Tek tip okullar kurulmalıdır
– Gerektiğinde ilkokul süresi 8 yıla çıkarılmalıdır
2. GRUP - ALMANYA
10. Ülkenizde eğitimden dışlanma/elenme mekanizmaları hangi boyutlarda
ortaya çıkıyor?
– Dışlama mekanizması sadece mali sistemle çalışıyor: „sahip olduğunuz para arttıkça,
iyi bir eğitim alma şansınız artıyor“
Salamata Athie – SENEGAL
– Almanya’da eğitim sisteminden tümüyle dışlanmak mümkün değildir.
1. GRUP - ALMANYA
11. Ebevenlerin, çocuklarına ne tür bir eğitim verileceğini belirlemesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
– Bu durum bizde oldukça yaygındır. Ama ben bunu mantıklı bulmuyorum. Ebeveyn,
çocuk adına seçim yapmak için onun yerinde değildir. Öğrenci tutkusunu, ilgisini çeken
alanı daha iyi bilir… Yani, bir ebeveyn çocuğuna danışmanlık ve rehberlik yapabilir
ama onun için seçim yapma hakkına sahip değildir.
Aicha Ndiaye – SENEGAL
– Çocuklarına karşı bilinçli ve sorumluluk taşıyan ebeveynler, çocukları belirli bir
yaşa gelip ve olgunlaşıp bir uzmanlık alanı seçene kadar bunlara verdikleri eğitimi
seçebilirler. Çocuklarıyla görüşmeli, eğitim tercihlerine dikkat etmeli ve bunların
gerçekleştirilmesini sağlamalılar.
Salamata Athie – SENEGAL
– Çocuklar karar süreçlerine dahil edilmelidir
– Daha fazla eğitim- öğretim için gerekli çerçeve koşullar oluşturulmak zorundadır
– Okul sistemi eşit değil
– Okul sisteminde reform yapılmalıdır
– Ebeveynler neden böyle bir karar verebilsin ki?
– Ebeveynlerin kültürel anlamlandırmaları: Cinsiyetlere verilen roller, steryotipler
– Bilimde kadınlar desteklenmelidir
– Bu bağlamda da tek tip okulların kurulması mı?
2. GRUP - ALMANYA
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12. Gelişmekte olan ülkelerde hükümetlerin herkes için eğitimi sağlamadaki
rolü nedir?
– Hükümet, ülkenin en uzak köşelerinde okullar, kolejler ve üniversiteler kurarak eğitim sistemini geliştirmeli ve ebeveynlerde eğitimin önemi konusunda farkındalık yaratmalıdır.
Aicha Ndiaye – SENEGAL
– Hükümet, kalkınma hedelerine ulaşmak için daha fazla katkı sağlarsa bundan
fayda sağlar; Eğitim sadece bireye fayda sağlamaktan öte toplumun her kesimine
fayda sağlar.
Salamata Athie – SENEGAL
– Gelişmekte olan ülkelerde ilkokul düzeyini aşan asgari bir eğitim- öğretim güvence
altı- na alınmalıdır.
1. GRUP - ALMANYA
13. İnsan hakları eğitiminin sonuçlandırılmamış gündemi nasıl çözüme bağlanabilir?
14. İnsanların farklı ulusların eğitim politikalarına, özellikle de gelişmekte
olan ülkelerde, katılımı nasıl sağlanabilir?
– Propaganda ile başlanmalı, anne-babaların bu alanda aktör olmalarını sağlamak için
farkındalık yaratılmalı, gençleri de okumaya teşvik etmeli, onlara başarılı insanları
özellikle de başarılı kadınlar örnek gösterilmeli…
Aicha Ndiaye – SENEGAL
– Gelişmekte olan ülkeler aynı sorunları paylaşmıyorlar. Fildişi Sahili’nde bir şehirde geçerli olan, Kolombiya’daki bir şehir için geçerli olmak zorunda değil. Birleşmiş
Milletler politikalarının yerel ölçekte, inanç ve alışkanlıkları gözeten bir noktadan
uyarlanması için acilen baz ıdüzenlemeler hayata geçirilmelidir.
Salamata Athie – SENEGAL
– Siyaset, katılım ve demokrasi görünümleri altında eğitim- öğretim kuruluşlarında
oyunlarla uygulanmalıdır.
1. GRUP - ALMANYA
15. Devlet eğitim- öğretim için parayı ve gerekli kaynakları nasıl sağlayabilir?
– Kamu eğitiminin inansmanı sorun değil, eksik olan istektir.
Salamata Athie – SENEGAL
– Yeterince para var, dağılımını farklı yapmak gerekir
– Tüm AB ülkelerinin yararlanabileceği bir AB eğitim- öğretim fonu oluşturulması
– Gerektiğinde AB’nde standartlar oluşturulmalıdır
– Süper zenginlerin ve büyük şirketlerin daha fazla vergilendirilmesi
Salamata Athie – SENEGAL
– Siyaset, katılım ve demokrasi görünümleri altında eğitim- öğretim kuruluşlarında
oyunlarla uygulanmalıdır.
2. GRUP - ALMANYA
16. Gelişmiş ülkelerde sığınmacı çocukları için doğru eğitim hakkı nasıl güvence altına alınır?
– Mülteciler reddedilme mağdurudurlar, kendi anavatanlarını barış ve saygı içinde
yaşamak için terketmelerine rağmen kendilerine ev sahipliği yapan ülkelerde acı çekiyorlar. Bunlar, çocuklarını okula göndermeyi tercih ettiklerinde, bu konuda herkesten
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daha fazla teşvik edilmelidirler. Mülteci çocuklar için kaliteli eğitimin güvence altına
alınması için STK’lar arasında güçlü bir ilişkinin kurulması gerekiyor. KSS kapsamında
bunlar şirketler, devlet okulları tarafından desteklenebilir: asgari düzeyde verilen eğitim burslarından dolayı (bundan) mahrumlar
Salamata Athie – SENEGAL
Almanya’da sığınmacı çocuklarının eğitim- öğretim sistemine dahil olması sağlanmaktadır.
1. GRUP - ALMANYA
– Zorunlu eğitimin doğrudan uygulanması, anaokulunda bir yer tahsis edilmesi sağlanmalıdır
– Yaşa ve dil düzeyine uygun olarak öğrenciler normal sını larca kapsanmalıdır
– Gerekli olduğunda bireysel dil desteği sunulmalıdır (örneğin önceden anaokuluna
devam edilmemişse)
2. GRUP - ALMANYA
17. Küreselleşen dünyada özelleştirmenin eğitim- öğretimi ileriye taşıyabileceğini düşünüyor musunuz?
– Kesinlikle hayır. Bence eğitimin özelleştirilmesi birkaç bin çocuğun eğitime erişimini
engelleyecektir. Bu özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir çeşit sınırlama oluştaracaktır.
Aicha Ndiaye – SENEGAL
Okulun özelleştirilmesinin, orta sınıf ve yoksul gençlerin ortaya çıkması için bir
tehdit oluş- turduğunu düşünüyorum. Okumanın zengin veya fakir arasındaki ayrımlara dayanmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün dünya, bundan daha iyisini hak ediyor, kaliteli bir eğitim, sadece maliyetini değil, aynı zamanda bugün ve
gelecekte toplum üzerindeki etkisini de düşünen bir devletokulu.
Salamata Athie – SENEGAL
– Hayır
– Diğer sorulara verilen yanıtları gözden geçiriniz
– Daha fazla para sadece daha fazla avantaj sağlar

2. GRUP - ALMANYA
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Tyriese James Holloway
Rowan Üniversitesi – ABD

Eğitim Hakkı

17 Mayıs 2018’de The New York Times’ta “New Jersey Law Codiies School Segregation”
(New Jersey Yasası Okul Ayrımcılığını Sistem Haline Getirdi) başlıklı bir makale yayınladı. Bu makaleyi gördükten sonra, New Jersey’nin (bunu haif bir tabirle ifade edersek)
ayrımcı (etkileyici bir görünüm amaçlıyorsak Apartheid) bir eyalet olduğu ikrinde benim için yeni olan bir şey olmadığını düşündüm. Daha net olmak gerekirse, makale, New
Jersey’nin siyah öğrenciler açısından en ayrımcı altıncı eyalet olduğunu not düşüyor,
lisans yıllarımda bu olguyu merkeze alan çok sayıda atölye çalışması gerçekleştirmiştim. Dediğim gibi dostum, ben bunu şahsen deneyimledim. Kişisel bağlamda konuşmak
gerekirse, ben evlatlık edinilmiş bir çocuğum. Aslında, iki kez evlatlık edinilmiş olacak
kadar özel olduğumu tahmin ediyorum.
Camden, New Jersey’de doğdum, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmayı başarmış biri
olan annem bana bakacak durumda değildi. Anlatılana göre, çocukken bir koruyucu
aileden diğerine taşınmış durmuşum ve en sonunda beni evlat edinen ilk üvey annem
Bayan Leslie Farmer’ın yanında kendime yer bulmuşum. İlk üvey annem, inanılmaz ölçüde nazik, sevgi dolu ve özverili bir anneydi. İlk evlatlık edinme sürecime ilişkin yalnızca sınırlı şeyler anımsıyorum, fakat süreç tamamlandıktan sonra evlatlık edinilen
çocuğun aldığı oyuncak ayının görüntüsü asla unutulamaz. Bu sırada, Bayan Farmer
bir başka çocuk daha evlatlık edinmişti, Nysaire’yi. Her ikimiz de H.B. Wilson İlkokulu’na birlikte gittik. Genç bir öğrenci olarak okulda son derece başarılıydım ve beş yaşındayken oldukça akıcı bir biçimde okuyabiliyordum. Çünkü annem beni geç saatlere
kadar oturturdu ve benimle İncil okurdu. James’in kitabı, ikinci adım olduğu için özellikle üzerime yapışmıştı. H.B. Wilson İlkokulu’nda evde ayakkabını kaybettiysen, okula
çoraplarınla gelirdin. Hepsi bu. Okulun koridorlarından siyah ve kahverengi (Brown)
öğrenciler gelip geçerdi. Televizyon ekranım haricinde gördüğüm tek beyaz Camden’da
yaşamayan bir idareciydi.
Bu da yedi yaşlarımdayken, annem bir inme geçirinceye kadar gerçekleşmedi. İlk üvey
annemin tanrıyla çok yakın bir ilişkisi vardı ve aklımda kaldığına göre, onunla kocasıymış gibi konuşurdu. Bunun konuyla ilgisi yok, fakat dudağını kıvırarak gülümsediğini
hatırlıyorum. Bana, birden fazla haif inme geçirdiğini ve terapiye gittiğini söylemişti.
İlk üvey annem bana karşı son derece dürüsttü, her zaman evlatlık edinildiğimi bilir,
koruyucu aile sistemine geri gönderilmekten kesinlikle korkardım. Arka arkaya geçen
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aylardan sonra, evi idare etmek zorunda olduğum konusunda baskı hissettiğimi hatırlıyorum (ve annemin inatçı yeme alışkanlıklarını tolere ediyordum). Analog saatleri
okuyamadığım halde, her şeyi elimden geldiğince en iyi şekilde yapıyordum. Evimizde
arka kapının anahtarı yoktu, bu nedenle genellikle çok kısa uyurdum ve kimsenin içeri
girmediğinden emin olmak için tüm gece uyanık kalırdım. Sabah altı dolaylarında kıyafetlerimi hazırlar, yiyecek bir şeyler bulmak için okula giden ilk çocuk olurdum. Fıstık
ezmeli ve reçelli graham cracker sandviçleri kesinlikle favorimdi.
Eve geri döndüğümde, evin temiz olduğundan emin olma, market alışverişini yapma ve
anneme bakma görevi benim üzerimde olurdu. Annemin bir dokor randevusuna gitmek
zorunda olduğu günler en kötüsüydü, onun yıkanmasına ve giyinmesine yardım etmek
zorundaydım. Bu nedenle okulu kaçırırdım. Böyle günlerde genellikle küçük kardeşimin de okula gittiğinden emin olmam gerekirdi. Onu bir çocuk olarak görmüyordum,
fakat o zamanlar benim için oldukça izole ediciydi. Evi temiz tutmadığım için sık sık
cezalandırılırdım ve çokça utanç hissi yaşıyordum. Rehberlik öğretmenim, beyaz bir
kadındı, beni oisine çekerek yaşam koşullarımı aile hizmetlerine raporlayacağını söylediğinde kriz doruk noktasına çıktı. Aile hizmetlerine anlatmaması için ona bir dizim
üzerinde yalvardığımı hatırlıyorum, bu elimden gelen tek şeydi. Ve o hayır dedi. İkinci
dizimi de kullanarak aynı istekte bulunduğumu anımsıyorum. Yanıtı değişmedi. Ona
birçok nedenle tekrar gönderildim, fakat sekiz yaşında bir çocuğun iki dizi üstüne çökerek yalvarmasına izin vermesi gerçekten beni en çok etkileyen şey oldu. O günden sonra
yaşam oldukça farklılaştı, ama bu deneyim, ırkçı bir dünyada yaşadığımı idrak etmeden
önce, beyaz idarecilere güvenmemem gerektiği konusundaki kanaatimi harekete geçirdi.
Annem sosyal hizmet görevlilerini kandırmak için her şeyi denedi, sağlığı için ise elinden gelenin en azını yaptı. Kardeşim ve ben ayrıldık. O annemle yaşadı, bense anneannemle. Geceleri Pauline teyzemizin evine giderdik ve sabah da erken uyanırdık çünkü o
hemşireydi. Ardından, sabah bizi Jones Ana’nın (annemin kiliseden arkadaşı) H.B. Wilson’dan iki dakika uzaklıktaki evine götürürdü. Okuldan sonra annemle kısa süreliğine
buluşurdum ve bu döngü devam ederdi. Döngünün kırıldığı bir an geldi ve bir süreliğine
okula gitmedim.
Her şeyin gözümün önünde parçalara ayrıldığı günü hatırlıyorum. Ailem için yiyecek
bir şeyler bulmak için çıktığım sırada oldu. Annem bana genellikle caddeyi geçerek
Mount Ephraim Bulvarı’ndaki Save-a-lot’a gitmemi önerirdi. Mount Ephraim işe gidiş geliş saatlerinde inanılmaz göz korkutucu bir caddeydi, bu nedenle yolculuğum için daha
güvenli olan Pathmark’a giderdim. O gün Pathmark’ta yiyecek bakarken sosyal hizmet
görevlilerimle karşılaştım. Beni eve götürdüler, annemle tartıştılar ve üç saat içerisinde
eşyalarım toplanarak bir Honda Civic’e yerleştirildi. Anneme yaptığım ziyaretler dışında, Camden’a on yıl boyunca geri dönmeyecektim.
İki haftalığına geçici bir eve gönderildim, ardından Williamstown New Jersey’ye taşındım. Evlatlık verildiğim ikinci yer olacak eve taşındığımda yaşadığım şok ve heyecanı
hatırlıyorum. Beni evlat edinen ikinci üvey annem Bayan Holloway on üç akre araziye
sahip olduğu için bir çiftlik arazisinde bir hayli uzun yaşadım. Holloway mülküne girebilmek için, etrafımızda inşa edilen yeni konut kaosu altında, mütevazı evimize giden
kirli bir yol ile kil tepeciklerini selamlıyorduk. Kısa bir süre sonra, kardeşim başka bir
koruyucu aileye verildi, ancak üvey erkek kardeşlerimden biri farklı bir eve yerleştirildikten sonra yeniden birleşebildik.
Whitehall İlkokulu’na gitmeye başladım ve burada edebiyattan daha fazla olan bir şey
yoktu. Öğrencilerin okula çoraplarıyla geldiği H.B. Wilson’da sol ayakkabımın sağımda
olduğunu bilmediğimden benimle dalga geçildiğini hatırlıyorum. Beyaz insanlar yalnızca idareci olarak konumlandırıldıkları halde, H.B. Wilson İlkokulu’nda beyaz öğrenciler mekanı oldukça domine ediyordu. Sınıftaki diğer siyah çocukla okulda bulunuşum
nedeniyle münakaşa ettiğimi canlı bir şekilde hatırlıyorum. H.B Wilson’da ödevler açısından gerideydim çünkü okula sürekli gidemiyordum, fakat yetkinliğim hiç sorgulanmadı. Whitehall’da kendimi diğer öğrencilerin çok gerisinde hissettim. Benden daha
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hızlı okuyorlar, daha iyi notlar alıyorlardı. Onlar “yetenekli ve doğuştan kabiliyetliydi”,
benim sahip olmadığım her şeye sahiptiler. Bir gün hatırlıyorum, hemşire beni oisine
çağırdı, nasıl olduğumu kontrol etmek ve beni rahatlatmak için H.B. Wilson’dan birileri
beni aramıştı. Annem, onun ziyaretlerimden birinde, birlikte oynadığım çocukların nerede olduğumu sorduklarını söylemişti, tabi o da onlara acı gerçeği söylemek zorunda
kalmıştı. Bir şeyi kaybetmiş olma hissi, daha ileri yaşlara gelinceye kadar algılayabildiğim bir duygu olmadı.
Whitehall İlkokulu’nda notlarım iyiyken herkesin ihmalkar olarak bildiği biriydim, tabii notlarım bundan etkilendi. Ancak, beşinci sınıfta sınıf başkanı olduğumda kendimi
göstermeyi başardım ve öğretmenlerimin bana saygı duyduğunu hissettim. Öte yandan,
annem özel eğitim sınıfına gönderilmem gerektiğini düşünüyordu, çünkü takip etmek
benim için zordu. Irkçılığı deneyimleme sürecinden bahsetmek gerekirse, ortaokula
başlayıncaya kadar tümüyle odağıma girmediğini hissediyordum. Tutarlı bir Onur Listesi öğrencisi olmaya başladığımda yedinci sınıftaydım ve beyaz öğrencilerin ırkçı yorumlarıyla birlikte, evde siyahlığımla ilgili aşağılayıcı imalarla başa çıkmaya çalışıyordum.
Dahası, evler ve yapılar inşa edilerek tamamlanmaya başladığında, kardeşim ve benim
büyümeye hak kazandığımız bu mekanı orta sınıftan gelen insanlar kaplamaya başladı.
Dikilmek için kullandığımız köşe başları, polisle başımızı belaya sokabileceğimiz avlular haline geldi. Oturduğumuz evle dalga geçen çocuklar ve yanı sıra civarda yaşayan ev
sahipleri sahip olduğumuz arazi konusunda meraklı davranmaya başladılar, biz de insanları mülkümüzden uzaklaştırmak için önlemler almak zorunda kaldık. Ailemin korku ilmlerine duyduğu ilgi de paranoyamızı beslemenin dışında faydalı olmadı. Bayan
Farmer’dan ayrılmama rağmen, Holloway ailesiyle oldukça mutlu bir çocukluk geçirdim. Üvey kardeşimle bir kardeşlik duygusuna sahiptim, ve erkek kardeşim Nysaire ile
ben birlikteydik. Altıncı sınıfta, erkek kardeşim ve ben Holloway ailesi tarafından resmi
olarak evlatlık edinildik. Adım resmi olarak “T.J. Farmer’dan “Tyriese James Holloway”e
dönüştü. Erkek kardeşimin adı da “Nysaire” yerine “Kevin” oldu. Kişisel imgelemimde,
bunun aramızdaki ilişkideki dönüm noktası olduğuna inanmayı tercih ediyorum, ancak
ailemle aramdaki şeylerin açığa çıkması liseye kadar söz konusu olmadı.
Lise yıllarımda olanlar, gerçek anlamda hayatıma yön verdi ve son derece çalkantılıydı.
2010’da üvey babam pankreas kanserinden öldü. Dini kimliğimle ilgili sorular sormaya
başladığım yıllar aşağı yukarı bu dönemlerdi ve annem bekâr bir ebeveyn (ve beyin
felçli torununun refakatçisi) olarak rolünün altında ezilmişti. 2011’de oğlu (muhtemelen
annemin arkadaşı olan) aşığını öldürdü, kardeşlerim ve ben kendimiz olma mücadelesiyle tümüyle çevrelenmiştik.
Annemle konuşmayı özellikle sevmiyordum, ama bizi maruz bıraktığı suistimale rağmen onu şefkatle hatırlamayı tercih ediyorum. 2011’de Monroe Township Eğitim Kurulu
tarafından, öğrenci çalışan olarak bana iş teklif edildi, ilk akıl hocalarımdan (mentor)
biri olan Bay James Henderson’la tanıştım. Bay Henderson Orta Öğrenimin Yardımcı
Amiri’ydi ve kardeşimin de öğretmeni olduğu için ailemle yakınlığı vardı. Bay Henderson siyah bir öğrenci olarak bana merhamet duyuyor, iyi durumda olduğumu görmek
için bana daima zaman ayırıyordu, bu düşünceye gerçekten yatırım yapmadan önce beni
Afrika Çalışmaları’nda okumaya teşvik etmişti. Annem Fedaral Öğrenci Yardımı için Ücretsiz Başvuru’mu (FAFSA) imzalamayı reddettiğinde, onu ikna etmek için konuşmaya
çalıştı. Okuldaki yoğun çalışmamdan bağımsız olarak, annem FAFSA’yı imzalamayı reddettiği için kolej kabullerime rağmen hiçbir yere gidemiyordum. Fakat, son birkaç yılda
katlandığım pek çok şey olsa da, kolejin bulunmam gereken bir yer olduğuna kanaat
getirmiştim. Annem bizleri daima disiplinli bir şekilde idare ederdi, ama bu tutumu genellikle okul için yapmam gereken ev ödevlerini etkilerdi. Onur ve İleri Yerleştirme (AP)
dersleri aldım, yapabildiği her durumda uyku saatlerimi uzatarak beni şerelendirse de,
saat 21:30’da yatağa gitmemi beklerdi. Bu nedenle ödevimi yatağıma getirirdim, alt ranzamda uyuyan ve uykusunu böldüğümde kitapları yatağıma doğru fırlatan küçük erkek
kardeşimin yaşadığı öfke ve hayal kırıklığı altında, ödev sorularımı çözebilmek için bir
okuma ışığı kullanırdım. Odamızdaki zayıf izolasyon nedeniyle kışları özellike soğuk
olurdu, ben de banyoya gider ödevimi orada yapardım. Bunu yaklaşık üç yıl sürdürdüm.
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Son sınıfta, kolej tercihimi tümüyle inanse edecek bir yardım sağlayan David Michael
Reid Bursu’na başvurdum. Bir süre sonra burs başvurusunda inale kaldım, geleceğimin
önümde uzandığını hissediyordum, ama annem daha “ruhani” bir yol izlememi istediği
için eğitim hedelerim konusunda destekleyici değildi. Aynı anda her ikisini neden yapamayacağımı hiç anlamadım, yine de dini şüphelerle boğuşup duruyordum. 18. yaş günümde, durumumu açıklayan bir görüşme yapmak için komiteyle bir buluşmam olduğunu hatırlıyorum, elimden gelenin en iyisini yaptığım konusunda kendimden emindim.
Birkaç gün içinde komiteden biri annemi aradı ve o da kendisiyle ilgili yalan söylediğimi
iddia etti, bu sıklıkla yaptığı bir şeydi. Bursu alamadım. Fakat, Bay Henderson duygusal
destek için halen yanımdaydı. İleri Yerleştirme (AP) ABD tarihi dersi veren ve benim için
güçlü bir duygusal igür olan (ve bana okuma ışığını veren) öğretmenim, Bayan Stanton
yanımdaydı. O sıralar yaşadığım bazı sorunları etralıca ele almama yardımcı olan İleri
Yerleştirme (AP) Psikoloji öğretmenim Bayan Ashley Carpenter da yanımdaydı. Bu durum esnasında maddi kayba uğradığımı bilmek can acıtıcıydı; ancak benden alamadığı
bir şey de Senior Award Night etkinliğinde bana verilen yerel burs oldu. Williamstown
Lisesi’nden Ulusal Onur Topluluğu’nun bir üyesi olarak mezun oldum, ama halen önümde bir gelecek yoktu, bu nedenle harekete geçtim.
Lisede iki AP dersi almıştım, fakat yalnızca ABD tarihi dersi için AP sınavına girmiştim.
İki ders olarak sayılan sınavdan 5 üzerinden 4 aldım. Bir dönemlik (sömestr) kredi almayı hedeledim, böylece para biriktirebilir, hayata erkenden atılmak için mezun olabilirdim. Senior Awards Night etkinliğinde aldığım bursun parasını CLEP sınavlarına
yatırdım. Bir yandan New Jersey Foster Care Bursu’na başvurup, bir yandan da Monroe
Township Eğitim Kurulu için çalışmaya devam ederken 2012 yazında beş CLEP sınavına
girdim. Richard Stockton Koleji’ne gitme planlarım vardı, hatta aileme bağımlı olduğum
beyanında (dependency override appeal) bulundum, ancak yaşadığım şeyin duygusal
bir istismar olarak değerlendirilemeyeceğini belirttiler. 2012 Haziran’ında krize girdim. Hayal kırıklığına uğramıştım, ama yıkılmadım, çalışmaya devam ettim ve konsantrasyonumu Gloucester County Koleji’ne yönlendirmeye başladım. Neyse ki Gloucester
County Koleji başvurum başarılı oldu, konut durumum stabil değildi, ancak Gloucester
County Koleji’nden bir yıl içerisinde mezun olabildim.
Mezuniyetin ardından bir dönem çalıştıktan sonra Rowan Üniversitesi’ne kayıt yaptırabildim ve bağımsız öğrenci (independency override) pozisyonuna hak kazandım. Ayrıca
Glassboro, New Jersey’de Bağımsız Yaşam Evi’nde (Independent Living Home) sabit bir
yer buldum. Tüm samimiyetimle, eğitimle ilgili kişisel deneyimimi detaylandırmamın
gereksiz bir müsamaha olarak görülmeyeceğini umuyorum, bu halının altındaki tehdidi ifşa etmek içindi, yani yoksulluğun ne kadar geniş kapsamda olduğunu ve eğitim
sistemimiz üzerindeki geniş etkisini göstermek için anlattım. Yasal anlamda bir yetişkin
olarak bile, sosyo-ekonomik durumum koleje gitme hareketliliğimi etkiledi ve stabil olmayan yaşam koşulları içerisinde olduğum sırada aldığım borcu ödeyebilmek için, yüklü miktarda kredi çekmeme yol açtı. Rowan Üniversitesi’nde çok başarılı bir kariyerim
oldu, çünkü ya eylemlerim farklı olsaydı diye takıntı haline getirmeksizin, biyograimin
yazarlarını asla unutmadım. Derslerde odaklanma becerimin beni hayal kırıklığına uğrattığı zamanlar oldu, kampüsteki beyaz kaçınmacı ırkçı davranışlar kendi kendimi izole etmeme yol açtı, evsiz kalma potansiyelimin yarattığı endişe beni boğdu, ileriye doğru yol aldım çünkü başımı dik tutmak için değil, hayatta kalabilmek için bunu yapmak
zorundaydım. Kolej zamanlarımda Birleşik Devletler Öğrenci Birliği’ne katılabildim ve
kanun koyucular, politika yapıcılarla birlikte Ücretsiz Yüksek Eğitim’in savunuculuğunu yaptım. Yaşadığım anksiyetede, genel bir eylem çerçevesinde, aradığım çözümlerin
doğru rengini bulmaya başladığımı hissettim. Elbette, halen başarısızlık olarak görünen bazı şeyler de var. Okuduklarımdan bağımsız olarak Whitehall’da özümsediğim şeylerin yansımalarının, öğrenme ortamlarında yaşadığım güvensizliklerimi etkilediğini
hissediyorum. Ve tüm ihtiyatıma rağmen, iyimser bir ‘aksi durumda öğrenilen hiçbir
şey öğrenilemezdi’ inancıyla ileriye doğru yol alıyorum. Öğrenilemeyenler yeniden bir
çerçeveye oturtulabilir ve yeniden çerçeveye oturtulan şeyler tekrar gözden geçirilir.
Gençliğimin intihara meyilli davranış kalıbına rağmen, bu netliğe dair tam bir beklenti
içerisinde güçlü bir biçimde yaşıyorum.
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Luisa Carolina de Sousa e Herculano
Federal Paraíba Üniversitesi – Brezilya

Genç ve Yetişkin İnsanların Eğitim Haklarının
Genişletilmesi Üzerine Düşünceler ve Öneriler
- Tartışma Metinleri -

Eğitimimiz, bir değil, eğitim-öğretim derecesi ve biçiminden bağımsız olarak çok çeşitli
etmenlere bağlıdır. Yükseköğrenimin kalitesi hiçbir zaman salt üniversitelere bağlı değildir, aksine sağlık, mali durum ve yaşamın geri kalan diğer konularıyla ilgilidir.
Yükseköğrenimim, gerek müfredatın bu öğesini gerektiği gibi işlemedikleri için onu
önemsemiyor görünen bazı öğretmenler, gerekse de kaynaklar nedeniyle daha iyi olabilirdi, çünkü söz konusu öğretmen, gerekli faaliyet alanı hazır bulunmadığından, bazen
bir yerde daha etkin olmak istiyor, ama bunu başaramıyor. Hatırlayabildiğim olumlu
anlar dersliklerde yapılan stajlarla, okulda olabildiğince çok zaman geçirmenin giderek
büyüyen bir önceliğe dönüşmesiyle ilgilidir, nitekim didaktik bir ardışıma dönüşen gözlemleme ve yönetme stili uğruna bu zamanı geçirmek bir öncelik olmuştur.
PROBEX’e (Ek Ortak Faaliyet Projesi), uygulama derslerine ve “Prolicen’e (Kamu Okullarında Ek Faaliyet Projesi) katılmak da, hem öğretim faaliyeti (alıştırma) sorusu, hem
de teknolojilerin eğitim-öğretimde kullanılmasını ele alan incelemelere yönelik teorik
sorular noktasında deneyim kazandırmıştır.
Diğer bir etmen, daha önce de belirtildiği gibi, mali durumdur. Varolan sorunlara rağmen mali olanaklar, daha ağır koşullarda yaşayan başka kişilere ve arkadaşlarıma kıyasla, bana, erişim, üniversitede olmak, burada kendime bakabilmem için hâlâ daha
fazla fırsat ve olanak sağlıyor; erişim sorunu salt sınavlara katılmaya ve bunları geçmeye değil, ayrıca sürekliliğe de, yükseköğrenimi sürdürebilme olanaklarına da bağlıdır;
tüm bu olanaklar özel sektörün nüfuz edebileceği şeylerdir; sonuçta büyük işadamları
sıklıkla sistemlere, salt eğitim-öğretime değil, ayrıca diğer sosyal bağlamlara da etkide bulunur ve nitekim bunu, verilen kararları, kendi çıkarlarına uygun ve kendilerine
avantaj sağlayan, ekonomik açıdan zayıf olan ve özel okul sistemlerine devam etme koşullarına sahip olmayan kişilere zarar veren bir tarzda yapmaktadırlar.
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Aline da Conceição | Samuel Dias T. de Mesquisa | Simone de Souza Gonçalves
Federal Paraíba Üniversitesi – Brezilya
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Biz öğretim kalitesinin Brezilya’da eğitim-öğretimin her kademesinde en iyi kalite olmadığını biliyoruz. Yükseköğrenimde ise, diğer sorunlar dışında yapı, içerik ve öğretmen eksikliği nedeniyle farklı görünümlerde açıklar
olduğunu görüyoruz. Öğretim kuruluşları, özellikle de kamu ve özel kuruluşlar arasında farklılıklar gözlemleyebiliyoruz. Bu fark, örneklendirebileceğimiz bazı görünümlerde açık ve gözle görülebilir durumdadır: Fiziki yapı, didaktik araç gereç, amaç belirleyici
içerikler, araştırmaların kullanımı vs. Brezilya’da eğitim-öğretimi düzeltmek için yöneticiler tarafından yatırımlar yapılmadıkça ve çaba gösterilmedikçe, yükseköğrenim kuruluşları arasında daima farklılık olması muhtemeldir. Bu, ne yazık ki yükseköğrenime
geçiş sağlamak isteyen bir kimsenin kaliteli eğitim almak için para ödemesi gerektiğini
ifade eder.
Yükseköğrenim görmek uzun yıllar toplumun küçük bir seçkinler kesimiyle sınırlı kalmıştır. Uzun savaşımlar sonrasında bu eğitim tüm işçi sınıfı için, diğer bir ifadeyle, yükseköğrenimi tamamlamak için elverişli koşullara sahip olmayan bir sınıfa ait tüm insanlar için ücretsiz ve erişilebilir olmuştur. Biz, haklardan dışlanmış bir sınıfta yaşayan
bir halkın günümüz koşulları karşısında gözlerini açması gereken bir ülkeyiz. Ülkemiz,
toplanan vergileri, çoğunlukla temel gereksinimler (sağlık, yaşam kalitesi, eğitim-öğretim)arasında bulunmayan gereksinimlere harcayan ülkeler arasında yer almaktadır.
Hükümetin rolü ve tanıdık tüm tartışmalar, eğitim-öğretim söz konusu olduğunda çok
farklı yönergelere ve yönlere başvuruyor. Bu anlamda, bu rolün, ilgili kişilerin en azından eğitim-öğretim süreçlerine erişimini ve bu süreçlere devam etmesini garanti altına
almayı sağlaması ideal olurdu, gelişmekte olan ülkelerin durumunu gösteren araştırmaların sayısını azaltmak için değil, aksine her gün eğitimlibir kültürü güçlendiren,
yurttaşların hayatta kalma haklarını kabul eden bir ülkede, o ülkenin sorumlulukları
nedeniyle ideal olurdu.
Biz tartışma anlarının salt leke sürmek için değil, içinde yaşadığımız durumun farklı
yorumlarına ulaşmak için çok önemli olduğuna inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz an,
bizden başka bir demokratik direniş stratejisi istiyor, farklılık tarafından, öyle ki herkesin sesi ve bakışı aracılığıyla temsil edilmesi istenen bir demokrasi. Sosyal ağlar, sokaklarda harekete geçirmek, üretilen bilgi ve günlük yaşamda gerçekleştirilen diyaloglar
gösterilen araçlardan birkaç tanesidir, ancak bununla yetinmek olmaz, çünkü kendi savaşma sevincimizden her gün eylemin yeni biçimlerinin türemesi gerekir.
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Ousseynou Saidou ve SARR Mame Gnagna

Senegal’in Merceğinden Eğitim Hakkı

SY Ousseynou Saidou | Paris Nanterre/IDHES Üniversitesi Doktora Öğrencisi
Katılımcı: Mame Gnagna Sarr | Tarımsal Ormancılık, Ekoloji ve Uyum Mühendisi
1948’de kabul edilen İnsan Hakları Bildirgesi’ne göre her birey eğitim hakkına sahiptir.
Başka antlaşmalar da en savunmasız katmanları (engelliler, göçmenler, sığınmacılar
v.b.) hedeleyerek aynı yönü işaret ederler. Oysa kurumsal düzenlemelere rağmen bu
temel hak uygulamada teste tabi tutulmaktadır. Gerçekten de siyasal, toplumsal ve ekonomik sorunlarda gözlenen radikal değişimler, eksiksiz bir uygulamanın önüne aşılması güç engeller çıkarmaktadır. Özellikle de yoksul ya da gelişmekte olan ülkelerin
bazı kırsal bölgelerinde… Böylece tüm yurttaşların eğitime ve üstün nitelikli öğretime
erişimde eşit haklara sahip olmaları ilkesi olgusal problemlere dönüşmektedir. Sonuçta eğitim hakkının insan hakları ile aynı ölçüde genişletilip genişletilmemesi sorusu,
biz Senegalliler için özel bir anlama bürünmektedir. Ancak pek çok acil ve ağırlıklı
soruların ardından önemsizleşen bu genel sorgu üç bölüme ayrılan savlarımızın temelini oluşturmaktadır: Bu savların ilki, evrenselleşmesi istenen bir hakkın karşısındaki
engeller, diğeri yükseköğretimin yeni boyutları ve nihayet üçüncüsü, bu temel hakkın
etkisini genişletmek üzere atılması zorunlu olan adımlar ve uyulması gereken yeni
kurallar üzerinedir.
Evrensel bir Hakkın Zorlukları:
Senegal’de Kırsal Kesimlerin Durumu Kırsal alanlarda yaşayan çocukların eğitim hakkını ele almak için çocuklu- ğuma geri dönmek zorundayım. Kesinlikle eski, ama kırsal
bölgelerin çoğunda durumun hiç değişmediği bir dönem… Gerçekten de size yaşamımın milyonlarca genç Afrikalıyı ve özellikle de Senegalliyi ilgilendiren bölümünü anlatacağım; çünkü şair Viktor Hugo’nun dediği gibi “… size kendimden bahsettiğimde sizi
anlatıyorum…”. Kırsal kesim çocukları olarak bizlerin karşısına çıkan güçlükler özellikle altyapı ve personel eksikliği olmaktadır.

Ideen und Vorschläge für die Erweiterung
des Menschenrechts auf Bildung
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Bugün tıpkı benim yirmi yıl önceki halime benzeyen ve dersliklere girebilme ayrıcalığı
için nehirleri kano ile geçen binlerce genç var. Bir o kadarı da eğitime erişmek için kilometreleri aşacak ve yaya olarak ormanlar geçecek kadar heveslidirler. Evinden on kilometre kadar uzakta olan okulundan dönerken, tecavüze uğrayan sonra da öldürülen
genç kızın görüntüsünün taze anısı hatırımdadır. Bu kaygı verici durumların temelinde
özellikle gençlerin eğitim gereksinimini gidermek amacıyla sınıfa dönüştürülen hangarlar vardı. Bunlar yağmur mevsiminin habercisi olan kasırgaların etkisi ile yıkılan
“geçici barınaklar” idi. Bu koşullar sık sık öğretim yılını erkenden sonlandırırdı. Böylece, bazı ebeveynler öğretim yılının sonlanmasını bahane ederek çocukları tarımsal
faaliyetlerde işgücü olarak kullanırlardı. Çocuklar okul yoluna an- cak hasattan sonra ve sıklıkla ders yılının başından birkaç ay daha geç koyulurlardı. Oysa onlar çapa
kullanmak için çok genç değil miydiler? Bir bakıma hayır. Günümüzde bazı köylerde
anaokulu varsa da, eskiden kalabalık sınıf mevcutları miniklerin eğitime katılmasına
izin vermiyordu. Bu yüzden onlar da kendilerine yer açılması için 7-10 yaşlarını bekliyorlardı. Bu koşullar bazı bölgelerde iyileşmiş olsa da, diğerlerinde hâlâ aynen sürmektedir. Bu toplumsal kabul, genç kızların “erken” evlilikler ve ev işlerini üstlenmek
lehine kendilerini eğitip geliştirme iradesinden koparılması kadar kaygı vericidir. Buna
ek olarak özellikle personel eksikliği de devlet okullarında eğitimin yaygınlaştırılması aşamasında karşılaşılan bir engeldir. Üstelik Dünya Bankası’nın eksikliği gidermek
üzere dikte ettiği eğitim gönüllülerinin işe alınması yönündeki yapısal düzenleme, bu
sonuncuların pek çoğunun tüm iyi niyetine karşın genç ve yetersiz olmaları yüzünden
devlet okulu öğrencilerinin düzeyi düşmeye devam etmektedir.
Dahası, kamu yetkililerinin artan bir gayretle iyileştirdiklerini savundukları elektrik
kullanımı kırsal bölgelerde çok sınırlıdır. Bu yüzden ev ödevleri ya gaz lambası ya da
mum ışığında yapılmaktadır. Bu, kuşkusuz öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyen
sonuçlar doğurmaktadır. Sevgili arkadaşlarım, aynı koşullarda yaşayan bizlerin, verili
koşullarda sahip olduğumuz tek hak irademizdir. Geniş anlamda, Senegal, %95’i Müslümanlardan oluşan bir ülkedir. Aslında, ebeveynlerin çocuklarının eğitiminde söz sahibi
olması vurgulanması gereken bir haktır. Oysa çoğunlukla “talibés” (Kuran okulu öğrencileri) olarak sunulan sokak çocuklarının durumu, ulusal bir problemdir ve özellikle eğitim koşullarından kaynaklanmaktadır. Bazı Kuran hocaları, yöneticileri maddi
imkânsızlıklar, mesleki danışmanlık eksiği konularındaki ihmalleri yüzünden şiddetle
eleştirerek onları dilendirmek zorunda bırakıldıkları konusunda yakınmaktadır. Bazı
fırsatçılar bu durumdan faydalanarak çocukları sokaktan toplayıp dilendirerek onları
“para makinesine” dönüştürmektedir. Sonuç olarak bu çocuklar ne Fransız okuluna ne
de Kuran okuluna gidiyorlar. Kendilerini sömüren ve Kuran hocaları diye adlandırılan
kimselerin merhametine terk ediliyorlar. Bazı örgütler, diğer bölge başkentlerinin dışında ve onlara ek olarak Senegal başkentinde 5 ila 11 yaş aralığında 8000’den fazla
çocuğun sokaklarda başıboş gezdiğini bildirmektedir. Senegal Devlet Başkanı Macky
SALL’in şu tweetleri: “Çocukların ve savunmasız grupların haklarının korunması için,
sokak çocuklarının acilen sokaklardan çekilmesini emrettim.” durumunun ciddiyetine
tanıklık ediyor; Bir başka tweet’de devam ediyor: “Kuran öğrencilerini kurtarmak için
devlet, çocuklarını sokakta bırakanlara para cezaları ve hapis cezaları öngörmektedir.”
Başkan Macky SALL, 1 Temmuz 2016’da.
Yükseköğretimin Yeni Boyutları
(Özel – Kamu / Fransa – Senegal)
Fransız yetkililerinin çocukları için bağımsızlıktan önce kurulmuş olan Fransız Cumhuriyeti’nin okullarının ötesinde, Senegal’deki özel okulların başlangıcı, eğitim sektörünün özelleştirilmesinden sonra gelmektedir. Bununla birlikte, Senegal başkentinde
pıtrak gibi özel okul ve özel yükseköğretim kurumu açılışı 2000’li yılların başına rastlar.
Bu yeni yönelim, kaliteli yüksek öğretime erişimi tanımlar. Aynı zamanda, pek çok alanda devlet okullarında gözlenen verim ve etkinliğindeki zincirleme düşüş bu kurumların
sorgulanmasını başlattı. Bu görüntü, diğer şeylerin yanı sıra: akademik krizler (grevler), çok teorik olmakla suçlanan bir öğretim, hantal bir işgücü yapısı ve öğretim materyallerinin eksikliği suçlamaları ile somutlaştı. Bu nedenle, ilköğretim, orta öğretim
ve yüksek öğretim devlet okulları ile aynı düzeyde ticaret okulları ve enstitüleri genç
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mezunlar için bir rüyaya dönüştü. Halktan bazı ebeveynlerinin cesur fedakârlıkları ile
gerçekleştirmeye çalıştıkları bir rüya… Uygun, yeterli bir eğitim ve özel-özel ortaklık
sonucu bazı okullar kamu üniversitelerinin öğrencileri aleyhine kendi mezunlarını bu
okullara yerleştirmeyi başarmaktalar. Gerçekten de mükemmel olarak nitelenen Saint
Louis kentinin Gaston Berger Üniversitesi günümüzde Dakar’ın 30.000 öğrenci kapasitesi yerine 70.000’i aşan mevcudu ile Seyh Anta Diop Üniversitesi ile aynı sorunlarla yüz
yüzedir. Dahası gelişmiş ülkelerde öğrenciye sunulan imkanların, özellikle de sponsorluk sisteminin aksine, imkânları sınırlı gelişmekte olan ülkelerin öğrencileri adeta geleceksiz kendi kendilerine terk edilmişlerdir. Fransa’da, bu sistem bazılarının eğitimlerine devam ederken aynı zamanda bir iş eğitimi formasyonu almasına izin vermektedir.
Buna ek olarak, Fransız ekonomisinin canlılığı ve yerleştirme imkânları, genellikle bir
iş bulmak için okulları tarafından desteklenen öğrencileri burslar ile de desteklemektedir. Buna ek olarak, devlet üniversitelerinin “açık kapı günleri” politikası, bazı öğrencilerin gelecekteki işverenleriyle buluşmalarına ya da en azından gelecek vaadeden mesleklere doğru yönlenmelerine izin verir. Yine de, Fransa’da bile, yeni ekonomik sisteme
daha uygun olan özel enstitülerin verdiği formasyon, onlara devlet üniversitelerine
göre avantaj sağlamaktadır. Buna karşın, Senegal’de olduğu gibi, öğrenci kabulündeki
seçim, esas olarak, belirli sosyal statüler dolayısıyla liyakati dışlayan bir mali kritere dayanmaktadır. Öyleyse, özetle, Fransa ile Senegal arasında yüksek öğrenim alanında bir
karşılaştırma yapmak için girişimde bulunursam, Fransa’da devlet üniversitelerindeki
koşullar ve girişimlerin bizdekinden daha cazip ve taşıyıcı olması haricinde sistemin neredeyse aynı kaldığını söyleyebilirim. Ancak, Emmanuel Macron hükümetinin getirdiği
üniversiteye erişim yasasının yürürlüğe girmesi, özellikle de halk kesimlerinin eğitim
hakkına erişimine ve özellikle de işçi kesimlerine yeni bir darbe indiriyor. “Bizim hakkımızı engellemek istiyorlar, özellikle de bizler, banliyölerin gençleri, devlet üniversiteleri
tarafından dosyamız reddedilirse, yüksek öğrenime para ödemeyi göze alamayız.” diye
haykırıyor bir öğrenci sendikacısı, bu yasayı protesto etmek için Saint Denis Üniversitesi’ndeki engelleme gününde.
Eğitim Hakkının Uygulanmasının
Genişletilmesi için Yeni Yönergeler
Eğitim hakkının serpilmesi, önündeki zorluklar ve elverişsiz durumlarla baş edebilmesi
için etkisini ve bu hakkın eşit kullanımı alanını genişletebilmesi gerekmektedir. Bu aşamada, kapsayıcı yönetim esastır: Gelişmekte olan ülkeler için, bu yöntem ve yönetim diasporayı kapsamalıdır. Bu sonuncu, ana vatan ülkelerinin ailelerinin ana sponsorudur.
Gerçekten de, onların iradesi, aile tarafından büyük ölçüde uygulanır. Diasporanın, eğitimin önemi ve yararları hakkında düşünce kuruluşları aracılığıyla duyarlı hale getirmesi, onların bu yönde bir söylem geliştirmelerini sağlayacaktır. Ek olarak, kırsal alanlara ve çalışan sınılara psikolojik ve maddi yardım sorunun giderilmesinde anahtar rol
oynayacaktır. Ardından, gençleri söylemin taşıyıcısı olarak karar ve tanıtım süreçlerine
ve mücadeleye katarak onlara duyulan güven gösterilmelidir. Ayrıca, sosyal ağların etki
alanı eğitimin önemi üzerine yoğunlaştırılmalı ve bu ağların birer savaş silahı gibi kullanılmaları sağlanmalıdır. Devlet okullarına eski prestijlerini iade etmek için, projenin
özel sektör tarafından üstlenilmesi ve halk eğitimine yatırım yapması sağlanarak özel
okullara ve yükseköğretim kurumlarına erişim olanağı olmayan halk kesimlerine umut
vermek gerekmektedir. Ayrıca, eğitim sistemlerinin iyileştirilmesi için, gelişmekte olan
ülkelerde, genel eğitim konseyleri oluşturmak ya da çalışmakta olanlarına katılım sağlanmalıdır. Kriz ya da savaş koşullarındaki ülkelerde yerel temsilcilerin görüşleri doğrultusunda söz konusu ülkenin sosyo-kültürel yapısı göz önünde bulundurularak ve eğitime vurgu yapılarak barış koşullarına geri dönülmesi için zinde güçler zorlanmalıdır.
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Eğitim Haklarının Genişletilmesi Üzerine
Düşünceler ve Öneriler: Tartışmalara Katkı

SORU ve CEVAP
1. Yükseköğreniminizi nitelik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Saptadığınız eksiler ve artılar nelerdir?
Yükseköğretim açısından imtiyazlı bir öğrenci olduğumu düşünüyorum, çünkü bir devlet üniversitesinde okuyorum ve bu çoğu insana garanti edilen bir hak değil. Son yıllardaki hükümetler, yükseköğretim alanında kamusal eğitim yerine özel kuruluşlara
yatırım yapmayı tercih ediyor. Brezilya’daki yükseköğretime kayıtlı çok sayıda öğrenci
eğitim masralarını karşılayabilmek için borçlandırılmış durumda. Her Brezilyalı yurttaş eğitimin karşılanması için vergi ödese de devlet öğrencilere kredi veriyor.
2. Üniversitelerde verilen eğitim sizce bulunduğunuz ülkenin her yerinde eşit
düzeyde mi? Ülkenizde iyi ve kötü üniversite ayrımı yapılıyor mu? Yapılıyorsa
bu ayrım hakkındaki ikriniz nedir? Ülkenizeki eğitim ile, iyi eğitim sistemlerine sahip oldukları belirtilen ülkeler arasında karşılaştırma yapabilir misiniz?
Kesinlikle, üniversitelerdeki eğitim Brezilya genelinde eşit şekilde sağlanmıyor. Özel
üniversitelerin düşük proilli olduğu, devlet üniversitelerinin ise yüksek proilli olduğu
şeklinde bir farklılaşma var. Brezilya’daki üniversitelerin %99’unun herhangi bilgi üretmediği, çoğu bilimsel gelişmenin devlet üniversitelerinde üretildiği sonucuna varan yakın tarihli bir çalışma bulunuyor. Özel üniversitelerin herhangi bilgi üretmek gibi bir
hedelerinin olmadığına inanıyorum, onların birincil odağı kâr elde etmek, insanların
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gerçek sorunlarına yardımcı olmak üzere bilgi üretmeye yönelik bir eğitim sunmuyorlar. Piyasanın ve kapitalizmin arzularına adanmış bir eğitim hizmeti veriyorlar. Brezilya’daki devlet üniversitelerine, kaynakları kesintiye uğratılarak ciddi şekilde saldırılıyor. Ayrıca, eğitim için öğrenci desteğine ihtiyaç duyan devlet üniversitesi öğrencileri
ihmal nedeniyle insan hakları ihlaline uğruyor, öğrenci yurtlarında su, gıda ve elektrik
sıkıntısı yaşanıyor. Brezilya ve diğer ülkeler arasında eğitim bakımından bir karşılaştırma yapamam, çünkü bu ülkelerdeki gerçekliği bilmiyorum.
3. Yükseköğrenim görebilmenizde sosyo-ekonomik konumunuzun bir rol oynadığını düşünüyor musunuz?
Kesinlikle. Yalnızca okuma olanağımın bulunduğu, sosyo-ekonomik durumumun farkındayım ve iyi okullarda okumuş olmak bir devlet üniversitesinde yükseköğretime
erişmemde büyük rol oynamıştır. Çoğu Brezilyalı genç erken yaşta çalışma yaşamına
atılmak zorundadır ve bunların birçoğu daha yükseköğretim basamağına erişmeden,
çalışmak üzere eğitimlerini yarıda bırakmaktadır.
4. Çevrenizde eğitim için gerekli inansal kaynağı kredi alarak bulan öğrenci arkadaşlarınız var mı? Onların borçlanma durumu ve gelecek beklentileri
hakkında bilgi verebilirmisiniz?
Yükseköğretimlerini inanse edebilmek için borçlanan bazı arkadaşlarım var. Arkadaşlarımdan biri (devlet ile özel eğitim kurumları arasında bir ortaklık olan) FIES olarak
adlandırılan bir programa dahil oldu, bu programda devlet kolej masralarını ödeyebilmesi için öğrencilere kredi veriyor ve öğrenci de mezun olduğunda kendini 80.000
Brezilya realinin üzerinde bir borç içerisinde buluyor, bu çok büyük bir meblağ. Bu arkadaşım borcunu asla ödemedi ve halen devlete borçlu. Bu çılgınlık, zira daha en başından
kamusal eğitim için her birimiz vergi veriyoruz.
5. Eğitim her aşamasında ücretsiz olmalı mı olmamalı mı? Yanıtınızı açımlar
mısınız?
Eğitimin her düzeyde ücretsiz olması gerektiğine inanıyorum, çünkü eğitim bir hak. Bir
hak olarak eğitim, herhangi bir demokrasinin varsayımıdır. Resmi eğitimin halen bir
imtiyaz olduğu ve yalnızca az sayıda insanın erişebildiği bir toplumda demokrasi olduğunu söyleyemezsiniz.
6. Ülkenizde kamusal eğitimin özelleştirmeden etkilenme boyutları nedir?
Özelleştirme süreci, ülkemdeki hükümet düzeyinde değerlendirilirse “iyi” ilerliyor.
Devlet üniversitelerine yatırımları boykot etmeye çalışıyorlar, devlet üniversitelerinde
özelleştirme sürecine karşı çıkan profesör ve dekanları bireysel bir eziyete maruz bırakıyorlar, burs ve araştırmaya yönelik yatırımları kesiyorlar ve yükseköğretim ile orta
öğretim eğitim müfredatlarını anti-demokratik ve gizli kapaklı bir süreç yürüterek değiştiriyorlar. Ve bu da özel eğitim kartelleri ile şirketlerinin “çalışanları” olan politikacılar tarafından yönetildiğimiz için gerçekleşiyor.
7. Özel sektörün ülkeniz eğitim sistemi üzerinde demokratik meşruiyeti bulunmayan bir nüfuza sahip olduğunu düşünüyor musunuz?
Bu konuda hiç şüphe yok. Brezilya’nın şu anki eğitim bakanı, ülke çapında özel üniversiteleri yaygınlaştıran bir şirket grubu olan “ser educacional” adlı kuruluşun çıkarlarını
temsil etmektedir.
8. Sizce eğitim hangi oluşumlar tarafından verilmelidir?
Üniversite kontenjanlarının çoğunlukla devlet enstitülerinde olması gerektiğine inanıyorum, çünkü herkese üniversitede bir kontenjan garanti edilmelidir. Eğitim piyasa
tarafından düzenlenmemelidir, ancak çoğu özel üniversitede olan budur.
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9. Bir insan hakkı olarak eğitim hakkının tam anlamıyla uygulanması nasıl
güvence altına alınabilir?
Bilmiyorum. Fakat topluluk tabanlı ve toplulukların kendileri tarafından yönlendirilen
bir eğitimi uygulamaya koymanın iyi bir başlangıç olduğuna inanıyorum.
10. Ülkenizde eğitimden dışlanma/elenme mekanizmaları hangi boyutlarda
ortaya çıkıyor?
Bu şu şekilde yaşanıyor: Eğer iyi okullarda okuyorsanız, devlet üniversitelerine girme
şansınız oluyor; Devlet okullarında okuduysanız, devlet üniversitesine girmek sizin
için daha zor olacaktır; Eğer aileniz ayda 1200 Brezilya realinden daha az kazanıyorsa (Brezilya’daki ailelerin %50’si bu durumda) 15’inize geldiğinizde muhtemelen çalışmanız gerekecektir; Eğer siyahsanız, kesinlikle tıp fakültesinde olmanız bir istisnadır
(ister devlet isterse oldukça pahalı bir program olan özel tıp fakültesi olsun); Bir devlet
üniversitesine girmek için gerekli puanı alamadıysanız, yine de (sonsuza kadar) borçlanarak özel üniversiteye girebilirsiniz. Bunlar yükseköğretime erişim sırasında yaşanan
durumlardan yalnızca bazıları.
11. Ebevenlerin, çocuklarına ne tür bir eğitim verileceğini belirlemesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bu konuya ilişkin çok sayıda sorun var. Brezilya’da temel eğitim müfredatına ilişkin,
özellikle de dini konularda bir tür halat çekme mücadelesi deneyimliyoruz. Din konusuna ilişkin olarak, kamusal eğitimde gençlere inançlarına veya belirli bir grubun etik
değerlerine ya da dinine göre eğitim verilmemesi gerektiğine inanıyorum, bence kamusal olarak verilen dini eğitim insanlara hoşgörüyü, çoğulculuğu ve diğer dinlere saygı
duymayı aşılamalı.
12. Gelişmekte olan ülkelerde hükümetlerin herkes için eğitimi sağlamadaki
rolü nedir?
Ülkemde hükümetin anayasal olarak tanımlanan rolü tüm hedelere yönelik eğitimin
garanti altına alınmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerin durumu üzerine konuşulursa, onarıcı politikalar ve okuryazarlığı arttırıcı özel eğitim politikaları yürürlükte olmalıdır. Ve
nitelikli eğitime, profesörlüğün değerli bir meslek haline getirilmesine ihtiyacımız var.
13. İnsan hakları eğitiminin sonuçlandırılmamış gündemi nasıl çözüme bağlanabilir?
Bilmiyorum, ama insanların kendi eğitimlerini edinebilmelerini sağlamak (örneğin
Amerika yerlileri kendi araçlarına ve eğitim tarzına sahip), erken yaşlardan ileri yaşlara
kadar herkes için eğitim kontenjanı sunmak, yükseköğretime erişimde sosyal ve etnik
kota gibi içerilme politikaları uygulamaya koymak işe yarayabilir. Bunların eğitim gündeminde insan hakkı temasını geliştirmenin araçları olabileceğini düşünüyorum.
14. İnsanların farklı ulusların eğitim politikalarına, özellikle de gelişmekte
olan ülkelerde, katılımı nasıl sağlanabilir?
Bunun için, toplumun en temelinde demokratik araçları güçlendirmemiz gerekir. Eğitime ilişkin tartışma alanlarında aile katılımını, kadınların ve topluluklarının katılımını
garanti altına almalıyız.
15. Devlet eğitim-öğretim için parayı ve gerekli kaynakları nasıl sağlayabilir?
Devlet, ekonomik faaliyet üzerinden vergilerle edinilen fonları düzenleyebilir. Ayrıca,
şirketleri kamusal eğitime tahsis edilecek özel bir fon sağlamakla yükümlü kılabilir.
Ülkemde yaklaşık 5 yıl önce, tüm Brezilyalılar kamusal petrol kârlarının bir kısmının
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(belki %20, %50 ya da %100) eğitime tahsis edilmesini tartışıyorduk, ancak bu yeni hükümet (2016) okyanustaki petrol kaynaklarımızı yabancı bir ulusa sattı ve artık buna
sahip değiliz.
16. Gelişmiş ülkelerde sığınmacı çocukları için doğru eğitim hakkı nasıl güvence altına alınır?
Gelişmiş ülkeler mi? Gelişmiş ülkelerdeki gerçekliği bilmiyorum, çünkü gelişmekte olan
bir ülkede (Brezilya’da) yaşıyorum, ama gelişmiş ülkelerin yerlilerle olan ilişkisinde ve
diğer ülkelerden gelen göçmenlere ilişkin uygulamalarında ırkçılığın fazlasıyla etkili
olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, bence duruma bağlı olarak göçmen çocukların
normal okullara entegre edilmesi daha iyi olabilir; ve bazı başka durumlarda ise özel
(kültürel, sosyal) ihtiyaçlarına göre göçmen çocukların gidebileceği özel okullar oluşturulması daha iyi olabilir.
17. Küreselleşen dünyada özelleştirmenin eğitim-öğretimi ileriye taşıyabileceğini düşünüyor musunuz?
Bunu sağlayabileceğini sanmıyorum.
Eğitimin özelleştirilmesi, yurttaş olarak bizlerin eğitime yabancılaştırılması anlamına
gelmektedir. Düşünmeye ve öğrenmeye zaman olmayacak, tek sorun para ve piyasa haline gelecek ve herkes herkese karşı olacak. Ülkemde özelleştirmeye ilişkin yaşadığım
deneyim işte bu.
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Brenda Passos dos Santos
Paraíba Federal Üniversitesi – Brezilya

Eğitim Haklarının Genişletilmesi
– 2018 –

Bu makalenin amacı, Brezilya konjonktüründe, ülkedeki yüksek öğretimin ana temasına ilişkin soruları tartışmaktır. Ele alınacak tartışma aşağıdaki soruları yanıtlamak niyetindedir: 1. Yüksek öğreniminizi nitelik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Saptadığınız eksiler ve artılar nelerdir? 2. Üniversitelerde verilen eğitim sizce bulunduğunuz
ülkenin her yerinde eşit düzeyde mi? Ülkenizde iyi ve kötü üniversite ayrım yapılıyor
mu? Yapılıyorsa bu ayrım hakkındaki ikriniz nedir? Ülkenizdeki eğitim ile, iyi eğitim
sistemlerine sahip oldukları belirtilen ülkeler arasında karşılaştırma yapabilir misiniz?
3. Yükseköğrenim görebilmenizde sosyoekonomik konumunuzun bir rol oynadığını düşünüyor musunuz? 4. Çevrenizde eğitim için gerekli inansal kaynağı kredi alarak bulan öğrenci arkadaşlarınız var mı? Onların borçlanma durumu ve gelecek beklentileri
hakkında bilgi verebilir misiniz? Yukarıda belirtilen öncüllere ilişkin açık yürekli bir
sorgulamadan yola çıkılırsa, ülkenin yüksek eğitiminin geniş bir portresini özetlemek
mümkün olabilir.
Ülkemdeki yükseköğretim iki alanı kapsamaktadır: kamusal yükseköğretim kurumları
ve özel yükseköğretim kurumları. Kamusal yükseköğretimin teknik kalitesi belirgin şekilde yüksek olsa da, öte yandan, kurumsal varlığını ve yapısını üzerine inşa edebileceği kamusal kaynaklardan genellikle yoksundur, dolayısıyla bu da öğrencilerin eksiksiz
bir eğitim alma olanağını olumsuz etkilemektedir. Yine de USP, UNB, vb. gibi bazı devlet
üniversiteleri uluslararası düzeyde kabul gören öğretim vasılarına sahiptir. Bu bilinen
üniversitelere erişim, devlet okulu olsalar da son derece seçici hale gelmiştir, zira çok
sayıda insan bu üniversitelere girmek istemektedir ve imtiyazlı eğitim koşullarından
yararlanan ya da giriş sınavlarına hazırlanmaya yönelik kurslara yatırım yapmak için
kaynağa sahip olanlar, bu eğitim kurumlarında kendilerine daha kolay yer edinebilIdeen und Vorschläge für die Erweiterung
des Menschenrechts auf Bildung
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mektedir. Diğer taraftan özel eğitim, eğitimin niteliği ve daha az giriş rekabeti olması
nedeniyle pek itibar görmese de, yüksek düzeyde kurumsallaşmış alt yapıya sahiptir ve
devlet okuluna giremeyen, özel kolejlerde okuyabilen yüksek yaşam standardına sahip
kimseler için halen bir seçenektir. Esasında, her iki yükseköğretim modeli arasında bir
ayrım yapılabilir. Bu nedenle devlet okulu ile özel okular asında eğitimin türüne ilişkin
ufak bir farklılık olduğu ve devlet üniversitelerini kendi aralarında, özel üniversiteleride kendi aralarında mukayese ettiğimizde (merkezi hükümet veya eyaletlerin kaynakları nasıl tahsis ettiğine bağlı olarak) biraz daha fazla fark olduğu sonucuna varıyorum.
Brezilya, eğitimin niteliğinde ve yükseköğretime kayıt sisteminde hatırı sayılır ilerlemeler kaydetse de alt yapısı, çalışanları ve öğrencilerinin devamlılığı için ayrılabilecek
güvenilir bir sektörel yatırımın eksikliğinden muzdariptir. Her şeye rağmen, ülkemizin
olumlu bir yanı da iyi bir kamusal yükseköğretime erişimin halen mümkün olmasıdır.
Eğitimin kalitesiyle öne çıkan diğer ülkelerdeki yükseköğretim incelendiğinde, bu kuruluşların büyük bir kısmının özel olduğu görülecektir. Uluslararası deneyimlerin aksine, Brezilya’daki eğitimin ve kamusal alandaki bilginin niteliği (bu bakımdan, yalnızca
yükseköğretimi dikkate alıyorum), oldukça yüksektir ve aynı koşullardaki özel eğitimden daha elverişlidir.
Eğitim kamusal olsa da ülkenin en yoksullarının buna erişimini arttırdığı sonucunu
doğurmaz. Kamusal olması erişilebilir olduğu anlamına gelmemektedir. Brezilya’nın
kamusal yükseköğretim kuruluşları çok sayıda insanın girmeyi istediği ve hatta mali
açıdan refah içerisinde olanların bile devlet okuluna girmeye öncelik verdiği ölçüde
ünsahibidir (özel tıp fakülteleri bunun dışında tutulabilir, maliyetini karşılayabilenler
“elitist” ve seçici niteliği nedeniyle bu alanda özel eğitimi tercih etmektedir). Daha geniş
bir senaryoda, üst düzey kursların çeşitliliği de göz önünde bulundurulduğunda, erişim
daha da çekişmeli hale gelmekte ve devlet üniversitelerine giriş daha da arzulanmaktadır. Bu nedenle, hayatı boyunca ve eğitim süreçlerinde gelişimlerine yönelik en elverişli
koşullara sahip olan insanlar “vestibulares” olarak adlandırılan üniversite giriş sınavlarında iyi bir sonuç elde ederek, kontenjan çekişmesinde yüksek bir avantajı garantilemektedir.
Brezilya devlet üniversiteleri sistemi “kota” mekanizmasına sahiptir, yani kontenjanların bir kısmı “düşük gelirli” insanlara, “siyahlara”, “yerlilere” ayrılır, yine de kamusal
eğitim sisteminde barınmalarını sağlayacak mekanizma yoktur, çünkü bu kimseler
gıda, ulaşım, barınma ve başka türden kaynaklarada ihtiyaç duyarlar. Son yıllardaki
muazzam ilerlemeye rağmen, ülkemizde yükseköğretim halen elitist bir mekanizmadır.
İyi bir yaşam standardına sahip olanlar yükseköğretim kurumuna girmenin daha kolay
olduğunu bilirler ve giremediklerinde, yine de özelbir eğitim kurumunda bir kursa yazılma olanağına sahiptirler.
Eğitim hayatlarında gecikmeler yaşayarak geriye düşenler ya da sosyal ve ekonomik
yaşamıyla ilgili sorunları olanlar için geriye kalan olasılık maliyetlerini kendi başlarına inanse ederek özel eğitim kurumuna girmektir. Özel kolejin seçim süreci, bir devlet
üniversitesinde olduğu ölçüde rekabetçi değildir. Ülkemizdeki bu durumu açıklayan bir
olgu da çoğu özel kolejin yalnızca ticari amaçlarla kurulmuş olmasıdır ,ticaretini yaptıkları şey de sundukları derslerdir. Özel sektördeki yatırımlara yönelik hiçbir kaynak
kısıtlaması yoktur, buna karşılık daha fazla yatırım yaptıkça yeni öğrenci alacak daha
fazla alanınız olur ve bunun geri dönüşü olarak, bu öğrenciler kuruluşa yeni kârlar sağlayarak önceki yatırımların masrafını karşılayacaktır. Dolayısıyla, çoğu özel koleje girişin görece kolay oluşu, kamusal eğitimde kontenja niçin rekabet edemeyen ve olası bir
sosyal yükselişe imkân verecek yegane olasılığı değerlendirmekle ilgilenen çoğu insan,
devletin ya da kurumun sağladığı (daha önce daha güçlü, şimdi ise kıt olan) mekanizmalar vasıtasıyla ileri düzeydeki derslerini inanse etmeye yolaçmaktadır.
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Tamralipta Patra
LOCUS – Pondicherry Matematik ve Fen Bilimleri Enstitüsü – Hindistan

Eğitim Haklarının Genişletilmesi
– Bir Mücadele –

Zihnin korkudan arındığı ve başların dik durduğu yerde,
Bilginin olduğu yerde.
RABINDRANATH TAGORE
Dil, din, kast, mezhep, bitki örtüsü, fauna, oyunlar, politikalar vs. bakımından çok fazla çeşitliliğin olduğu bu topraklarda eğitim tam olarak nerede durmaktadır? Ülkemiz,
eğitimin evrenselleştirildiğini garanti altına alan sayısız politika üretmiştir. Fakat kaç
insanın bunun gerçekten farkında olduğuna dair bir ikirleri var mı? İnsan haklarından
bahsediyoruz, insanlar bunun ne olduğunu tam olarak biliyor mu?
Eğitim! Son derece basit bir anlama sahip oldukça basit bir sözcük. Fakat bir şekilde, günden güne daha karmaşık hale geliyor. Çünkü, değerler kazanımıyla ilgili bir mesele olarak değil, daha ziyade para basma makinesi olarak görülüyor. Kentsel bölgelerdeki çok
sayıda öğrenciyle görüşme yapıldığında, iyi bir iş olanağı için eğitim görmek istediklerini öğrenmek üzücü olmuştu. Kaç insanın temel eğitime sahip olduğu ve okuma yazma
bilmeyenlerin genel olarak neyle karşı karşıya kaldıkları hakkında hiçbir ikirleri yok.
Okullar bile birer iş bağlantı noktasına dönüşüyor, etik değerleri ve daha da önemlisi
eğitimin anlamını öğretmek yerine, öğrencilerinin nasıl tam not alabileceklerinin ya
da giriş sınavlarında nasıl başarılı olabileceklerinin üzerinde duruyorlar. Kırsal bölgelerdeki insanlar, azınlık gruplar ya da yeterince temsil edilmeyen topluluklar açısından
durum incelendiğinde, bunun bir hak olmasıyla ilgilenmiyorlar, kız çocuklarını okula
göndermenin yararsız olduğunu düşünüyorlar. İhtiyaç duydukları daha çok gıda, barınak ve ev gibi temel yaşam standartlarını karşılamak. Fakat eğitime önem vermiyorlar.
Ideen und Vorschläge für die Erweiterung
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Onlara bu sorulduğunda “Padh likh ke kya hojayega?” (Okula gitmenin faydası ne?) şeklinde yanıt verdiler. Bu benim için biraz şok edici oldu, çünkü politikaların bir etki yarattığını düşünüyordum, ama öyle değilmiş. Ancak olumsuz noktalar üzerine kafa yormak istemiyorum, yine de eğitimin dünyayı değiştirebileceğine inanan ve çocuklarının
doğru yolda olmasını sağlamak için uğraşan aileler de var.
Hindistan, insanların başkalarının kendileri hakkında ne düşündüğünü göz önünde bulundurarak iş yaptığı bir ülkedir. Bu nedenle, çoğunlukla kendileri için değil başkalarını
memnun etmek için bir şeyler yaparlar. Bu durum özel okulların yüksek maliyetlerini
üstlenirken görülüyor. Aylık gelirleri sağlıklı bir günlük öğünü bile karşılayamayacak
düzeyde olan ebeveynler, çocukları için, nitelikli eğitim sunduğundan değil, toplumun
çocuğunu iyi bir okula gönderemiyor musun sorgulaması nedeniyle zengin özel okullardaki özel okul kaydı peşinde koşmaktadır! Ve çocuklar bu günlerde eğitimle ilgilenmemektedir bile. Harika ülkemizin gidişatı işte bu. Ancak dürüst olmak gerekirse, çok
sayıda sivil toplum kuruluşu eğitimin gerçek özünün ihtiyacı olanlara ulaşmak olduğunu teminat altına almak üzere inisiyatif almaktadır. Hükümet de aynısı için gayret göstermeye çalışmaktadır. Bir şekilde, özelleştirme bir zehir etkisi göstermekte ve eğitim
sistemini öldürmektedir. İnsanların, karşı karşıya kalacakları yaklaşan tehlikeye karşı
ya göremedikleri ya da görmeyi reddettikleri için gözü kapalı. Çocuk emeği, erken yaşta
evlilik gibi çok sayıda vaka görülüyor, ancak bu olgular ihmal ediliyor.
Mühendislik/tıp fakültesi giriş sınavlarındaki başarısızlık nedeniyle intihar rakamları
günden güne artıyor. Bu ülkenin mevcut senaryosu işte bu. Ebeveynlerin çocuklarının
alacağı eğitimi seçmesi gerekli ve bu bir hak, ancak çocuklar istemedikleri şeyi yapmaya mecbur bırakılamazlar. Örneğin, ebeveynlerin çocuklarının doktor olmasını istediği
ancak çocuğun mimar olma hayali kurduğu görülüyor. Sanatta becerisi olan çocuk fen
bilimlerini seçmeye zorlanamaz. Bu şekilde, ilgisini kaybeder ve aynı zamanda depresyona girer. Bu gibi şeyler ebeveynlerin gözlemlemekte başarısız olduğu konular. Üniversite eğitimi göz önünde bulundurulduğunda, liyakat sistemine dayandığı görülüyor,
elbette kontenjanlar da var, ancak bir şekilde insanların geneli rekabet dışı bırakılıyor.
Halen buna ilişkin bir politika yok. Öte yandan, kapsayıcı eğitim meselesine değinilirse,
bu konuda tüm eğitim kademelerinde bazı gelişmeler olduğunu görebiliriz. Eğitim alanında, NCERT, NCE, NUEPA vb. gibi farklı devlet kurumları eğitimi evrensel hale getirmek için tüm enerjilerini ortaya koyuyorlar. Bu yolculuk sömürge zamanından bu yana
devam ediyor, tıpkı Kothari Komisyonu, onu izleyen Ulusal eğitim politikası, NCF ve bugüne değin hayata geçen çok sayıda politika gibi.
Günler geçerken, bu ülkedeki her bir bireyin insan haklarının farkında olduğundan
emin olmamız gerekir. Nereye bağlı olduklarının hiçbir önemi yok. İnsanların BM’nin
maddelerine ilişkin net bir ikrinin olduğu kitlesel kampanyaların düzenlenmesi ve gerektiği her an bunların uygulanabilmesi ve yaşamın onurla sürdürülebilmesi gerekiyor.
Okullar ve kolejler eğitimi iş hedeleri haline getirmeye bir son vermeli, bunun yerine
öğrencilere harika bir yaşam sunmalı ve gelecekteki amaçlarını/önemlerini kavramalarını sağlamalıdır. Hükümet, öğretmenler ve ebeveynler el ele yürümeli, gerçek gelişmenin başlayacağı zaman işte budur. Eğitim herkes için ve her kademede ücretsiz olmalıdır, bu da yoksulluktan gelen öğrencilerin geleceği keşfetmesine yardımcı152 olacaktır.
Şuna dikkat edilmeli ki, eğitim oldukça yüce ve kutsaldır, onun güzelliğinin tadına varmak için içine dalmalı ve bu ortamın keyini çıkarmalıyız.
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Oksana Rodionova
Rusya Eğitim ve Bilim Çalışanları Birliği /ESEUR) · Halkla İlişkiler Departmanı Sorumlusu

Eğitim Haklarının Genişletilmesi Üzerine
Düşünce ve Öneriler

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 26. madde ilk fıkrasında ‘Her birey eğitim hakkına sahiptir’ denmektedir. Eğitim ücretsiz olarak sunulmalıdır. En azından ilköğrenim
ve genel eğitim kurumları ücretsiz olmalıdır. İlköğrenim zorunlu olmalıdır. Teknik ve
mesleki eğitim kurumları herkesin erişebileceği biçimde olmalıdır. Yüksek öğrenim ise
her bireyin yeteneklerine uygun olarak fırsat eşitliği ile bağdaşır durumda olmalıdır.
Rusya Federasyonu olarak biz bu konuda daha ileri bir konumdayız. Anayasamız sadece
ilköğretimi değil bunun yanında genel orta öğretimi de zorunlu eğitim kapsamına almıştır. Bunun haricinde “yerel idarelere, devlete ve diğer kurumlara bağlı olan genel liseler ile meslek liselerinin ulaşılabilirliği ve okul öncesi eğitimin ücretsiz olması garanti
altına alınmalıdır”. Rusya Federasyonu Anayasası ana metninin 3. maddesine göre ”Her
bir birey rekabet unsurları göz önüne alınarak yerel ve devlet idaresine ait kurumlarda ücretsiz eğitim alma hakkına sahiptir” demektedir. Bu bağlamda bütün dünyada ve
özellikle Rusya Federasyonu’nda bireyin eğitim hakkının olduğu, hatta bu hakkı ücretsiz kullanabileceği anlaşılmaktadır. Daha ne istenebilir ki? Eğitim alma, meslek edinme
ya da daha önceden belirlediği mesleği geliştirmek için çocukların, onların ailelerinin
ya da yetişkinlerin başka hangi hakka ihtiyacı olabilir ki?
Orta öğrenim kurumlarında, hatta okul öncesi eğitim merkezlerinde okuyan çocuklarla
konuşulduğunda bu sorunun cevabını almak mümkündür. Çocuklar küçük yaşlardan
itibaren daha hızlı ve kaliteli öğreniyorlar. Kendi yaşıtlarıyla sosyal ağlarda sohbet etmeleri, Youtube aracılığıyla videolar izlemeleri ve ağ oyunlarıyla meşgul olmaları nedeniyle öğretmenlerini dinlemeye fırsat olmuyor. Elbette günümüzde büyük çaplı bir bilgisayar bağımlılığı bulunuyor. Bu husus artık hastalık olarak da tanımlanmış durumda.
Fakat bütün bunlara rağmen modern çağın çocuklarının bu vesile ile kendilerini eğiteIdeen und Vorschläge für die Erweiterung
des Menschenrechts auf Bildung
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meyeceklerini öne sürmek doğru değildir. Çocuklar bu araçlar vesilesiyle sosyalleşiyor,
internet aracılığıyla bağlantılar kuruyor ve yetişkin hayata adım atmadan önceki bilgi
ve deneyim ediniyor.
Kendi kendine öğrenme, günümüz şartlarında eğitim için güncel bir seçenektir. Kişisel
ve mesleki alandaki yetkinliklerin geliştirilmesi bu metodu sadece çocuklar değil, aynı
zamanda yetişkinler de tercih etmektedir. Kendi kendine eğitim, sanal ortamda ya da
mesafeli eğitim yöntemiyle uygulanmaktadır. Bu hususta öğrenilecek konularda yetkinliği bulunan kişilerden destek alma yoluyla, iyi ve kaliteli kitapların okunması yoluyla,
sosyal ağlarda, haber gruplarında ya da benzeri mecralarda görsel olarak bilgi alınması,
sanal sohbet ortamlarında konuların tartışılması, uzaktan eğitim veren kurslara, seminerlere, konferanslara ya da forumlara eşlik etme yoluyla gerçekleştirilebilir.
Kendi kendine öğrenme okullarda görev yapan eğitimcilerin, okul öncesi kurumlarda
görev yapan öğretmenlerin ve yüksek öğrenim kurumlarındaki öğretim görevlilerinin
ek eğitim almaları ya da kendilerini geliştirmeleri için bir fırsattır. Özellikle uzaktan eğitim bu hususta çok önemlidir. Birçok eğitimci, örgün eğitim veren, resmi olarak görev
yapan kurumların, görevde yükselmeleri amacıyla yönlendirme yaptığı kursların bir
çok nedenle kendilerine uymadığını itiraf etmektedirler. Öncelikle bu biçimdeki kurslara katılmak için başka şehirlere seyahat etmek, bununla ilgili giderleri üstlenmek, o
sırada giremediği dersleri başkasına emanet ettiği için geriye döndüğünde telai etme
gibi zorluklar ortaya çıkmaktadır. İkinci bir husus ise bu kurumların her zaman gerekli
ve yüksek kalitedeki ders materyalleri ve eğitimcileri sağlama imkânlarının olmamasıdır. Bazen materyaller eskimiş oluyor ve sıradan ders havasında geçebiliyor. Eğitim alan
kişilerin ise kendi alanında profesyonel yarışmaları kazanmış yetkin kişilerden yeni ve
iyi yöntemleri alması gerekmektedir.
Konunun anlaşılması açısından Voronej ve Rostov Bölgelerinden iki öğretmenin iki yıl
önce ‘Öğretmen Gazetesi’ (eğitimciler için yayın yapan federal bir gazete) tarafından
yayınlanan mesleki yeterliliğin nasıl arttırıldığını anlatan görüşlerini paylaşmak istiyorum.
Voronej İli No: 81 Orta Öğretim Kurumu tarih ve sosyal bilgiler öğretmeni ve aynı zamanda bu bölgede 2013 yılında yılın öğretmeni seçilen Svetlana SPITSINA şunları
söylemektedir. ”Uzaktan eğitim olayı nedir onu bir anlamaya çalışalım. (…) Çevrimiçi
Eğitim Merkezi Foxford olimpiyatları ve okul öğrencileri için çeşitli konularda kendini
duyurmuştur. Adı geçen Merkez 2015 yazından bu yana öğretmenlere de benzer kurslar
sunmaktadır. Buradaki eğitim nasıl gerçekleşiyor? Günün belirli saatlerinde ( bu zaman
tarihçiler için çarşamba saat 16.00 olarak belirlenmişti) internet sitesinde canlı olarak
ders yayını başlamaktadır. Ekranda, ülkenin önemli yüksek öğrenim kurumlarından
birinin hocası ders anlatmaktadır. Öğretim görevlisine sohbet ekranı üzerinden yazılı olarak soru yöneltme ve bunun cevabını alabilme olanağı bulunmaktadır. Bunun
haricinde önceki işlenen dersler ve ders materyalleri de bir yıl boyunca saklanıyor ve
bunlara erişim olanağı sunulmaktadır. Ev ödevleri ve çalışmalar kursun niteliğine bağlı
olmak koşuluyla otomatik olarak ya da bizzat hoca tarafından kontrol ediliyor. Kursun
dinleyicileri ve öğretmenler için ev ödevlerini yapma konusunda bir zorunluluk bulunmuyor. Bu uygulamanın olumlu yönleri eğitimcilerle yüz yüze iletişim kurma olanağı,
özellikle bilimsel olarak kendini kanıtlamış üstün düzeyde teorik materyaller ve bunun
dışında uzun bir dönem bu kaynaklara erişimin sağlanmasıdır. Olumsuz yönü ise eğer
derse bağlanma konusunda zamanı kaçırırsanız soru sorma olanağını yitirmişsiniz demektir. Gerçi birçok eğitimci öğrencilerle elektronik ileti yoluyla iletişim kurmayı tercih
ediyordu.”
Elena NECHITAILOVA, ”Rusya 2008 yılın öğretmeni” yarışmasının galibi, Rostov Bölgesi, Tsimlyansk No: 1 Lisesi kimya öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Şunları belirtmektedir: ”Benim kişisel görüşüme göre görevde yükselmeyle ilgili alınan eğitimlerin
örgün olarak tercih edilmesi için tek bir sebep aranmalıdır. O da dersi veren, ders kaynağının sahibi olan, yöntem yaratıcısı ya da programın sahibi olan kişi ile birebir çalışma olanağının bulunması durumudur. Fakat günümüzde kullandığımız uzaktan eğitim
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yöntemi ile de dersin anlatımcısına soru yöneltme ve sorunun cevabını dinleme olanağı
elde edilmektedir. Kendim için ‘Foxford’ platformu üzerinden sunulan kursları tercih
ediyorum.” Bunun haricinde İntel ‘Eğitim Galaksisi’ platformu faaliyetleri de kumbaramda bulunmaktadır. Ustalık sınıları (18-24 saat) esasına göre düzenlenen konferanslar, webinarlar da değişik problem yöntemleri için harika kaynaklardır. Bu çalışma sistemi, meslektaşların bir araya gelmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda Marina
Kurvits’in Tallin Üniversitesi’ndeki doktorasının ardından, altüst olmuş eğitim sistemini gündeme getirmesinden sonra, Voronej: 9 Gimnazyumu kimya öğretmeni Elena Ponomareva rehberliğinde yaratıcı bir grup oluşturulmuştur. Bu grubun içerisine Saratov
Bölgesi Bilgi Yöntemleri Merkezi Müdürü Olesya Nerevyatkina ve Elena Nechitailova da
dahil oldu. Bu ortak faaliyetler neticesinde aşağıdaki sayfa oluşturuldu: https://sites.google.com/site/chemistrylipped/. Sıkıntılı geçen bir meslekte yükselme eğitimi öğretmenin ilerideki çalışmasını, özellikle de mesleki yaklaşımlarını etkileyecektir. Bu nedenle
bilgi ağı sistemi öğretmenlerin mesleklerinde yükselmelerini sağlayacak kaynaklara
doymuş vaziyettedir “.
2015 yılında düzenlenen Devlet Konseyi Toplantısında Vladimir Putin’in eğitimin iyileştirilmesine yönelik sorulara verdiği şu yanıt tesadüf değildir: ”Öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirebilmeleri için gerekli motivasyonun sağlanması gerekiyor. Onların
mesleki anlamda yükselmeleri genel eğitim sisteminin gelişmesinde önemli faktördür.
Bu bağlamda, öğretmenler için ulusal düzeyde bir mesleki gelişim sistemi oluşturmayı
öneriyorum. ”Rusya Federasyonu Devlet Başkanı, bu sistemin hayata geçirilmesi için
bazı yönergeler de öne sürdü. Bunlardan ilki, “profesyonel gereksinimleri karşılayan
öğretmenler için modern eğitim ve mesleki gelişim programlarının tanıtımıdır. Üniversitelerin, araştırma enstitülerinin sürece katılımını arttırmak, ülkedeki en iyi öğretmenlerin ve önde gelen okulların deneyimlerini kullanmak gerekmektedir. Tabi bununla beraber üstün yetenekli çocuklara destek için oluşturulan ”Sirius” kaynaklarını da
harekete geçirmek gerekmektedir. Bu kaynaklar aynı zamanda öğrenim kaynağı olmak
durumundadır.”
Rusya Eğitim ve Bilim Çalışanları Birliği, eğitimciler için düzenli, aralıksız, zamanın
koşullarına uygun, yani modern bir kendi başına eğitim ortamının hazırlanması için
gerekli şartların ortaya konmasını önkoşul olarak kabul etmektedir. Her meslek grubunun temsilcisi olan uzman kişi kendi başına eğitim alma hakkına sahip olmalıdır (koşullar ve olanaklar), fakat eğitimciler için bu husus özellikle önemlidir. Çünkü hepimizin
bildiği üzere yüksek kalitedeki bir eğitimci bu sistemin kilit taşını teşkil etmektedir. Bu
nedenle ne kadar yetkin ve uzmanlık sahibi bir yapı meydana getirilirse sadece bölgesel
anlamda değil tüm ülkeyi kapsayan kaliteli bir Rus Eğitim Sistemi yaratılmış olacaktır.
Bu durumda çocukların okula yaklaşımlarını aileleri ile ilişkilerini doğrudan ilgilendirmektedir.
Rusya Eğitim ve Bilim Çalışanları Birliği Başkanı Galina Merkulova verdiği bir röportajda şunları belirtmiştir: ”Öğretmenin sosyal haklarının korunması sadece yüksek bir
kazanım değil, aynı zamanda birçok diğer faktörle bağlantılı bir unsurdur. Hızla gelişen
dünya ve eğitimdeki modernleşme öğretmen üzerindeki talepleri üst düzeye çıkarıyor.
Burada öğretmenin savunma aracı olarak onun mesleki yeterliliğini görmekteyiz. Öğretmenin mesleğinde kazanmış olduğu uzmanlık onu garanti altına almaktadır ve şu
anda sıkça ifade edilen ” Fazlalık” olma statüsünden kendisini uzak tutacaktır. Bunun
sonucunda ise işten çıkarılma ya da benzeri bir tehlike altında da kalmayacaktır. Gerçekten mesleğinde iyi olan bir öğretmeni okul idaresi kaybetmek istemeyecektir. Burada
öğretmenin kendini geliştirme arzusu ve buna yönelik çabaları büyük rol oynamaktadır
fakat tek başına yeterli değildir. Onun hangi koşullarda hayatını sürdürdüğü ve çalıştığı
da önemlidir. İş yükü ne durumdadır, eğitim kaynaklarına ulaşma olanakları nasıldır,
kişisel bilgisayarı var mıdır ve maaşını düzenli alabilmekte midir? Bunlar önemlidir.
Bunun haricinde görev yaptığı okulda İnternete erişimi mevcut mudur? Sistematik olarak kendini geliştirme koşulları ve daha birçok koşula sahip midir? Göz önüne almak
gerekir. Bizim görevimiz, eğitimciler için profesyonel ve kişisel gelişim koşullarının yaratılmasını teşvik etmektir.”
Eğitim Haklarının Genişletilmesi
Üzerine Düşünceler ve Öneriler
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Rusya Eğitim ve Bilim Çalışanları Birliği Başkan yardımcısı Tatiana Kupriyanova’ya
göre: ”Mesleki yeterlilik düzeyinin arttırılması amacıyla tüm öğretmenlere ve eğitim
personeline yardım edilmesi gerekmektedir. Yeniden yapılanma ve hazırlık sürecinin
tamamlanması için zamanla ilgili sorunlarının çözüme kavuşması, mesleki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.” Şimdilerde ise Rusya Federasyonu sınırları içerisinde
yeni kabul edilen ”öğretmenliğin uzmanlık standartlarına” göre en önemli görevler
şunlardır: ”01.01.2020 tarihine kadar eğitim alanında çalışan her öğretmen için mesleki
yeterlilik düzeyini yükseltmesi amacıyla eğitim alabilmesi, aldığı eğitimin talep edilen
standartları karşılaması, yani bir başka ifadeyle profesyonel ”eğitimci” ya da diğer meslek gruplarının standartlarının karşılanması gerekmektedir.”
Yani buradan da anlaşılacağı üzere Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi eğitim hakları ile ilgili 26. maddesinin yeniden düzenlenme zamanı çoktan gelmiştir. Bu maddeye eğitim hakkının ayrılmaz bir parçası olarak uzaktan eğitim, örgün
eğitim, tüm iş sahaları için meslekte yükselme eğitimleri ve özellikle eğitimcilerin bu
hususta ön plana alınarak kendi başına eğitim hakkı da ilave edilmelidir. Eğitimcilerin
bu hakkı özellikle önemlidir, çünkü bu hakkın geliştiricileri de yine kendileri olacaktır.
Kendi kendine eğitim ve mesleki gelişim dünya çapında zorunlu ve mümkün olduğunca,
en azından ilkokul düzeyinde ücretsiz olmalıdır. Bu haklar olmadan ekonomi, kültür,
sanayi ve eğitimin geliştirilmesi zor olacaktır.
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Prof. Dr. Vernor Muñoz1
Kosta Rika – Eski BM Eğitim Hakkı Özel Raportörü

Küreselleşme ve Eğitim*
Hepimiz bir şeyler biliyoruz.
Hepimiz bir şeylerbilmiyoruz.
Bu nedenle sürekli öğreniyoruz.
Paulo Freire
İnsan Hakları için Eğitmek
Eğitim-öğretimi temel amaçlarına ulaştırma çabaları, bizi, eğitim-öğretimi bir insan
hakkı olarak değil, pazarlığı yapılabilir bir hizmet olarak tanımlayan merkantilist eğilimlerle savaşmaya motive etti. Bu amaçlar uluslararası hukukun en önemli enstrümanlarında, uluslararası insan hakları bildirgesinde (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme) ifadesini bulur ve bazı sözleşme organları tarafından bunlar açıklanmıştır.
Biz eğitim-öğretimin resmi okullaşmaya erişimin çok ötesine geçtiğini ve insanlara kişiliklerini, yeteneklerini ve becerilerini bireysel ve kolektif olarak geliştirmelerine ve
toplum içinde dolu dolu geçen ve tatmin eden bir yaşam sürdürmeye olanak tanıyan eğitimin, özgül bir nitelikte olması hakkını ve yaşam deneyimleri ve öğrenim süreçlerinin
geniş yelpazesini kapsadığını biliyoruz2.
Bunun dışında eğitim-öğretim devletin yalnızca çocuk ve gençlere sunması gereken bir
güvenceye dayanmaz, çünkü eğitim-öğretim, beyan edildiği şekliyle, yaşlarından bağımsız olarak tüm insanların talep edebildiği bir insan hakkıdır3.
Tam da bu nedenle, kişilik gelişimini ve insan onurunu hedeleyen eğitim işlerinin ana
mantığını yeniden oluşturmu zorunluluğu, yaptığımız işi motive eden ilkesel hedef yönünü gerekçelendirir. Motive etmek, burada, diğer tüm insan haklarının yakınsanması
ve öğrenimi çerçevesinde korunması gereken, uygulamanın kesintisiz olmasına ilişkin
bir hakla karşı karşıya olunduğunu kavradığımızda etkili olur4.
Eğitim o zaman bireysel bir garantinin ötesine geçen, yurttaşlık haklarını kullanan kişide azami ifadesini bulan bir sosyal haktır; o, yaşamın belli bir evresine indirgenmiş
değildir, aksine erkek ve kadınlar açısından varlığın tüm süreçlerini kapsar.
O halde resmi okulda gerçekleşen öğretim, eğitim-öğretim süreçlerinin tümlevsel bir
mekanizmasıdır. Ancak o, devlet halkın ihtiyaç ve çıkarlarını dikkate almadan eğitimöğretim sunularını kısıtladığında, öğrenim süreçlerini sınırlayan ve birçok durumda ne
yazık ki yetişkinlerin olanaklarını azaltan bir görüngü olmaz hiçbir zaman.
Bu dışlama, “eğitim-öğretim hizmetlerinin” tek alıcılarının ergin olmayanlar ya da genç
insanlar olduğu şeklindeki yanlış varsayıma dayanır, eğitimöğretimin öznelerini, devletin toplumsallaştırma gücünün yalın birer reseptörü olarak sunan steryotipin gücünü
arttıran bir varsayımdır bu.
Bu nedenbilimsel çarpıtma, eğitim-öğretim kendine özgü amaçlarından ayrıldığında ve
ekonomik sistemler ve ataerkil kültürlerin çelişki ve gerilimlerini yoğunlaştırdığında
özellikle açıklık kazanır5.
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Küreselleşme: Herkes için Paylaşılan bir Dünya6
Küreselleşme konusunun ve onun çok çeşitli dışavurum biçimlerinin birkaç satırla irdelenemeyeceğini çok iyi bilmekle birlikte, en azından onun ana özelliğinde ısrarcı olabilir ve burada, günümüz dünyasının maruz kaldığı, merkantilist hale getirmenin totaliter süreçleriyle bağlantılı bir görüngü söz konusu olduğunu vurgulayabiliriz.
Bir pazarın küreselleşmesinden ve dolayısıyla da insanlığın önemli bir bölümünün sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel tezahürlerine etkide bulunmaktan söz ediyoruz.
Böylesi bir küreselleşmeyi gerekçelendirmeye çalışan akılcılık, kesin olarak bireylerarası ve ortak ilişkilerin önemli bölümünün düzeyini düşüren, tarihsel-kültürel ilkeleri
indirgeyen, ticari yararcılık ile az ilişkisi olan ya da hiç ilişkisi bulunmayan tüm toplumsalsiyasal alanlarda asimetrik değerlere yol açar ve bunu, o değerleri “zarar” ve “kâr”,
“yatırım” ve “giderler” kategorisine yükselterek yapar.
Bu yönden ele alındığında kayda değer olan etki, küreselleşmenin sosyal eşitliğe ve kapsayıcılığa olan gereksinime hangi tarzda ve biçimde nüfuz ettiğidir.
Küreselleşme, aktörlerin, normların, kuralların ve ilişkilerin yeniden düzenlenmesine
yol açmıştır ve o sonuç olarak yerküresel bir etkileşimin yeni temel ilkesini üretir.7
Kültürel çoğulculuk için saygın bir çevrenin yaratılması yönünde tahrik edilerek, küreselleşmenin olumlu etkiler doğurabilirliğinin kabul görmesi sağlanmıştır. Ancak, rekabete ve sermaye birikimine dayanan bir sistemin, dayanışmayı temel alan bir siyasi
projeyi öneren topluluklar karşısında nasıl kuşku aşılayabileceğini anlamak zor.
Yeni “küresel gündemde” sosyal adalet, kültürel özdeşlik ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, özellikle de eğitim öğretim, gelişmelere yabancı etmenler olarak görülmekte
ve ticari süreçlerde sıklıkla bir tehdit olarak kavranmaktadır ya da onlar devlet hizmetlerinin pazarlanması eğilimi altında toplanmaktadır.
Bu tutarlılığı yaratmak yerine, küre-selleşmenin bu tarzı, kültürleri karşı karşıya getiriyor ve ruhsal ve sosyal değerleri, mali spekülasyonun eğlencesi için yeterli olan yalın
ürünlere dönüştürür.
Eğitim-öğretimi asıl amaçlarına dayandırma gayesi, bu nedenle, tüm insanların tüm insan haklarından sorumlu bir yurttaşlığı yaratma zorunluluğunu içinde barındırmalıdır.
Ulusal ekonomilerin küreselleşmesi karşısında insan haklarının dünya genelinde yaygınlaşması, eğitim-öğretim süreçlerinden hareketle gerçekleşebilen daha üstün bir siyasi yanıttır.
Yeni bir Paradigmaya Doğru
Yetişkinler eğitim-öğretim haklarını hayata geçirmek için birçok zorlukla karşı karşıyadır. Ancak burada değinmemiz gereken iki önemli sorun bulunmaktadır:
Birincisi yeterli eğitim olanaklarının bulunması ve dışlama.
İkincisi, müfredatta görülen, resmi ve resmi olmayan sistemlere kayıtlı ya da bunlara
katılmış yetişkin kadın ve erkekleri “iş için bir kaynak” olarak gören, ama onları tümlevsel bir eğitim-öğretim hakkının ve bilgiden yararlanmanın tam bir öznesi olarak değerlendirmeyen eğilimdir.
İkincisi, müfredatta görülen, resmi ve resmi olmayan sistemlere kayıtlı ya da bunlara
katılmış yetişkin kadın ve erkekleri “iş için bir kaynak” olarak gören, ama onlarıtümlevsel bir eğitim-öğretim hakkının ve bilgiden yararlanmanın tam bir öznesi olarak değerlendirmeyen eğilimdir.
Ideen und Vorschläge für die Erweiterung
des Menschenrechts auf Bildung

Sayfa 158

Küreselleşmenin eğitim-öğretim alanına dayattığı tek boyutlu rol, genel anlamda kendi
kendini seçici bir mekanizma
olarak onaylıyor ve bu mekanizma, yetişkinleri, giderek pedagojik olanaklardan sapan,
eğitim-öğretim fırsatını “kaçırmış” yersiz bireyler olarak gören bir role, üreyenler rolüne sokuyor.
Dışlamanın bu şekli, pratikte yetişkinler için halk eğitim merkezlerinin ve alternatif sistem ve biçimlerin bulunmamasında, onların ihtiyaçlarını karşılayacak devlet girişimlerinin yürütülmemesinde ve eğitim-öğretim haklarının yerine getirilmesi için (daima
kısıtlı olan) mali kaynakların sınırlandırılmasında ifadesini bulur.
Küreselleşme ticari ve teknolojik olanakları oldukça düşük giderlerle azami düzeye
çıkarmaya çalıştığında, bu mantığın sosyal ve kültürel alanlara uzanmasını beklemek
mümkün. Nitekim bu mantık, eğitim-öğretimin pazar için, ve toplumsallaşmanın bir
aracı olarak, herşeyden önce en erken yaştan itibaren belirlenen hedefe uygun bireylerin yetişmesine çabalayan bir etmen olduğu şeklindeki hatalıdüşünceyi destekler.
Bunun akabinde yetişkinlerin fırsat yetersizliği ve sosyal dışlanması, küreselleşen bir
dünyanın devingenliğinde halihazırda belirli bir “işlevi” yerine getirdikleri ölçüde, onları eğitimin özneleri olarak “işe yaramaz” gören bir sistemin verdiği yapısal bir yanıt
olarak ortaya çıkar.
İkinci durumda, yetişkinlerin eğitimöğretim sistemleri ya da biçimlerine erişimi sağlandığında, küreselleşmenin dayattığı yararlılık eğilimini her koşulda aşmak mümkün
olmamaktadır, dolayısıyla da müfredat özellikle iş, sıkça da
yetersiz istihdam durumu içinders olarak belirmektedir.
Biz eğitim-öğretim süreçlerini insanların ekonomik koşullarını düzeltmek ile ilişkilendirmeye karşı değiliz. Ancak eğitim-öğretimin, insanların tümlevsel yeteneklerini geliştirme zorunluluğundan bağımsız olarak, herşeyden önce işgücü talebinin karşılanmasına hizmet etmesini kabul edemeyiz (ki bu yetenekleri geliştirmek, mutlaka kendilerine
üretim süreçleriyle başarıyla ilişkiye geçmeye olanak tanırdı).
Pazar mekanizmalarının aşırı ölçüde vurgulanıyor olması ve müfredatın yeterli önem
taşımaması, bu insanlar genelde kapsayıcılığın kötü koşullarına katılım sağladıklarından, yetişkin eğitiminde en büyük risk ve başarısızlıktır; onların, ihtiyaçlarını yerine
getirmeyen, çıkarlarını savunmayan ve haklarını uygulamayan pedagojik uygulamalara boyun eğdiklerini öne çıkarmak önemli.
Bu yalnızca insan hakkı olarak eğitim hakkının esirgenmesine yol açmakla kalmaz,
onun ayrıca özgün içeriğini zedeler, zira insan haklarına saygı duyan bir kişiliğin geliştirilmesi zemininde yükselmeyen kavrayış düşük nitelikli bir bilgidir.
Küreselleşmiş dünyada kültürlerarası sorumluluk, dayanışma ve saygı geliştirme zorunluluğu, eğitim-öğretimi, bu gerçekliğe uygun eleştirel insanlar eğitmeye ve istisnasız
herkese, yeteneklerimizi ve kapasitelerimizi katılımcı, bilinçli, eleştirel, dayanışmacı ve
adil bir toplumun kurulmasını desteklemesine izin vermeye yükümlü kılar8.
Eğitim-öğretimi yeni bir paradigmaya taşımak demek, sosyal ve ekonomik eşitsizliğin
dönüştürücü tarzda hak aramak anlamında eğitim-öğretim süreçleri karşısındaki yükümlülüğünü yerine getirmek demektir. Ve bunlar, karar vermekle ve ailesel ve ortak
sorumlulukla ilgili olarak demokrasiye günlük yaşamın bir nesnesi olarak güç katan bir
tür yurttaşlığın oluşturulmasına önemli ölçüde katkı sunar.
Yetişkin eğitimi artık yalnızca eğitim-öğretim sistemine bir ek olarak görülemez ya da
dışlama ve kayıtsızlıklar noktasında o işlenen günahlara bir tür tövbe etmek değildir.
Yıkılan hayaller ve yanan duvarlara rağmen hâlâ ayakta duran bir dünyada, onlar şimdi
yeni hedelerin ve faaliyetlerin bir kalesi olarak düşünülmelidir.
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* İspanyolca-Almanca çeviri: Prof. Dr. Wolfgang Jantzen
1

Eski BM Eğitim Hakkı Özel Raportörü (2004 - 2010)

2

BM Çocuk Hakları Komitesi, BM Kadın Hakları Komitesi ve BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi.

3

Benzer terimlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. ve 29. maddeler.

4

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 13. maddesi.

Muñoz, Vernor. The right to education. Report to the Commission on Human Rights submitted by the Special Rapporteur on the
right to education. E/CN.4/2005/50. 17th December 2004. pp. 5-13.

5

6

“Un mundo para todos dividido” (“Herkes için Paylaşılan bir Dünya“), Honduraslı şair Roberto Sosa bir kitabının adıdır bu.

Samper Lizano, Ernesto. Educación y globalización. EN: Educación y globalización, los desafíos para América Latina. Vol. I. CEPALECLAC-OEI, Santiago de Chile, 2002.
7

8
Aynı anlamda La Mesa de Educación de Personas Adultas [Erwachsenbildungsbehörde] ALFALIT-CEES. San Salvador, 2004. Devamında: “Siyaset alanında eğitim-öğretim, sosyal hukuk devletine dayalı bir demokrasinin inşası için bir önkoşuldur. Demokrasi,
insan hakları, barış, hoşgörü için eğitim-öğretim. Tek bir sözcükle, siyasi eğitim. Demokrasi aynı biçimde herkeş için eğitim-öğretimin, bilimsel, sanatsal ve siyasi bilginin üretimini ve ona gerçek erişimi içerir. Bir demokrasinin inşası yurttaşların eğitimiyle
başarılır”. Sánchez Ángel, Ricardo: El sentido de la época: sobre globalización y educación en derechos humanos. En: De miradas y
mensajes a la educación en derechos humanos. Fundación Ideas, Santiago de Chile, 2004, p.23.(Çağın taşıdığı anlam: Küreselleşme ve Eğitim Üzerine. Kaynak: İnsan Hakları Eğitimine Dair Manzaralar ve Bildirimler)
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Cossette Woo
Washington Üniversitesi – ABD · Asistan – Makro Sosyal Hizmetler Öğrencisi · Çocuklarımız için Partnerler

Eğitim Haklarının Genişletilmesi Üzerine
Düşünceler ve Öneriler

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26. maddesi “eğitim en azından ilkokul düzeyinde
ve temel kademelerinde ücretsiz olmalıdır” der ve bu da aşağıdaki soruları gündeme
getirir: Eğitimin hangi aşamasının temel olduğu nasıl belirlenmektedir? Eğitimin belirli
bir kademesinin “yeterince iyi” olduğuna ne açıdan karar veriyoruz?
Dahası, 26. madde “Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana
hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır” şeklinde vurguda bulunur.
Şu ana kadar, bu ifadelerden hiçbiri gereken şekilde tanımlanmamıştır. Bu ifadeler, eğitim düzeyleri ve becerilerinden bağımsız olarak, genellikle ayrı sınılarda toplanan engelli öğrencileri nasıl dikkate almaktadır? Aynı şekilde farklı renkten öğrenciler de topluluktan ayrılmakta ve yalnızca eskiden kalma steryotipler nedeniyle ikinci dil olarak
İngilizce sınılarına koyulmaktadır. Öte yandan, bu öğrencilerin eğitim materyallerine
hakim olup olmamalarına ya da becerilerine dikkat gösterilmemekte, dolayısıyla çok
daha fazla başarı uçurumu yaratılmaktadır.
Amerikan eğitim sistemi temelden kusurludur. Pek çok sorunun yanı sıra, okullara
bulundukları mahalleye göre fon sağlanması ve okuldan hapishaneye giden yol örneklerinde görüldüğü gibi, gerçekleşmesi gereken çok sayıda eğitim reformuna ihtiyaç
duyulmaktadır. Okulları fonlama politikası eyaletten eyalete değişiklik göstermekte,
ancak önemli ölçüde yerel emlak vergilerine dayanmaktadır. Fonlama yerel emlak vergilerine bağlı olduğunda, alınan eğitimin niteliğinde bir eşitsizlik ortaya çıkmaktadır.
Ülke çapındaki öğretmenler okul fonlarının arttırılmasını, maaş zamlarını, hatta bazı
durumlarda ders arası teneffüslerin garanti edilmesinin yanı sıra eğitimcilerin değerlendirilmesinde standart test puanları kullanımına son verilmesini savunmak için greve gitmektedir. Çalışmalar, öğretmenlerin oldukça düşük bir morale sahip olduğunu ve
öğretmen eksikliğinin yaygın olduğunu göstermektedir, tabi bu hiç şaşırtıcı değil. “Why
America’s Schools Have A Money Problem” (Amerika’daki Okulların Neden Para Sorunu
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Var) başlıklı bir NPR makalesi bu durumun başarı uçurumunu nasıl sürekli arttırmaya
devam ettiğini ve öğrencilerin rengini nasıl etkilediğini ayrıntılandırmaktadır. Okuldan hapishaneye boru hattı, ya da çocukların devlet okullarından çocuk ıslah evlerine
elenerek doluştuğu ürkütücü ulusal trend, belirli öğrencileri hedeleyen eğitim sistemimize ilişkin bir diğer örnektir. Okuldan hapishaneye boru hattının kurbanı olan çoğu
öğrenci, yoksulluk, istismar, ihmal ve öğrenme güçlüğü gibi geçmişlere sahiptir. Cezalandırılmak ya da izole edilmek yerine, bu öğrenciler ilave destekten faydalanmalıdır.
Evsiz ve evlatlık edinilen genç yükseköğretime girişte bir dizi bariyerle karşı karşıya
kalır: Yetersiz mali kaynak ve barınma gibi sorunlardan muzdarip olabilir ya da iziksel ve ruhsal sağlığı büyük ölçüde riske atan durumlarla boğuşabilir. Stabil olmayan bu
koşullar destek ve teşvik eksikliğiyle sonuçlanarak öğrencilerin yükseköğretime devam
etmemesine, hatta liseden mezun olmamasına yol açabilir. Buna ek olarak, yerinden
edilmek ve stabil olmayan bir çevrede bulunmak çocuğun güvenlik hissini ya tavana
çıkarır ya da dibe batırır, dahası derslere odaklanma becerisini etkileyebilir. Sürekli
hareketlilik, anksiyete artışıyla ve yanı sıra düşük öğrenci başarısıyla bağlantılandırılmaktadır.
Evsiz ve evlatlık edinilen genç ayrıca farklı bölgelerdeki okullara gitmek zorunda kalma
ve sınıf değiştirme gibi ek zorluklarla karşı karşıya kalabilir ve bu da eğitim uçurumu
yaratarak bu durumu daha da arttırır. Öğrenciler sıklıkla okul değiştirdiklerinde, eğitimciler öğrencilerin beceri düzeylerini ve ihtiyaçlarını doğru şekilde belirleme konusunda sorun yaşayabilirler. Bunun dışında, ulaşım, evsizlik nedeniyle yaşanan utanç ve
koruyucu aile sisteminin yanı sıra sosyal destek eksikliği yüz yüze kalınan ilave zorluklar olabilir. Evsiz ve evlat edinilen genç düzgün ve güncel okul karnelerine sahip olmayabilir, dolayısıyla yanlış yerleştirme ve not düzeylerinin hatalı değerlendirilmesi söz
konusu olabilir. Önceki okul transkriptleri, ikametgâh belgesi, ebeveyn izin kâğıtları ya
da tıbbi ve aşılanma kayıtlarının tümü, bu gençlerin kolayca erişemeyebileceği, ancak
gerekli olan belgelerdir. 1987 tarihli McKinney-Vento Evsizlere Yardım Yasası okul nakillerinin ücretsiz olmasını garanti altına alsa da, temel haklardan yoksun hanelerde
ya da koşullarda yaşayan çok sayıda çocuk için yetersiz bir düzenlemedir. Çocukların
yaşadıkları bölgeden bağımsız olarak asıl kayıtlı oldukları okula gitmesine imkân veren
ve ayrıca okulların belgeleri eksik olsa bile evsiz çocukların kayıtlarını yapmasını zorunlu kılan ilave reform önlemleri dahil edilebilir. Okulların bulundukları bölgeler bu
önlemleri uygulamak için gerekli kaynaklara sahip değillerse, devlet ya da eyalet düzeyinde eyleme geçmek gerekebilir. Rehberlik ve akran danışmanlığı programlarına, yanı
sıra madde bağımlılığını önleme programlarına dahil olmuş evsiz ve evlatlık edinilen
gençlerin okulu tamamlama oranlarının daha yüksek olduğu, hür irade, güçlendirme
ve eğitimde geçiş planlamasına ilişkin daha yüksek çıktılar ürettiği bulunmuştur.
Sosyal Refah alanında yakın zamanda lisans derecesi edinmiş biri olarak, Makro Sosyal Hizmetler (MSW) Yüksek Lisans derecesiyle tecrübeyi şart koşan pozisyon sayısının
azlığını görmek oldukça endişe verici. Daha endişe verici olansa, satış alanındaki işimi
sürdürseydim alanımdaki başlangıç kademesi pozisyonundan daha yüksek bir ücret alıyor olacaktım. Eyalet içi bir okulda okudum ve dört yıl boyunca evde kaldım, yine de lisans derecemi büyük miktarda borçla bırakıyorum. Basitçe, kredi geri ödeme süreciyle
uğraşmak zorunda kalmamak ve yüksek ücretli bir yüksek lisans programının sunduğu
vaat nedeniyle doğrudan MSW programıma devam ettim. Bir insan hakkı olarak eğitim
konusuna ve bunun nasıl genişletilmesi gerektiğine tekrar dönülürse, yükseköğretime
ilişkin tartışmalarda eğitim sistemimizin sosyal haklardan yoksun ve yeterince temsil
edilmeyen öğrencileri nasıl tehdit ettiği özellikle dikkate alınmalıdır. Yeni yetme toplumumuzun risk altındaki üyelerini çaresizliğe sürükleyerek, yıldan yıla genişleyerek asla
bitmeyen bir yoksulluk ve mücadele döngüsü yaratıyoruz, gerçek soruna işaret edilmiyor.
Eğitim bir haktır. Ama aynı zamanda bir ayrıcalıktır. Bugün yükseköğretim neredeyse
bir zorunluluk ve bir beklenti haline gelmiştir. Daha önce kolej derecesi yalnızca vasılı
mesleklerin icrası ya da liderlik pozisyonları için gerekliyken, günümüzde hayatta kalmaya çabalayan herkes için o bir önkoşul haline geldi. Sekreterlik ya da kişisel asistan
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gibi başlangıç düzeyindeki mesleklerinin yer aldığı hızla taranacak bir iş listesi, lisans
veya üzeri bir derecenin fazlasıyla tercih edildiğini gösterecektir. Yükseköğretime erişimin engelliler veya bireysel olarak ya da topluluk düzeyinde sosyal haklardan yoksun
olanlar da dahil, tüm öğrencileri kapsayacak şekilde genişletilememesi iki sınılı bir
toplum yaratma riski taşır: Diploması olan ve emek piyasasına erişenler ile diploması
olmayıp geride bırakılanlar.
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Eğitim Hakkı
Bu makalede “BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin (İHEB) 26. maddesi temelinde
bir insan hakkı olarak eğitim hakkı genişletilmeli midir?” sorusuna yönelik görüşlerimi
ifade etmeye çalışacağım. Bu kapsamda kendi tecrübelerimden faydalanarak, sizlere Almanya’daki eğitim sistemiyle ilgili bilgilerimi ve düşüncelerimi aktaracağım.
Bilindiği üzere, Almanya dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip olan ülkelerinden birisidir. Almanya’daki eyaletlerin eğitim sistemleri birbirinden bağımsızdır. Bu sebepten
dolayı okul ve üniversitelerdeki eğitimin ülkenin her yerinde eşit düzeyde olduğu söylenemez. Örneğin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde üniversite öğrencilerinin derse katılma
zorunluluğu yoktur. Ancak ülkenin diğer bazı eyaletlerde derse katılma zorunluluğu bulunabilmektedir. Birçok tartışmalara neden olan bu gibi durumlar, eğitim sisteminin eyaletler arasındaki eşitsizliğinin bir göstergesidir. Söz konusu olan bu eşitsizliklerin getirdiği
sonuçlar, eyaletlerin uyguladığı başarı değerlendirme sonuçlarını da etkileyebilmektedir.
Başka ülkelerde de olduğu gibi Almanya’da da iyi ve kötü üniversite ayrımı yapılmaktadır.
En iyiler olarak tanınan ve diğer üniversitelere nazaran daha çok ön plana çıkanlar Köln,
Aachen, Bremen, Dresden Üniversiteleridir diyebiliriz. Elbette ki en iyiler sadece bu üniversitelerle sınırlı değildir. Yapılan iyi ve kötü üniversite ayrımının başarı değerlendirme
sonuçlarından kaynaklandığını düşünüyorum. Almanya’daki eğitimin daha başarılı olabilmesi için eyaletler arası bir işbirliğinin olması gerektiği kanaatindeyim. Eğer bu sağlanabilirse, eğitim ülkenin her yerinde eşit düzeyde olabilir.
Bir başka deyinmek istediğim konu ise, ilkokul sonrasında öğrencilerin seviyelerine göre
farklı okullara kayıtlarının yapılmasıdır. Öğretmenler ilkokul süresince yaptıkları tespitlerin sonucunda öğrencilerin hangi okullara gönderilmesi gerektiğinin kararını vermektedirler. Böylelikle farklı eğitim seviyelerinde olan öğrenciler birbirlerinden farklı
eğitim görmektedirler. Öğrenciler okulu bitirdiklerinde farklı eğitim seviyelerine ulaşmış
olduklarından dolayı aralarında büyük bir eşitsizlik söz konusu olabilmektedir. Eğitim
hakkının herkes için eşit düzeyde gerçekleşmesi için her öğrenci eğitimde seviye farkı görmeden aynı okullarda eğitim görebilmelidir.
Bir insanın eğitimini etkileyen en önemli etmenlerden birisinin sosyoekonomik konumunun olduğunu düşünüyorum. Aileden gelen maddi ve manevi destek öğrencilerin eğitim
hayatını pozitif anlamda etkilemektedir. Eğitim donanımı ve durumu iyi olan ailelerin
çocukları büyük oranla yükseköğrenimlerinde de destek gördükleri için daha rahat bir
şekilde üniversiteden mezun olabilmektedirler. Durumu iyi olmayan ailelerin çocukları
ise eğitim hayatlarında destek göremediklerinden dolayı zorluk çekebiliyorlar.
Ne yazık ki üniversiteler ücretsiz değildir. Bazı öğrencilere belirli bir süre için burs imkanı
sağlanabilse de, bu her öğrenci için geçerli olmayabiliyor. Öğrenciler daha kaliteli bir eğitim alabilmek için her zaman inansal kaynağa ihtiyaç duyabiliyorlar. Bu nedenlere bağlı
olarak birçok öğrenci eğitimini karşılayabilmek için çalışmak zorunda kalabiliyor. Hem
yükseköğrenimi gören hem de çalışan öğrencilerin eğiti hayatları çok stresli ve zor bir
döneme dönüşebiliyor.
Tüm bu nedenlerden dolayı eğitim hakkının mutlaka genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum. İHEB’nin, her insanın eşit düzeyde eğitim alabilme hakkına sahip olmasını ve ülke
genelinde eğitimin ücretsiz olması gerektiğini eklemelidir. Ancak bu şekilde insanlar dışlanmadan, haksızlığa uğramadan, zorluk çekmeden istedikleri eğitimi alabilirler. Eğitim
hakkının genişletilmesi ve kolaylıkların sağlanması durumunda, daha çok insanın ğitime
değer vereceğini ve eğitim hayatını başarıyla tamamlayabileceğini düşünüyorum.
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Yetkin Boz

Eğitim Hakkı
Bütün iş ve kariyer hayatını özel bir eğitim kurumunda geçiren bir babanın çocuğu olarak yıllarca gözlemlediklerimi şöyle belirtmek isterim; özel eğitim kurumlarının sadece
öğrenciler ve eğitimei htiyaç duyan bireyler için değil, aynı zamanda bu sektördeki eğitimciler için de toplumsal ve insani açıdan hedeinden sapmış olduğunu görmek çok üzücü.
Aslında bu birimlere sektör demek veya bunları sektör olarak adlandırmak bile hedeinden sapmanın basit bir kanıtı olarak görülebilir.
Dünya genelinde ve ülkemizde de ne yazık ki eğitimin özelleştirilmesi ile birlikte, bu kurumlarda çalışan eğitimcilerde zamanla bu işletmelere adapte olarak, eğitimi, insani bir
gelişim aracı veya toplumsal ilerlemeyi sağlayan bir araç olarak görmekten çok uzak hale
gelmektedir.
Eğitimde özelleştirme ile; eğitime ihtiyaç duyan birey veya toplumlar kaliteli eğitim almak
için maalesef belirli bir burjuvazi düzenine dahil olmak ve bu düzenin gerektirdiği mali
külfetler için çabalamak durumunda kalmıştır.
Bu konuda genellikle odaklanılan nokta; eğitimi alanların yaşadığı zorluklar ve insani bir
ihtiyaç olan temel eğitim düzeyi için gereklilik haline getirilmiş maddi sınıf ayrılıklarıdır.
Ancak eğitimde özelleştirme ile gelen sorunlar sadece toplumda eğitimi alan kesim ile
sınırlı kalmıyor.
Eğitimde özel sektör haline gelmiş kurumların ticari kurumlar haline gelmesi ile birlikte
kâr odaklı ve sadece para kazanmaya odaklanmış bir sistem doğuyor. Bunun sonucunda
ise; değer katması, aydınlatması, düşünür ve sorgular bireyler yetiştirmesi gereken eğitimciler de bütün bu temel taşlardan uzaklaşıyor. Sadece gereken soruları çözebilecek, ülkedeki eğitim sisteminde istenilen veya dayatılan dereceleri yapabilecek, eğitimcinin ve
çalıştığı kurumun reklamını yapabilecek öğrenciler yetiştiriyorlar.
Özelleşen eğitim sisteminde toplumun her bir parçası aynı düzeyde temel eğitim alamazken, aynı zamanda eğitimciler de eşit düzeyde, objektif biçimde eğitim veremiyor. Ülkemizde bu tip eğitim sisteminden kaynaklı olarak, özelleşmiş kurumlardaki eğitimciler;
daha fazla özel ders verebilmek, sınılandırılmış toplumda ”daha burjuva” ailelerin çocuklarına derece yaptırmak, kurumlarında yükselmek ve sadece daha fazla para kazanmak
için yarışır hale geliyor.
Toplum içerisindeki sınıf ayrılıkları yetmezmiş gibi eğitim sisteminin özelleştirilmesi sonucunda, ciddi düzeyde paralar ödeyerek kaliteli eğitim alacağını düşünen insanlar, bu tip
kurumların içerisinde bile sınılara ayrıştırılmaktadır.
Birtakım dayatılmış sınav ve sorularla az puan alanlar ve çok puan alanlar birbirinden
ayrıştırılarak eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum öğrenciler arasında yeterince
ayrıştırıcı olmasıyla birlikte eğitimciler arasında da, iyi puan alanlara daha özenli eğitim
vermek gibi tehlikeli sonuçlara sebep olmaktadır.
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Sena
Öğrenci - Almanya

Çocuklardan Çocuklara Çocuk Hakları!

Ben Sena ve henüz bir çocuğum. Çocuklarla, çocuk olarak haklarımız üzerine, çocuk
hakları üzerine konuşuyorum.
Almanya’da ve de başka yerlerde, birçok insanın, şenliklere ve yeni yıla hazırlandıkları
ve ürün tüketmenin yanı sıra, belki de bu zamanın asıl iletisi olan anımsama (Besinnen)
üzerine kafa yordukları 2018 Aralık ayını düşünüyorum.
Duden Sözlüğü’ne göre “Besinnen” güçlü iillere aittir ve birşey üzerine düşünmenin
yanı sıra, birşeyin bilincine varmayı, hesaba katmayı ya da birini ya da birşeyi hatırlamayı ifade eder (bkz. Duden). Dünya genelinde insan haklarının daha fazla ve hızla ihlal
edildiği bir zamanda, aşağıdaki satırlarda biz çocukların anımsayışı ve haklarımız ele
alınacak, çünkü çocuk hakları insan haklarıdır ve müzakereye açılamaz.
Büyükler neden çocukları kararlara katmadan çocuklar için karar veriyor (bkz. Çocuk
Hakları Sözleşmesi §8 Abs.1 Satz 1 SGB VII)? Kanımca bu, ço- cuk hakları üzerine birşey
duymuş ya da okumuş olanların, haklar hakkında pek kafa yormamış olmalarıyla ve çocukların, haklarımız olduğunu ve bunların neleri içerdiğini çoğu kez gerçek anlamda
bilmemeleriyle ilgili.
Göründüğü kadarıyla bazı ebeveynler/yetişkinler için bu konu ya huzur- suzluk veriyor
ya da herşey öyle doğal ki, çocuklarla çocuk hakları üzerine konuşmayı düşünmüyor.
Buna karşın çocuk haklarında (bkz. 5. madde) ebeveynlerin çocuklara kendi haklarını tanımalarına ve bu hakların hayata geçmesine destek olmaları gerektiği yer alıyor,
çünkü biz çocuklar ancak haklarımızı bildiğimiz zaman onları talep edebilir ve onları savunabiliriz. Bununla birlikte, varolan çocuk haklarına rağmen, bu hakları kabul
ettiremeyen çocuklar da bulunuyor, nedeni, bu çocuklar için, bizim için, mevcut ağır
koşul- lardan kurtulmayı olanaksız kılan belli bir ülkede, kentte ya da çevrede yaşıyor
olmamızdır, savaşın olduğu, çocukların açlık çekmek ya da ailelerine bakmak için çalışmak zorunda kaldığı ya da okula gidemediği ülkeler buna örnektir.
Farklı ülkelerden gelen insanların aile birleşimi kapsamında birlikte yaşama hakkına
uyulmaması örneğinde olduğu gibi, Almanya’da da birçok çocuk hakkı ihlali söz konusu. Çocuk haklarının hayata geçmesi için biz çocukların haklarını bilmesi zorunlu ve bu
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açıdan güçlü olan ve bu gücü biz çocukların haklarına kavuşması için kullanan yetişkinlere ve hatta başka çocuklara ihtiyaç var. Ve Almanya’da çocuk haklarından söz edildiğinde, bu, kanımca, sıklıkla, adeta çocuk yoksulluğu, psikolojik baskı, yapısal ya da
sözel şiddet yokmuş gibi dışa yansıyor. Ben çevremde bu sorunlarla her gün karşılaşıyorum, çünkü eğer insanlar aralarında görüş alışverişinde bulunabilseler ve etralarına
bir baksalar, Almanya’da çocuk ve dolayısıyla insan haklarını gözardı eden birçok konu
olduğunu da görecektir. Elbette birçoğumuzun burada okula gitme olanağı bulabildiği
için seviniyorum. Ancak okula gitmek yeterli değil. Okullarda ve farklı kuruluşlarda,
gün be gün katlanılması ya da aşılması gereken açık ve gizli şiddet de var. Ve şimdi şiddet ve çocuk haklarına uyulmaması konusunda hissedilen isyan duygusuna karşın, biz
çocuklar için, örneğin dersin saat 10’da başlamasının çok iyi olacağını gözünüzde canlandırabilirsiniz.
Öğrenmek ve eğitim-öğretim de çocuk haklarında yer alıyor. Yetişkinlerin kullandığı
şekliyle eğitim ve öğretim kavramını ben kısmen çocuk hakları bağlamında öğrendim
ve eğitim-öğretim gerçekten büyük, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28. maddesinde yer
alan, çok şeyi kapsayan bir kavram. Bu, çocukların korku ve yokluk olmaksızın, örneğin okula gidebilmelerini ve sevdikleri insanlar tarafından yaşamda kendilerine eşlik
edebilmesini, bu insanlardan destek alabilmelerini ifade eder. Ve tüm öğeleriyle birlikte
salt çocuk olabilmek ve sevdikleri insanlardan, kişiliklerinin açınmasına, kendi yetenek ve becerilerini geliştirmeye ve barış içerisinde yaşayabilmeye (Çocuk hakları Sözleşmesi, 29. madde,) yönelik destek görmek, hem de çocukların dünyanın neresinden
geldiğine ve neye inandığına bakmaksızın. Biz çocuklar yakınlarımız, arkadaşlarımız
ya da tanıdıklarımız tarafından ‘dışlama ve ayrımcılık’ görmek istemiyoruz, çünkü biz
aynı zamanda kendimiz de bundan etkileniriz, çünkü Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 2.
maddesi, 2. paragrafına göre ayrımcılığın her şeklinden korunmamız bizim için bir haktır. Bu, ayrıca ebeveynlerimizin, aile üyelerimizin statüsü, faaliyetleri, dile getirdikleri
düşünceler ya da dünya görüşleri ya da buna benzer, çoğunluk toplumun tanımadığı ya
da hoşuna gitmeyen nedenlerle ayrımcılığa uğrayarak, birer mağdur yapılmaya karşı
koruma altına alınmamızı ifade eder.
Biz, salt her insanı anayasayı ve yurttaşlık haklarını korumak ve insan haklarına saygılı
olmaktan sorumlu tut- makla kalmayan, aksine insanların çeşitliliği sayesinde yaşayan
ve onların bu çeşitliliğinden beslenen bir demokrasi- de yaşıyoruz (bkz. bpb: Demokratie).
Çocuklar, ihtiyaç duydukları bilginin hazır bulundurulması ve yetişkinler tarafından
anlayacakları dilde anlatılması hakkına sahiptir (bkz. Çocuk Hakları Sözleşmesi, 17.
madde).
Tanışmanın ardından çocuk haklarının 54 maddesine ilişkin bir sunum yaptım. Çocukların hepsi bu noktada ilgilerini çeken sorular da sorabildi ve biz bunları birlikte yanıtladık.
Öğle arasında birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk ve bir ağ kurduk. Çalışmanın devamında, 8 ila 12 yaş arası tüm çocuklara, çocuk hakları arasından en çok
önemsedikleri ve gelecekte savunmak istedikleri birkaç madde seçme olanağı sunuldu. Onlar bu maddeyi, gelecekte kendileri için neyin önemli olduğunu unutmamak için,
spor çantasına boyadı/yazdı. Çocuklar ve ben görüş alışverişini ve birlikte geçirdiğimiz
zamanı çok sevdik, çünkü biz soruları, yanıtları ve açık olan noktaları, yetişkinlerin müdahalesi olmadan ele aldık ya da araştırdık.
Atölye çalışmalarımda önemli noktalardan biri, ortamda yetişkinler olmamasını sağlamak. Biz çocuklar ne denli aramızda görüş alışverişinde bulunur ve ağ kurarsak, biz
çocukların bakış açısı üşünceleri ve deneyimleri buradaki dünyada o denli öne çıkar.
Çünkü biz çocuklar barış içinde yaşayabilme hakkımızı kullanmak istiyoruz (bkz. BM
Çocuk Hakları Sözleşmesi, sözleşmeye dair 2. İhtiyari Protokol).
Bu, oynamayı, öğrenmeyi, gülmeyi ve çocuğun istediği ya da olabileceği gibi olmasını
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ifade eder. Bu, biz çocuklar için, çocuk haklarından söz ettiğimizde, tam anlamıyla kapsayıcılıktan söz etmek zorunda olmadığımızı da ifade eder. Nitekim biz çocuk haklarını
ve dolayısıyla insan haklarını öğrendiğimiz ve uyguladığımızda, “normdan” sapan çocuk kalmaz, aksine hepsi oldukları gibi harika, zeki ve önemli olur. Ve biz çocuklar tüm
insanlarla birlikte ‘normu’ oluştururuz. Çünkü ben evimizde bulunan, bir metinde yer
alan ve altı renkli çizili bir tümceyi anımsıyorum, demokrasiyi yaşamak için demokrasiyi öğrenmek gerektiği yazıyordu (bkz. Landesinstitut für Schule und Medien, 2007). Bu
tümceyi olduğu gibi aklımda tutabildim, çünkü sıklıkla düşündüğüm şey, tüm çeşitlilikleriyle insanların bir arada yaşamasına, çocuk ve dolayısıyla insan hakları koşulları
altında uyulmasının da öğrenilmesi gerektiğiydi.
Çocukları hakları/haklarımız konusunda aydınlatmak, kendimize güç katmak ve onlarla birlikte hakları/haklarımız için savaşmak beni mutlu ediyor, çünkü başta belirttiğim
ve daima tekrarlayacağım gibi; çocuk hakları insan haklarıdır ve müzakereye açılamaz.
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Silvia Bisagna
Öğretmen - Unione Sindacale di Base (USB) Kamu Personeli – Okul çalışanları – İtalya

BM İnsan Hakları Bildirgesi’ndeki Eğitim
Haklarının Genişletilmesi Üzerine
Düşünce ve Öneriler

“Herkes eğitim hakkına sahiptir”. Eğitim, gençlik ve bir ülkenin geleceği hakkında konuşurken bu ilk cümle daima akılda tutulmalıdır. İtalya Anayasası (BM İnsan Hakları
Bildirgesi ile aynı yılda, 1948’de onaylanarak yürürlüğe girdi) okullaşmanın ilk 8 yılında kamusal eğitime ücretsiz erişim ve öğretmenlere öğrencileri ellerinden gelen en iyi
şekilde eğitme özgürlüğü tanımaktadır. Bu, İtalyan Anayasası’nda ve BM İnsan hakları
Evrensel Beyannamesi’nde (İHEB) tümüyle kabul edilmektedir.
Eğitim İtalya’da 6 yaşında 5 yıllık ilkokul eğitimiyle başlar ve ardından 3 yıl ortaokul,
5 yıl lise eğitimiyle devam eder. Öğrenci 16 yaşına gelinceye kadar eğitim zorunludur.
Ortaokulun sonunda, öğrenciler tamamı 5 yıl süren, farklı rotalar seçer: Liceo; temel
amacı Üniversite’ye hazırlık olan teorik bir okula ya da çalışma hayatına hazırlamayı
amaçlayan teknik ve mesleki okullara karşılık gelir. Teknik veya mesleki okullardan
sonra da öğrenciler üniversiteye erişebilir, zira tüm okullar öğrencilere ana branşlarda
(dil, tarih, matematik, fen bilimleri, vb.) evrensel bir eğitim verir. İtalyan Anayasası’nda
okullaşma kamusaldır. Özel kesim, devlet varlıkları olmaksızın okul kurabilir (İtalyan
Anayasası, madde 33 ve 34).
Ne yazık ki son 30 yıldaki yasal düzenlemeler ve okul reformları eğitim hakkına saldırmaktadır. İyi bir eğitim vasıtasıyla sosyal, ekonomik ve bireysel konumunu iyileştirme
olasılığı bakımından yaşanan güven eksikliği ve (iş kaybı yoksulluğun en yaygın nedeni
olduğundan) ailelerin kronik gelir ihtiyacı nedeniyle okulu bırakma oranı sürekli artmaktadır. Tüm çalışmalar, eğitime yatırımın daha iyi ve hızlı bir istihdama olanak sağladığını kanıtlasa da, bu durum yaşanmaktadır.
Bu olgu ülkenin kuzeyindeki %11,3 ve orta kesimindeki %10,7’lik oranla karşılaştırıldığında, Güney İtalya’da %18,5 gibi bir okulu bırakma oranıyla1 tarihsel olarak da yaygınIdeen und Vorschläge für die Erweiterung
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dır. Erken bırakanların çoğu, %33,1’i İtalya’da yaşayan yabancılardan oluşurken genç
İtalyanların okulu bırakma oranı %12,1’dir. Yine de, yabancılar arasında okulu yarıda
bırakanların oranı düşerek, İtalyan akranlarına kıyasla eğitim sistemine daha fazla güvendiklerini ortaya koymaktadır.
İtalyan hükümetleri bu durumla başa çıkamamaktadır. 2008’den bu yana eğitim sistemi
çok sayıda reform gördü, bunların hiçbiri okulu yarıda bırakma oranlarını iyileştiremedi ya da eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin vasılı oldukları alanda eşit ücret aldıkları bir iş bulmalarına yardımcı olmadı.
İtalyan eğitim sistemindeki vasıfsızlaştırmanın ilk adımı 2008’de, kamusal eğitime
aktarılan kaynak çarpıcı bir düzeyde kesildiğinde yaşandı; bu düzenleme öğretmen
istihdamının belirgin şekilde düşürülmesini, teknik ve mesleki okullardaki laboratuvarların neredeyse tümünün ortadan kaldırılmasını ve bir yandan öğretmenlerin reel
ve yapıcı bir temas geliştirmesini sağlarken, diğer yandan öğrencilerin erken yaştan itiba- ren farklı yaklaşım ve yöntemleri öğrenerek bunları takdir etmesine olanak sağlayan, çocuklara ve onların ihtiyaçlarına yönelik daha eksiksiz bir kavrayışa imkan veren
üç öğretmenli modele karşılık, ilkokullarda tek öğretmenli modele dönüşü içeriyordu.
Engelli öğrencilere yönelik eğitim desteği sunan öğretmenlerin sayısı bile sert bir biçimde düşürüldü. Tüm bunlar, pedagojik ya da didaktik bir perspektif barındırmayan,
bir ekonomi ve tasarruf projesinin ürünüydü. Buna karşılık özel okullara ayrılan fonlar
arttırıldı. Bu yasa seti okulları kaosa sürükledi. Öğretmen eksikliği sınılardaki öğrenci sayısının artmasına neden oldu, her öğretmenin bildiği gibi, sayıları arttıkça güçlük
yaşayanlara yardım etmeniz zorlaşır. Engelli öğrencilere desteğin azaltılması ailelerin
devlete karşı dava açmasına neden oldu, en sonunda (İtalya’daki en yüksek yargı kurumu olan) Anayasa Mahkemesi tarafından, hiçbir ekonomik talebin öğrenme hakkını ve
okul ve topluma entegrasyon hakkını ihlal edemeyeceğini belirten bir kararın çıkarılmasını sağladılar2.
Aynı yıllarda, kamu kizmetlerine, tüm kamu çalışanlarına ve hatta devlet okulu öğretmenlerine karşı yürütülen kitlesel medyatik ve siyasi saldırılar, eğitimin rolü ve işlevinin karalanmasına yol açtı. Çocuklarını “çalışma dünyasına” gerçek anlamda hazırlayamadığını düşünen aileler, okul sistemine duydukları güveni kaybettiler. Küresel kriz
yıllarında okullar, öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçlarına acil yanıt üretemiyor, iş bularak
bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olamıyor gibi görünüyordu. Bu da 2015’te çıkarılan
daha kapitalist, şirket odaklı ve özelleştirmeye yol açan bir okul yasasına giden yolu hazırladı. “Buona scuola” (“iyi okul”) olarak adlandırılan yasa okul sistemine özel şirketleri
getirerek öğrencileri lisenin son üç yılında (lisede) en az 200 (teknik ve mesleki okullarda) en fazla 400 saatlik “Alternanza Scuola-Lavoro” (Okul İşi Nöbeti, ASL) uygulamasına
katılmak zorunda bıraktı. Öğrenciler okul saatlerinde ya da tatil günlerinde, genellikle
çok az ya da hiçbir denetimin olmadığı, çalışmalarıyla ilgili olmayan, sigortasız ya da iş
güvenliği farkındalığından yoksun bir şekilde çalışma faaliyetleri- ne katılmak zorundaydılar. ASL’yi karşılığı ödenmeyen iş, sömürü, boyun eğme ve çalışma hayatıyla sınırlı
olmayan kapsamlı bilgi edinme ve eleştirel düşünme tarzını kazandırma amacı taşıyan
eğitim saatlerinin kısılması gibi yöntemlerle genç nesilleri değersizleştirmenin bir yolu
olarak gören öğrenciler ve öğretmenler tarafından çok sayıda protesto gerçekleştirildi.
Protestolar ASL saatleri sırasında öğrencilerin çeşitli ciddi kazalar geçirmesi sonucunda
büyüdü. Ayrıca ASL’yi iş bulmanın hiç olmadığı kadar zor olduğu bir dönemde, savaş ya
da kıtlık yaşanan ülkelerden İtalya’ya gelenlere karşı korku ve nefret politikasını büyüterek bireyciliği yaygınlaştırmanın bir aracı olarak da okuyabiliriz. İtalyan okulları her
zaman kapsayıcı olagelmiştir: 1970’lerden bu yana, engelliliğe ilişkin oldukça gelişmiş
bir yasa sayesinde öğrenimi desteklen öğretmenler eğitilerek, ayrı sınıları kapatmak
üzere istihdam edilmiş, bu sayede engelli öğrenciler normal sınılara entegre edilmiştir,
bu da sınılara farklılıkları taşımış, öğrencilerin deneyimlerini zenginleştirmiş, onlara
farklılıkların var olduğunu öğretmiş ve sınılar herkes için kaynak haline gelebilmiştir.
Doğu Avrupa, Afrika ve Asya’dan göçmen dalgası arttığında çocuklar ve gençler sınılarda ağırlanmış ve her sınıfta, sabah ya da öğleden sonra, normal okul saatlerinden sonra
ikinci dil olarak İtalyanca dersi faaliyete geçirilmiştir. Son yıllarda, İtalyanca L2 yeni bir
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eğitim haline gelmiştir, an- cak alan dersinde uzman öğretmenler, okulların bu dersleri
başlatma yetkisi olmadığından iş bulamamaktadır. Bu, İtalya’nın eğitimle ilgili en kötü
paradokslarından biridir; politikalar fonlarda aşağı yukarı doğrusal kesintilere ve kamusal hizmette azalmaya neden olmaktadır.
İtalyan okul sistemi Avrupa’da bir modeldi. Bugün, Avrupa ve İtalya’nın politikaları bu
modelin bir gölgesi haline gelmiştir. Öğretmenler olarak bizler, öğrenciler ve aileler, her
bir çocuğun evrensel değerlerle büyümesine, bilinçli ve olgun bir yurttaş haline gelmesine imkan veren eşit bir okul sistemine geri dönüş için, hak talebi mücadelemize devam edeceğiz.

Dipnot
1
2

kaynak: ISTAT raporu 2018
Bkz. Anayasa Mahkemesi kararı no. 80/2008
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Abdulhafeez Tayel
Mısır Bağımsız Öğretmenler Birliği (ISTT)

Mısır’da Otoriterlik ve Eğitim
(Öğretmen Hareketi üzerindeki etkileri)

Bir öğretmen misiniz? Mesleğinizle ilgili hayalleriniz mi var? Kendinizi gerçeğin ve
bilginin yegane sahibi olarak mı görüyorsunuz? Mutlak olgulara ve gerçeklere ilişkin
İçişleri Bakanlığı ile birlikte Başbakan ve Eğitim Bakanı’ndan bilgi edinmeye mi çalışıyorsunuz? Sahip olduklarınızı ve bildiklerinizi, yetişmekte olan nesillerin zihinlerine ve
ruhlarına boca etmeyi mi hayal ediyorsunuz? Her sınıfta 85 öğrencinin şaşkınlıkla oturmasını ve bu kutsal mabetlerden ve sizin tarafından söylenen ya da iletilen sinyallerden
etkilenmesini sağlamayı mı düşlüyorsunuz? Kendinizi rejim için çalışan sofu bir kâhin
olarak mı görüyorsunuz? O halde, bu işi bulabileceğiniz en iyi yer Mısır’dır.
Mısır’da, tabanı otoriterlik, iki kenarı ise özelleştirme ve geçmişi yeniden inşa etme çabalarından oluşan ve eği- tim sistemini domine eden bir üçgen bulunuyor.
1990’ların başında Mübarek, eğitimin bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirttiği
dönemde eğitimde reform çağrısı yapan bir konferans gerçekleştirdi. Bu beyanatın ardından, yeni atanan öğretmenlerin siyasi bakımdan ‘temiz’ olduğunu gösteren bir devlet güvenliği sicil belgesi edinmesi zorunlu kılındı.
İstihbarat biriminden bir generalin başkanlık ettiği, Merkezi Güvenlik Oisi adlı yeni bir
kurum oluşturuldu. Her eğitim bölgesinin, siyasi irtibat sorumlusu olarak adlandırılan
bir temsilcisi vardı. Hem her yerel eğitim bölgesinin hem de her okulun bir temsilcisi
bulunuyordu. Okul düzeyindeki temsilciler daha ziyade öğretmenlerden oluşuyordu.
Temel görevleri, tüm öğretmenler ve hatta (lisede) öğrenciler hakkında rapor yazmaktı.
Bu durum terörle mücadele olarak lanse edilerek meşrulaştırılmıştır.
Eğer herhangi bir öğretmenin muhalif siyasi görüşleri varsa veya aktivistse, eğitim vermesine izin verilmiyordu ve şehir dışına sürülerek öğrencilerle temas etmediği bir oise
yerleştiriliyordu. Bir öğretmen, çalıştığı koşullara ilişkin olarak basına yazarsa ya da
konuşursa, aynı şekilde cezalandırılmalıydı. Bu dönem boyunca, eğitim fakültesi mezunlarının en az 5 yıl ülkede mesleğini icra etmesi zorunluydu. Genç bir öğretmen kariyerine ayda yaklaşık 10 dolarlık bir gelirle başlıyordu. Öğretmenler, öğrencileri özel
ders almaya zorlayarak geçimlerini sağlıyordu.
Nasır rejimi sırasında, bir öğretme- nin ancak (o zamanki tek siyasi parti olan ve artık
bulunmayan) Arap Sosya- list Birliği’nin aktif bir üyesiyse, öğret- menler sendikası için
aday olmasına izin veriliyordu. Bu halen sendikanın tüzüğünde yazılı olarak yer almaktadır.
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70 ve 80’lerde, petrol iyatlarındaki büyük artıştan sonra binlerce Mısırlı öğretmen Körfez bölgesinde çalışmaya gitti. Vahabi ikirleri, Arabistan esintili düşünceleri ve tüm Körfez bölgesine hakim tüketim alışkanlıklarıyla birlikte, bilimsel düşünceden nefret eden
ve bunun yerine dini kitaplarda bulunan teorileri benimseyen bir trendle geri döndüler.
Bu esnada hükümet de yeni okullar yapmayı bırakarak özel sektöre giden yolu döşedi.
Özel dersler öğretmenler için çok daha önemli hale geldi. Körfez bölgesinden gelen ebeveynler, zenginliğin bir göstergesi olarak bunu tercih ediyordu. Muhafazakâr görüşlü
öğretmenler en iyi eğitimciler olarak değerlendiriliyordu.
Devlet başkanlarının resmi her okulda, ders kitaplarında, tahtanın üzerindeki duvarda
asılı olarak her yerdeydi.
Askeri okulların (bazı askeri gelenekleri benimseyen ve bunları müfredata dahil eden
devlet okulları) sayısı arttı ve ayrıca Müslüman Kardeşler’in zengin üyeleri hükümetin
yeni okul açmayı durdurması gerçeğinden faydalanarak, eğitime büyük yatırımlarda
bulunmaya başladığından, İslami okul sayısı da artmıştır.
Bu okullarda, Müslüman Kardeşler kendileriyle ya da taraftarlarıyla ilişkisi olan öğretmenleri istihdam etmişlerdir. Kendi ideolojilerine ve hiyerarşik yapılanmalarına hizmet
eden bir müfredatı benimsemişlerdir. Mübarek’in otoriter rejimi, tüm siyasi partileri
zayılatma çabasıyla, Kardeşler’in eğitim ve sağlığa yatırım yapmasına ve sendikalarda
si- yasi rol üstlenmesine olanak sağlamıştır. Eğitim, o zamanlar iki efendiye hizmet eden
bir kurbandı; Mübarek’in otoriter rejimi ve Müslüman Kardeşler’in dini otoriterlikleri.
MK’nın sendikalarda rol üstlenmesine izin verildiyse de her zaman Mübarek’in partisi
olan NDP üyelerinin hakim olduğu öğretmenler sendikasında rol almaları yasaklanmıştı. Müfredat her iki ideolojinin bir karışımıydı ve bunları yansıtıyordu.
Politik açıdan muhalif öğretmenler en uzak köylere ve eğitim verme görevlerini icra
etmedikleri mesleklere gönderiliyordu.
1992’de Mısır’da gerçekleşen deprem hükümetin krizin üstesinden gelmek için hayır
kuruluşları ve fonlar oluşturmasına yardımcı oldu. Parayı okul sayısını iki katına çıkarmak için kullandılar. Ancak, hükümet yeni inşa edilen okulların %10’unu, aynı müfredatın İngilizce olarak yer aldığı deneysel dil okulları adı altında, paralı eğitime tahsis etti.
Bu sırada hükümet yeni öğretmen atamalarını da kalıcı şekilde durdurdu. Öğretmenler
yalnızca aylık takribi 10 dolarlık ücretlerle geçici sözleşmeler imzalayabiliyordu.
Kalıcı olansa, eğitime siyasi güvenliğin hükmetmesi ve çocukların zihninde NDP ile MK
arasındaki çekişmeydi. Hükümet bir yandan, tüm muhalileri sindiren eğitim hakkını
garanti almaya ilişkin olarak geri adım atmayı isterken, öte yandan MK’dan daha muhafazakârmış gibi davranıyordu. Özel okullar açmak üzere NDP’de daha zengin üyelerin
önünü açtılar ve uluslararası okul patlaması yaşandı. Hükümetin bizatihi kendisi, Uluslararası Nil Okulları olarak adlandırılan yüksek ücretli özel okullar kurdu.
Yüksek baskı sonucunda, bu makalenin yazarı öğretmenlik mesleğinden atıldı, çünkü
ücretsiz nitelikli eğitim hakkının savunuculuğunu yapmak üzere bir STK kurmuştu. Ancak, bu durum onun özgürce çalışabilmesini sağladı. Bu nedenle, bağımsız bir öğretmenler sendikası için çağrı yapmaya başladı.
Çalışma 2007 yılında başladı ve 500 üyeyi toplamak 3 yıllık bir çalışmayı gerektirdi.
Sendika 2010 yılında büyük bir mücadele ile kuruldu. 2011 boyunca, sendika özellikle
genç öğretmenlerin çalışma koşullarında reformla sonuçlanan 2 büyük grev ve oturma
eylemi gibi başarılara imza attı.
2013 yılından bu yana devlet, öğretmenlerin yeni doğan sendikası da dahil özel olarak
organize edilen tüm direnişleri yenilgiye uğratarak namağlup olmayı başardı. Hükümet
bazı öğretmenlerin sendikaya sızmasını sağlayarak liderliği birbirleriyle husumet içerisindeki gruplara ayırmayı başarabildi.
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Ayrıca, bu makalenin yazarı da öğretmenler için bir sendika kurma amacıyla yurt dışından fon almakla suçlanmaktadır, bu dava 2011 yılı Dava No. 173 olarak bilinmektir ve
sonucunda, varlıkları dondurulmuş ve seyahat yasağı getirilmiştir.
Şu anda sendikanın kurucuları, çok sayıda üyesi aidatları ödemeyi bıraktığından, bu
karmaşık durumda hayatta kalmaya çalışmaktadır.
Öğretmenler hareketi iki temel gerekçe nedeniyle artık oldukça zayıf, 1- yüksek baskı
düzeyleri 2- çocuklarına bakabilmek için öğretmenleri okul saatlerinin ardından özel
ders vermeye zorlayan kötü çalışma koşulları ve düşük ücretler.
Daha iyi bir an için beklemek üzere mevcut durumu sürdürmek muazzam ve zorlu bir
çabayı gerektiriyor.

Doksanlar ve DNP özelleştirme metodolojisi
20. yüzyıl ve hareket.

Sayfa 174

Şükrü Durmuş
Tarım Orman İş Genel Başkan

Gezici ve Geçici Soğan İşçileri

Sayın Zeynel KORKMAZ
Sendikamız TARIM ORMAN-İŞ (Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu
Emekçileri Sendikası) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları kapsamında faaliyet yürütmektedir.
Türkiye’de tamamı Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinden 3,5 milyon insan tarım
ve ormancılık alanında Gezici ve Geçici işçi olarak çalışmaktadır. Bu işçilerin bulundukları memleketlerinde üretim yapabilecekleri toprağının olmaması nedeni ile yaşamlarını gezici ve geçici işçi olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda Eskişehir Sivrihisar ilçesi ile
Ankara-Polatlı ilçesi arasında toplam 180 bin gezici ve geçici işçi çalışmaktadır.
Sendikamız TARIM ORMAN-İŞ bu işçilerin yaşamış olduğu sorunların öncelikle tespitini
daha sonra da çözümü yönünde bir çalışma başlatmıştır.
Yaşanan Sorunlar:
Bu işçilerin bulundukları memleketlerinde üretim yapabilecekleri topraklarının bulunmaması,
İnsan tacirleri tarafından kazançlarının yarısına el konulması,
Bu insanların % 60-70’inin çocuk yaşta ve çoğunluğunun öğrenci olması
Okul çağındaki çocukların okullarından 2 ay erken ayrılıp 2 ay geç başlamalarından
dolayı toplamda dört ay eğitimden eksik yararlanmaları,
Çalıştıkları alanlarda temiz içme suyunun olmaması ilkel çadırda yaşamaları ve çok sayıda insanın son derece sağlıksız koşullarda bir arada kalmaları,
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Günlük çalışma sürelerinin 14-15 saati bulması,
Devletin sağlık ve sosyal güvenlik hizmetinden yoksun olmaları,
Beş yaşında çocukların sabahın 05:00 - 06:00 sularında tarlaya gittikleri aileleriyle birlikte 13-14 saat tarlada kaldıkları tespit edilmiştir.
Özellikle soğan işinde çalışan bu işçilerin çuval başı ücret anlaşması yaptığı bir çuval
soğanı 5 TL’ye hasat ettikleri yetişkin bir insanın, ancak on çuval topladığı toplamda
kazandığı 50 TL’nin yarısının dayıbaşı tarafından elinden alındığı,
Sendikamız Tarım Orman-İş burada yaşanan dramı yaklaşık 5 yıldır TBMM grubu
bulunan siyasi partilerin tümüne rapor etmiş, arzu edilen yanıtı alamamıştır. Bunun
üzerine Sendikamız öncelikle okulda olması gereken çocukların kırtasiye, giysi ve gıda
ihtiyacını karşılamak üzere bir kampanya başlatmış, 2017 yılında kampanya sonucu
yaklaşık iki bin beş yü öğrenciye, giysi ve kırtasiye, iki bin kadına ve bin beş yüz erkeğe
giysi ve gıda yardımında bulunulmuştur. Toplamda iki bin beş yüz aileye ulaşılmıştır.
2018 yılında Ankara Sivrihisar İlçesi yakınlarında bulunan doğu illerinden gelerek çalışan işçilere yardım kampanyası yürütülmüş bu kampanya kapsamında 1500 okul çağındaki çocuğa kırtasiye ve giyim yardımı 1000’e yakın kadına da giyim ve gıda yardımı
yapılmıştır.
Beş yıldır yürütmüş olduğumuz bu çalışma ile öncelikle siyasi iktidarı ve parlamentoda gurubu bulunan siyasi partileri konuya duyarlı hale getirmek hedelenmiştir. Ne yazık ki yürütmüş olduğumuz bu çalışma karşısında parlamentodan sorunun çözümüne
ilişkin herhangi bir yasal düzenleme çıkmamıştır. Gezici ve geçici çalışanlara yönelik
bu insanlık dışı uygulamanın kalkmasına özellikle okulda olması gereken çocuklarının tarlalarda emeğinin sömürülmesine karşı yürütmüş olduğumuz mücadeleyi uluslararası boyuta da taşıyıp kamuoyu oluşturmayı hedelemekteyiz. 2019 yılında, 2500
öğrencinin okula dönmesini sağlayacak, temel ihtiyaçlarını (giysi, okul ihtiyaçları vb)
yardım kampanyası yoluyla temin etmeyi hedelemekteyiz. Ayrıca, 1000 aileye ulaşarak
öncelikle sağlık taramasının yapılması, insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma yürütülecektir. Bu konuda gönüllü kuruluşların Sendikamızla iletişime geçmeleri
önemlidir.
Sendikamız Tarım Orman-İş’in bu çalışmaya ilişkin, hazırlamış olduğu teknik rapor
ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz olunur.
Şükrü Durmuş
Genel Başkan
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Şükrü Durmuş
Tarım Orman İş Genel Başkan

TARIM ORMAN İŞ SENDİKASI TARAFINDAN
HAZIRLANAN MEVSİMLİK İŞÇİLERİN SORUNLARI
VE TARIM REFORMU KONUSUNDA HAZIRLANAN
ÖZET RAPOR
Ülkemizde TÜİK 2013 verilerine göre toplam 6.5 milyon kişi tarım alanında çalışmaktadır. Tarım alanında çalışan sayının yarısı olan 3.25 milyon kişi mevsimlik gezici ve geçici işçi olarak, ülkemizin farklı alanlarında çalışmaktadır. Bu tür işçilik yapan insanların
büyük çoğunluğunun kayıt dışı, yani hiçbir iş güvencesi taşımaksızın çalıştırıldıkları
düşünülmektedir. Mevsimlik gezici ve geçici işçilerin güvenli ulaşım, barınma, altyapı,
iş güvenliği, gelir güvencesi gibi haklardan mahkum bir şekilde çalışmaktadırlar. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna 6 ila 9 ay süre ile çalışmaya giden işçiler ekim, çapa, ilaçlama, sulama ve hasat işlerinde çalıştırılmaktadır. Tüm ücretli tarım işçileri arasında,
mevsimlik tarımda çalışanlar çalışma ve yaşam şartları en zor ve sosyal güvenceden en
yoksun olanlardır. Bu insanların SGK kapsamına alınması, öncelikle bu ailelerin sosyal
güvence altına alınmasıyla daha insanca bir yaşama kavuşmasını sağlayacaktır.
TÜİK verilerine göre ülkemizde ortalama hane büyüklüğü 3.7 kişidir. Ancak mevsimlik
gezici ve geçici işçilerin oluşturduğu aileler üzerinde yapılan araştırmalarda bu grubun
ortalama hane büyüklüğünün 8 kişi olarak belirlenmiştir. Diğer bir anlatımla bu grubun ortalama aile büyüklüğünün Türkiye ortalamasından 2.16 kat fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu rakamlardan mevsimlik işçilerde anne ve baba dışında 6 adet çocuğun
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu gruptaki insanların ülkenin değişik yerlerinde 6-9 ay
çalıştıkları varsayılırsa ailede bulunan çocukların anayasa tarafından tanınan eğitim
hakkından büyük oranda yararlanamadıkları ortaya çıkmaktadır.
T.C. Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yer alan güncel
verilerine göre ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toplam 253099 adet arazi
parçasından oluşan 2178440 hektar alan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 606578 adet
arazi parçasından oluşan 4321536 hektar alan hazine arazisi olarak devletin bünyesinde bulunmaktadır. Bu alanların önemli bir kısmı tescil edilmiştir. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde toplam 243607 adedinin oluşturduğu 2091696 hektar, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 586299 adedinin oluşturduğu 4078748 hektar alanı tescil işlemi tamamlanmıştır. Bu alanların bölgedeki fakir ve mevsimlik işçi olarak ülkenin değişik alanlarına
giderek zor koşullarda yaşayan ve eğitim olanaklarından yararlanamayan insanlara
dağıtılması durumunda bu insanlık dışı çalışma koşulları ortadan kalkacağı gibi ülkemizde kapsamlı bir toprak reformu gerçekleştirilmiş olacaktır. Bunun dışında ülkemizin güneydoğu bölgesinde Türkiye-Suriye sınır hattında 510 km x 350 m boyutlarında
toplam 178500 dekar, diğer anlatımla 17850 hektar mayınlı arazi bulunmaktadır. Bu
alanda toplam 615 bin adet mayın bulunmaktadır. Bu alanın mayından temizlenmesi
durumunda tamamı birinci sınıf araziden oluşan çok verimli tarım alanı ülkemize kazandırılmış olacaktır. Çukurova’da bulunan birinci sınıf arazi varlığının 198000 hektar
olduğu düşünüldüğünde, bu alanın %9’u kadar bir alan mayınlı arazi olarak atıl durumda bekletilmektedir. Söz konusu bu mayınlı alanların da temizlendikten sonra ülkeye ve
insanlara kazandırılması durumunda ülkemiz için büyük bir tarımsal üretim artışını da
beraberinde getirecektir.
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Gezici ve geçici işçilerin çalışma koşullarını yerinde tespit etmek için Ankara Polatlı ilçesi Yassı Köyü mevkiinde çalışmakta olan işçiler ziyaret edildi. Ziyaret esnasında işçilerin çalışma koşulları, barındıkları çadırlardaki hijyen durumu, içme suları, içme suyu
deposu, umumi tuvalet ve çadırlar hakkında yerinde tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Madde 1- Bu işçilerin 14-15 saat çalışma karşılığında 35 ila 40 TL arasında yevmiye aldıkları ve bunların çalışması üzerinden, emek sarf etmeden, dayı başı denen kişiler
tarafından ücretin belirli bir kısmının alındığı görülmüştür. Asırlar önce kölelik düzeninin kalkmasına rağmen buralarda tam bir kölelik sisteminin hakim olduğu bizzat tespit
edilmiştir.
Madde 2- Burada çalışan işçiler devletin hiçbir hizmetini alamamaktadır. Sosyal
Güvenlik kapsamı dışındadır. Bir kısmının yeşil kartı olması nedeniyle sağlık hizmetinden faydalanabildiği, büyük bir çoğunluğunun ise sağlık problemlerine rağmen devletin bu hizmetinden yararlanamadığı tespit edilmiştir.
Madde 3- Burada çalışan ailelerin ortalama 6-7 çocuğunun olduğu düşünüldüğünde, bu çocukların büyük bir bölümünün öğrenci olmasına rağmen eğitimlerine zamanında başlayamadığı tespit edilmiştir. Özellikle ilk ve orta dereceli okullarda okuyanlar 11. ayın başına kadar burada çalışmak zorunda oldukları için, eğitimlerine geç
başlayacaklar.
Madde 4- Burada çalışmakta olan işçilere öncelikle bir sağlık taramasının yapılması, temiz içme suyu temini ve seyyar tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.
Madde 5- Acilen buradaki Okul çağındaki çocukların bir an önce okula gitmeleri
sağlanmalıdır.
Yukarıda belirttiğimiz ön yazıda da bahsedilen temel sorun, bu insanların memleketlerinde toprak sahibi olmamalarıdır. 70’li yıllarda Doğu ve Güneydoğu’da yapılan tarım
reformu ve toprak dağıtımı esnasında, buradaki hakim güçler (aşiret ağaları) dağıtılan
toprağın hemen hemen tamamını kendi adlarına kaydetmişler ve ırgat sisteminin bugüne kadar taşınmasına neden olmuşlardır. Bundan sonra toprak reformu kapsamında dağıtılacak olan topraklarda gerçek üreticilere toprağın verilmesi ve bulundukları
yerde öncelikle istihdamlarının sağlanması gerekmektedir. Bu çözüm aynı zamanda
Türkiye tarımına ve hayvancılığına da ciddi katkıda bulunacaktır. Sorun bununla da
bitmemektedir. Tarım alanlarında gezici ve geçici işçilere her zaman ihtiyaç duyulabilir.
Devletin bir an önce bu alanda çalışanlar için Sosyal Güvenlik kapsamı çerçevesinde yasal düzenleme yapmasına ihtiyaç vardır. Ülkemizdeki savaş mağduru Suriyeli sığınmacılara nasıl yasal bir düzenleme yapılmışsa, işçiler için de düzenleme mümkün olabilir.
Bu konudaki şimdilik kısa kapsamlı raporumuz bu şekildedir. Arzu edilirse daha geniş
kapsamlı bir rapor sunabiliriz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün resmi verilerinden alınan, sadece mayınlı sahanın kullanılmasına
yönelik cetvel incelendiğinde adil bir toprak dağıtımının olumlu yansımaları görülecektir. Bilgi için bu cetvelden de yararlanılabilir.

Yönetim Kurulu Adına
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“EĞİTİM HAKLARININ GENİŞLETİLMESİ PROJESİ”
Katılımcılar ve PoliTekni üyeleri tarafından imzalanmıştır

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
António Manuel de Oliveira Guterres’e,
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
10. Yıldönümü Nedeniyle, 10 Aralık’ta,
İspanyolca, Portekizce ve İngilizce Gönderilen
Mektup
Your Excellency Sir
António Manuel de Oliveira Guterres
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Sayın Ekselansları,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (İHEB) 70. Yıl Dönümü nedeniyle, akademisyen,
sosyal çalışanlar, öğretmen sendikaları, öğrenci birlikleri, sivil toplum örgütlerinden
oluşan küresel bir kolektiin parçası olarak bizler, PoliTeknik Gazetesi, Jena Üniversitesi
Eğitim ve Kültür Enstitüsü ve Wuppertal Üniversitesi Çocukluk. Toplumlar Disiplinlerarası Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde, İHEB’nin eğitim hakkı ile ilgili 26. maddesinin
genişletilmesi için, bizi bir öneri sunmaya sevk eden ikirsel bir süreç başlattık.
Bu mektupta yer verdiğimiz proje, İHEB’nin benimsenmesinden bu yana dünyanın deneyimlediği önemli değişikliklere, özellikle, kültürel çeşitliliği benimseyen kamusal,
ücretsiz ve nitelikli eğitim olanaklarını tehdit eden bir bağlamda devletler, topluluklar
ve sivil toplum kuruluşlarının karşı karşıya kaldığı yeni zorluklara referans olarak değinmektedir.
Sempozyum, seminer, yayın ve insanlarla katılımcı organizasyon ve kuruluşlar arasında teknik tartışmalar dahil çeşitli analiz ve yaygınlaşma faaliyetleri yürütmekteyiz,
tüm bunlarla yakında BM Genel Kurulu’nun takdirine sunmak istediğimiz, İHEB’nin 26.
maddesinin genişletilmesini amaçlayan bir projeyi hayata geçirmek
istiyoruz.
Bu proje, Eğitim Hakkının işlevsel mimarisi üzerine geliştirilen görev ve haklar dizisini
güncellemeyi ve dolayısıyla, eksiksiz biçimde hayata geçirilmesi için siyasi ve kurumsal
eylem uygulamalarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Eğer mümkünse, Sayın Genel Sekreter’den bize projeyi izleyiciler önünde sözlü olarak
sunma fırsatı sağlamasını rica ediyoruz. Ayrıca, Ekselanslarından, diyalog kurmayı ve
bu girişimi takdim etmeyi kolaylaştırmak üzere, oisinizden bir temsilci tayin etmenizi
talep ediyoruz.
Yüksek saygı ve nezaketle, sayın Ekselanslarına saygılarımızı sunuyoruz.
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İmzalar
Zeynel Korkmaz
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Koordinatörü
Prof. Dr. Michel Winkler
Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi Bilim Kurulu Koordinatörü
Prof. Dr. Vernor Muñoz
Eski BM Eğitim Hakkı Özel Raportörü ve Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi Bilim
Kurulu Üyesi
Shri. Ram Pal Singh
Tüm Hindistan İlkokul ÖğretmenleriSendikası Başkanı ve Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Heinz Sünker
Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi Bilim Kurulu Üyesi
Rama Kant Rai
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Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Eric Mührel
Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Alexandre Magno Tavares da Silva
Brezilya Proje Partneri Temsilcisi Paraíba Federal Üniversitesi ve PoliTeknik Português
Redaksiyon Üyesi
Prof. Dr. Armin Bernhard
Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Michele Borrelli
İtalya Proje Partneri Temsilcisi Calabria Üniversitesi
Kumar Ratan
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Üyesi
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Sri Lanka Proje Partneri Temsilcisi Eğitim Sendikası USLTS ve PoliTeknik International
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Camila Antero de Santana
PoliTeknik Português Redaksiyon Üyesi

Sayfa 181

Abdulhafeez Tayel
Mısır Eğitim hakları Merkezi (ECER)

Eğitimin Özelleştirilmesi ve Sosyal Dışlama

(Bir kamu hizmeti olarak eğitimin insan hakkı olduğu söylenir. Burada bir soru beliriyor olmalı: Bu kendini ifade etme hakkı mı yoksa bir
kamu hizmeti olarak özgürce ve bağımsız bir şekilde örgütleme hakkı
mı? Aralarındaki fark ne? Aslında, hizmetler, hatta kamu hizmetleri
bile özelleştirilerek satılabilir ama insan hakları satılamaz.)

Eşitlik tüm insanların üretim, tüketim, siyasi aktivizm ve sosyal etkileşimin tüm alanlarında katılım göstermesi anlamına gelirken, dışlama insanların bu türden katılımını
engellemektir. Eğitim, insanları güçlendirmede ve yaşamsal faaliyetlere katılıma giden
yolu hazırlamada temel bir rol oynar.
Eğitimi iktisadi, sosyal ve kültürel bir hak olarak ele almanın yanı sıra, bir yurttaşlık
hakkı ve siyasi bir hak olarak değerlendirmenin önemi; onun toplumları demokratikleştirmede temel ihtiyaç olduğuna ve yalnızca üretim becerilerini geliştiren bir araç değil,
insani haklar için yürütülen mücadeleyi kazanmada temel bir kapı olduğuna inandığınızda daha net hale gelir.
Devletler, ücretsiz sunulması gereken kamu hizmetleri olarak iktisadi, sosyal ve kültürel
hakları değerlendirirken, kalkınma oranlarının düşüklüğünü ve insanların paralarını
tüketen diğer öncelikleri tartışıyorlar. Devletler, özellikle de yeni liberaller eğitimi bir
yatırım alanı olarak görerek hızlı kâr elde etmeye çalışıyorlar ve sürekli kendi söylemlerinin propagandasını yaparak insanlara ücretsiz eğitimin nitelikli olamayacağını,
çünkü devletlerin karşılayamayacağı düzeyde maliyetli olduğunu anlatıyorlar. Öyle ki
ücretsiz eğitim devletlerin bahşettiği ve olduğu gibi kabul edilmesi gereken bir hediye. Ücretsiz eğitimi ayrıca öğrencilerin zihinlerinde hakimiyet kurmanın, yoksulluğu
ve kendileri inanse ettikleri için kendi politik düzenlerini yeniden üretmenin bir aracı
olarak kullanıyorlar. Bu durum otoriter rejimlerde son derece aşikâr. Örneğin, Mısır’da
bir devlet okuluna girdiğinizde rejim sembolünün (devlet başkanının) fotoğrafıyla her
yerde karşılaşırsınız.
Çoğu durumda, devlet okulları öğrencilerin zihinlerini ve ikirlerini, politika yapıcıların zihinlerindeki geleceğe ilişkin konsept doğrultusunda şekillendirme ve sistematik
baskı uygulama mekânıdır.
Yoksullar yalnızca seçim zamanı oy verme merkezleri önünde kuyruğa girmesi için ihtiyaç duyulan geniş kalabalıklardır ve okullar, özellikle de devlet okulları böyle bir süreci
sürdürmenin aracıdır.
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Buna ek olarak, devletler eğitimi inanse ettikleri bir kamu hizmeti olarak ele aldıklarında, eğitim planlamasını kendi çıkarları adına tekelleştirirler. Düşünürler, pedagoglar, aileler hesaba katılmaz ya da en iyi durumda hükümet planlarını en düşük maliyetle
hayata geçirmenin en iyi yolu hakkında ikrine başvurulan taraf olarak görülürler.
Öte yandan varlıklı insanlar ücretli eğitime erişim hakkına sahipler.
Çocuklarını nitelikli eğitim sunduğunu düşündükleri okullara gönderebiliyorlar. Onların devletler tarafından sunulan zayıf eğitim sistemlerine ihtiyaçları yok. Çocukları
için, hükümet planlarının dışında, daha iyi bir geleceği garanti etme hakkından yararlanıyorlar.
Erkek ve kız çocuklarını dünyada en iyi eğitim veren yerlere gönderebiliyorlar. Çocuklarını hükümet yardımı olmaksızın parlamento adayı ve üyesi, yargıç, iş adamı olmaya
ya da farklı kariyer rotaları çizmeye hazırlayabiliyorlar. Dolayısıyla, tüm anlamlarıyla,
bir sosyal dışlamayla karşı karşıyayız. Yoksullar, eğitimlerini inanse edememeleri neticesinde ve yoksulluğun yeniden üretildiği devlet okullarında hükümetler tarafından
domine edilmenin bir sonucu olarak insan haklarından dışlanıyorlar, zenginler kendilerini bundan muaf tutabiliyor ve devlet kararları ve planlarının uzağında kalıyorlar.
Bu sırada, üçüncü dünya ülkelerinde politik ve sivil haklar için yürütülen mücadelelerin
çoğu zayılığını koruyarak son derece kötü çıktılarla sonuçlanıyor, bunun arkasında ise
otoriter eğitim sistemleri duruyor. Fikirleri şekillendiren ve gençlerin ruhlarında baskı
yaratan cezalandırma korkusu; öz güven eksikliğine ve daha iyi bir geleceğe dair umut
kaybına yol açıyor. Dolayısıyla, iki ana meselemiz bulunuyor; birbirini besleyen ve sosyal dışlamaya yol açan özelleştirme ve otoritarizm. Bu koşullar altında eğitim, özgürlük,
entegrasyon, çeşitlilik ve umudun aracı olmak yerine; yoksulluğu yeniden üretmenin
bir aracına dönüşüyor, insanlara baskıyı kabul etmeyi ve boyun eğmeyi aşılıyor.
Eğitim ekonomik ve sosyal bir hak olmanın yanında sivil ve politik bir hak olarak ele
alınsaydı, bireyler, siyasi partiler, sendikalar bunu garantileyecek en iyi politikaların
pazarlığı için mücadele ederdi ve insanlar için eğitim haklarından yararlanmanın çok
çeşitli yolları olurdu. Ayrıca, eğitim yalnızca metaya dönüştürülebilecek bir hizmet olarak görülmezdi.
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Yonela Mlambo
Cape Town Üniversitesi İnsanbilimleri Fakültesi Öğrencisi – Güney Afrika

Eğitimin bir insan hakkı olarak genişletilmesi:
Güney Afrika deneyimi

Güney Afrika’daki yüksek öğretim kurumlarının önündeki çağdaş bariyerleri anlamak
için, Güney Afrika’nın ve tarihsel geçmişinin bilincinde olmalı ve burada yaşamalı, jeopolitik iktisadi liberal düzen ile bütünün özgün bir parçası olarak, Afrika Ulusal Kongresi
(ANC) tarafından yönetilen ulusalcı hükümetin mevcut başarısızlıklarını kavramalıyız.
2015’te gerçekleşen #FeesMustFall (Harçlar Düşmeli) ve #End-Outsourcing (Dış Kaynağa Hayır) öğrenci ayaklanmaları, yukarıda bahsi geçen fenomenin bir tezahürüdür.
Güney Afrika’nın kısa eğitim tarihi
Yükseköğretime erişimde çağdaş bariyerleri kavramak için, konudan saparak Güney Afrika’nın eğitim tarihini eşelemeliyiz. Güney Afrika’daki yükseköğretim kurumlarının
önündeki engeller, Bantu Eğitimi nedeniyle siyah öğrencilerin çoğu tarafından büyük
deneyimlenmektedir. Khuzwaya, Verwoerd tarafından uygulamaya koyulan Bantu Eğitimi’nin siyah öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına erişimine dair başarı şansını
gölgelediği konusunda Tabata ile hemikirdir (Khuzwayo, 1985; Tabata,1959). Khuzwayo’nun Bantu Eğitimi’nin alaşağı ettiği İngiliz sömürgeci eğitim sistemine dair çekincelerinin farkına varmamız elzemdir. Khuzwayo İngiliz sömürgeci sisteminin Bantu Eğitimi’nden daha iyi olduğunu not düşmüştür. Öte yandan, Khuzwayo aynı zamanda, İngiliz
sömürgeci eğitiminin siyah toplumunun geri kalanında belirsiz ve çelişkili durumda öğrenciler yaratmaya çalıştığını da belirtmektedir (Khuzwayo, 1985).
Verwoerd’ın elit, eğitimli ve uygar siyah insanlar üreten İngiliz sömürgeci eğitimine
duyduğu kıskançlık, Bantu Eğitimi’nin sistematik olarak vasıfsız siyahi bireyler üretmek
ve siyahi bireyleri beyaz Güney Afrika nüfusunun hizmetçisine dönüştürmek üzere tasarlanan Bantu Eğitimi’ni doğurmuştur. Verwoerd’ın Bantu Eğitim politikasını layıkıyla
anlayabilmek için ondan bu uzun alıntıyı yapmak uygun olacaktır. “Sorumlu olduğum
Birimin politikası (Bantu) şudur; eğitim, Rezervasyon bölgelerinde kendi ayakları
üzerinde durmalı ve kökleri Bantu toplumunun ruhuna ve varlığına uzanmalıdır. ..
. Avrupalı topluluk içerisinde, belirli emek biçimlerinin dışında ona (siyahi bireye)
yer yoktur. … Bu nedenle, amacı Avrupalı topluluğa nüfuz etmesini sağlamak olan
bir eğitim almanın ona hiçbir faydası yoktur. Şimdiye kadar, onu kendi topluluğundan uzaklaştıran ve otlamasına izin verilmemiş Avrupalı toplumun çayırlarını göstererek yanlış yönlendiren bir okul sistemine tabi olmuştu.” (Tabata, 1959:38).
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Yukarıda, Tabata’dan Verwoerd’ın sözlerine ilişkin yapılan alıntı, siyahi öğrencileri beyaz Güney Afrika’nın hizmetçilerine indirgemiş Bantu Eğitim politikasının formülasyonunu içermektedir. Siyahi öğretmenlerin sistematik şekilde vasıfsızlaştırılması, siyahi
öğrencilerin vasıfsızlaşmasını doğurmuştur. Siyah öğrencilerin, kendilerinin ve toplumlarının gelişimini sağlayacak beceriler edinmesi engellenmiştir. Örneğin, marangozluk,
siyah öğrencilere öğretilmesi yasaklanan çalışma alanlarından biri olmuştur (Tabata,
1959).
Dahası, nitelikli siyahi üniversite hocaları rejim için bir tehdit haline gelmiştir. Bu nedenle, uysal ve söz dinleyen eğitimcilerle değiştirilmeleri gerekmiştir. Siyahi öğretmenler, öğretmen olarak görevlerini yerine getirirken muazzam düzeyde onur kırıcı davranışlara maruz kalmıştır. Öyle ki, sömürge idaresinin isteğiyle birden bire görevlerinin
icrasından uzaklaştırılmışlardır. Beyaz çiftliklerde kurulu okullarda, verilen eğitim
hususunda çiftçinin budala zorbalığına maruz kalan öğretmenler çalışmıştır. Beyaz çiftçi, ne zaman kendisine faydası olacağını düşünse, eğitimi her istediğinde bölebilmiştir.
Aynı şekilde Bantustan’ların okullarında çalışan öğretmenler de çoğu okuma yazma bilmeyen, sözde geleneksel liderlerin zorbalığına maruz kalmıştır.
Ayrı yükseköğretim kurumları ise hiçbir altyapı yatırımı olmadan kurumsallaşmıştır.
Ayrı yükseköğretim kurumlarının, Bantu Eğitim politikası formülasyonunun öne sürdüğü temel eğitime yanıt vermesi gerekmiştir. Siyah öğrencilerin eğitim inansmanı ile
beyaz öğrencilerin eğitim inansmanı arasındaki eşitsizlik çok yüksek olmuştur. Hükümet siyah öğrencilerin eğitimine ayrılan bütçede son derece yüksek kesintiler yapmıştır, öyle ki…. “hem öğretmen hem de derslik, her gün iki farklı öğrenci grubuna
hizmet verebilecek hale gelecektir” (Tabata, 1959:37). Bu nedenle, Bantu Eğitimi, siyah
öğrenciler hiçbir beceri kazandırmayan bir eğitim aldığından, ucuz, siyah emek gücü
yaratarak Apartheid hükümetinin ihtiyaçlarına yanıt vermiştir.
Bu nedenle, yükseköğretim kurumlarına erişimin önündeki çağdaş engelleri kavrayabilmek için jeopolitik iktisadi neoliberal düzenin, Güney Afrika’da siyah öğrencilerin
yükseköğretime erişimini nasıl engellediğine bakmamız dikkat çekicidir.
Jeopolitik iktisadi neoliberal düzen
Güney Afrika 1994’te bağımsızlığını kazandığında, neoliberal bir düzenin zaferine tanıklık eden jeopolitik iktisadi düzenle karşı karşıya kaldı (Reddy, 2015). Buna karşın,
2015 #FeesMustFall ve #EndOutsourcing ayaklanmaları neoliberal düzene duyulan
rahatsızlığı tecellisi olmuştur. Neoliberal düzen, eğitim gibi temel kamu hizmetlerinin
metalaşmasını verimlilik olarak gören özel sektör tutumunu benimsemiştir.
(Johnson, 2001, Luckett ve Pontarelli, 2016). Harvey (2011:75), eğitim gibi temel kamu
hizmetlerini metalaştıran neoliberal aklı layıkıyla tespit etmektedir. Eğitimi metalaştıran neoliberal mantık şu anda Güney Afrika’da çirkin kafasını şaha kaldırmaktadır. Güney Afrika’da eğitimin nasıl metalaştırıldığını ortaya koymak için makalenin ilerleyen
bölümlerinde bu konuya geri döneceğiz.
Güney Afrika’da eğitimin metalaştırılması, diğer Afrika ülkelerinin bağımsızlık sonrası
benimsemek zorunda kaldıkları rotayı izlediğinden, Güney Afrika istisnailiği konseptini hükümsüz kılmaktadır. Ayrıca, Mandani (1998) Güney Afrika istisnailiğini yeterli bir
biçimde aydınlatmakta ve çürütmektedir.
Bunun dışında, Makerere Üniversi-tesi”nin piyasalaştırılması Güney Afri-ka’yı daha kapsamlı bir Afrika deneyimi çerçevesinde konumlandırmakta ve Afrika kıtası da herhangi
bir bölgede, yüksek öğretimin metalaştırılmasına ilişkin prototip, temsili bir vaka çalışması olarak hizmet görmektedir. Makerere Üniversitesi Dünya Bankası’nın buyruğuyla
ticarileştirilmiş ve üniversitenin bir bütün olarak mesleki eğitim veren yapıya dönüştürülmesi sürecini deneyimlemiştir (Murunga, 2007).
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Güney Afrika yükseköğrenimi de Makerere Üniversitesi ile benzer deneyimleri paylaşmaktadır. 1990’larda Güney Afrika üniversiteleri, kamu kuruluşlarına kadar genişletilen neoliberal verimlilik politikalarını benimsemeye başladı (Johnson, 2011, Luckett ve
Pontarelli, 2016). Üniversiteler, dış kaynak kullanımı ve önemli tasarruf uygulamalarına yol açan ‘çalışan sayısını değiştirme’ (doğru ölçeklendirme) ile ‘asli olan’ ve ‘asli
olmayan’ görevleri ayırma macerasına doğru yola çıkmıştır (Johnson, 2001). Öte yandan tasarruf uygulamaları, harç artışlarında erteleme sonucunu doğurmayıp, aksine,
harçlar sürekli artmaya devam etmiştir. Sonuç olarak, bu durum #FeesMustFall (Harçlar Düşmeli) ve #EndOutsourcing (Dış Kaynağa Hayır) pankartları altında öğrenci
ayaklanmalarına neden olmuştur.
Ancak, önce yukarıda bahsedilen öğrenci ayaklanmasını kavramsallaştırmamız ve özel
sektörün görünmez, fakat güçlü elinin yükseköğretimin dış kaynak kullanımı ve metalaştırılmasından nasıl fayda sağladığını aydınlatmamız yerinde olacaktır. 1990’larda
dış kaynak kullanımı başladığında, daha önce ifade edildiği gibi, önemli tasarruf ve
kesintilere gidildi. Bu durum, aynı zamanda öğrencilerin ebeveynleri de olan çalışanlar için, tasarrufun ardından çocuklarının yükseköğretimini inanse etmenin yollarını
bulmaları gerektiği anlamına geliyordu (Johnson, 2001, Luckett ve Pontarelli, 2016).
Elbette, bu tasarruf ve kesintileri yükseköğretimle sınırlayamayız. Güney Afrika 1994
sonrası yüksek işsizlik oranlarını görmüştür. Neoliberal düzenin zaferiyle diğer sektörler de etkilenmiştir.
Tasarruf amacıyla işten çıkarılan işçiler, bakmakla yükümlü oldukları kişiler için aldıkları ve çocuklarının büyük ölçüde faydalandığı sosyal yardımlarını kaybetmiştir (Johnson, 2001). Dahası, dış kaynak kullanımına gidilmesinden etkilenen öğrencilerin çoğu
siyahtı ve eski devlet üniversiteleri istihdam alanı olduğundan, bundan etkilenenler
halen siyah öğrencilerdir (Johnson, 2001). Dolayısıyla, #FeesMustFall ve #EndOutsourcing sırasında daha çok siyah öğrencilerin katılımına tanık olduk. Bu hiçbir şekilde,
harçların kendilerini de etkilediğini söylemek isteyen öğrencileri bundan mahrum bırakma ve/veya yadsıma girişimi değildir. Aynı şekilde, bu siyah öğrencilerin homojen
olduğunu öne sürme girişimi de değildir. Amacı, Güney Afrika’da yükseköğretime erişimde engellerle karşılaşan öğrencilerin çoğunun siyah olduğunu vurgulamaktır.
Ebeveynler dış kaynak kullanımı nedeniyle işten çıkarıldığında, ‘başarıyla’ istihdam
edilen taşeron işçiler yetersiz bir düzeye düşen maaşlar aldıklarından, özel sektör bu
talihsiz olaydan fayda sağladı. Supercare ya da Metro, bu talihsiz dış kaynak kullanımı olgusundan büyük ölçüde faydalanan şirketlerdendir ve diğer özel yemekhane sözleşmeleri Fedics şirketi ile diğer çok sayıda özel şirkete verilmiştir (Johnson, 2011). Dış
kaynak kullanımı olgusu, işçilerin mağduriyeti ve sömürüsünü beraberinde getirmiştir
(Johnson, 2011; Luckett ve Pontarelli, 2016).
Özel sektör dış kaynak kullanımından büyük ölçüde faydalanmıştır. Bu nedenle aileler,
devlet tarafından yüksek öğretime erişimdeki bariyerleri azaltmak üzere uygulamaya
koyduğu, çeşitli sınırlılıkları olan Ulusal Öğrenci Finansman Yardımı Programı (NSFAS)
olmasına rağmen, çocuklarının eğitimini inanse etmenin başka yollarını bulmak zorunda kalmıştır. NSFAS’nin yükseköğretime erişimdeki engelleri hailetmeye dönük
çabaları olsa da, öğrencilerin mali anlamda dışlanması halen devam ediyor. NFAS yaz
ve/veya güz dönemi harçları ödenmediğinden ya da kısmen ödediğinden dışarıda bırakılan öğrenciler bulunuyor. Bu öğrencilerden biri olan Tokelo (öğrenciyi korumak adına
mahlası), 2018 akademik yılının başlangıcında kaydını sildirmek zorunda kalmış, çünkü NSFAS yaz okulu harcını ödememiş. Cape Town Üniversitesi inansal ve/veya akademik dışlanmanın prototip örneklerinden biri olmuştur, ayrıca önceki deneyimi aktaran
kişi üniversite fakültelerinden birinde çalışmaktadır.
Buna ek olarak, NSFAS’ın sınırlılık-larından biri inansmanda eşik değerinin yıllık maaş
olmasıdır. Güney Afrika’daki çoğu siyah aile için, çekirdek aile kavramı pek geçerli değildir ve yüksek işsizlik oranıyla, öyle ya da böyle, çalışan kimseler geniş aile üyelerini
mali olarak destekleme eğilimindedir. Bu nedenle NSFAS’ın parasal eşik değeri sınırlarına ulaşmaktadır.
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Afrika Ulusal Kongresi Hükümetinin Başarısızlıkları
Normal demokratik bir devlette, örneğin ilköğretimden sorumlu birimin ders yılı başlangıcında okullara ders kitaplarını geç dağıtması gibi, devletin yetersiz hizmet sağlaması oy verme ya da muhalefet partilerine iktidara gelme fırsatı sunma gibi itici bir güce
hizmet eder. Ancak Güney Afrika gibi yerleşimci sömürgeci olan bir devlette bunun olması pek muhtemel değildir. Bu gerçekleşirse, ulusalcı iktidar partisi iktidarı bırakma
düşüncesine karşı kör ve sağır hale gelir. Zimbabwe’de bunun bir örneğini yaşamıştır;
muhalefet partisi seçimleri kazandığı halde iktidardaki parti iktidarı bırakmayı reddetmiştir, çünkü yerleşimci sömürgeci bir devlette iktidar partisinin zihniyetine göre sözde
devletlerini “yönetmede” imtiyazlı bir konuma sahiptir (Mangcu, 2008). Bununla birlikte, Ulusal Afrika Kongresi (ANC) de Güney Afrika’nın yönetiminde benzer ayrıcalıklı
bir rolü olduğu düşüncesine sahip, öyle ki ANC yetkililerinin Güney Afrika’yı İsa geri
dönünceye kadar yöneteceklerini söylediği duyulmuştur. Fakat, 2016 yerel seçimleri ve
son genel seçimler, eğer genel seçimlerde alt edilebilirse, ANC’nin iktidardan barış içinde ayrılacağını gösteriyor gibi.
ANC ilk demokratik seçimi kazandığında, siyah insanların siyahların idaresindeki bir
hükümetten daha fazlasını beklediğini söyleyen politik-felsei ilkeler ilan edildi (Reddy,
2015). Siyah insanların hem temel hem de yükseköğretime erişiminin reddedildiği,
Güney Afrika’nın eğitim geçmişi düşünüldüğünde, eğitime erişim ve diğer çok sayıda
hakkın temel insan hakkı olarak görülmesi gerektiğine ilişkin varsayımlar ANC yönetimindeki hükümetin öncelikleri olacaktı.
ANC’nin üç mütteikiyle birlikte oluşturduğu, baskın şekilde siyahlar tarafından yönetilen hükümetin çok az şey yaptığı (oy kullanma hakkı yeni tanınan siyahi seçmenlerce)
biliniyor, öncelikleri devlet kasasını yağmalamak oldu, öyle ki Smuts Ngonyama açıkça
fakir olmak için sürgüne gitmediklerini söylemiştir (Reddy, 2015). Eğitim politikasına
gelindiğinde, ANC hükümetinin, siyah bireylere nasıl eğitim verileceğine ve beceri kazandırılacağına ilişkin doğru dürüst bir eğitim planı olmadan bu politikaları değiştirmek istediği görülmüştür. Analizleri temel eğitime odaklansa da Jansen (2011) bunu iyi
ifade etmiştir. Yine de Jansen’ın (2011) iddiaları göz ardı edilemez, iddiaları sorgulamaya değerdir. Çünkü, temel eğitim sistemi kaotik bir durumda olduğundan, yükseköğretime girişte temel eğitim bir önkoşul olduğundan öğrencilerin yükseköğretime erişimine
de gölge düşürmektedir.
Jonathan Jansen (2011), büyük ölçüde siyah öğrencilerin gittiği devlet okullarının yüksek başarısızlık oranlarıyla birlikte zayıf çıktılar ürettiğini belirtmektedir. Yüksek performanslı beyaz öğrencileri ve orta sınıf öğrencileri içeren ulusal başarı oranı nedeniyle devlet okullarındaki yüksek başarısızlık oranlarının üzeri örtülmektedir (Jansen,
2011:101). Burada çizilen tablo, Apartheid sonrası Güney Afrika’da ırk ve sınıfın halen,
yükseköğretime erişimi ve başarı beklentilerini belirleyen önemli faktörler olduğudur.
ANC liderliğindeki hükümetin eğitime erişim sağlamak için gösterdiği moral bozucu
çaba, Apartheid rejiminin ortaya koyduğundan farklı değil. Bantu Eğitimi, uysal ve söz
dinleyen siyah “özneler” yaratmayı amaçlamıştı. Aynısı ANC hükümeti için de geçerli.
Daha fazla oy almaya devam etmek ve kendilerini sorumlu tutmayan uysal siyah seçmenlere sahip olmayı sürdürmek için ANC marifetli bir biçimde yükseköğretime erişmelerini engellemektedir. ANC’nin, seçmen desteği için mahir bir şekilde siyah seçmenlerin
nitelikli yükseköğretime erişimini engellediğine ilişkin iddialar seçim kampanyaları sırasında kendini göstermektedir. ANC yetkililerinin kampanya zamanlarında siyah seçmenlere yönelik söylemleri, benim görüşlerimi kanıtlamaktadır. Söylemleri içerikten
yoksun ve irrasyoneldir, yarattıkları uysal seçmenler sayesinde siyahi seçmenlere karşı
aşağılayıcı/hor gören muamelelerinden sorumlu tutulmamaktadırlar. Marikana Katliamı, ANC’nin siyah seçmenlerin üzerine salmaya devam ettiği insanlık dışı muamelenin
sayısız örneklerinden biridir.
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Ne yapılmalı
Yükseköğretime erişimdeki bariyerlere ilişkin tespitler yaptıktan sonra, şimdi çözümün
ne olacağı üzerine tartışılması beklenebilir. Bu bariyerleri ortadan kaldırmaya dönük
çözüm bolluğu öne sürülmüş, ancak bazıları da reddedilmiştir, örneğin neoliberal düzende yerleşik hale getirilen Ikusasa mali yardım planı gibi. Daha endişe verici olanı,
sabık kleptokrasi yanlıları bile yükseköğrenim kurumlarına erişimdeki bariyerlere çözüm üretme arayışında ikir öne sürmüştür. Öte yandan rasyonel yurttaşlara göre, sabık
kleptokrasi yanlıları ile devlet kasasını soyanların önerdiği çözümlere güvenilemez ve
bu kimselere karşı yöneltilen kleptokratik suçlamalar çözümlerine güvenilemeyeceğini
daha da kalıcı hale getirmekte ve pekiştirmektedir. Yükseköğretimi inansa etmek için
hiçbir karşılık ödenmeksizin arazilere el koyulmasını ve bankaların ulusallaştırılmasını haykıran sabık kleptokrasi yanlıları ve mevcut kleptokratlar, geri püskürtülmeli,
zira bunlar daha ziyade popülist ve hoş lakırdılar. Ne karşılık ödemeden el koyulmasını
önerdikleri araziler üzerinde endüstriyel tarımın neden olduğu sosyo-ekolojik koşullar,
ne de siyah insanların çiftçilik konusunda beceri eksikliği dikkate alınmamaktadır.
Güney Afrika’daki güncel iktisadi ve siyasi iklim ücretsiz eğitim olanağı sunmaya yakın
dahi değildir. Dördüncü ve beşinci yönetimler yolsuzluğu sistematik hale getirmiştir, bu
nedenle topraklara karşılık ödenmeden el koyulsa ya da bankalar ulusallaştırılsa bile,
bunlardan yalnızca yönetici elitler yararlanacaktır.
Şu anda Güney Afrika için elzem olarak varsayılan şey, hırslı liderler yerine, söylemleri,
doğru işleyen kamu kuruluşları ve kamu teşebbüslerinin yeniden tesisi çabasıyla paralel siyasi-felsei ilkelerden oluşan etik liderlere sahip olmaktır. Güney Afrika’nın, sahip
olduğu sınırlı mali olanakla yurttaşlarının gelişimine daha fazla eğilmesi gerekiyor. Şu
anda iktisadi ve siyasi koşullar Güney Afrika’yı hayırsever (ilantropik) olmaktan men
ediyor. Koşullar, Güney Afrika’ya, sahip olduğu kaynaklar ne olursa olsun, ekonomik
büyüme ve ülke kalkınması için rasyonel şekilde harcama yapmasını dikte ediyor. Bu
da, Güney Afrika’nın acil kısa vadeli amaçlar için mevcut inansman sistemiyle (NSFAS)
devam edebileceğini garanti edecektir ve ülke, gelecekte yoksul öğrencilere ücretsiz eğitim sunulabilecektir.
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Itaca Eleştirel Eğitim Semineri Üyesi – İspanya

Eğitimde Neoliberalizm
1. Giriş
Son on yıl içerisinde, kamusal eğitim sistemimize karşı ciddi bir saldırıya tanıklık ediyoruz. Planları uzun zaman önce yapılan bu saldırı, kriz bahane edilerek hızlı bir şekilde, her seferinde daha fazla genele yayılarak ve derinleşerek uygulamaya konuluyor.
Burada söz konusu olan, neoliberalizm ve onun destekçileri olan bankalar, uluslararası
şirketler ve inans şirketleri tarafından eğitim hakkının gasp edilmesidir.
Neoliberalizm, sadece sermayenin her defasında daha az elde toplandığı, yoksulluğun
ve eşitsizliğin arttığı bir sistem olarak görülmemelidir, zira neoliberalizm Christian Laval’ın da belirttiği üzere: „öznelliğin yeniden modellenmesidir, bu modellemede her birey genelleştirilmiş bir rekabet evreninde yaşamaya „zorlanır“, sosyal ilişkilerini pazar
modeline uygun olarak düzenler ve hatta kendisini dönüştürülerek bir şirkete, girişimciye indirger”.2 Bu bağlamda, eğitimin korunması büyük öneme sahiptir.
Eğitim ve küreselleşme
Neoliberal küreselleşme, kapitalizmin bölge ve sektör olarak genişlemesinde kendini
gösterir, bu genişleme artık eğitim alanının sınırlarına dayanmış ve eğitimin uzun yıllar boyunca sahip olduğu anlam ve hedelerin değiştirilmesini amaçlar hale getirmiştir:
burada söz konusu olan, eğitimin “bir kamu hizmeti, her bir yurttaş için temel bir hak
olarak görülmesi, her çocuğa ve gence bütünsel bir eğitim sunulması“ ikrinden uzaklaşılarak, “eğitimin ekonominin hizmetine sunulması, evrensel bir hak olarak görülmemesi, aksine, kişisel bir yatırım olarak tanımlanması” yönünde bir planlamadır. Bu yeni
eğitim konsepti çift yönlüdür: bir yönde, yaklaşık iki trilyon avro olarak hesaplanan bir
eğitim pazarını özel şirketlerin ticari faaliyetine açmak, diğer yönde ise pazar faaliyetlerine uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, şirketlerin faydasına bir eğitim hizmeti
sunmak bulunmaktadır.
Bu yeni aşmanın bir diğer özelliği, uluslararası kuruluşların eğitim alanına her zaman
daha fazla yatırım yapmasıdır: eğitim pazarının açılması ve bu hizmetin liberalleştirilmesi DTÖ aracılığıyla destekleniyor. Dünya Bankası, eğitim merkezlerinin özelleştirilmesini ve şirket gibi yönetilmesini, okullar arasında rekabetçiliği, bazı „temel yeterliliklerin“ dayatılmasını “tavsiye ediyor“, bu şekilde eğitimin içeriğinin dünya çapında
yönlendirilmesini, ticari pozisyonların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini, eğitime
ayrılan kamu harcamalarının azaltılmasını ve bireysel inansmanın arttırılmasını (bütün yatırımlar gibi, eğitim için de para harcanmasını) ve etkinlik durumunu eğitime
yapılan harcamalara bağlı hale getiren eğitim sistemlerinin oluşturulmasını hedeliyor.
Ekonominin hizmetinde eğitim politikaları OECD tarafından da yaygınlaştırılıyor; dünyanın bütün ülkelerinden gençleri aynı testlerle değerlendirmeyi deneyen ve bu testlerin ardından her bir ülkenin „eğitim kalitesi“ hakkında bir liste hazırlayan meşhur
PISA göstergeleri bunun en temel örneğini oluşturmaktadır. Aslında, PISA raporlarının
sonuç sıralaması kalitenin ne olduğunu söylemenin yanı sıra, dolaylı olarak, ülkelerin
sıralamada daha iyi yerler kapmak için PISA tarafından değerlendirilecek olan bilgileri
dayatması yoluyla eğitimin içeriğini de yönlendirmektedir.
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Son olarak, 70’li yıllardan bu yana eşit haklar sağlamanın bir aracı olarak anlaşılan, eğitimi destekleyen eğitim bakanları tarafından oluşturulmuş bir örgütlenme olan UNESCO’nun yönlendirmelerinin artık eski gücünü kaybettiği ve örgütün eskisi gibi etkili
olmadığı söylenebilir.
Eğitim ve özelleştirme
Özelleştirme; eğitime karşı başlatılan bu kuşatmanın amaçlarından biridir. Bu amaçları
iki farklı yönden okuyabiliriz: bir tarafta kamusal bütçenin azaltılması, diğer tarafta ise
eğitim pazarının açılması bulunmaktadır.
Ülkemiz, her iki açıdan da iyi bir örnek teşkil ediyor. Eğitime ayrılan bütçe, utanç kaynağı oluşturabilecek limitlere kadar düşürülmüş bulunuyor. İspanya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında, eğitime ayrılan kamusal bütçe bakımından 28 ülke arasında 23. sırada
bulunuyor (%4,1), bu bağlamda Danimarka (%7), İsveç (%6,5), Belçika (%6,4), Finlandiya
(%6,2) ve Portekiz (%6) gibi ülkelerin çok gerisinden gelmektedir.2
Kamusal bütçenin azaltılmasına ek olarak özelleştirme artmaktadır. Burada asıl amaçlanan, yaklaşık iki trilyon olarak hesaplanan eğitim pazarının özel şirketler tarafından
bir ticaret alanına dönüştürülme çabasıdır. Bu durum, ülkemizde, kamunun parasıyla
sübvanse edilen özel eğitim merkezlerinin desteklenmesiyle, artık özel şirketlerin eline
geçmiş bulunan hizmetlerin (çocuk eğitimi, yemekhane, taşıma, temizlik, değerlendirme, yeni teknolojiler, vb.) aşamalı olarak özelleştirilmesi, kamu Üniversiteleri için gereken giderlerin artması ve her geçen gün daha fazla özel üniversitenin kurulmasıyla
kendini gösteriyor.
Özel eğitim kurumlarının kamunun parasıyla sübvanse edilmesi (eğitim sözleşmeleri)
konusunda ne belirli bir standart bulunuyor ne de kamu desteği alan bu özel kurumların, öğrenci seçimi, laik eğitim gibi yükümlülüklerini yerine getirmesi doğrultusunda
etkin önlemler alınıyor.
Bu tür kurumlar, AB ülkeleri içerisinde istisna olmanın yanı sıra, farklı yönlerden de
etki gösteriyorlar: kamu parasının özel çıkarlar için kullanılması; sadece ödeme yeterliliği olan ailelerin çocuklarının faydalanabilmesi nedeniyle öğrenci kabulünde sosyal
sınılara göre davranılması; özel eğitim kurumlarının sahip olduğu „ideoloji“ nedeniyle
ideolojik ve politik kontrol bu etkilerin başında geliyor. Kamunun parasıyla faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının çoğunluğu dini kuruluşlara ait olduğundan, bu ideoloji
ülkemizde büyük oranda dini temellere dayanıyor. 2014-15 eğitim yılında, bir buçuk
milyonun üzerinde öğrenci bu kurumlara devam etti. İspanya’da, yaklaşık 4.000 özel
eğitim kurumu bulunuyor, bunların %65’i Katolik bir ideolojiyle öğrencilerin %75’ine
eğitim veriyor, bu kurumların kamuya oluşturduğu yük ise 4 milyar avro civarında bir
paraya tekabül ediyor.3
Bu durum, eğitim için ailelerin harcaması gereken para miktarını arttırıyor, bunun bir
sonucu olarak, fırsat eşitliğinin sağlanması zorlaşıyor ve eğitim özel sermayenin faydası
için hizmet eden bir ürüne dönüştürülerek, daha fazla olanağa sahip sınıların tekeli
haline getiriliyor.
Sonuç olarak, özelleştirmenin artması; eğitim kurumları arasında eşitsizliği de arttırıyor, eğitimi ticarileştiriyor ve ekonomik ve sosyal gücü daha düşük aileler için daha kötü
bir eğitim olarak kendini gösteriyor. Buna bağlı olarak, eğitim, sosyal uyumun ve fırsat
eşitliğinin bir bileşeni olmak yerine sosyal farklılıkları konsolide eden ve geliştiren bir
bileşen haline bürünüyor.
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9. Sınıf Öğrencisi, President’s Koleji, Matara, Güney Eyaleti – Sri Lanka

Sri Lanka’nın Ücretsiz Eğitimi

C.W.W Kannangara Sri Lanka’ya ücretiz eğitimi tanıttı. Böylelikle Sri Lanka’da zengin ve
fakirler birlikte, hiçbir ücret ödemeden eğitim alabiliyorlar. Okul kitapları, okul üniformaları ve daha birçok şey ücretsiz sağlanmakta. Kırsal yerlerde yaşayan binlerce öğrenci de bu haktan yararlanabiliyor. Kannangara bununla kalmayıp kırsal alanda nitelikli
eğitim veren liseler kurdu. Bu nedenlerden dolayı Kannangara ücretsiz eğitimin babası
olarak bilinir.
Fakat zamanla eğitimde özelleşme gerçekleşti. Bu nedenle pek çok alanda değişiklikler
gerçekleşti. Eski kamusal eğitim sistemi özele dönüştürüldü. Buna bir örnekse uluslararası okullardır. Bu pek çok eşitsizliğe neden oldu. Uluslararası özel okullarda İngilizce
dışındaki branşlarla ilgilenilmiyor.
Pek çok ebeveyn çocuklarını bu özel okullara yerleştirmeye çalıştı. Fakat bu çocuklar
özel okullarda devlet okullarında alabilecekleri eğitimi alamazlar, sadece İngilizce. Devlet bize kültürel bilgiyi sağlamakta. Özelleştirmeden dolayı İngilizce bilenler toplumun
üst kesimi sayılıyor. Bu insanlar gelecekte çok fazla bir şey yapamazlar.
Neden insanlar çocuklarını özel okullara yöneltiyor? Böyle yaparak çok para harcıyorlar. Çocuklarını hiç para harcamadan devlet okullarında okutabilir ve iyi bir öğrenci
yetiştirebilirler. Ülkemizde İngilizce dışında başka şeyler de öğrenmeliyiz. Hayatta yalnızca her şeyi öğrenerek başarılı olabiliriz.
İnsanlar olarak kendimizi geliştirmemizden yanayım. Fakat özelleştirme yüzünden ortada büyük bir sosyal adaletsizlik var. Bu yüzden özelleştirme farklı kollarda geliştirilmeli.
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Dr. Benjamin Bunk
Erfurt Üniversitesi

Genel Gelişmenin Zorlu İnşası
BM’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeleri ve Evrensel bir İnsan Hakkı Olarak
Eğitim Hakkının Genişletilmesi ve de Güçlendirilmesi
Bir Yorum

Geleceğe dönük 17 küresel hedef ya da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeleri (SDG’ler), 25
Eylül 2015’te BM üyesi 193 ülke tarafından Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde
kararlaştırılan 2030 Gündemi’nin1 çekirdeğini oluşturuyor. Dolayısıyla orada geleceğe
ilişkin salt iddialı hedeler tasarlanmadı, aynı zamanda normlar belirlendi ve bir evrensellik oluşturuldu. Ancak bu, ne söz konusu normların şimdi artık tüm dünyada paylaşıldığını, yerel ölçekte mantıklı ve her yerde önemli olduğunu, ne de bu normların
içerdiği, bizim ortak ve kalıcı gelişim sürecimizin evrenselliğinin herkesçe kabul edildiğini ifade eder. Buna rağmen söz konusu olan şey, (geniş anlamıyla) bu normların artan
kurumsallaşması için yükümlük almayı kabul ederek uygulanması için tüm devletlerin
en azından biçimsel olarak üzerinde anlaştığı bir gelecek vizyonunun (asgari) mutabakatıdır. Bu noktada 17 SDG, sözcüğün gerçek anlamıyla BM’in 2030’a kadarki gündem
çerçevesi olduğu anlamına geliyor. Onlar belirli bir tarzda dünya genelindeki bir gelişim
sürecini çerçeveliyor ve yapılandırıyor. Bu gelişim süreci, bize gelecekte daha fazla adalet sağlamak umuduyla, hedelerini aynı biçimde mekânsal (“Küresel”) ve de zamansal
(“Gelecek”) boyutlara yönelterek, sürdürülebilir olmayı amaçlıyor.
Bu gazete ile (PoliTeknik) yakından bağlantılı olan “İnsan Haklarının Genişletilmesi”
girişimi bağlamında, son olarak böylesi bir inisiyatiin sözü edilen BM sürecinin bir parçası olarak kendini nasıl görebileceği – ya da göremeyeceği tartışıldı2. Farklı bir ifadeyle, eğitime ilişkin yaygın anlayışın genişletilmesini telkin eden dünyanın dört bir tarafındaki eğitim politikalarına dönük eleştirel perspektilerin, BM sistemi içerisinde ya da
dışında nasıl birleştirileceği söz konusu. Bu temelde, ben burada bir gelişim sürecinin
stratejik desteklenmesi olarak SDG’leri tanıtmak istiyorum.
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Başta SDG’ler birçok hedef aracılığıyla sürdürülebilir (Sustainable) bir kalkınma (Development) yolunu sürdürmeye devam ediyor, öyle ki bu yol 2000 yılında belirlenen Milenyum kalkınma Hedeleri (MDGs) ile Birleşmiş Milletler’in üst bir stratejisine dönüşmüş
ve bu stratejiye diğer tüm önlemler ve kurumlar tabi olmuştur3. SDG’lerin belirleyici
özelliği, ‘salt’ hedef formüle etmeleri, ancak uygulanmaları için (doğru) yolu nispeten
açık bırakmalarıdır. Bu şekilde, yolun kendisini sorgulamadan, mümkünse herkesin katıldığı kalıcı, süreklilik arz eden bir sürecin varlığı güvence altına alınmak isteniyor. Bu
“herkes” ise farklı anlaşılıyor.
Bu yılki High-Level Political Fo-rum’da (HLPF)4 “Empowering people and ensuring inclusiveness and equality” konusu çerçevesinde ayrıca SDG 4 tartışılacak5. SDG 4 “tüm
insanlar için kapsayıcı, fırsat eşitliğine dayalı ve üstün kaliteli eğitim ve de yaşam boyu
öğrenim olanaklarını güvence altına almayı” öngörüyor. Bu norm, diğer 16 SDG’ye analog olarak, yedi alt hedefte ve uygulamaya yönelik üç tedbirde somutlaştırıldı6. Forumda
hem bu normun değişik siyasi eylem düzlemlerinde ve farklı eylem alanlarında kurumsallaşmasındaki başarı durumu ele alınacak, hem de her bir devletin (gönüllülük bazında) hazırladığı raporlarda, hedelerin uygulamada erişilen ölçülebilir derecesi aktarılacak. Tekrar: SDG 4 hedeine nasıl ulaşılacağı – diğer tüm SDG hedelerinde olduğu gibi
– bu noktada salt biçimsel olarak belirleniyor. Ayrıca bu High-Level Political Forum’un
hazırlığı esnasında tüm siyasi düzlemlerde, nitekim sivil toplumla da, bununla bağlantılı eleştirel tartışmaları küresel düzlemde bir araya getirmek amacıyla, tartışmalar yürütüldü7.
MDG’lerden ayrı olarak, SDG’leriyle birlikte 2030 Gündemi’nin övülen yönü, dünyanın
tüm devletlerine aynı biçimde seslenmesi ve bu anlamda onları, kuzey yarımküredekileri de dahil, gelişmekte olan birer ülke ilan etmesi ve devletleri sürdürülebilir küresel bir
kalkınma yolunda görmesidir8. Buna karşın başlıca eleştiri noktası 2030 Gündemi’nin
aslında çelişkili hedeler içeriyor olmasıdır. Bu çelişki, sistematik açıdan her bir hedein
kendi içerisinde9, ama özellikle de hedeler arasındaki ana düşüncede var. Bu çelişkili
durum örneğin bir tarafta “kapsayıcı, eşit ve yüksek kaliteli eğitimi” uygulamak ile (SDG
4) “iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele amacıyla hemen önlem” alınması (SDG 13),
diğer tarafta “kalıcı, geniş etkili ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi” (SDG 8) hayata
geçirmek gibi paralel taleplerde açıklık kazanıyor – zira kapitalist, tüketime odaklı yaşam tarzımızın ilk iki hedei engelleyen, diğer bir ifadeyle onların arkasındaki sorunlara yol açan bir neden olduğu sorgulanmıyor. Nitekim son nokta, BM sadece hedeler belirlemekle yetinmediğinde, aksine bu hedelere nasıl ulaşılacağına ilişkin önermelerde
bulunduğu ve bu yönde tutarlı bir siyaseti kabul ettirmeye çalıştığı zaman oluşan çatışkıya işaret ediyor. Bunun ötesinde kuzey yarımkürede pek konu edilmemekle birlikte,
ama güney yarımkürede her yönden varlığını hissettiren şey, belirlenen hedelerin tek
taralı kültürel benzeşmeyi ve hatta devam eden sömürgeleştirmeyi içerdiğine yönelik
eleştiridir. Kanımca bu iki eleştiri gerçekte daha çok 2030 Gündemi’nin asıl gücünü gösteriyor: SDG’lerin hayata geçirilmesi çok farklı heterojen ya da özgül gerçeklikleri de,
ağırlığı ve uygulama biçimlerini geniş ölçüde yerel kararlara bırakarak, ortak bir süreçte bir araya getirmeye olanak sağlıyor – dünyanın kalkınmasını her daim belirleyen reel
politik güç dengeleri karşısında bu yerel kararlar için, tüm bulanıklığa, ikircikliğe ya da
bezginliğe rağmen, hiç yoktan iyi demek gerekiyor.
Bu stratejiyi anlamak için birkaç adım geriye gidilmeli. 1970’li, 80’li ve 90’lı yıllarda BM,
küresel kalkınmanın doğru yolu üzerine yürütülen ve sert geçen kalkınma politikalarına dair tartışmalarla doluydu. Biraz abartılı olarak bu tartışmaların çekirdeğini, kültürel ve sosyal eşitsizlik koşullarında birilerinin olumlu kalkınmasının diğerlerinin iyi
gelişmesini engellediğine ilişkin saptaması oluşturuyordu – ve bu günümüzde de geçerli
olmaya devam ediyor10. Ancak geçen yüzyılda sömürge olarak bağımsızlığını ilan eden
devletlerin sayısı arttıkça, nitekim bu sayede BM Genel Kurulu’nda oy çoğunluğu güney
yarımküredeki devletlere kaymıştır, BM bünyesinde genel kurulun önemi azaldı ve hatta BM bloke oldu, çünkü reel politik güç dengeleri aynı biçimde kaymadı (şu an BM’nin
kendisinin ya da Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası sözleşmelerin yoğun bir şekilde
sorgulanmasında görüldüğü gibi). BM’in 2030 Gündemi’nin yardımıyla ortak hedeler
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üzerinde anlaşma ve resmi kriterlerle ortak bir süreci kalıcılaştırma stratejisinin nedeni
budur. İkilemden bir çıkış yolu olarak düşünülüyor bu – her ne kadar bu adımla kuzey
güney çatışması kesinlikle çözülmemiş ve mevcut güç dengeleri çeşitli biçimlerde devam ediyor olsa da11.
2030 Gündemi ve de BM’e yöneltilen tüm eleştirilere rağmen, 17 SDG kapsamlı, küresel
bir istişare sürecinin bir sonucudur ve dolayısıyla da sürdürülebilir bir kalkınma için
evrensel bir gündemdir. Ulusal çıkarlara yönelen bir siyasetin dünya genelinde revaçta
olduğuna ve herşeyden önce daha üst değerler yerine kendi çıkarlarını hedeleyen kuzey
yarımkürede tikel yönelimlerin, insan hakları, kapsayıcılık ya da sürdürülebilirlik gibi
eşitlikçi değerler karşısında yeni bir meşruiyet kazanmalarına bakıldığında, bu önemli
bir başarıdır. SDG’lerin bu hedef ve değerlerini küresel düzlemde kararlaştırmak yalnızca ilk adımdır ve onların biçimlendirilmesi için verilen siyasi ve ideolojik çatışkı henüz
yeni başladı. Onların yerelde, halk arasında, ama ayrıca siyasi karar vericilerde kabul
görmesi ve de tutarlılık ve tesir gücü kazanması ve hatta başka çıkarların astı olduğu üst
yönelim çerçevelerine dönüşmeleri, bir sonraki, geleceğe dönük adımdır.
Eşit olmayan ve heterojen dünyamızda çelişkiler devam edecek. Gelişim örgütleme
denemeleri zorunlu olarak mevcut adaletsizlikleri ve güç dengelerini yeniden üretir –
özellikle de söz konusu gelişim üzerindeki etki sınırlı ve kırılgan olduğunda. BM mevcut
bir dünya topluluğunun organı ve SDG’ler de onun yürütme erki değil. BM’in kendisi ancak sınırlı bir güç kullanabilir ve işbirliğine gereksinim duyar. BM bir ütopinin ifadesi ve
umududur. Dolayısıyla SDG’nin normatif gündemi ile, ölçülebilir kriterler belirlenmesi
ve herşeyden önce bir evrensellik oluşturma girişimiyle dünyanın bugüne kadarki gelişiminin daha iyi bir yöne kaydırılacağına – ya da en azından bu şekilde daha kötü şeyler
olmasının engelleneceğine – inanılıp inanılmadığı sorusu öncelik kazanıyor. Ama bunun dışında asıl soru, herkesin katıldığı ortak bir süreci ayakta tutmak ve desteklemek
için gösterilecek çabaların esas hedei oluşturup oluşturmadığıdır. Çünkü bu düşünce
genel kabul görmüyor ve güç dengelerini ve mevcut eşitsizlikleri kendi avantajları için
kullanmaya çalışan tikel, bir diğer ifadeyle ulusal yönelimli siyaset tarafından artan
oranda sorgulanıyor.
Bu soruyu Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi de kendisine yöneltmeli. ‘Genişleme! Hangi ölçüde SDG stratejik yolunun (belki de tüm BM sisteminin) reddedilmesi
anlamında radikal bir eleştiri ya da 2030 Gündemi’nin kalkınma sürecinin bir parçası
olarak kavranabilir? Bu küresel düzlemde, bu gazetede (PoliTeknik kastediliyor, redaksiyonun notu) yayınlanan ulusal yönelimli yazılara analojik olarak, girilen eğitim politikası ‘yolu’ eleştirilmeli midir (nasıl sorusu)? Yoksa Eğitim Haklarının Genişletilmesi ikri en azından uluslararası düzlemde, ilkin eğitim hakkıyla ilgili başka bir anlayışa sahip,
çok çeşitli ve farklı sesleri bir araya getirerek, evrensellik düşüncesini güçlendirmeyi
hedelemiyor mu? Bu, ayrıca güney yarımkürede artan yerel uygunluğu ve herşeyden
önce kuzey yarımkürede tutarlılığı ısrarla isteyen bir güçlendirme midir? Öte yandan
bu açıdan bakıldığında BM’in kendisi sivil toplumsal bir organizasyon olarak reel politik
güç dengelerinin bir temsilcisi değil, daha çok ütopik bir dünya topluluğu kategorisine
dahildir. 2030 Gündemi’nin varlığı ya da bir İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
bulunması ve onun ortak payda olan ve şaşılacak bir şekilde herkesçe bilinen bir çerçeve yapılandıracak kadar canlı olabilmesi, en başta BM’in bir kazanımıdır. Nitekim Eğitim
Haklarının Genişletilmesi Projesi’ni bir platform olarak mümkün kılan ve – bu gazetede
konuyla ilgili yayınlanan çok çeşitli makalelerinde gösterdiği gibi – birçok partner ile
küresel ölçekte görüşülmesini sağlayan da en başta bu olgudur. Eğitim hakkının genişletilmesi ancak paylaştığımız, dayanak aldığımız ve onun aracılığıyla kendi aramızda
(eleştirel tarzda) anlaşabildiğimiz ve dolayısıyla da – umarız – bir evrensellik yaratabileceğimiz bir nesnenin olduğu yerde mümkündür. Dolayısıyla böylesi bir girişim daima eğitim hakkının güçlendirilmesi ve böylelikle de 2030 Gündemi’nin ve SDG 4’ün bir
parçasıdır. Bu yine de onun, Eğitim Haklarının Genişletilmesi Projesi’nin tek çerçeve ve
odak noktası olduğu anlamına gelmez, aksine, kendiliğinden ve kendine özgü iç dinamiğiyle, bağımsız bir süreç olarak görülmesi gerektiğini ifade eder. SDG’ler bu özgürlüğe
olanak tanıyor – BM de farklılıklar noktasındaki bu bağımsızlığın bilincinde.
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İyi bir genel izlenim edinmek için, Marten, Jens/Obenland, Wolfgang: Die Agenda 2030. Globale Zukunftsziele für nachhaltige
Entwicklung. Bonn/Osnabrück, 2017
[https://neu.globalpolicy.org/sites/default/iles/Agenda_2030_online.pdf; 13.04.2019].

1

2

Bu tartışmanın arka planında, proje temsilcilerinin BM temsilcileriyle yakında New York’ta gerçekleştirecekleri görüşme yatıyor.

SDG’lerin devasa büyüklükteki BM’in faaliyetlerine ve onun ayrışmış kurumlarını (dar anlamıyla) içeriden yönetmeye yöneldiklerine ilişkin görünüm burada ele alınmıyor.

3

Bkz.: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019;
13.04.2019.

4

2000 yılından çok önce branşa özgü hedeleri kararlaştırmak üzere tekrarlanarak gerçekleştirilen ve aslında High-Level Summits
ve Conferences geleneğine işaret eden bir uygulama. Millennium Development Goals ile bunlar birleştirilmiştir.
5

Buna rağmen her SDG içerisinde uygulamanın gerektirdiği önlemler var, örneğin: 4.c 2030’a kadar ayrıca uluslararası işbirliğine
dayanarak öğretmen eğitimi alanında gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle de en az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük
ada devletlerde nitelikli öğretmen arzını olabildiğince arttırmak.

6

BM’in ne yazık ki tüm insanların (bilhassa kendi ülkelerindeki azınlıklara müdahele eden hükümetlerin bulunduğu yerlerdeki
insanların) temsil edildiği bir devletler topluluğu olmadığı sorunsalını burada ele alamıyorum. BM’in kuruluş aşamasında, kendisinin de bu durumun farkında olduğuna işaret etmekle yetinelim (bkz: Birleşmiş Milletler Antlaşması). Buna göre sivil toplumsal
danışma ve katılım için farklı mekanizmalar bulunuyor – ancak Dünya Sosyal Forumu fenomeni bu mekanizmaların yetersizliğine
işaret ediyor. BM aynı zamanda, örneğin bir ‚Responsiblity to Protect’ ile ulusal devletlerin bağımsızlığı ilkesini bertaraf etmek
için uluslararası bağlayıcılığa sahip kurallar belirlemeye çalışıyor (örneğin devletler kendi halklarına karşı yoğun müdahalelerde
bulunduğuda).
7

8
„Güney yarımküre“ kavramı ile küresel sistemde mağdur edilen toplumsal, siyasal ve ekonomik bir pozisyon anlaşılmaktadır.
„Gelişmekte olan ülke“ gibi kavramlarla, „gelişim“ hiyerarşize etmeye dayalı ve sözü edilen ülkelerin izlemesi gereken bir tasarım
olarak ifadesini bulurken, „güney yarımküre“ ve „kuzey yarımküre“ kavram çifti ile küresel bağlamda siyasal, ekonomik ve kültürel
pozisyonların adlandırılmasına çalışılmaktadır. Aşılması gereken bir ayrım. Güney ve Kuzey kısmen coğrai anlamda kulllanılmakta.

Örneğin SDG 4.7’nin „2030’a kadar öğrenen herkesin sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla gerekli bilgi ve vasılandırmayı edinmelerini sağlaması ve buna ayrıca sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları,
cinsiyet eşitliği, barış ve şiddet kullanmama kültürü, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğe değer verilmesi ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısı yoluyla ulaşılması“ isteniyor. Bu hedeler arasında her ne kadar bir bağlantı olsa da, öğrenim kuramı
perspektiinden ve de Alman eğitim sistemi açısından farklı düzlemlerde yerleştirilmiştir.
9

Sözde toplamda olumlu ekonomik kalkınmaya yapılan atıf dahi artan eşitsizliği ve devam eden dışlamayı gizleyemez. Sonuçları
neden olanları değil, aksine en başta ‘diğerlerini’ etkileyen iklim değişikliği bunu en az aynı dramatik biçimde gözler önüne seriyor.
Aynı biçimde inansal nedenlere dayalı uygum sağlama olanakları – ve dolayısıyla da birilerinin insafına kalma duygusu – eşitsiz
dağılmış durumda.

10

11
Derinleştirmek için ayrıca: Lessenich, Stefan (2016): Neben uns die Sintlut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. München: Hanser Berlin.

Sayfa 195

Camila Antero de Santana
İnsan Hakları Programı Yüksek Lisans Öğrencisi – Paraiba Eyalet Üniversitesi / Brezilya

İnsan Hakları Eğitimi
İnsanlara Dayanışmayı Öğretir

2018’in güz döneminde, Brezilya’da Ulusal İnsan Hakları Bakanlığı’na göre 200’ün üzerinde dini hoşgörüsüzlük olayı yaşandı. Bu, insan hakları ihlali ihbarına yönelik resmi
telefon hattına yapılan aramaların sayısıydı.
Çoğu bildirim, Candomblé ve Umbanda gibi Afro-Brezilya dinlerine karşı gösterilen
dini hoşgörüsüzlüğe ilişkindi, ancak Hristiyanlık dinine ve diğer başka dinlere karşı da
hoşgörüsüzlük bildirimleri bulunuyor. Muhtemelen yaşanan hoşgörüsüzlük vakası sayısı bunun çok daha üzerinde, çünkü bu vakaların raporlanmasında yüksek düzeyde alt
bildirimler yer alıyor.
Brezilya küresel düzeyde, muazzam kültürel çeşitliliğe sahip, kendine özgü, farklı kökenlerden gelen insanların yaşadığı, farklı gelenek ve dinlerin yaşandığı bir ülke olarak
biliniyor. Böyle olsa bile, kültürler arası sosyalleşme, ihbarların söylediği gibi, her zaman barışçıl ve ahenkli olmuyor. Bu dini hoşgörüsüzlük vakaları iziksel saldırı, ibadethanelere hasar verme, sözlü saldırı, kutsal igürleri tahrip etme, cinayet ve kundaklama
saldırılarını içeriyor.
Buna ek olarak, bazı kamu politikaları kendi dinini yayma girişiminden fayda gördüğünden ve kültürel azınlıkların haklarını inkâr ettiğinden Brezilya devletinin laikliği
tehlikeye atılıyor. Brezilya 120 yıldır laik bir devlet ve federal anayasa ülkedeki mevcut
farklı ibadethaneleri, dinleri ve inançları koruma altına alıyor. Brezilya devletinin laikliği, tüm Brezilya yurttaşları için bir hak ve ödev olmalı.
Brezilya devletinin laiklik ilkesi, dinlerin ülkede hegemonik bir kültür tesis etmek üzere
devletle ihtilaf yaşamasına müsaade etmemeli, bunun yerine, farklı kültürlerin insanlar
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arasında barışçıl bir sosyalizasyonu teşvik etmek için sağduyu oluşturmak üzere onun
ulusal siyasi yaşamın bir parçası olması gerekir. Devletin topluma kültürler arası saygıyı
öğretmesi bir görevdir.
İnsan hakları eğitimi büyük öneme sahiptir ve bu şekilde, kamu politikalarının oluşturulmasında kesinlikle bir zorunluluktur. İnsan hakları eğitimi, farklılıklara ve kültürel
kimliklere saygı duymayı öğretme becerisine sahip bir araç işlevi görebilir.
Brezilya örneğinde, ırkçılıkla derinden lekelenmiş bir geçmişe sahibiz. Tarihsel ırkçılık
dini hoşgörüsüzlük verilerine yansıyor, çünkü raporlanan vakaların çoğu Afro-Brezilya
dinlerine karşı gösterilen hoşgörüsüzlüklerden oluşuyor. Bu türden hoşgörüsüzlüğün,
kaçırılan Afrikalı insanların ve Amerika yerlilerinin kültürlerini yok etmeye çalışan
dini sömürgeciliğin bir ürünü olduğunu gözlemliyoruz. Bu amacı güden sömürgecilik,
bu kültürlerin “şeytani” olduğunu ve insanlık için tek kurtuluş yolunun kendi inançları
olduğunu söyleyen kara bir propaganda üretti. Bu türden bir söylem Brezilya’da halen
popüler, fakat çatışma ve hoşgörüsüzlüğe teşvik eden, demokrasi ve toplumsal barışı
tehdit eden bir nefret söylemi bu.
Candomblé tapınağı Ilê Obá Ogunté’-den Kutsal Ağaç (Iroco) kundaklama saldırısıyla
yakıldı. Recife, Pernambuco, Brezilya, 2018.
Brezilya’nın bugünkü siyasi durumunda dini hoşgörüsüzlük sorunu gündemde yer alan
bir konu. Siyasi temsilde, kurumlar (federal hükümetler ve ulusal hükümet, kongre ve
diğerleri) ırkçılıkla ve kültürel hoşgörüsüzlükle mücadele etmeye odaklı insan hakları eğitimini kaldırmak için önerilerde bulunuyorlar. Ulusun laikliğini ve sayısız insan
hakkını riske atan, (kültürel) “çoğunluğun” “azınlıklara” karşı yürüyüşünü ilerletmek
isteyen bir proje söz konusu. Brezilyalıların zaalarından faydalanan bu anti-demokratik proje çeşitli kültürlere karşı nefret propagandasında ısrar ediyor.
Bu sırada, farklı kültürlerden olan, geleneksel toplulukların parçası olan, genç, işçi ya
da toplumsal hareketlerde yer alan bizler; bizler egemen sınılara bu geriletici fırsatları
vermek istemiyoruz, çünkü bizim bir belleğimiz var ve bugün sahip olabildiğimiz haklar için bizden önce mücadele edenleri tanıyoruz.
Biz, daha ziyade destekleyici çok kültürlü bir ulus inşa etme projesini izliyoruz. Okullarda, sokaklarda, kırda, ormanda, kentte, topluluklarda, fabrikalarda, cezaevlerinde,
ibadethanelerde, köylerde, üniversitelerde insanların kültürel haklarının bütünlüğünü
desteklemeye çalışıyoruz. Brezilya’daki kültürel hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele etmek
için yurttaşlar arasında gerçek bir diyalog ortamı ve ilkeler dizisi geliştirmeliyiz.
İnsan hakları eğitiminin, dinler, insanlar ve kültürler arası saygıyı öğreterek bu ulusal dayanışma projesine katkıda bulunma potansiyeli taşıyan önemli bir araç olduğuna
inanıyoruz. Dolayısıyla, insan hakları eğitiminin öncelikle kültürel çeşitliliği, insanlar
arası dayanışmayı, farklı kültürel kimliklere saygı duymayı ve insanlar arasında sağlıklı
sosyalizasyonu öğretmek olduğunu aklımızda tutuyoruz.
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