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DEMOKRASĠ ĠÇĠN GELECEĞE UMUTLA BAKMAK… 
 

Eğitim ekseninde 22 yıldır aralıksız çalıĢan, tüm etkinliklerini proje bazında yürüten 

Vakfımızın, faaliyetlerine AB düzeyinde bir yenisini eklemesi için yaptığı baĢvuruda 600 

proje içinden kabul edilen 30 projenin birinin de YEKÜV‟e ait olması mutluluk vericiydi.   

ÇalıĢmalarımızı sürdürürken:  

Ġl Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Dr. Muammer Yıldız‟ın desteği… 

Ortağımız ġiĢli Belediyesi‟nin olumlu yaklaĢımı… 

Dünyanın en önemli üniversiteleri arasında yer alan ortağımız Ġstanbul Üniversitesi‟nin 

seçkin akademisyenlerin değerli görüĢleri… 

YEKÜV mütevellilerinden proje de sorumluluk üstlenen arkadaĢlarımızın özverili 

çabaları… 

Proje koordinatörümüzün engin deneyimi… 

Tiyatro sanatçımız Nedim Saban ve Asuman Çakır‟ın yaratıcı dramayla çocukların hayal 

gücünü harekete geçirerek “Ġnsan Hakları ve Demokrasi” kavramlarını nasıl 

içselleĢtirdikleri,çocuklar da kısa sürede yarattıkları kalıcı geliĢim…  

Projede seçilen okulların müdürleri ve öğretmenlerinin çabalarımıza içten ortak 

olmaları…  

Veli – öğretmen – öğrenci üçgeninde iĢbirliğinin önemini ve önceliğini yaĢamak… 

Yeni yapılanmalara yer verildiğinde, çok ihtiyacımız olan “Demokrasi ve Ġnsan Hakları” 

konusunda kazanımlarımızın güzelliğini düĢünmek…  

Geleceğe umutla bakmak… 

Dileriz ki, Milli Eğitim Bakanlığı‟nın sahibi olduğu projenin çıktıları, eğitimin her 

kademesinde yetkili ve görevlilerce yaĢama geçirilir,  proje SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK 

kazanır ve Türkiye zaman kaybetmeden mutlu sonu yaĢar.   

Proje sonuçlarına iliĢkin önemli verileri kapsayan bu raporun eğitim camiasına 

kazandırılmasında emeği olan herkese kurumum adına teĢekkürlerimi tekrarlarım. 

Saygılarımla. 

 

Av. Gülbin Sözen 
Vakıf BaĢkanı 
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Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi programı kapsamında Avrupa Birliği 

ve TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ortaklaĢa finanse edilen “Demokrasi ve 

Haklarım Ġçin Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım” baĢlıklı bu proje 

Ġstanbul‟da Adalar, Avcılar, ġiĢli, Kadıköy ve Beyoğlu Ġlçelerinin her birinden seçilen 

toplam beĢ Ġlköğretim okulunda yürütülmüĢtür. Okulların seçiminde sosyo-ekonomik 

ve sosyo-kültürel farklılıkların yansıtılması esas alınmıĢtır. Proje kapsamında 11-14 

yaĢ grubunda iki yüz öğrenci, iki yüz veli ve yüz öğretmenle demokratik değerler ve 

insan hakları bağlamında çocuk haklarına dair algı, bilgi ve farkındalık konularında 

ölçme, değerlendirme ve eğitim faaliyetleri yürütülmüĢtür. Faaliyetlerin amacı, farklı 

fikirlere ve bakıĢ açılarına saygılı, demokrasi ve insan hakları değerlerini 

içselleĢtirmiĢ vatandaĢların katılım becerilerini kazandırılmasıdır. 

Anne-babalara ve öğretmenlere uygulanan ölçümlerde demokratik aile ve 

demokratik okul olguları bağlamında çocukların „yetiĢtirme‟ ve „kendi geleceğini 

belirleme‟ haklarının, anne babalar ve öğretmenler tarafından ne ölçüde 

desteklendiği ve ayrıca bu durumun modernleĢme düzeyi, sosyo ekonomik statü, yaĢ 

cinsiyet ve eğitim değiĢkenleri tarafından etkilenip etkilenmeyeceği araĢtırılmıĢtır. 

Okulda ve ailede demokratik çevrenin oluĢması konusunda gerek anne-babalar ve 

gerekse öğretmenlerden yüksek düzeyde bir destek bildirimi gözlenmiĢtir. Ancak bu 

destek genelden özele, soyuttan somuta ve normatif olandan olgusal olana doğru 

gidildiğinde; algı ve bilgi eksikliği, daha düĢük destek düzeyi ve uygulamaya 

yansıtmama/yansıtılamama gözlenmiĢtir. Anne babalarda eğitim ve sosyo-ekonomik 

statü, öğretmenlerde ise yaĢ değiĢkeni tarafından etkilenmektedir. 

AraĢtırma sonucu gözlemlenen olgulardan biri okul, aile ve öğrenci üçgeninde 

geleneksel iliĢkilerde görülen değiĢimdir. Çocuklar üzerinde ebeveynlerin otoritesinin 

öğretmenlerin otoritesinden daha meĢru ve daha güçlü olduğu saptanmıĢtır.  Milli 

Eğitimde „eti senin kemiği benim‟ anlayıĢının birey/öğrenci odaklı ve disiplin yerine 

hak temelli anlayıĢa doğru evrildiği gözlenmiĢtir. Gerek yasal düzenlemeler ve 

gerekse ailelerin talepleri ve çocukların da bu konuda duyarlı davranmasıyla 

öğretmen öğrenci arasında otorite iliĢkisinin değiĢme eğilimde olduğu gözleniyor. 

Anne babalar bu değiĢimi çocuklarının özerkliği ve kiĢiliklerine saygının gereği olarak 

algılıyor. Buna karĢın öğretmenler bu durumun bir otorite ve disiplin zafiyeti yaratığını 

düĢünerek çekinceyle yaklaĢıyorlar.  

Benzer bir değiĢim ebeveyn ve çocuk arasındaki iliĢkilerde de gözlemleniyor. 

Geleneksel pederĢahilik yerini çocuklarının gözünde meĢruiyet zemini güçlü bir 

otoriteye sahip ebeveynlerin çocukları için çizdikleri “baĢarıya” odaklı gelecek planına 

çocukların “ikna” edilmesinde kendini gösteren yeni-pederĢahi (neo-patriarchial) 
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olarak nitelenebilecek bir aile yapısının özellikle eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi 

yüksek ailelerde daha belirginleĢen bir aile yapısının iĢaretleri alınmaktadır.     

Aile ve okulun çocukların haklarına gerekli duyarlılığı gösteren demokratik 

kültür çevreleri haline gelmesi her ne kadar arzu edilir bir geliĢme olarak görülebilir 

ise de,  anne babaların bu tutumlarının çocuğun özerk birey kimliğinin geliĢimini 

engelleme potansiyelini dikkate almak gerekir. Aynı Ģekilde öğretmenler ve öğrenciler 

arasında karĢılıklı hak yetki ve sorumlulukların yeniden açık ve net bir Ģekilde 

tanımlandığı yeni bir otorite iliĢkisinin kurulmasına gereksinim duyulduğu 

gözlenmiĢtir.   

Gerek anne babalar ve gerekse öğretmenlerin demokrasi ve insan hakları 

kavram, ilke ve kurumlarına dair haber kaynaklarının baĢında televizyon geliyor. Bu 

da demokrasi ve insan hakları konusunda bilgiden çok malumat sahibi olunması 

olgusunu kısmen açıklamaktadır. Buna rağmen her iki grup da okullarda demokrasi 

ve insan hakları eğitimini gerekli görüp,  yüksek oranda desteklemelerine karĢın, bu 

tür aktivitelere katılma konusunda pek istekli olmadıkları gözlendi.  

Öğrencilerin demokrasi ve insan hakları kavram ve ilkelerine dair algılarının da 

malumat düzeyinde ve toplumsal bağlamdan kopuk olduğu gözlendi.  Demokrasiden 

ne anladıkları sorusuna “eĢitlik”, “adalet”, “düzen”, “hukuk”, “saygı”, “özgürlük”, 

“cumhuriyet”, “insanların kendilerini daha rahat hissetmesi”, “haklarımızın korunması” 

gibi ifadelerle karĢılık verdiler. Demokrasiyle en çok iliĢkilendirilen “eĢitlik”, 

ayrımcılığın karĢıtı olarak nitelendi. Örnek olarak da “zencilere karĢı yapılan 

ayrımcılık”  yanıtının sıklıkla tekrarlandığı gözlendi. Dolayısıyla kendi hayatlarıyla, 

çevreleriyle somut durumlar içinde ele almak ve kavramak yerine, bu kavramları veya 

bu kavramlarla iliĢkili sorunsalları kendi hayatları dıĢında, adeta „baĢkaları‟ için geçerli 

durumlar olarak ifade ediyorlardı.  

Ancak drama ve rol üstlenme oyunları sonrasında yapılan ikinci odak grubu 

görüĢmelerinde bu durumun belirgin biçimde değiĢmeye baĢladığı gözlemlenmiĢtir. 

Öğrencilerin, kavramlara iliĢkin bilgi düzeylerinde artıĢ gözlemlenmekle birlikte, 

eĢitlik, adalet, ayırımcılık, diğerini/ötekini farketme, empati, düĢünceleri açıkça ifade 

edebilme, saygı, ben, kendini olduğu gibi kabul etme kavramlarını aile, okul ve 

çevrelerini ile iliĢkilendirerek anlatma ve tartıĢma istekleri belirgin biçimde ortaya çıktı. 

Kavramların yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunları ile öğretilmesinin, anlama, 

içselleĢtirme, algıdan tutuma dönüĢtürme konusunda etkili oldukları katılan tüm 

öğrenciler tarafından ifade edildi. 
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“Demokrasi ve Haklarım Ġçin Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım”   

baĢlıklı ve “Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi” programı kapsamında 

Avrupa Birliği ve TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ortaklaĢa finanse edilen Proje, 

Ġstanbul‟da Adalar, Avcılar, ġiĢli, Kadıköy ve Beyoğlu Ġlçelerinde olmak üzere toplam 

beĢ Ġlköğretim okulunda yürütülmüĢtür. Yürütücülüğünü 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür 

Vakfı‟nın (YEKÜV) yaptığı projenin ortakları Ġstanbul ġiĢli Belediye BaĢkanlığı ile 

Ġstanbul Üniversitesidir. Ġstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi–KÜSYAM” ile Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi 

ile somut iĢbirliği yapılmıĢtır.  Proje, 15 Ağustos 2013 tarihinde baĢlatılmıĢ ve 15 Eylül 

2014 tarihinde bitirilmesi hedeflenmiĢtir. BaĢka deyiĢle proje toplam 13 ay sürmüĢtür.  

Projenin konusu iyi iĢleyen demokratik toplum idealine eriĢebilmenin bir yolu 

olarak, demokratik değerlerin ve insan hakları becerilerinin vatandaĢlar tarafından 

içselleĢtirilerek farkındalık seviyesinin güçlendirilmesi ve demokratik aile ve 

demokratik okul ortamlarında geliĢmesi ve sürdürülebilirliğidir.  

Demokrasi kültürünün yerleĢmesi ve sürdürülebilirliği buna bağlı olarak eğitim 

çabalarının çok yönlü sürekliliğini gerektirir. Çünkü hemen her ülkede tecrübeler 

göstermektedir ki, tüm çabalara karĢın demokratik değerler sık sık ihlal 

edilebilmektedir. Bu durum iyi iĢleyen demokrasinin bir süreç olmasıyla ilgilidir. Böyle 

olunca demokrasi eğitiminin ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yöntem ve 

araçlarla etkinliğinin arttırılması gerekmektedir.  Bir toplumsal örgütlenme biçimi 

olarak demokrasi, vatandaĢ bireylerin temel hak ve özgürlükler ve demokratik 

değerler doğrultusunda toplumsallaĢmasını gerekli kılar. Dolayısıyla demokratik 

sistemin sürdürülebilirliği, temel hak ve özgürlükler, eĢitlik, hoĢgörü, hakikat talebi, 

toplumsal sorumluğun bilincinde olmak, ötekine saygı ve diğerkâmlık gibi demokratik 

kültürün temel değerlerini içselleĢtirmekle mümkün olabilir. 

Demokratik tutum ve davranıĢların benimsenmesi anlamındaki böylesi bir 

içselleĢtirmenin ortaya çıkarabileceği demokratik beceri, demokratik değerler ve 

iĢleyiĢin etkin bir Ģekilde öğretilmesi bağlamında yaĢam boyu eğitim, okul sistemi, 

toplumun kanaat önderleri ve ebeveynleri de içeren kapsamlı bir süreç olarak 

anlaĢılmalıdır. Bir baĢka deyiĢle demokratik beceri kavramı, hem baskıcı ve ayırımcı 

olmamayı öğretebileceği hem de demokratik katılımın gerektirdiği değerleri ve 

özgüveni kazandırabileceği için demokrasi açısından kritik öneme sahip bir rol 

oynayabilecek biçimsel eğitimin yanı sıra, baĢta aile olmak üzere tüm toplumsallaĢma 

biçimlerinde demokratik kültürün yaĢatılması ve desteklenmesi gereğine vurgu yapar. 

Demokrasi eğitimi özünde etnik, dinsel, cinsiyet ırk ve sosyo-ekonomik 

farklılıkların bireyin geliĢimindeki etkilerini sınırlayarak, her bir bireyi toplumun eĢit, 

özgür ve onurlu bir üyesi olarak kabul eden kapsayıcı toplumu hedefler. Bu bağlamda 

 

          2. PROJENĠN KONUSU BAĞLAMI VE AMAÇLARI 
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demokrasi eğitimi, genç kuĢakların farklı kültürleri ve yaĢam biçimlerini tanımalarına 

ve benzerliklerimizi olduğu kadar farklılıklarımızı da kültürel zenginlik olarak 

görmelerini öğretmeyi amaçlar. Kısaca, demokrasi eğitimi ve demokrasi için eğitim, 

farklı fikirlere ve bakıĢ açılarına saygılı demokrasi ve insan hakları değerlerini 

içselleĢtirmiĢ vatandaĢlar olarak katılım becerilerini kazandırma süreci olarak 

anlaĢılabilir. 

Demokrasi günümüz toplumlarını açıklayan en önemli kavramların baĢında 

gelmektedir. Buna karĢılık pek azı demokrasi kavramı kadar yanlıĢ anlaĢılmaya 

müsaittir. En genel tanımıyla demokratik devlet, iktidarın meĢruiyetinin yönetilenlerin 

rızasına dayandığı siyasal sistem olarak tanımlanır. VatandaĢların rızasını, meĢruiyet 

kaynağı siyasi iradeye dönüĢtüren ise seçimdir. Dolayısıyla seçimler demokrasilerin 

en temel Ģekil Ģartını oluĢturur. Öte yandan doğru seçimi yapabilmenin ön Ģartı: temel 

hak ve özgürlüklerinin yanı sıra demokratik toplumun bir üyesi olarak toplumsal 

sorumluluklarının da bilincinde olan ve toplumsal konularda malumat sahibi olmaktır. 

Demokratik toplumun bireyi, bu malumat temelinde karar alma süreçlerine katılan 

aktif vatandaĢtır.   

Proje çerçevesinde demokrasi ve insan haklarına dair temel kavramlar, temel 

değerler ve ilkelerden hareket edilmiĢtir. Bu kavram değer ve ilkelere kısaca 

değinmek iĢlevsel olacaktır kanaatindeyiz.  

a.Demokrasi ve İnsan Hakları: Kavramlar Değerler ve İlkeler 

i. Demokrasinin temel kavramları: 

1. Birey en temel değerdir: Bu kavramın birey toplum dengesini gözeten iki 
esastan oluĢur. Ġlki, eĢitlik ilkesi doğrultusunda her bireyi toplumun onurlu bir 
üyesi olarak tanınıp kabul edilmesidir. Buna karĢın toplumsal düzen ve 
toplumsal ortak çıkarın bireysel çıkarları öncelediği kabul edilir.   

2. Herkes eşittir: Burada sözü edilen eĢitlik, koĢulların eĢitliği değil, fırsat eĢitliği 
ve hukuk önünde eĢitliktir. 

3. Azınlık haklarına saygılı çoğunluk idaresi: Demokrasi, siyasi kararlar söz 
konusu olduğunda tek bir kiĢi veya guruba nazaran çoğunluğun daha doğru 
hükme varacağını varsayar. Bundan demokratik karar alma süreçlerinin her 
zaman en ideal karara varılacağını garanti ettiği anlaĢılmamalıdır. Ancak en 
azından çoğunluğu tatmin eden bir karara ulaĢılır. BaĢka bir deyiĢle 
demokrasi, deneme yanılma yöntemine göre iĢler. 

4. Uzlaşı gereği: Demokrasiler, bireysel çıkarların çatıĢabileceği ön-
varsayımından hareketle, çoğunluğun çıkarına olan karara ulaĢmak için 
çatıĢan çıkarların uzlaĢtırılması gerektirir. UzlaĢı önemlidir çünkü herkesin 
değerli olduğu kabul edildiğinden her fikir ve çıkarın da eĢit değerde olmalıdır.  
Dolayısıyla bir karara varmak için uzlaĢı gereklidir. Yanı sıra toplumsal 
meseleler genelde birden çok açıdan görülebilen karmaĢık sorunlardır bu da 
çözüme ancak uzlaĢı yoluyla varılabileceği demektir.   

5. Bireysel Özgürlük: Bireysel özgürlüklerin sınırı mümkün olduğu kadar geniĢ 
tutulmalıdır. Bireysel özgürlükler ile toplumsal düzen arasında doğru dengenin 
bulunması demokrasinin en önemli sorunsalıdır. Demokrasinin en değerli 
özgürlüğü ise ifade özgürlüğüdür. 
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Türkiye‟nin de tam üyelik sürecinde olduğu Avrupa Birliği‟nde gerek kuramsal 
gerekse de uygulamada demokrasi kavramı sadece belirli bir hükümet biçimine vurgu 
yapmanın ötesinde, belirli bir toplum tipine de gönderme yapar. Bir toplumsal 
örgütlenme biçimi olarak demokrasi, vatandaĢ bireylerin temel hak ve özgürlükler ve 
demokratik değerler doğrultusunda toplumsallaĢmasını gerekli kılar. Dolayısıyla 
demokratik sistemin sürdürülebilirliği, temel hak ve özgürlükler, eĢitlik, hoĢgörü, 
hakikat sevgisi, toplumsal sorumluğun bilincinde olmak, ötekine saygı ve diğerkamlık 
gibi demokratik kültürün temel değerlerini içselleĢtirmekle mümkün olabilir.  

ii. İnsan hakları temel kavramları: 

1. İnsan hakları evrenseldir: Yani din, dil, ulus, cinsiyet ırk, renk, etnik ve sosyal 
toplumsal statü ayrımı gözetmeksizin herkese eĢit uygulanır. 

2. İnsan Hakları doğuştandır: Her birey doğuĢtan gelen temel hak ve 
özgürlüklere sahiptir.  

3. İnsan hakları vazgeçilemez ve devredilmezdir. Bu kavram insan haklarının 
çiğnenemeyeceği anlamına gelmez. Buna karĢın çiğnenebilir olması haklarının 
bireyden çekip alınması anlamına da gelmez. 

4. İnsan hakları bölünemezdir: Ġnsan haklarının tümü eĢit statüdedir. BaĢka 
deyiĢle insan hakları eĢit değerde olup, bir hak diğer haklardan kavramsal ve 
uygulama düzeyinde ayrılamaz.   

5. İnsan hakları birbiriyle ilişkilidir: Ġnsan haklarından herhangi biri diğerlerinden 
ayrıĢtırılmıĢ olarak var olamaz ve iĢlev göremez. Yani bu temel insan 
haklarından birinin geçerliliği diğer hakların da geçerli ve uygulamada 
olmasıyla mümkündür. 

iii. Demokrasinin temel değerleri  

1. Yaşam: Herkes, baĢkaları tarafından zarar görme ve öldürülme korkusu 
olmadan yaĢama hakkına sahiptir. Devlet kiĢilerin yaĢam hakkını güvence 
altına almakla yükümlüdür. (Anayasa m. 17) 

2. Özgürlük: Herkes düĢünme, düĢündüğünü ifade etme ve bu doğrultuda eylem 
ve davranıĢ özgürlüğüne sahiptir (AY m.25-26).  

3. Bireysel mutluluğun peşinden gitmek:  Demokratik toplumda kiĢiler, 
baĢkalarının haklarını ihlal etmemek koĢuluyla maddî ve manevî varlığını 
koruma ve geliĢtirme hakkına sahiptir (AY m.17).  

4. Ortak/Milli çıkar: Toplumun ortak çıkarı için birlikte çalıĢıp çaba göstermek; aile 
ve okulda ortak çıkarın gerçekleĢmesi için baĢkalarına yardım etmek (AY m.2).  

5. Adalet: Hakkaniyetli olmak kiĢilerin birbirlerinden ve herkesin devletten 
beklediği Ģeydir. YanlıĢları düzeltirken veya bir karar alırken adaletli 
olunmasını bekleriz. Herkes hakkaniyet çerçevesinde davranılmayı bekler (AY 
m.2). 

6. Eşitlik: Bireyler arasında eĢitlik demokrasinin en temel değerlerinden biridir. 
Anayasamız her Türk vatandaĢının hukuk önünde, siyasette ve ekonomik 
konularda eĢit ve hakkaniyet çerçevesinde davranılma hakkına sahip 
olduğunu kabul eder.(AY m.10)  

7. Farklılık: Çoğulcu demokrasi toplumsal farklılıkları zenginlik olarak görüp her 
birine hukuk önünde eĢit saygınlık tanır. (AYm.5) 

8. Hakikat: Demokratik toplumda devletin vatandaĢına ve vatandaĢın da 
devletine karĢı samimi ve dürüst olması beklenir. VatandaĢların birbirlerine ve 
devlete karĢı dürüstlüğü kadar siyasi liderlerin de birbirlerine ve vatandaĢa 
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karĢı dürüstlüğü önemlidir. Hakikatin söylenmediği, gizlendiği yerde güven 
yeĢermez ve toplumsal birlik duygusu zedelenir (AY BaĢlangıç ).  

9. Milli Egemenlik: Bu en temel anlamıyla çoğunluk idaresidir. Milletvekili 
seçimlerinden, sınıf baĢkanının seçimine kadar en çok oyu alan kazanmıĢ 
olur. Daha da önemlisi, iktidara meĢruiyet kazandıran, yani iktidara gücünü 
veren halkın/vatandaĢın oylarıdır. (AY m.6) 

 Modern dünya da en yaygın demokratik hükümet biçimi anayasal 
demokrasilerdir. Anayasalar demokratik iktidara meĢruiyet sağlayan, hükümet etme 
gücünü bahĢeden ama aynı zamanda bu gücü sınırlayan yazılı metinlerdir. 
Dolayısıyla anayasal demokrasiler bireyin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına 
alırken, seçmenlerin siyasal iktidardan hesap sorabilmesine de olanak tanıyarak 
siyasal iktidarı seçmenlerin talep ve beklentilerine karĢı duyarlı olmasını sağlar. 
Dolayısıyla demokratik sistemin güvence altına alınıp sürdürülmesi açısından bazı 
temel ilkelerin Anayasal Ġlkeler olması gerekir.  

iv. Anayasal İlkeler 

1. Hukukun Üstünlüğü: Yönetenler ve yönetilenlerin hukuka tabii ve hukuk 
karĢısında eĢit olması 

2. Güçler Ayrılığı: Yasama, yürütme ve yargıya tanınan yetkiler kabaca 
eĢitlenmelidir. Böylece bu güçlerden birinin diğerleri üzerinde tahakküm 
kurmasını önlenmiĢ olur.   

3. Temsili Hükümet: Anayasa cumhuriyet hükümetlerinin seçimler yoluyla 
iĢbaĢına gelen hükümetler tarafından yerine getirilmesi.  

4. Denge ve Denetlenebilirlik: Yasama yürütme ve yargı arasında bir gücün 
diğerleri üzerinde tahakküm kurması önleyecek bir güç dengesinin 
sağlanması. Ayrıca yasama yürütme ve yargı erklerinin birbirlerini 
denetleyebilmeleri.   

5. Bireysel haklar: Devlet bireyin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına 
almakla yükümlüdür.  

6. İnanç Özgürlüğü: Demokratik toplumda kiĢiler hangi inanca bağlı olurlarsa 
olsunlar veya hiçbir inancı benimsememiĢ dahi olsalar vicdan özgürlüğü 
tanınmasıdır.   

7. İfade özgürlüğü: DüĢünme ve düĢünceyi ifade etme özgürlüğü. 

Temel demokrasi ve insan hakları değerlerinin hayata geçirilmesini sağlayacak 
amaçlara da gereksinim vardır. Bunları siyasal amaçlar olarak da niteleyebiliriz. 

1. Hoşgörü: Birey temel değer kabul edildiğinde, farklılıkların bir arada uzlaĢı 
içinde yaĢamasını sağlayabilecek olan Ģey hoĢgörüdür. 

2. Temsili demokrasi: Temsili demokrasinin kurumları; meclis, seçimler, siyasi 
partiler ve demokratik liderlik benimsenmelidir. 

3. Katılımcılık: VatandaĢ bireylerin kendileriyle ilgili konularda toplumsal karar 
alma süreçlerine katılımı. 

4. Kendini ifade edebilme: BaĢkalarının özgürlüklerine müdahale etmeden, ve 
Ģiddet içermeyecek biçimde ifade özgürlüğünü kullanmak, tercihlerini ortaya 
koymak ve bu tercihlerin karara dönüĢmesini sağlayabilmek. 

 
b. Çocuk haklarına dair ulusal ve uluslararası hukuki çerçeve 

Çocuk hakları, genel insan haklarının özel bir bölümünü oluĢturmaktadır. Aynı 
anlamda, çocuk hakları hukuku da, genel insan hakları hukukunun bir parçasıdır; 
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insanın çocukluk döneminde; bedensel ve zihinsel geliĢim, korunma gereksinimleri ve 
toplumsallaĢma sürecinde özel haklara sahip olduğu anlamına gelmektedir. 

Çocuğun hakları çocukluk dönemine özgü hakları da içermek üzere, medeni, 
siyasi, sosyal ekonomik ve kültürel haklarını içermekte ve dayanağını uluslararası 
insan hakları belgeleri ile Anayasa‟da bulmaktadır. Özgürlük hakları olarak da ifade 
edilen medeni hakları, yaĢam hakkı, hukuki kimliğini de ifade eden, ad, yerleĢim yeri, 
vatandaĢlık ve nüfusa kayıt hakkı, özel yaĢamın korunması, düĢünce, vicdan, inanç 
ve ifade özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din ve vicdan 
özgürlüğü, cinsel özgürlük ve aile kurma hakkı, ihmal ve istismardan, kötü muamele 
ve iĢkenceden korunma, ana babasını bilme ve onlar tarafından yetiĢtirilme hakkı ve 
bu bağlamda, kiĢisel iliĢki kurma ve doğrudan görüĢme ve adil yargılanma haklarıdır. 
Sosyal hakları, devletin hizmetleri düzenleme ve eriĢilmesi konusunda uygun 
önlemleri alma zorunluluğunu ifade eden, her insanın yeterli yaĢam standardına 
sahip olma hakkı, sağlık ve sosyal güvenlik hakkı, eğitim hakkı, çalıĢma hakkı, uygun 
koruyucu bakım hakkı, ana babanın çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinden 
yararlanma haklarını kapsamaktadır. Çocuğun kültürel hakları, eğitim hakkı, gerekli 
bilgilere eriĢme ve yerleĢtirilmelerde söz konusu olmaktadır. Ekonomik hakları ise 
malvarlığı haklarını, yani en genel haliyle çocuğun mülkiyet ve miras hakkı ve 
gelirlerini kapsamaktadır. Bu hakların uygulanmasında dikkate alınacak ilkeler ise, 
çocuğa karĢı her türlü ayırımcılık yasağı, çocuğun katılım hakkını da ifade eden 
görüĢünün alınması ve yararının gözetilmesidir. 

Türkiye‟nin de imzacıları arasında bulunduğu BM‟nin 1989 Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme‟ne göre, her insan, erginliğe giriĢ yaĢı olarak kabul edilen 18 yaĢına kadar 
“çocuk”statüsünde kabul edilmiĢtir. Bu dönem, insanın yaĢı ve zihinsel bedensel 
geliĢimi ile orantılı olarak, yetiĢkin gözetimi, korumasına olan ihtiyacının azalarak 
ortadan kalkmasına kadar sürmektedir. Bu süreç aynı zamanda çocuğun korunma 
ihtiyacının azaldığı, özerkliğinin gittikçe geniĢlediği dönemi ifade etmektedir. Aynı 
zamanda, çocuğun ifade özgürlüğü, kendini doğrudan ve dolaylı etkileyen kararlar 
hakkında görüĢünün alınması, ya da daha geniĢ ifade ile katılımının sağlanması 
özerkliği, eĢit, temel hak sahibi vatandaĢ olması ile yakından ilgilidir. Bu anlayıĢ, BM 
1989 Çocuk Haklarına Dair SözleĢme‟nin dayandığı iki temel ilke olan “çocuğun 
yararının önceliği” (m.3) ve “çocuğun görüĢünün alınması” (m.12) ilkelerinde 
karĢılığını bulmaktadır. 

Anayasa, çocuğun büyüyeceği, ideal ortamı aile ortamı olarak kabul etmiĢtir 
(m.41) Ailenin korunması ve çocuk hakları baĢlığı ile düzenlenen bu maddeye göre, 
çocuğun büyütülmesinden öncelikle kendi anne babası sorumludur. Devlet çocuğun 
aile ortamında maddi manevi varlığını geliĢtirmesi için aileye destek olmakla 
ödevlidir. Çocuğun, nasıl bir aile ortamında büyüyeceği, anne ve babasının hak ve 
görev-yetki ve sorumlulukları Medeni Kanun‟da soybağı hukuku çerçevesinde 
düzenlenmiĢtir. Anayasaya göre, çocuk aynı zamanda, maddi manevi varlığı geliĢme 
sürecindeki temel hak sahibi kiĢidir. Anayasanın 10. maddesine göre, kural olarak 
çocuk da kanun önünde eĢittir, ancak, içinde bulundukları korunma ve ihtiyaçlarının 
karĢılanması gereği nedeniyle,  çocukluk dönemindeki insanlar için olumlu edimde 
bulunma yükümlülüğü vardır. 

Türkiye Cumhuriyti Anayasası, devlete, her türlü istismara ve Ģiddete karĢı 
çocukların korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alma ödevi yüklemektedir 
(AYm.41/IV). 62. maddede de özel olarak korunacak kiĢiler arasında korunmaya 
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ihtiyacı olan çocuklar sayılmıĢ ve devletin gerekli tedbirleri alma ödevi düzenlenmiĢtir. 
10. maddeye 2010 yılında eklenen fıkra ile, “özel surette korunması gereken(ler)” 
kiĢiler arasında yer alan çocuklar için alınacak tedbirlerin eĢitlik ilkesine aykırı 
sayılamayacağı belirtilerek, çocuğun korunması için velayete ve çocuğun hak ve 
özgürlüklerine müdahalenin anayasal dayanağı olan 41. ve 62. maddeleri arasında 
bağ da kurulmuĢtur. Anayasa‟nın 41. madde gerekçesinde tarafı olduğumuz Çocuk 
Haklarına Dair SözleĢme ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına ĠliĢkin Avrupa 
SözleĢmesi ile diğer uluslararası belgelerde yer alan ve çocuk haklarıyla ilgili kabul 
gören evrensel ilkelerin Anayasa metnine dahil edildiği ifade edilmektedir. Böylece, 
Anayasa‟nın 90.maddesinde yer alan uluslararası sözleĢmelerin hukuki niteliğine 
iliĢkin genel hüküm dıĢında, uluslararası çocuk yasaları ile bağ anayasal olarak da 
yinelenmiĢtir.  

ÇHS ile 1960 Avrupa Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ĠliĢkin 
SözleĢme (bundan sonra AĠHS) çocuk haklarını ya da doğrudan çocuklara 
uygulanacak hükümler içeren temel nitelikli iki sözleĢmedir. Avrupa Ġnsan Hakları 
SözleĢmesi‟nde, doğrudan çocuklarla ilgili madde yer almamakta, ancak “herkes” 
ifadesi kullanıldığı için çocuklar da SözleĢme‟nin korumasından yararlanmaktadır. 

Anayasa‟nın 90. maddesindeki, “(U)sulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır” hükmü ile tarafı olduğumuz bu sözleĢmeler iç hukukumuzun bir 
parçası haline gelmiĢtir (AY m. 90/V c.2). Böylece, çocuk haklarının küresel 
anayasası sayılan ÇHS‟nde çocukların medeni, sosyal, kültürel ve ekonomik 
haklarını ve uygulanmasında dikkate alınacak dört temel ilke iç hukukun parçası 
haline gelmiĢtir. Bu ilkeler;  çocuğun yaĢama ve geliĢme hakkının korunması, 
ayırımcı muameleye uğramama, çocuğun yararının önceliği ve katılım ilkesi olarak 
kavramsallaĢtırılan kendisini ilgilendiren her iĢlemde çocuğun görüĢünün alınması‟dır. 
Böylece SözleĢme kapsamında yer alan çocuk hakları, uluslararası koruma ve 
denetim mekanizmasına sahip, anayasal koruma ve güvence altında olan hakları da 
ifade etmektedir. Böylece ana-baba, çocuğun haklarını kullanabilmesi yanında, 
anayasal hakların hayata geçirilebilmesinden de çocuğa ve devlete karĢı sorumlu, 
üçüncü kiĢilere karĢı da hak sahibi sıfatına sahiptir. Ġnsanın özellikle doğumunun ilk 
yıllarında sağlık, eğitim, danıĢmanlık, maddi destek gibi nerdeyse tüm temel 
hizmetlere ihtiyacı, bu hizmetlerin varlığını ve eriĢilebilirliğinin de sağlanmasını gerekli 
kılmaktadır. Veli olarak ana babanın bu görevlerini yerine getirebilmeleri için, bu 
hizmetleri hem kendi hem çocukları adına talep etmek hak ve sorumluluğuna 
sahiptirler.  

Çocuğun kiĢilik hakkı, çocuğun insan hakları ve temel hak ve özgürlüklerinin 
Medeni Kanun‟daki ifade biçimidir. Çocuk kiĢilik hakkı açısından kiĢiler hukuku, 
velayet hakkı açısından aile hukuku ilkelerine tabidir. Bu ilkeler aynı zamanda çocuk 
haklarının uygulanmasında ana baba hakları açısından dikkate alınacak iki temel ilke 
olan çocuğun yararının önceliği ve görüĢünün alınması ilkeleri ile de paralellik 
göstermekte ve birlikte değerlendirilmeyi gerektirmektedir (ÇHS m.3, 12). Çocuğun 
korunma ihtiyacı içinde olması, hem özel haklarla güçlendirilmesi, hem de sürekli 
geliĢmekte olmasının sonucu özerkleĢmesinin dikkate alınma zorunluluğu, çocuğun 
kiĢiliğine verilen önemin artmasına neden olmuĢtur. Çocuğun kiĢiliğine saygı 
gösterilmesi gereği, velayeti yönlendiren ve ana babanın çocukla ilgili karar verme 
yetkisini sınırlayan bağımsız bir ilke haline gelmiĢtir. 
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ÇHS‟ye göre, yasalar gereği çocukların belirli hakları edinebileceği özel yaĢlar 
belirlemek yanında, esnek bir kavram olarak, çocuğun yaĢı ve olgunluğuna göre 
geliĢimi de dikkate alınmalıdır (ÇHS m.5, 14). Kendi görüĢlerini oluĢturabilecek 
durumundaki çocuklar, bu görüĢlerini kendilerini etkileyecek her konuda serbestçe 
ifade etme hakkına sahiptirler (ÇHS m.12). Bu ilkelere göre, çocuklar yeterli “kavrayıĢ 
düzeyine ulaĢtıklarında” belirli konularda kendi adlarına karar verme hakkını elde 
edebilirler. Çocuğun özerkliği ile özel koruma sağlama yükümlüğü arasında denge 
kurmak için farklı alanlara göre değiĢen farklı yaĢ sınırlarının düzenlenebileceği kabul 
edilmektedir. 

Çocukla ana babası arasındaki iliĢki, velayet iliĢkisi ile düzenlenmiĢtir. Velayet 
kurumu, ana babanın çocuğun kiĢi varlığı, malvarlığı ve temsili konusundaki hak, 
yetki/görev ve sorumluluklarını içermektedir. (MKm.335vd.). Velayetin asıl iĢlevi, 
çocuğa bağımsız kiĢilik kazandırarak kendi kendisini zamanla gereksiz hale 
getirmektir. Velayetin bu iĢlevi, aynı zamanda onun kapsamını, sınırlarını da 
belirler. Çocuk olgunlaĢtıkça, velayetin esnek kapsamı da daralacaktır. Bu anlayıĢın 
tarihsel arka planı da olabilecek velayetin tarihsel ve hukuki geliĢim sürecinde, 
velayet mutlak baba otoritesinden, çocuk yararına kullanılması gereken yüküm-hak 
niteliğine dönüĢmüĢtür. Bu değiĢiklikte velayet kurumunun anlam ve içeriğindeki 
dönüĢüm ve farklılaĢma etkili olmuĢtur. Nitekim bu bağlamda yapılan değiĢikliklerle 
velayet deyiminin yerini, ana babanın bakım ve koruma sorumluluğunu karĢılayan 
elterliche sorge, garde, responsibility for children kavramları almıĢtır.  

Ancak her durumda velayet hakkının düzenlenmesi ve uygulanmasında çocuğun 
menfaatinin dikkate alınması temel ilkedir. Çocuğun yaĢı ve olgunluğu ile orantılı 
biçimde velayetin etkisi azalırken çocuğun kendisini ilgilendiren her konuda 
görüĢünün alınması gereği velayet hakkının kullanımındaki diğer sınırı teĢkil 
etmektedir. Bu iki ilke genel olarak ÇHS‟nin temelini oluĢtururken, Medeni Kanun‟da 
da karĢılığını bulan “çocuğun menfaati” kavramı velayetin ve velayete iliĢkin görev 
yerini getirilirken dikkate alınacak temel ilkedir (MK m. 339/I, ÇHS m. 18). Çocuğun 
görüĢünün alınması, Medeni Kanun‟da “önemli konularda olabildiğince onun 
düĢüncesini göz önünde tutarlar” hükmü ile genel olarak düzenlenmiĢtir (MK m. 
339/III,). Ġki ilke, özellikle tıbbi müdahale, velayetin kullanılması, çocuğun korunması 
ve genel olarak çocuk güvenliği alanları gibi çocuğun menfaatinin tehlikede olduğu 
tüm alanlarda anahtar niteliğindedir, hem de uygulanmalarında yarar ve görüĢünün 
önceliği, dengelenmesi konusunda yarıĢan haklar niteliğine sahiptir. 

Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nin 3/1. maddesinde düzenlenlenmiĢ bulunan 
“çocuğun yararı” kavramı, SözleĢme‟nin üzerine inĢa edildiği ana fikrin kavramsal 
karĢılığıdır. Bu hükümle, çocuk yararının birinci derecede gözetilerek çocuklara ve 
çocuk dostu toplumların oluĢturulmasına öncelik tanındığı ifade edilmektedir. 
Çocuğun yüksek yararına iliĢkin herhangi bir yorumun, SözleĢme‟nin bir bütün olarak 
ruhuna, özellikle de kendi görüĢlerine ve duygularına sahip bir birey olarak, 
demokratik hakların öznesi ve bu arada özel koruma önlemlerinin hedefi olan çocuk 
kavramıyla uygun olmalıdır. Çocuk yararının tanımı her çocuğun yaĢı, bireysel, 
çevresel özellikleri, beklentileri bir birinden farklı olduğundan ve her somut yarar 
göreceli ve varsayıma dayanan bir kavram olduğundan tanımı yapılmamıĢ, ancak 
tarif edilebileceği ileri sürülmüĢtür. Çocuk yararının kapsamının çocuğun tüm 
haklarını ifade eden, geliĢme hakkını özgür ve onurlu bir yaĢam içinde 
kullanabilmesinin sağlanması olduğu ifade edilmiĢtir. Çocuk yararı ilkesi, çocuğun 
fiziksel, zihinsel geliĢim ve kapasitelerine gereken önem verilerek aĢama-aĢama 
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bütün haklarının garanti edilmesini ifade etmektedir. Beslenme, bakım, korunma, 
eğitim gibi ihtiyaç temelli hakları çocuklara doğumdan itibaren tanınmalı, özerklik 
hakları geliĢen kapasitelerine göre aĢamalarda çocuklara garanti edilmelidir.  

“Çocuğun görüĢünün alınması”, Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nin 12. maddesinde 
düzenlenmiĢtir. “Katılım hakkı” olarak da kavramsallaĢtırılan, görüĢlerini oluĢturma 
yeteneğine sahip çocuğun kendisini ilgilendiren her konuda, görüĢlerini serbestçe 
ifade etme ve ifade ettiği görüĢünün yaĢına ve olgunluk derecesine uygun olarak 
dikkate alınması hakkı ÇHS‟nde genel hüküm olarak yer almaktadır. Bu hak, 
Anayasa‟nın 25 ve 26. maddelerinde ifade özgürlüğü, ÇHS‟nin 13. maddesinde 
çocuğun görüĢlerini ifade hakkıyla iliĢkilidir. Ancak bu maddelerde ifade özgürlüğü 
genel olarak tanınırken, 12. madde çocuğun görüĢlerini dile getirme ve görüĢlerine 
gerekli önemin verilmesini sağlama hakkını vurguladığından, somut durumun 
çocukları etkilediği bütün durumlarda baĢvurulması gereken temel madde niteliğine 
sahiptir Çocuğun serbestçe, kimsenin baskısı, zorlaması ve yönlendirmesi olmadan 
bu hakkını kullanma koĢulu, çocuğun gerçek katılımını ifade etmekte ve kendi 
düĢüncelerini ifade edebilmesi gereğini ve dinlenilme hakkını kullanmak isteyip 
istemediğine karar verebilmesi anlamına gelmektedir.  

Çocuk Hakları SözleĢmesi‟ne dair Komite‟nin 2009 tarihli ve 12 no‟lu „Genel 
Yorum‟una göre, SözleĢme‟nin 13. maddesi‟nde düzenlenmiĢ bulunan “ifade 
özgürlüğü” hakkı çoğu zaman madde 12 ile karıĢtırılmaktadır. Ancak, her iki madde 
de güçlü bir Ģekilde birbiriyle bağlantılı olsa da, bunlar farklı hakları betimlemektedir. 
Ġfade özgürlüğü görüĢe sahip olma ve bunları ifade etme ve her türlü ortam yoluyla 
bilgi alma ve araĢtırma hakkıyla ilgilidir. Ġfade özgürlüğü, çocuğun sahip olduğu veya 
ifade ettiği görüĢlerde Taraf Devletçe sınırlandırılmama hakkını savunur. Bu 
durumda, ifade özgürlüğünün Taraf Devletlere getirdiği yükümlülük, bu görüĢlerin 
ifadesinde veya bilgiye eriĢimde müdahaleden kaçınmak ve aynı zamanda kamu 
diyaloguna ve iletiĢim araçlarına eriĢim hakkını korumaktır. Ancak madde 12, 
özellikle çocuğu ilgilendiren konular hakkındaki görüĢleri ifade etme hakkıyla ve 
çocuğun yaĢamını etkileyen etkinlik ve kararlarda yer alma hakkıyla ilgilidir. Madde 
12, Taraf Devletlere, çocuğun kendini etkileyen tüm iĢlemlere ve karar alma 
süreçlerine etkin katılımını kolaylaĢtırmak için ve ifade edilen bu görüĢlere gereken 
özeni gösterme yükümlülüğünü yerine getirmek için gerekli olan yasal çerçeveleri ve 
mekanizmaları oluĢturma yükümlülüğü getirmektedir. Madde 13‟te yer alan ifade 
özgürlüğü Taraf Devletlerden böyle bir taahhüt veya yanıt gerektirmemektedir. 
Ancak, çocuklara görüĢlerini ifade etmeleri için madde 12‟ye uygun olarak çocuklara 
saygı duyulan bir ortamın yaratılması, çocukların ifade özgürlüğü haklarını kullanma 
yeteneklerini arttırma yönünde de katkı sağlar. 

Çocuğun “özel yaĢam hakkı”  anayasa tarafından güvence altına alınmıĢtır. 
Anayasanın Özel YaĢamın Gizliliği‟ni düzenleyen 20. maddesi, “herkes(in) özel 
hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu”, Avrupa 
Ġnsan Hakları SözleĢmesi 8. maddesinin, benzer biçimde, “herkes özel hayatına, aile 
hayatına, konutuna ve haberleĢmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir” yolundaki 
düzenlemeleri, yine ÇHS‟nin 16. maddesinde yer verilen aynı içerikteki düzenleme, 
mevcut projenin bu konuda temel aldığı baĢlıca hukuki çerçeveyi oluĢturmaktadır. 
Herkes, dolayısı ile çocuklar da bu temel hakkın sahibidir. Özel yaĢama saygı hakkı 
çocuğun içinde bulunduğu aile çevresi gibi, eğitimi bakım ve özgürlüğü kısıtlayan tüm 
kurum ve kuruluĢlarda uygulama yeri bulacaktır. Çocuğun içinde yaĢadığı fiziksel 
ortam, iliĢkilerinin ve baĢkalarıyla kurduğu iletiĢimin özel oluĢu, baĢkalarından saklı 
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tutulmak koĢuluyla özel bilgi ve danıĢmanlık alma hakkı, çocuk hakkında tutulan kayıt 
ve dosyalara eriĢimin sınırlı tutulması gibi konular bu madde kapsamında yer 
almaktadır. Özel hayatın gizliliği aynı zamanda çocuğun inanç ve inancını 
açıklamama özgürlüğü hakkını da kapsamına almaktadır. Bu çerçevede ÇHS‟ne 
göre, kimlik kartlarında etnik köken, din hanesinin bulunması, okullarda dini eğitim 
dersleri için ana babanın veya çocuğun dinini açıklamak zorunda bırakılması 
çocuğun özel yaĢamına müdahaledir. 

Ġnsanın çocukluk döneminde, özel yaĢamı ve korunması maddi manevi geliĢim 
hakkı ve onur ve saygınlığı ile birlikte de değerlendirilmekte.  Özel yaĢama saygı 
hakkı kapsamında korunan hukuksal çıkarlardan biri “bireyin mahremiyetinin 
korunması hakkı” dır. „Yalnız bırakılmaya hak‟ yanında bireyin kendi hakkındaki 
bilgileri kontrol edebilme(kendi hakkındaki bir bilginin, kendi rızası olmadan 
açıklanmaması, yayılmaması ve bu bilgilere baĢkalarının ulaĢamaması)hukuksal 
çıkarını da kapsamaktadır. Bu bireyin kendi hakkındaki bilgilerin geleceğini belirleme 
hakkı (enformasyonel özerklik) dır. Çocuklar anne babaları ve diğer aile üyelerine 
karĢı, kiĢilik hakları çerçevesinde yer alan yalnız kalma hakkı, sırları/kendine ait 
bilgiyi kontrol etme ve sosyalleĢme ihtiyacı (ve hakkını) da ifade eden kiĢisel 
iliĢkilerini düzenlemede mahremiyet/ gizlilik hakkına sahiptir. Gizlilik hakkı çocuğun 
onuru ve saygınlığı ile iliĢkilidir. Çocuklar, bireyselliklerini, bağımsızlıklarını, öz-
güvenlerini geliĢtirmek ve yanı sıra yaratıcılıkları ve kiĢisel geliĢimi için önemli diğer 
nitelikleri geliĢtirmek için fiziksel gizliliğe ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç öncelikle ve ilk 
olarak evde yerine getirilebilir ve getirilmelidir.1 Aynı Ģekilde okul da, çocukların 
mahremiyet/gizlilik hakkının korunduğu, dikkate alındığı kurumdur.  

ÇHS‟nin 16. maddesi ile çocuğun özel hayatına saygı duyulması hakkının 
çerçevesi çizilmektedir. Bu hakkın bir yanı çocuğun kiĢisel ve aile yaĢamını idari 
müdahalelere karĢı korumaktayken, diğer taraftan çocuğun ana babası karĢısında 
özel yaĢamının düzenlenmesi ve sınırlarını belirlemeyi gerektirmektedir. AY ve 
UĠHH‟na göre, anne babanın çocuğun özel yaĢamına müdahale hakkı ancak hukuka 
uygunluk sebebi, ölçülülük ilkesi, çocuğun korunması gereken yararı için velayet 
sorumluluğu kapsamında söz konusu olabilecektir. Medeni Kanun‟da, “(A)na ve 
baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli 
konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar(.)” hükmü ile bu hak 
düzenlenmekte, ana babaya da çocuğun bu hakkını gerçekleĢtirmesine yardımcı 
olma görevi verilmektedir (MK m. 339/III). Sınırı ise, çocuğun olgunluğu ölçüsünde 
düĢüncesini göz önünde tutma zorunluluğudur. Ana baba çocuğun olgunluğu 
ölçüsünde bireysel yaĢamını, iliĢkilerini oluĢturmasına, haberleĢmesine izin verme, 
kolaylaĢtırma, sırlarına saygı duyma ve üçüncü kiĢilerin ihlallerine karĢı korumakla 
yükümlüdür. Çocuğun diğer temel hakları gibi özel hayatına iliĢkin hakları tek baĢına 
kullanabilmesi ile ana babanın müdahale hakkı arasındaki denge her somut olayın 
özellikleri açısından tek tek değerlendirilmelidir.   

Çocuğun eğitimi geliĢme hakkının diğer önemli parçasıdır. Okul öncesi eğitim ve 
ilköğretim aracılığı ile ana baba ve devlet arasında paylaĢtırılmıĢ kanundan doğan 
yükümlülüktür. Çocuğun eğitimi, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve toplumsal 
geliĢimini koruma ve sağlaması genel, mesleki ve dini eğitimi ile birlikte 
değerlendirilmektedir. GeniĢ anlamda çocuğun yetiĢtirilip, büyütülmesi ve eğitilmesini 

                                                           
1
 Benjamin Shmueli and Ayelet Blecher-Prigat,(2011) “Privacy for Children”, Columbia Human Rights Law 

Review, 42:s.759-795. 
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ifade etmektedir. 

Çocuğun eğitiminde çocuğun yeteneklerinin geliĢtirilmesi ile uyumlu olarak, ana 
babanın yön gösterme ve yönlendirme hak, sorumluluk ve ödevi vardır (ÇHSm.5). Bu 
madde esnek bir aile tanımı yaparak, onu oluĢturan bütün kiĢileri kapsayacak 
biçimde tanımlanmaktadır. Bu hükümle ana babanın sorumlulukları ile çocuğun 
yetenekleri kavramlarını ortaya koymakta, ancak karĢı karĢıya getirmemektedir.  
Çocuğu hakların öznesi olarak ön plana çıkartılarak, hakların çocuk tarafından 
kullanılacağı ifade edilmektedir. Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel 
özürlü olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düĢecek ölçüde, genel ve meslekî bir 

eğitim sağlamakla yükümlüdür (AYm.42/VII, c.2; ÇHS m.23,MKm.340 II). 2  

Bir diğer nokta temel insan hakkı olarak kabul edilen zorunlu ilköğretim, kapsamı 
ve süresi nedeni ile aynı zamanda ana babanın genel eğitim hakkına bir 
müdahaledir. Ana baba çocuğun genel eğitiminde önemli Ģekillendirici etkisi olan 
okullarda, sorumluluklarından doğan gözetim ve genel eğitim haklarına müdahale 
nedeni ile katılım hakkına sahip olmalıdırlar. Bu Ģekilde öğrencilerin ve ailelerinin özel 
durumlarının dikkate alınabilmesi, müfredatın oluĢturulmasına katkı ve okulda 
öğretmenlerin keyfi davranıĢlarına, haksızlıklara maruz kalmalarını engellemek gibi 
etkileri olabilecektir. Devletin okul disiplininin çocuğun insan olarak taĢıdığı 
saygınlıkla bağdaĢır biçimde ve ÇHS‟ne uygun biçimde yürütülmesi için gerekli tüm 
önlemleri alma yükümlülüğü vardır (ÇHS m. 28/2). Milli Eğitim Temel Kanunu‟nun 16. 
maddesi hükmüne göre, eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleĢtirilmesine katkıda 
bulunmak için okul ile aile arasında iĢbirliğini sağlamak üzere okul-aile birlikleri 
kurulmuĢtur. Bu iĢbirliğinin esas olarak, öğrencilerin ve okulların maddi eksikliklerine 
çözüm bulmak amacıyla kurulacağı madde metninden anlaĢılmaktadır.  

Çocuğun katılım hakkının eğitimde ve okulda nasıl ele alınması gerektiğine iliĢkin 
Çocuk Hakları Komitesi‟nin 2009 tarihli ve 12 no‟lu Genel Yorum‟una göre, eğitim 
bünyesinde çocuğun dinlenilme hakkına saygı, eğitim hakkının hayata geçirilmesinde 
temel öneme sahiptir. Komite, birçok okul ve sınıfta yaĢanan yetkeci davranıĢları, 
ayrımcılığı, saygısızlığı ve Ģiddeti kaygıyla kaydetmektedir. Bu tür ortamlar çocukların 
görüĢlerini ifade etmeleri ve bu görüĢlere gereken özenin gösterilmesi için elveriĢli 
değildir. Komite‟nin Taraf Devletlere bu bağlamda önerileri Ģöyle özetlenebilir: Erken 
çocukluktaki eğitim programları da dahil olmak üzere tüm eğitim ortamlarında, 
çocukların katılımcı bir eğitim ortamında etkin rol alması desteklenmelidir. Öğrenme 
ve öğretme etkinlikleri, çocukların yaĢam koĢullarını ve gelecek beklentilerini göz 
önüne almalıdır. Bu nedenle, eğitim makamları müfredatların ve okul programlarının 

planlanmasında çocukların ve velilerin görüĢlerini dahil etmelidir. 3
 Aynı Ģekilde insan 

hakları eğitimi, ancak çocukların diğer çocuk ve yetiĢkinlerle birlikte öğrendiği, 
oynadığı ve yaĢadığı kurumlarda insan haklarının uygulanması durumunda, 
çocukların motivasyon ve davranıĢlarını Ģekillendirebilir. Özellikle, beyan edildiği gibi 
görüĢlerine gereken özenin gösterilip gösterilmediğini gözlemleyebildiği bu 
kurumlarda, çocuğun dinlenilme hakkı çocukların eleĢtirel denetimi altındadır. 
Çocukların katılımı, sınıfta çocuk odaklı etkileĢimli öğrenme için gerekli olan karĢılıklı 
destek ve iĢbirliğini canlandıran bir sosyal atmosferin yaratılması için mecburidir. 
Ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında, zorbalığın önlenmesinde ve disiplin 

                                                           
2
 Rachel Hodgkin / Peter Newell (2002) Implementation Handbook for the  Convention on the Rights of the 

Child, Fully Revised Edition, United Nations Children‟s Fund, article 18. 
3
 Committee on the Rights of the Child General Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard. 
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tedbirlerinde, çocuğun görüĢlerine özen göstermek özellikle önemlidir. Komite, akran 
eğitiminin ve akran danıĢmanlığının yaygınlaĢmasını memnuniyetle karĢılamaktadır. 

Çocukların karar alma süreçlerine düzenli bir Ģekilde katılımı, diğerlerinin yanı 
sıra, çocukların okul politikalarının ve davranıĢ kurallarının geliĢtirilmesi ve 
uygulanması konusundaki görüĢlerini serbestçe ifade edebilecekleri sınıf kurulları, 
öğrenci konseyleri ve okul kurul ve komitelerinde öğrencilerin temsili yoluyla 
sağlanmalıdır. Bu hakların uygulanmasını yetkililerin, okulların ve okul müdürlerinin 
iyi niyetine bırakmak yerine, bu hakların mevzuatta koruma altına alınması 
gerekmektedir. 

c. Demokratik Kültür ve Demokrasi Eğitimi 

Bir yaĢam biçimi olarak demokrasi, yaĢam boyu öğrenme sürecini hem bugünün 
bireylerine hem de gelecekte demokratik toplumun üyeleri olacak olan sonraki 
kuĢaklar için gerekli kılar. Çünkü Tocqueville‟nin ifade ettiği gibi demokratik toplumlar 
içerisinde her yeni kuĢak yeni bir halktır. Demokratik beceri, değerler ve, iĢleyiĢinin 
etkin bir Ģekilde öğretilmesi bağlamında yaĢam boyu eğitim, öğretmenler, toplumun 
kanaat önderleri ve ebeveynleri de içeren kapsamlı bir süreç olarak anlaĢılmalıdır. 
Formel eğitimin yanı sıra baĢta aile olmak üzere tüm toplumsallaĢma biçimlerinde 
demokratik kültürün yaĢatılması ve desteklenmesi gereğine vurgu yapar.  

Demokratik kültürün yerleĢmesi ve sürdürülebilmesinde yaĢam boyu eğitimin 
gereğine olan inançla bu araĢtırma, „Demokrasi ve Haklarım Ġçin Buradaydım, 
Buradayım ve Burada Olacağım‟ sloganı çerçevesinde demokrasi kültürünün yeni 
kuĢaklara baĢarıyla benimsetilmesinin ön koĢullarından biri olarak ebeveynlerin ve 
öğretmenlerin insan hakları ve demokrasi değerlerine dair farkındalıklarının olması 
gerektiğini varsasayımından yola çıkmıĢtır. Gerek ebeveynler ve gerekse 
öğretmenler demokrasinin olanaklılığına ve demokratik yaĢam biçiminin baĢarılı bir 
Ģekilde hayata geçirilebileceğine inanmalı ve nihayet hayata geçirebilmelidirler.  Bu 
nedenle araĢtırma öncelikle örnek olarak alınan okullarda veli ve öğretmenlerin 
demokrasi ve insan hakları algılarını ölçmeyi hedeflemektedir. Veli ve öğretmenlere 
verilecek eğitim bu algı ölçümünden çıkacak sonuçlar doğrultusunda Ģekillenecektir. 

DüĢünür Amy Gutmann (1987) okul eğitimini „bilinçli bir toplumsal yeniden üretim‟ 
olarak tanımlar. Gutmann‟a göre eğitim „baskıcı ve ayırımcı olmamayı öğreterek ve 
ayrıca demokratik katılımın gerektirdiği değerleri ve özgüveni kazandırdığı‟ için 
demokrasi açısından kritik öneme sahip bir rol oynadığını belirtir.4 Demokrasi 
eğitiminde ve öğretiminde okul eğitiminin oynadığı bu önemli role atfen demokratik 
tutum ve davranıĢların benimsetilmesi, sivil toplumun da geliĢimi anlamına gelecektir.  
Demokrasi eğitimi özünde etnik, dinsel, cinsiyet ırk ve sosyo-ekonomik farklılıkları 
göz ardı ederek her bir bireyi toplumun eĢit, özgür ve onurlu bir üyesi olarak kabul 
eden kapsayıcı toplumu hedefler.  

Ġnsan onurunu demokratik kültürün merkezi değeri olarak kabul edilmesinden 
hareketle demokrasinin en temel öğretisi bir konuda herkesin aynı 
düĢünemiyebileceğini; bir konunun her boyutuyla tartıĢılabileceğini; biz katılmasak 
bile, her fikrin kendini ifade edebilme özgürlüğünün olduğunu; ve bir konu hakkında 
ortak bir zeminde uzlaĢıya varana kadar konuĢulabileceğini kabul etmektir. 
Dolayısıyla öğrencilere demokrasinin temel kavramlarını kavramaları ve 
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 Gutman, A. Democratic Education, Princeton NJ: Princeton University Press. 1987 
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içselleĢtirebilmeleri için bir konunun nasıl sorunsallaĢtırılacağını ve farklı açılardan 
tartıĢabilmeyi öğretmelidir. Öğretmenlere düĢen öğrencilerin merakını özendirmek, 
eleĢtirel düĢünme ve kabalaĢmadan tartıĢma becerileri kazandırmaktır.  Ayrıca alınan 
kararların güvenilirlik ve geçerliliklerini sorgulamayı ve yapıcı eleĢtiri ve alternatifleri 
ileri sürebilme becerisi de kazandırılmalıdır.  Aynı Ģekilde öğrenciler de bir sorunsal 
hakkında kendilerinkinden farklı bakıĢ açıları olabileceğini; farklı çözüm yolları 
önerilebileceğini anlamaları gerekir. Diyaloğa açık olmalı ve diyaloğun birinin 
dinlemeye hazır olduğunda baĢlayacağını öğrenmelidir. Çünkü son tahlilde 
demokratik karar almada vatandaĢ bireylerin katılımına olanak tanıdığı için süreç ve 
müzakere de en az sonuç kadar önemlidir. OluĢturucu kavramları açıklanmadan ya 
da netleĢtirilmeden demokratik bir karar ya da bakıĢ açısı ortaya konamaz. Çünkü 
demokrasinin amacı vatandaĢların bir konuda Ģu ya da bu görüĢe inanmalarını 
sağlamak değil, ortak zemin oluĢturma, birbirini daha iyi anlamayı sağlama ve 
toplumu bütünüyle nasıl daha ileriye götürebileceğimizin arayıĢıdır.  

Demokrasi sıradan vatandaĢlara kamusal kararlara katılım Ģansı tanır. Geleceğin 
yetiĢkinleri olarak çocukların bu günden katılım alıĢkanlıklarını ve becerilerini 
öğrenmelidirler. Öğretmenler öğrencilerin toplumsal konularda malumat sahibi olma 
becerileri kazandırarak daha aktif bireyler olmalarını sağlamalıdır. Otoriteye sorgusuz 
sualsiz uyum davranıĢı gösteren değil, diyalogu araç olarak kullanabilen demokratik 
vatandaĢlar olarak gerekli becerileri kazandırmak amaçlanmalıdır. Özet olarak 
öğrencilere demokrasi eğitimi esasen farklı fikirlere ve bakıĢ açılarına saygılı 
demokrasi ve insan hakları değerlerini içselleĢtirmiĢ vatandaĢlar olarak katılım 
becerilerini kazandırma sürecidir. Gerek öğretmenler gerekse veliler gençlerin de 
kendilerini ilgilendiren konularda söz haklarının olduğunu; eylem tutum ve 
davranıĢlarının sorumluluğunu almayı öğrenebileceklerini ve gerekli donanımlara 
sahip olduklarında katılımda bulunabilecek olgunluğu gösterebileceğini kabul 
etmelidirler. 

Demokrasi eğitimi, Türk Milli Eğitim Sisteminin temel ilkelerinden biri olarak kabul 
edilmiĢtir.5 Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 11. Maddesi „Güçlü ve istikrarlı, hür ve 
demokratik bir toplum düzeninin gerçekleĢmesi ve devamı için yurttaĢların sahip 
olması gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayıĢ ve davranıĢlarla 
sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının her türlü eğitim çalıĢmalarında 
öğrencilere kazandırılıp geliĢtirilmesine çalıĢılır‟ denmektedir. Ancak maddenin 
devamında yer alan „eğitim kurumlarında Anayasa‟da ifadesini bulan Atatürk 
milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük 
siyasi olay ve tartıĢmalara karıĢılmasına hiçbir Ģekilde meydan verilmez‟ ifadesi, 
aslında okullarda demokratik kültürün ortaya çıkmamasının bir sebebi olabilir. 
Gerçekten de uygulamada okullarda demokratik kültürün yaĢatıldığı ortamlar henüz 
arzu edilen düzeye ulaĢmamıĢtır.6 Tüfekçi ve Okutan‟a göre „öğretmenlerin %80‟i, 
sınıflarda “bağırıp-çağırarak” sınıf yönetmeye çalısıyor, %43‟ü cezayı sıkça kullanıyor 
ve tamamına yakın bir kesimi, “Ben bilirim, benim söylediklerim doğrudur.” anlayıĢı 
içerisinde öğretmenlik yapıyor.7 ġimĢek‟e göre de Türk eğitim anlayısında öğretmen 

                                                           
5
 Okutan. M. „Türk Eğitim Sisteminde Demokrasi Eğitimi‟ içinde Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. C. 7. 

Sayı. 1 2010. Erisim: http://www.insanbilimleri.com 
6
 Kuzgun, Y. Sınıfta Demokrasi (Der. Ali Simşek), Ankara: 2000 

7
Tüfekçi, N., Okutan, M. “İlköğretim Okullarında Karşılaşılan Olumsuz Öğrenci Davranışlarına Karşı Sınıf 

Öğretmenlerinin Kullandıkları Sözlü ve Sözsüz İpuçları”. KTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, EYTPE Yüksek Lisans 

Programı Yayınlanmamış Dönem Projesi, Trabzon: 2006. 
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„toplumda egemen olan otoriteyi temsil eden eğitimin öznesini konumundadır.8 

Son yıllarda demokrasi eğitimi konusunda somut adımlar atıldığı da 
görülmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı ile MEB arasında yapılan bir 
protokolle „Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi‟ hazırlanmıĢ; okullarda 
demokrasi bilincini geliĢtirici, uygulanabilir etkinlikler plânlanmıĢ ve bu plânlamada, 
Okul Öğrenci Meclisi, Ġl Öğrenci Meclisi, Türkiye Öğrenci Meclislerinin oluĢturulması, 
demokrasi eğitiminde önemli bir adım olarak ön görülmüĢtür. Bu bağlamda AB süreci 
kapsamında „Demokratik VatandaĢlık ve Ġnsan Hakları Eğitimi‟ adı altında tasarlanan 
bir projenin bileĢenlerinden birini de demokratik okul kültürünün inĢası 
oluĢturmaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı 2004 yılında bir yönerge yayınlayarak „Demokrasi Eğitimi ve 
Okul Meclisleri‟ projesini baĢlatmıĢtır.9 Yönergenin 5. Maddesi projenin amacını: 
„Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleĢik bir 
demokrasi kültürünün oluĢturulması, hoĢ görü ve çoğulculuk bilincinin geliĢtirilmesi, 
kendi kültürünü özümsemiĢ, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri 
benimseyen nesillerin yetiĢtirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma 
kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletiĢim kurabilme, demokratik liderliği 
benimseyebilme ve kamuoyu oluĢturabilme becerilerinin kazandırılması‟ olarak ifade 
etmiĢtir.6. Madde‟de ise projenin uygulama ilkeleri zikredilmiĢtir. Buna göre 
Demokrasi ve Okul Meclisleri uygulamasında: a) Ġnsan hak ve hürriyetlerinin 
vazgeçilmezliğini ve devredilemezliğini, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü 
temel kabul etme, b) Bireysel, toplumsal, insanî değerlere önem verme, c) 
BaĢkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duyma, insanlara eĢit ve adil davranma, d) 
Bireysel farklılıkları ve ortak hukuk kurallarının gerekliliğini kabul etme, e) Toplumsal 
geliĢmelere duyarlı olma, barıĢ içerisinde çözümler üretme, f) Kendi kültürünü bilme, 
benimseme; farklı kültürleri tanıma ve onlara hoĢgörü ile yaklaĢma, g) EĢitlik ilkesine 
önem verme ve uygulama, h) Demokratik ilkeleri benimseme ve içerisinde bulunduğu 
ortamlarda uygulama, ı) KiĢisel sorumluluğun önemine inanma, kiĢinin sürekli 
geliĢimini ana ilke olarak kabul etme, j) Her türlü ön yargı ve ayrımcılıktan uzak bir 
anlayıĢ geliĢtirme ilkelerin göz önünde bulundurulması istenmektedir. 

Yönergeye bakıldığında Türkiye‟de okullarda demokrasi eğitimi için kamu 
otoritesinin iradesinin bulunduğu ve gerekli mevzuatın mevcut olduğu görülmektedir. 
Ayrıca projeye temel teĢkil edecek ilkelerin de yukarıda özetlenen demokratik kültür 
çerçevesi ile de uyumludur. Ayrıca Okulda demokrasi kültürünün hayata geçirilmesi 
için, 2009 Yılında yeni bir uygulama baĢlatmıĢtır. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere 
yeni ölçütler getirmiĢtir. Bu ölçütlere göre göre, öğretmenin sınıfta demokrasi ve insan 
haklarına göre davranması, ulus, inanç ve sosyokültürel ayrımcılık yapmaması, 
öğrencilerin görüĢlerine saygı duyması ve öğrenciye ismiyle hitap etmesini talep 
etmektedir. Bu uygulama da demokrasinin sınıftan baĢlaması gerektiğine olan 
inancın bir gereği olarak değerlendirilebilir.  

Demokrasi ve insan hakları konusunda sivil toplum kuruluĢları da etkin çaba 
göstermektedir. Örneğin Türk Demokrasi Vakfı tarafından yürütülen Demokrasi ve 
Ġnsan Hakları Eğitimi Projesi, Ağustos 1998–ġubat 2000 tarihleri arasında Türkiye‟nin 
27 ilinde 2 gün süreli 100 kurs düzenlenerek toplam 2000 kiĢiye demokrasi ilkeleri ve 
                                                           
8
 Şimşek, A. Taraf Gazetesi, 04.02,2009. 

9
 Milli eğitim bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi. Tebliğler Dergisi : EYLÜL 2004/2564  

Ek ve Değişiklikler: 1) EYLÜL 2006/2588 TD  



 

 

 

22 

 

 HRE 602 PROJE RAPORU 

 

 

  

 

insan hakları konularında eğitim verilmiĢtir. Ayrıca Demokrasi ve Ġnsan Hakları 
konusunda desteklenen proje çıktıları olarak durum tespiti yapan ve eğitim amaçlı 
yayınların yapıldığı görülmektedir.10.  Demokrasiyi Öğrenme GiriĢimi (Initiative for 
Learning Democracy in Europe – ILDE) tarafından derlenen Toplum Yararına 
Okullar: Avrupa‟da Demokrasiyi Öğrenmek kitabını Türkçeye çevirdi. Eğitim Reformu 
GiriĢimi‟nin (ERG) Ocak 2009 - Haziran 2010 tarihleri arasında yürüttüğü “DüĢünme 
Gücü: Soran ve Sorgulayan Gençlik için Öğretmen Eğitimi Destek Projesi” Toplum 
Yararına Okullar‟da uygulanabilir demokratik beceri ve tutumların geliĢtirilmesi 
konusundaki örnek uygulama örnekleri arasında yer alıyor.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konan iki proje de Demokrasi ve 

Ġnsan Hakları eğitimi açısından umut verici geliĢmeler olarak görülmelidir. Bunlardan 

biri öğretim programları ve ders kitaplarında verilen demokratik değer, tutum ve 

becerilerin pratikte uygulanması amacıyla dünya da ilk defa ''Demokrasi ve Okul 

Meclisleri Projesi''nin yaĢama geçirilmesidir. Proje çerçevesinde 81 ilde 30 binden 

fazla öğretmene demokrasi eğitimi verildi. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren 

okullarda ''vatandaĢlık ve demokrasi eğitimi'' dersi okutulmaktadır. Ġlköğretim 

okullarının son sınıflarında okutulan bu dersin amacı eğitim ve öğretiminde; 

öğrencilere vatandaĢlık, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili bazı temel kavramların 

yanı sıra insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili farkındalık, duyarlılık, bilinç, 

düĢünce, tutum ve davranıĢ kazandırmak amaçlanmaktadır. Program, ilköğretim 

düzeyindeki diğer derslerde öğrencilere: araĢtırma, eleĢtirel düĢünme, yaratıcı 

düĢünme, iletiĢim, problem çözme, empati, ayrımcılığa duyarlılık ve birlikte yaĢama 

gibi becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca: dayanıĢma, hoĢgörü, 

sorumluluk, sevgi, saygı, diğerkâmlık, barıĢ, onur, adil olma, özsaygı, özgürlük, 

uzlaĢma, eĢitlik, farklılıklara saygı duyma, gibi temel insan hakları ve demokrasi 

değerlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.  

Ġnsan onurunu demokratik kültürün merkezi değeri olarak kabul edilmesinden 

hareketle demokrasinin en temel öğretisi bir konuda herkesin aynı 

düĢünemiyebileceğini; bir konunun her boyutuyla tartıĢılabileceğini; biz katılmasak 

bile, her fikrin kendini ifade edebilme özgürlüğünün olduğunu; ve bir konu hakkında 

ortak bir zeminde uzlaĢıya varana kadar konuĢulabileceğini kabul etmektir. 

Dolayısıyla öğrencilere demokrasinin temel kavramlarını kavramaları ve 

içselleĢtirebilmeleri için bir konunun nasıl sorunsallaĢtırılacağını ve farklı açılardan 

tartıĢabilmeyi öğretmelidir. Öğretmenlere düĢen öğrencilerin merakını özendirmek, 

eleĢtirel düĢünme ve kabalaĢmadan tartıĢma becerileri kazandırmaktır.  Ayrıca alınan 

kararların güvenilirlik ve geçerliliklerini sorgulamayı ve yapıcı eleĢtiri ve alternatifleri 

ileri sürebilme becerisi de kazandırılmalıdır.  Aynı Ģekilde öğrenciler de bir sorunsal 

hakkında kendilerinkinden farklı bakıĢ açıları olabileceğini; farklı çözüm yolları 

önerilebileceğini anlamaları gerekir. Diyaloğa açık olmalı ve diyaloğun birinin 

                                                           
10

 Gürtan, K.R. ve G. Tüzün. Öğretmen ve Öğrencilerin Gözünden Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Anket 

Sonuçları. Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi. İstanbul: Tarih Vakfı, 2005. Çötüksöken, B. Erzan A. ve 

Silier, O. Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, Tarih Vakfı, 2003; Gök, F. A. Şahin, Eker, C. 

İnsan Haklarına Saygılı Bir Eğitime Doğru.  Tarih Vakfı, 2003 
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dinlemeye hazır olduğunda baĢlayacağını öğrenmelidir. Çünkü son tahlilde 

demokratik karar almada vatandaĢ bireylerin katılımına olanak tanıdığı için süreç ve 

müzakere de en az sonuç kadar önemlidir. OluĢturucu kavramları açıklanmadan ya 

da netleĢtirilmeden demokratik bir karar ya da bakıĢ açısı ortaya konamaz. Çünkü 

demokrasinin amacı vatandaĢların bir konuda Ģu ya da bu görüĢe inanmalarını 

sağlamak değil, ortak zemin oluĢturma, birbirini daha iyi anlamayı sağlama ve 

toplumu bütünüyle nasıl daha ileriye götürebileceğimizin arayıĢıdır.  

Demokrasi sıradan vatandaĢlara kamusal kararlara katılım Ģansı tanır. 

Geleceğin yetiĢkinleri olarak çocukların bu günden katılım alıĢkanlıklarını ve 

becerilerini öğrenmelidirler. Öğretmenler öğrencilerin toplumsal konularda malumat 

sahibi olma becerileri kazandırarak daha aktif bireyler olmalarını sağlamalıdır. 

Otoriteye sorgusuz sualsiz uyum davranıĢı gösteren değil, diyalogu araç olarak 

kullanabilen demokratik vatandaĢlar olarak gerekli becerileri kazandırmak 

amaçlanmalıdır. Özet olarak öğrencilere demokrasi eğitimi esasen farklı fikirlere ve 

bakıĢ açılarına saygılı demokrasi ve insan hakları değerlerini içselleĢtirmiĢ 

vatandaĢlar olarak katılım becerilerini kazandırma sürecidir. Gerek öğretmenler 

gerekse veliler gençlerin de kendilerini ilgilendiren konularda söz haklarının 

olduğunu; eylem tutum ve davranıĢlarının sorumluluğunu almayı öğrenebileceklerini 

ve gerekli donanımlara sahip olduklarında katılımda bulunabilecek olgunluğu 

gösterebileceğini kabul etmelidirler. 

Türkiye‟de vatandaĢlık eğitimine iliĢkin temel kavramlar 4-8 sınıflarda 

verilmektedir. Türk eğitim sisteminde genelde vatandaĢlık özelde de demokratik 

vatandaĢlık ve insan hakları konularının son yıllarda akademik çalıĢmaların ilgisini 

çektiği görülmektedir. Daha çok kuramsal nitelikli bu çalıĢmalarda, tarihsel 

perspektiften Türkiye‟de vatandaĢlığın algılanıĢı ve dönüĢümü meseleleri ele 

alınmıĢtır. (Kadıoğlu 2008; Üstel 2004; Caymaz 2008)  Bu kuramsal çalıĢmaların 

yanısıra, Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında 13 Ocak 

2004 tarihinde Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi imzalanmıĢtır. Ayrıca 

ortaöğretimde pilot bölgelerde uygulamaya konulan “Demokrasi ve Ġnsan Hakları 

Eğitimi” dersi bu yolda atılan önemli bir adım olarak görülmelidir. Pilot 

uygulamalardan elde edilen tecrübleler ıĢığında bu ders içeriği gözden geçirilmiĢ ve 

geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir çalıĢtayla taslak metin ilgili bakanlık, 

akademisyenler, okul yöneticileri eğitmenler ve STK temsilcilerinden oluĢan 

katılımcılar tarafından tartıĢılmıĢtır. Paralel bir çalıĢtayda  “Demokratik Okul Kültürünü 

GeliĢtirme Stratejileri” de ele alınmıĢtır.  

Çocukta kavramların geliĢmesi somuttan soyuta doğru bir geliĢim gösterir ve 

somut düĢünmeden soyut düĢünmeye doğru bir yol izler (Üstün ve Akman, 2003). 

Kavramlar çevremizdeki nesne, fikir ya da olayları gruplamamızı sağlar. Çocukların 

kavramları öğrenmeleri her alanda yaĢamsal önem taĢımaktadır. Kavram bilgisi artan 

bir çocuk, fırsat bulduğu her ortamda davranıĢ ve sözel ifadeleri ile bu kavramları 

uygulamaya çalıĢacaktır. KeĢfetme davranıĢının çocuğun doğasında yer alması gibi, 

yeni bilgileri deneyerek yapma ve böylece hayata geçirme isteği de çocuklar için 
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vazgeçilmezdir (Ergül, 2007).Somut iĢlemler dönemi adı verilen 7-11 yaĢları arası 

sayı, zaman, uzay, ağırlık, boyut, hacim kavramları iyice yerleĢmeye baĢlar. Ancak 

soyut düĢünme yeteneği henüz tam geliĢmemiĢtir. Onur, millet, ülke, ölüm gibi 

kavramlar daha çok tam anlamadan okulda ezberletildiği Ģekliyle zihinde yer eder. Bu 

nedenle ezberden öteye geçmeyen soyut kavramlar çocuğun yaĢam boyu bu 

kavramlardan, en azından bazılarını, içselleĢtirememesine neden olarak yaĢamında 

kullanamamasına yola açar. 11 yaĢından sonra ise soyut kavramların yerleĢmesi ve 

kavranması gerçekleĢir.  

Yukarıda sözünü ettiğimiz kavramlar bu yaĢlardan sonra geliĢmeye baĢlar. 

Piaget‟ye göre soyut iĢlem dönemi 11- 18 yaĢ dönemi arasında tam olarak kendini 

göstermeye baĢlar. Diğer yandan çocuğun ailesi ve öğretmenleri de geleneksel 

davranıĢ kalıplarıyla eğitildikleri için demokrasi ve insan haklarını da kapsayan soyut 

kavramların içselleĢtirilmesi konusunda genellikle yetersiz/yanlıĢ bilgilerle donatılmıĢ 

olabilmektedirler. Buradan hareketle hedef grubun bu kategorileri, çocuklara soyut 

kavramların tanımsal bilgiler çerçevesinde ezberlenmesi için çaba sarf etmektedirler 

ve bu da çocuğun geliĢimindeki söz konusu yanlıĢlığa katkı sağlamaktadır. 

Demokratik vatandaĢlık ve insan hakları çerçevesinde hoĢgörü, özgürlük, eĢitlik gibi 

kavramların içselleĢtirilememesi, okul ve aile ortamında çocuklar arası, öğretmen ve 

çocuklar arası, aileler ve çocuklar arası diyalog bozukluklarına ve iletiĢim 

kopukluklarından doğan problemlere yol açmaktadır. 

 Türkiye‟de iyi iĢleyen demokratik toplumu baĢarma yolunda, demokratik aile 

ve demokratik okul çevresinin gerçekleĢmesi hedefi doğrultusunda bir araĢtırma 

faaliyeti olarak projenin amacı 11-14 yaĢ grubundaki 200 orta öğretim öğrencisinin, 

bu öğrencilerin velilerinden oluĢan 200 yetiĢkinin ve bu öğrencilerin eğitmenlerinden 

oluĢan 100 kiĢilik hedef grubun demokratik değerler ve insan hakları kavram ve 

ilkelerine dair malümat ve bilgi düzeyini güçlendirme ve farkındalığı arttırmaktır. 

Demokrasi için eğitim ve demokrasi eğitimini genç kuĢakların farklı kültürleri ve 

yaĢam biçimlerini tanımalarına ve benzerliklerimizi olduğu kadar farklılıklarımızı da 

kültürel zenginlik olarak görmelerini öğretmenin yanısıra hedef grubundaki çocuklara, 

toplumun eĢit ve saygıya değer, hak ve sorumlulukları olan bireyler olduklarını 

hissettirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

OJE FAALĠYETRĠ VE BULGULAR 

a. Proje faaliyetleri 

Demokrasi ve Haklarım İçin Buradaydım, Buradayım ve Burada Olacağım 
Projesi, proje süresi on bir farklı çalıĢma etabına denk düĢen faaliyet alanlarına 
bölünerek yürütülmüĢtür. 

Söz konusu faaliyetlerin ilkini, okulların belirlenmesi ve izinlerin alınması 
aĢaması oluĢturmuĢtur. Bu kapsamda, Proje Koordinatörü (Dr. Pelin SÖNMEZ) ile 
AraĢtırma Koordinatörü (Doç. Dr. Hikmet KIRIK) ve Eğitim Koordinatörleri (Yrd. Doç 
Dr. Sevgi USTA ve Yrd. Doç. Dr. Ġlhami ALKAN-OLSSON) görevlerine baĢlamıĢ, 
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YEKÜV adına ilk dönem Proje irtibat kiĢisi olan Bülend CEYLAN‟ın genel 
koordinatörlüğünde, Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nden bu projenin uygulanması 
ve eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesi için gerekli izinler alınmıĢ ve Projeye dahil olan 
ilköğretim okullarının listelemeleri, bu okulların Rehberlik AraĢtırma Merkezleri ile 
bağlantılı olarak 11-14 yaĢ aralığındaki çocuklardan oluĢacak Ģekilde her okuldan 
5,6,7 ve 8. sınıflardan 10‟ar çocuk olacak Ģekilde, toplamda 40, genel toplamda ise 
200 çocuk; ayrıca bu çocukların ailelerinden bir veli ve son olarak da her okuldan 
farklı branĢlarda eğitim vermekte olan 20 öğretmen olmak üzere toplamda 100 
öğretmen de hedef grubun son bileĢeni olacak Ģekilde belirlenerek tamamlanmıĢtır. 

Ġyi iĢleyen bir demokratik toplum idealine eriĢebilmenin bir yolu olarak, 
demokratik değerlerin ve insan hakları kavramlarının vatandaĢlar tarafından 
içselleĢtirilerek farkında olma seviyesinin güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda, farklı 
sosyal, kültürel ve ekonomik arkaplanlara sahip öğrencilerin bulunduğu okullar 
seçilmiĢtir. Proje kapsamında Ġstanbul Ġli sınırları içerisinde seçilen okullar Ģöyledir: 

ġiĢli 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ġlkögretim Okulu 

Beyoğlu- Cihangir Münir Özkul Ġlköğretim Okulu 

Avcılar MareĢal Fevzi Çakmak Ġlköğretim Okulu 

Kadıköy Faik ReĢit Unat Ortaokulu 

Adalar 125. Yıl Atatürk Ortaokulu 

Projenin ikinci Faaliyet aĢamasında, Eğitim Öncesi Hedef Grupların Demokrasi 
ve Ġnsan Hakları Algısının Ölçümü oluĢturmuĢtur. Bu faaliyet, Projenin dördüncü, 
beĢinci ve altıncı aĢamalarında yürütülecek olan seminer, çalıĢtay, yaratıcı drama ve 
rol üstlenme çalıĢmaları öncesi hedef gruplarının genel anlamda demokrasi ve insan 
hakları özel olarak da çocuk haklarına dair algıları ve bilgilerini ölçüldü. Bu ölçümler 
anne babalar ve öğretmenlere yarı-yapılandırılmıĢ anket uygulaması yoluyla 
gerçekleĢirken öğrenciler için odak grup görüĢmeleri yoluyla gerçekleĢtirildi. Veli ve 
öğretmenlere gerçekleĢtirilen anketlerin veri giriĢi Aksoy Pazar ve Kamuoyu 
araĢtırma Ģirketi tarafından gerçekleĢtirildi. Odak grup görüĢmelerinin deĢifresi 
yapıldı.  

Projenin Üçüncü faaliyet aĢamasını, bir önceki etapta anne-babaklar ve 
öğretmenlere uygulanan ön test verilerinin SPSS‟e girilmesi ve analizi ile ortaya çıkan 
sonuç ve bulgulardan hareketle, anne-babalar ve öğretmenlere yapılacak 
seminerlerin ve çalıĢtayların içerikleri oluĢturulmuĢtur. Ayrıca, bu raporun “Yöntem” 
baĢlığında daha ayrıntılı ele alınacağı üzere, öğrencilere yönelik Projenin Eğitim ve 
AraĢtırma Koordinatörleri tarafından yapılan odak grup toplantılarından elde edilen 
bulgular üzerinden, yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunlarının içerik ve temel 
yönelimleri de „genel çizgileriyle‟ yine bu aĢamada belirlenmiĢtir. Ġçerik kesinleĢmesi 
ise, yaratıcı drama ve rol üstlenme faaliyetlerini gerçekleĢtirecek olan uzmanlarla 
birlikte yapılacak ortak çalıĢmaya bırakılmıĢtır.  

Projenin bu aĢamasında IĢın ÖZDEMĠR, Projeye ev sahipliği yapan kurum 
YEKÜV adına, Projenin yürütülmesinden sorumlu kiĢi olmuĢtur. 

Projenin dördüncü faaliyet aĢamasını, veliler ve öğretmenlere verilen 
seminerlere baĢlanması oluĢturmuĢtur. Eğitim ve çalıĢtay faaliyeti seçilen beĢ okulun 
her birinde birer tam gün içerisinde tamamlanacak Ģekilde kurgulanmıĢtır. 
Seminerlerin içeriği, önceki aĢamalarda uygulanan anket ve görüĢme sonuçları temel 



 

 

 

26 

 

 HRE 602 PROJE RAPORU 

 

 

  

 

alarak hazırlanmıĢtır. Seminerler sonrası çalıĢtay moderatörü olarak görev üstlenen 
Galatasaray Üniversitesi‟nden Prof. Dr. Ercüment TEZCAN koordinasyonunda 
düzenlenen çalıĢtay faaliyetlerinin sonunda ise, her biri üçer saat süren tartıĢmalar 
sonucunda, anne-baba ve öğretmenler demokratik vatandaĢlık ve insan hakları 
konusunda her okul için ayrı bir poster hazırlamıĢlardır. Söz konusu posterlerin grafik 
tasarımı, tartıĢmalara gözlemci ve teknik kolaylaĢtırıcı olarak hazır bulunan grafiker 
Volkan MUTLU tarafından yapılmıĢtır. ÇalıĢtay faaliyetleri aynı zamanda belgeselde 
kullanılmak üzere kamera kaydına alınmıĢtır. 

Projenin beĢinci faaliyet aĢamasını, yukarıdaki faaliyetle eĢ zamanlı olarak her 
okuldan 40‟ar olmak üzere, toplamda 200 çocuğa yönelik ve yine toplamda 40 saat 
süren yaratıcı drama uygulamaları oluĢturmuĢtur. Bu ilk aĢama, katılımcı çocukları 
okulda ve ailede demokrasi ve insan/çocuk hakları konusunda tasarlanan rol 
üstlenme (role-playing) aĢamasına hazırlama amacı güderken, genelde ezbere 
dayalı olarak öğrendikleri demokrasi ve insan hakları kavramlarını yaĢamda kullanma 
becerileri uygulamalı olarak verilmeye çalıĢılmıĢtır. Yaratıcı-drama  (bu aĢamayı 
izleyen rol üstlenme faaliyetlerinde olduğu üzere) çalıĢmaları belgeselde kullanılmak 
üzere kamera kaydına alınmıĢtır. Yaratıcı drama ve rol üstlenme faaliyetleri, Tiyatro 
Kare sanatçıları Nedim SABAN ve Asuman ÇAKIR eliyle yürütülmüĢtür. 

Projenin altıncı faaliyet aĢamasını, her okulda yirmiĢer saat, toplamda 100 
saat süren rol üstlenme çalıĢmaları oluĢturmuĢtur. Rol üstlenme ile, çocukların odak 
grup ve gözlem yoluyla tespit edilen durumları üzerinden yaratıcı drama yoluyla 
öğrendikleri kavramları oyunlar vasıtasıyla içselleĢtirmeleri hedeflenmiĢtir. 

Projenin yedinci faaliyet aĢamasını, eğitimler, yaratıcı drama ve rol üstlenme 
sonrası tüm hedef grupların demokrasi ve insan hakları algılarındaki farkındalık ve 
demokratik davranıĢ kalıplarını kullanma konusundaki farklılık düzeyinin ölçülmesi 
oluĢturmuĢtur. Ġkinci anketin veri giriĢleri de yine Aksoy Aksoy Pazar ve Kamuoyu 
araĢtırma Ģirketi tarafından gerçekleĢtirildi. Ağırlıklı olarak ilk odak grup toplantılarına 
katılan, ancak her durumda tümü yaratıcı drama ve rol üstlenme çalıĢmalarına 
katılmıĢ olan çocuklarla, eğitim ve araĢtırma koordinatörlerinin yönettikleri yeni odak 
grup toplantıları yapılmıĢ, böylelikle öğrencilerin insan hakları ve demokrasi 
algılarındaki değiĢim; günlük yaĢamlarında bu kavramları kullanma becerilerinin artıp 
artmadığı ölçülmeye çalıĢılmıĢtır.   

Projenin sekizinci faaliyet aĢamasını, eğitim ve araĢtırma koordinatörleri 
tarafından kaleme alınan projenin nihayi raporu oluĢturmaktadır.  

Proje ortağı Ġstanbul Üniversitesi Küresel Siyaset ve Yönetim uygulama ve 
AraĢtırma Merkezi‟nin (KÜSYAM) ev sahipliğinde, Ġstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Vakur Versan Salonun‟da gerçekleĢtirilen Ortak Akıl ÇalıĢtayı, bu 
Projenin dokuzuncu faaliyet aĢamasını oluĢturmaktadır. AraĢtırma bulguları ve 
sonuçları alıĢtaya katılan akademisyen, eğitimci bürokrat ve sivil toplum 
temsilcileriyle paylaĢılmıĢ katılımcıların değerlendirme, eleĢtiri ve geri bildirimleri 
raporun nihayi aĢamasında değerlendirilmiĢtir. 

Projenin onuncu faaliyet aĢamasını, Proje sürecine dair belgeselin Ġstanbul 
Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi tarafından hazırlanması oluĢturmaktadır. YaklaĢık bir 
saat uzunluktaki belgeselde, kamera kayıtlarının yanı sıra, gözlemlere, söyleĢilere, 
eğitim çıktılarına ve Ortak Akıl ÇalıĢtayı sonuçlarına da yer verilmektedir. 
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Projenin onbirinci ve son faaliyet aĢamasını, Proje Sonuçlarının PaydaĢlara ve 
Ġlgili Kamuoyuna Dağıtımı oluĢturmaktadır. Bu faaliyet çerçevesinde öncelikle Projeye 
dair hazırlanmıĢ olan belgesel film 15 Eylül 2014 tarihinde gerçekleĢtirlecek Gala 
Gecesinde gösterilecektir. 

  

b. Yöntem 

Proje kapsamında belirlenmiĢ bulunan beĢ okuldan rehber öğretmenler 
yardımıyla belirlenen toplam üç yüz öğrenciyle yapılan yaratıcı drama ve rol üstlenme 
oyunları, her okuldan 10‟ar öğrenciyle yaratıcı drama ve rol üstenme oyunları öncesi 
ve sonrası yapılacak odak grup görüşmeleri, anne-baba ve öğretmen seminerleri ve 
son olarak anne-baba ve öğretmen seminerleri öncesi ve sonrası uygulanmıĢ 
anketler, bu projenin temel araĢtırma yöntemlerini oluĢturmuĢtur.   

Odak grup görüĢmeleri, her okuldan 10‟ar öğrencilik gruplarla, öğrencilerin 
demokrasi, insan ve çocuk hakları hakkında görüĢ ve algılarının tespit edilmesi 
amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmelerin moderatörlüğü ve gözlemciliğini değiĢimli 
olarak proje eğitim ve araĢtırma koordinatörleri üstlenmiĢlerdir. Söz konusu odak 
grup görüĢmeleri bir kez yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunları öncesinde ve bir kez 
de yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunlarının sonrasında olmak üzere iki kez 
yapılmıĢtır. GörüĢmeler doksan dakika olarak planlanmıĢtır. Katılımcı öğrencilere 
moderatör tarafından konuya giriĢ niteliğinde sorular yöneltilmiĢ, moderatör soruyu 
sorduktan sonra öğrencilerin cevaplarını beklemiĢ ve cevaplar bittiğinde bir sonraki 
soruya geçilmiĢtir. Bu esnada bir gözlemci görüĢmeye iliĢkin notlar tutmuĢtur.   
GörüĢmeler, katılımcılar önceden bilgilendirilerek kayda alınmıĢtır.  

AĢağıda görüldüğü gibi giriĢ soruları, demokrasi, insan hakları ve çocuk 
haklarına iliĢkin bilgilerini aile ve okulda demokratik çevreye iliĢkin algılarını ve hak 
arama tutumunu ölçmeyi hedefleyen a) Demokrasiyi nasıl tanımlarsınız? b.)Ġnsan 
haklarını nasıl tanımlarsınız? c.) Size göre en önemli çocuk hakları nelerdir? d.) Evde 
anne babalarınızın sizin haklarınızı bilip saygı duyarlar mı? e.) Okulda 
öğretmenleriniz sizin haklarınızı bilip saygı duyarlar mı? f.) Haksızlığa uğradığınızı 
düĢündüğünüzde, hakkınızı aramak için neler yaparsınız? 

Öte yandan anne babalar ve öğretmenlere uygulanan anketlerle, çocukların 
hakları ve özerkliklerine olan destekleri yanısıra, demokratik aile ve okul ortamlarının 
algılanıĢı ve çocuk haklarını onaylama durumu incelenmiĢtir. Esas olarak çoçuklara 
iliĢkin iki tür hakkın; “yetiĢtirme hakları” ,ve “bireysel kendi kaderini tayin” (self-
determination) haklarının desteklenmesi karĢılaĢtırılmıĢ ve ayrıca modernleĢme 
düzeyi, ve sosyo ekonomik statü, yaĢ cinsiyet ve eğitim değiĢkenleri tarafından 
etkilenip etkilenmediği araĢtırılmıĢtır.  

Anne babalar ve öğretmenlere uygulanan anket üç bölümden oluĢmaktadır. 
Birinci bölüm sorularda öğretmen ve ebeveynler için yaĢ, cinsiyet, ekonomik durum 
ve eğitim değiĢkenlerine iliĢkin sorular bulunmaktadır. Ġkinci bölüm sorular ebeveyn 
ve öğretmenlerin demokrasi ve insan haklarına dair kavramsal bilgi ve farkındalık 
düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü bölüm sorular katılımcıların çocuk hakları 
ile ilgili konulardaki tutumlarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü Bölümdeki soruları 
da kendi içinde 3 alt bölüme ayırmak mümkün: 

Çocuk Hakları Tutumunu (ÇHT) ölçen sorulardır.  “Çocukların ................... 
hakkı olmalıdır” biçiminde formüle edilmiĢlerdir. 
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Çocukların aile ve okulda özerklik destek tutumlarını ölçmek amacıyla 
Öğretmen ve velilerden oluĢan katılımcılara Ebeveyn Özerklik Destek (EÖD) ve 
Öğretmen Özerklik Destek (ÖÖD) ve kontrol soruları sorulmuĢtur. EÖD soruları anne 
soruları ve baba soruları olarak iki alt baĢlık altında oluĢturulmuĢtur.   Aynı Ģekilde 
öğretmenlerin özerklik destek tepki ölçümü paralel olarak uygulanacaktır. 

Demokratik Çevreye (DÇ)iliĢkin sorularda özellikle demokratik okul ve aile 
ortamlarının kendine özgü rolünü ölçebilmek amacıyla 6‟Ģar baĢlıktan oluĢan bir 
ölçüm dizayn edilmiĢtir. Böylece toplam 10 değiĢken Ģöyle belirlenmektedir: a.)Anne-
baba özerklik destek; b.)Öğretmen özerklik destek , c.)Anne babanın cevabi 
tutumu, d.) Öğretmenin cevabi tutumu; e)Evde demokratik çevre: f.)Okulda 
demokratik çevre; g.)Evde muhalif olmaya hoĢgörü; h.)Okulda muhalif olmaya 
hoĢgörü; ı.)Kendi kaderini tayin hakları; i.) YetiĢtirilme haklarıdır. Katılımcılar beĢli 
likert ölçeğine göre kırk ifadede destekleme derecelerini göstermiĢlerdir.   

Anket uygulamaları konusunda öğrenci- öğretmen ve veli listelerine yönelik 
her okulda kiĢilerin belirlenmesi için okul yönetimlerinden yardım alınmıĢtır. Buna 
göre öncelikle okullarda Müdürler ve rehber öğretmenlerle görüĢmeler 
gerçekleĢtirilmiĢ ve drama eğitimlerine katılacak öğrenciler ile bu öğrencilerin 
velilerinin isimleri ve velilere ait telefon numaraları talep edilmiĢtir. Diğer yandan her 
okulda Proje‟ye katılmaya istekli 20 öğretmenin de isimleri ve telefon numaraları 
istenmiĢtir. Bu esnada anket firması ile anketin uygulanmasına yönelik kullanılacak 
tekniğe iliĢkin konuĢmalarda mümkün mertebe telefonla görüĢme yönteminin (CATI) 
uygulanmasına ve gerekiyorsa yüz yüze görüĢmeyle de anketlerin 
uygulanabileceğine karar verilmiĢtir. Söz konusu listeler kısa bir süre zarfı içerisinde 
okullardaki rehber öğretmenler tarafından Proje Koordinatörü‟ne iletilmiĢtir ve eĢ 
zamanlı olarak okul yönetimleri listelerde adını verdikleri kiĢilere Projenin kapsamı ve 
uygulanacak araĢtırmanın içeriği ile ilgili bilgilendirmede bulunmuĢlardır. Böylece ilgili 
okullarda önceden belirlenen tarihlerde veliler okula davet edilmiĢ ve kendilerine 
firmanın anketörleri vasıtasıyla anket uygulanmıĢtır. Diğer yandan geriye kalan 
okullardaki veliler ve bütün öğretmenlere telefonla görüĢme yöntemi kullanılarak 
anketler uygulanmıĢtır. Anketlerin ikinci defa uygulanmasında yüzyüze görüĢme 
yöntemi tercih edilmiĢtir. Dolayısıyla proje süresinde her okulda bir gün olarak 
düzenlenen seminer ve çalıĢtaylara katılan veli ve öğretmenlerin etkinliğin ardından 
anketleri doldurmaları istenmiĢtir.   

Çocukların eğitiminde yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunu yöntemi 

uygulanmıĢtır. Drama yöntemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da çocuğun 

yaratıcılığını geliĢtiren, yetiĢtiren ve hayata hazırlayan hem baĢlı baĢına bir eğitim 

alanı hem de etkili bir öğretim yöntemi olarak görülmektedir (MEB, 1999).   

Demokratik ahlak ve ilkelerinin yaĢama geçirilmesini amaçlayan bir etkinlikler bütünü 

olarak demokrasi eğitiminin de, bilgi boyutundan daha çok, tutum ve beceri boyutları 

öne çıkmaktadır (Lister 1982).  

Yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunları, proje kapsamındaki ilköğretim 

okullarından 200 öğrenciyi kapsamıĢtır. Bilindiği üzere, yaratıcı drama bir grup 

içerisinde, belli bir amaç doğrultusunda yapılan, grup üyelerinin var olan biliĢsel 

örüntülerinden yararlanıp, bunların yeniden yorumlanması yoluyla elde edilen 

verilerle, soyut yada somut konularda doğaçlama ve rol oynama gibi tiyatro ve drama 
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tekniklerinin kullandığı, „-mıĢ gibi‟ canlandırmaların yapıldığı ve çocuğun çevresini 

tüm ayrıntılarıyla keĢfedebilmesine olanak sağlayan oyunsu bir süreçtir.  

Rol üstlenme ise, bir baĢkasının bedeni yada duygusal belleğinde gezinirken, 

insanın özgürce üretebilmesi, kendisi ve çevresiyle ilgili doğru bildiği yanlıĢları 

yeniden düĢünmesi ve gözden geçirmesi, baĢka kiĢilerle empati kurarak, yargı 

sistemini değiĢtirebilmesi olanağı tanır. BaĢka bir beden içinde konuĢabilme ve kısa 

süreli de olsa baĢkası olabilme Ģansını kazanan birey, yanlıĢ yapma derdine 

düĢmeyeceği için, kendi yasaklarını da kıracaktır. Katılımcı, rol üstlenme sonrasında 

„kendisi‟ olarak analiz yapma Ģansını elde edecek, dünyaya ve çevresindeki kiĢilere 

farklı gözlerle bakacaktır. Ayrıca, rol üstlenme sırasında hiyerarĢi kırılacağı için, rol 

model yada otorite figürü olarak belirlediği kiĢileri yeniden sorgulayabilecektir. Bu 

durum, kiĢinin kendisini merkeze koyarak,  öğrene geldiği otorite kalıplarını 

kırmasının yolunu açacak, kiĢiye eleĢtiri yapma yetisi ve gücü sağlayacaktır. Birey bu 

durumda, hakları için kiminle hangi konumda nasıl karĢı karĢıya geleceğini ve neler 

talep edebileceğini öğrenecektir. Sadece hakların bilinmesi değil, talep edilebilmesi 

de son derece önemlidir.      

Rol üstlenme bazı kavramların fizikselleĢtirilmesiyle, netlik kazanmasını sağlar. 

Özgürlük, ırkçılık, barıĢ gibi soyut kavramların somutlaĢtırılmasına ve basmakalıp 

bilgilerin, toplum dinamiğinde sınanabilmesine olanak tanır. Tek doğru olmayacağını 

vurgulama açısından, empatik düĢünceye çağrı yapar ve kiĢiye empati yapma 

yeteneğini sağlar. Ancak eğitim sonrasındaki analiz tekniklerinin de sağlıklı 

kurgulanması, katılımcının sahne üzerinde ulaĢtığı katarsis duygusunun, günlük 

hayatta pratik hale dönüĢtürülmesi de son derece önemlidir. Doğru çözümlenmeyen 

yada eksik analiz edilen bir rol üstlenme oyunundan fayda sağlanamama riski vardır. 

Eğitimler öncesinde Projenin Eğitim ve AraĢtırma Koordinatörleri ile birlikte 

gerçekleĢtirmiĢ olunan bilgilendirme toplantıları doğrultusunda, çocuk hakları temel 

olarak „ev‟deki, „okul‟daki, ve „toplum‟daki haklar olarak gruplandırıldı ve çocuğun bu 

sosyal yapılardaki yerlerini irdeleme temelli üç farklı çalıĢma alanı belirlendi. Ayrıca 

çocuğun “ben” duygusunu hissedebileceği ve dünyaya birinci tekil Ģahıs olarak 

bakabileceği bir kimlik duygusu gerçekleĢtirebilmesi için, bir dersin de benlik 

duygusuna ayrılmasına karar verildi. Son olarak, eğitime katılacak öğrencilerin en 

büyük sorunlarından birinin de meslek seçimi olduğu düĢünülerek,  beĢ dersten 

birinin haklar ve kendini var etme aracı olarak meslek bağlamında bu konuya 

ayrılmasının uygun olacağı düĢünüldü. 

Özetle, bu projede öngürülmüĢ bulunan yöntemlerden olan rol üstlenme 

aĢağıdaki gibi kurgulanmıĢtır: Birinci derste çocuğun evdeki haklarının dramatize 

edilmesi; ikinci derste okuldaki haklarının dramatize edilmesi; üçüncü derste 

toplumdaki farklı mekan ve konumlardaki haklarının sorgulanarak, dramatize 

edilmesi; dördüncü derste “benlik” duygusu ve haklarının nasıl talep edilebileceği, 

beĢinci ve son derste ise “meslek seçimi” ve çocuğun kendi geleceğini 

belirleyebilmesi konusunda kimlik duygusunun geliĢtirilmesi. 
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Her ders için, çocuğun yaĢadığı yada yaĢama olasılığı olan durum 

dramalarının kurulmasına, sınıfın bu dramayı oluĢturma konusunda kendi insiyatifini 

kullanabilmesine olanak tanınması da yine ortak toplantıda kararlaĢtırıldı. Ayrıca, 

öğrencilere hiçbir rol konusunda ısrarcı olunmamasına, dramayı kendi tartıĢmalarıyla 

oluĢturmalarının sağlanmasına özen gösterildi. Çocukların kendi yaĢamlarından 

örnekleri seçerek ilerlemeleri yöntemi benimsendi. Öğrencinin, yakınındaki insanı 

taklit etme eğiliminde olduğu, ancak birebir taklidin özgürleĢtirici olmadığı 

düĢünülerek, gözlemlerinden yola çıkan dramaların kurulması ve kuru taklitten 

kaçınılmasının doğru olacağı düĢünüldü. Rol üstlenme oyunlarına iliĢkin söz konusu 

kurguların uygulaması aĢağıdaki gibi gerçekleĢtirildi: 

Evdeki haklarımız:  

Çocuğun evdeki en temel hakkının (çocuğun “özerkliği” kavramı çerçevesinde) 

„özel alan‟ olduğu, çocuğun kendi yaĢamıyla ilgili gizlilik ve sırra sahip olma 

(açıklamama) hakkı olduğunu kavraması için, çocukların okuldan eve döndükleri 

zaman günlüklerinin karıĢtırılmıĢ olması halinde yaĢayabileceklerini kurgulayan bir 

skeç oluĢturuldu.  

Evde tüm aile yemek yerken, çocuklardan birinin telefonuna bir mesaj gelmesi 

ve bu mesajı baĢkalarıyla paylaĢmadan önce, sadece kendisinin okuması hakkı 

olduğunu öneren bir skeç oluĢturuldu. 

ArkadaĢ seçiminin son derece önemli olduğu ve çocukların bu konudaki 

haklarının sıklıkla ihlal edildiği, arkadaĢ seçiminin aile tarafından yapıldığı, yada 

çocuğun ailenin değerleriyle arkadaĢ seçmek zorunda bırakıldıkları düĢünülerek, 

çocuğun seçtiği arkadaĢını ailesine karĢı savunduğu bir skeç kurgulandı. Bu skeçte 

ısrarcı ve baskıcı anne/baba karĢısında, arkadaĢlarının farklı özelliklerini sahiplenen, 

bunları savunabilen,  gerekirse arkadaĢını değiĢtirebilen özgür bireyin ortaya çıkması 

önem kazandı. 

Aile bireylerinin tamamen farklı istekler ve düĢünceler doğrultusunda bir Pazar 

gezmesi istemeleri durumunda, nasıl ortak çözüm üretebileceğini öneren bir skeç 

kurgulandı. 

Okuldaki haklarımız:  

Çocuğun velileri seçme hakkı olmadığı gibi, çok zor durumlarda toplumun 

çocuğu 18 yaĢına kadar sahiplenmek zorunda olduğu, YEKÜV‟ün çocuk hakları 

kitapçığının dağıtılmasıyla anlatıldı. Okulda da öğretmenin tek otorite olmadığı, 

mevcut milli eğitim sistemi içinde çocuğun öğretmeni Ģikayet edebilme hakkı olduğu 

anlatıldı. Milli eğitim hiyerarĢisi içinde, bir ast/üst iliĢkisi olduğu, okullarda Ģikayet 

kutularının bulunduğu anlatılmaya çalıĢıldı. Öğretmenin asal görevinin ayrım 

yapmadan eğitim vermek olduğu ve çocukların bu eğitimi farklı hızlarda, farklı 

boyutlarıyla alabileceği, öğrencinin bir sayı değil, bir birey olduğu anlatıldı. Bu 

amaçla,bir sınıf skeci oluĢturuldu. Skece dahil olan öğrencilerin „iyi‟ ve „kötü‟ 

özelliklere sahip olması istenildi. Bir öğretmen figürü yaratıldı. Öğretmenin cep 
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telefonu çalınca neler olabileceği, okul müdürünün sınıfa müfettiĢ getirmesi 

durumunda yaĢanılabileceklerin dramatize edilmesi istenildi. 

Son olarak dersin sonunda öğrencilere boĢ bir kağıt dağıtıldı. Kendileri ve 

dünyayla ilgili bir sıkıntıları varsa, kimliklerini deĢifre etmeden, kağıda imza atmadan 

tüm duygu ve düĢüncelerini özgürce yazmaları istenildi.    

 

Benlik OluĢturma:  

Kavramsal olarak ben‟i oluĢturmak için,  öğrencilerin içinde „ben‟ ve „daha‟ 

sözcüklerinin geçtiği bir cümle oluĢturacakları bir skecin kurgulanmasına karar verildi. 

Skeç doğal akıĢına bırakıldıktan sonra, skeç sonunda çocuğun „ben‟ ve „daha‟ 

cümlelerini inanarak ve yüksek sesle söyleyebileceği bir cümlenin söylenmesi 

hedeflendi. Skeçte farklı mesleklerde insanların oynanmasına karar verildi. Bu kiĢiler 

bir ortak mekanda buluĢturuldu (Lokantada kaptan, aĢçı, ev kadını v.b). Skeçte „ben‟ 

duygusunu yaĢaması istenilen çocuğun, olayları biraz gözlemledikten sonra, içinde 

“ben…daha..” sözcüklerinin kullanıldığı bir cümleyi skeç gerçeğine uydurması 

istenildi. 

Daha sonra “sen” kavramı da oluĢturulmaya ve toplumda “ben” olabilmek için 

“sen” kavramına da saygının geliĢtirilmesinin gerekli olduğunu öğretmek gerektiği 

düĢünülerek, öğrencilerin sahneye çıkıp, birbirlerine bir süre baktıktan sonra, o 

zamana kadar fark etmedikleri fiziksel özellikleri dillendirmeleri istenildi. Egzersizin 

ikinci aĢamasında, öğrencilerin birbirlerinin fiziksel özelliklerini dillendirmelerinin yanı 

sıra, kiĢisel özelliklerini de ifade etmeleri istenildi. (Kuralcısın, komiksin v.b) kötü ve 

iyi özellikler, fiziksel özelliklerle beraber aktarıldı, kendi özelliklerini baĢkasından 

duyan öğrencinin bunu “ben” olarak kabul edebilmesi talep edildi. 

Meslek Seçimi:  

Çocuklar meslek seçimi yaparken kendilerini velilerine karĢı sorumlu ve borçlu 

hissetmekteler. Bu nedenle bilmedikleri, ilgi duymadıkları yada seçtikten sonra 

mutsuz olabilecekleri mesleklere mecbur kalabiliyorlar. Kendilerini tanımadan veya  

meslekleri yeterince tanımadan bir seçim yapmak zorunda bırakılabiliyor, daha 

doğrusu baĢkalarının onlar için seçtiği mesleklere ve bu kalıplara uymak zorunda 

kalabiliyorlar. Anne/babaya vefa, borç, fedakarlığın bedelini ödeme gibi 

mecburiyetlerin yanı sıra, (sınav ve eğitim) sistemin onları tesadüfen yönlendirdiği 

mesleklerin içinde buluyorlar kendilerini. Meslek seçiminin bir hak olmasından öte, 

askerlik gibi bir zorunluluk olduğu sanrısı içindeler.  

Bu nedenle, çocuğun kendi mesleğini seçtiği anın  ve bu seçimin sevdikleriyle 

paylaĢılmasını dramatize etmeleri istenildi. Bu yönelimleri barındıran bir durum 

oluĢturularak, bir skeç oluĢturuldu. Bu skeç için farklı malzemeler, kostümler 

sağlandı, skecin bu malzemeler sayesinde daha keyifli geçmesine olanak tanındı. 
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Toplumdaki Haklar:  

Bu bağlamdaki skeçlerde, çocuğun toplumda birey olduğu, ancak yalnız 

olmadığının öğretilmesi için, odasında yalnız baĢına yaptığı bir eylemi, daha kalabalık 

ve anonim bir mekana taĢıması istenilir. Bu durumda özgürlük ve hakların 

sosyalleĢtirilmesi ve özgürlüğün,  birbirinin hakkına müdahale etmeden yaĢanmasının 

yolu açılmıĢ olur. 

Daha önceki eğitimlerde kiĢinin kendi iradesiyle kendi seçimlerini yapabilme 

hakkı vurgulandığı için, bu kez bu hakkını kullanan bir kiĢinin seçimlerinin bedelini 

ödemeye de hazır olması gerekliliğini vurgulayan bir skeç kurgulandı. Örneğin, 

ressam olmak için eğitimini yarıda bırakan bir çocuğun, eğitimi yarıda bıraktığı an ve 

ressam olduktan sonraki 10. Yılını içine alan anlar ard arda dramatize edilerek, 

çocuğun geçmiĢteki seçimlerinin gelecekteki etkilerinin neler olabileceğinin 

oynanması istenildi. 

Çocuğun yaĢamda hep güçlüyü savunma ve hep güçlüyü seçme güdüsünün 

olacağı düĢünülerek, güçlü gibi görünen seçenek yerine ikinci seçeneğin seçilmesiyle 

meydana gelebileceklerin dramatize edileceği bir skecin oluĢturulmasına karar verildi. 

Proje kapsamında tasarlanan yaratıcı drama oyunları ise, katılımcı çocuklara 

demokrasi, çocuk ve insan haklarının günlük hayattaki izdüĢümler ve durumlar 

karĢısında gözlemler ve deneyimler kazandırmak üzere tasarlanmıĢtır. Ancak, 

yaratıcı drama eğitimleri bu proje kapsamında amaçladığı spesifik faydaların yanı 

sıra, katılımcının kendini ifade gücünü arttırmak, farkındalığı arttırmak, çatıĢma 

durumları ile daha kolay baĢa çıkmayı sağlamak, problem çözme yeteneğini 

geliĢtirmek, dinleme yetisini güçlendirmek, farklı kiĢi ve gruplarla uyum yeteneğini 

güçlendirmek ve kiĢisel sınırlılıklardan kurtulmaya yardımcı olmak gibi faydalar 

sağlaması da umulmuĢtur. 

Okulların sosyo-ekonomik durumları temel alınarak ve özgün öykülerden yola 

çıkılarak tasarlanan „rol üstlenme‟ oyunlarından farklı olarak, Proje kapsamında 

hazırlanan yaratıcı dramalarda, bilinen oyunlardan faydalanılarak, “TanıĢma – 

ĠletiĢim”, “Uyum”, “Algı – Duyu”, “Oyun ve yaratıcı drama”, “Güven”, “Rol oynama ve 

doğaçlama”, “Oyun ve yaratıcı drama”, “Dramaturgi” baĢlıklarında çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. 

c. Bulgular 

i. Anne Baba Anketleri 

Seminerler öncesi ve sonrası birer kez yapılan veli ve öğretmen anketlerinden 

elde edilen bulgular, katılımcıların “Demografik özellikleri”, “Demokrasi ve insan 

haklarına dair bilgi ve algıları”, “Çocuk haklarına dair tutum ölçen sorular”, “Ailenin 

özerklik destek-kontrol algısını ölçen sorular” ve “Anne babaların cevabi tutumlarını 

ölçen sorular” olarak anne-babalar ve öğretmenler için ayrı ayrı aĢağıda 

sınıflandırılmıĢtır. 
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Anne babalara uygulanan anketlerde ortaya çıkan demografik özelliklere 

bakıldığında ankete katılan velilerin yüzde 50.5‟i, 31- 40 yaĢ arası; yüzde 42.5‟i ise, 

41-55 yaĢ arasındadır. Cinsiyet olarak dağılım ise kadınların yüzde 83.6 ile ağırlıkta 

olduğu görülüyor. Erkekler sadece yüzde 12.4 oranında temsil edilmiĢ. Bu dengesiz 

dağılımın birincil açıklaması, Türkiye‟deki aile yapısında, eğitim dahil çocuklarla ilgili 

konularda annelerin daha aktif olarak katılım göstermesidir. Ankete katılan velilerin 

eğitim durumuna bakıldığında ise, yaklaĢık yüzde50‟lik bir oranın ilk öğretim 

seviyesinde eğitim aldıkları; katılımcı velilerin yüzde 32.8‟inin ise lise eğitimine sahip 

oldukları görülüyor. Velilerin yüzde 14‟ü yüksek eğitim almıĢ olanlardan oluĢurken, bu 

son grup içinde Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde eğitim alanların oranı, yüzde 

3.2 olarak ortaya çıkmıĢtır. Anketimize katılanlarda kadınların ağırlığı göz önüne 

alındığında, ortaya çıkan sonuç, Türkiye‟deki aile yapısında kadınların erkeklere 

oranla daha düĢük eğitim düzeylerinde olduğu yolundaki daha önce baĢka 

araĢtırmalarla ortaya konulmuĢ sosyolojik bulguları destekler niteliktedir. Hane halkı 

aylık gelir düzeyi açısından bakıldığında, katılımcıların yüzde 40‟ının 1500-3000 lira 

arası gelir düzeyini, yüzde 33.2‟sinin ise 1500 TL ve altı seçeneklerini iĢaretledikleri 

görülüyor. Bir baĢka deyiĢle, ankete katılan velilerin kabaca dörtte üç‟lük bölümünün, 

toplumda düĢük gelirli gruba dahil oldukları ortaya çıkıyor. Ankete katılan veliler 

arasında sivil toplum faaliyetlerine katıma oranı son derece düĢük. Sadece yüzde 

9.7‟si herhangi bir meslek kuruluĢu, dernek, vakıf veya bir sendikaya üye olduğu 

bilgisini veriyor. 

Anne babaların demokrasi ve insan/çocuk haklarına dair kavramsal bilgi ve 

algılarının ölçümünde katılımcıların yüzde 65.6‟sı BirleĢmiĢ Milletler (BM) “Ġnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi”ni duyduğunu beyan ederken, bu oran Avrupa Konseyi 

“Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi‟nde yüzde73.4‟e çıkar görünmektedir. Buna 

karĢın, „duyum‟u aĢan ve insan hakları yada çocuk hakları sözleĢmelerin içeriklerine 

yönelik „bilme‟ sorularına geçildiğinde, yukarıdaki görece yüksek oranlarda dramatik 

düĢüĢler gözlemlenmektedir. Örneğin BM Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nde (ÇHS) 

geçen haklar bağlamında yer alan “eğitim hakkı”, ankete katılanların ancak yaklaĢık 

yüzde 20‟si tarafından bilinir görünmektdir. Dahası, ÇHS‟nde yer alan diğer haklarda 

bilinme oranı, yüzde 10‟lar seviyesinde kalmıĢtır. Bu bulgulara bakarak haklara iliĢkin 

malumat ve farkındalık düzeyinin oldukça düĢük olduğu sonucu çıkarılabilir. 

Ebeveynlerin demokrasi, insan hakları ve çocuk hakları ile ilgi bilgi edinme kaynakları 

arasında ilk iki sırayı yüzde 35.7 ile televizyon, yüzde 30.2 ile çocuklarının ders 

kitapları almaktadır.  

Anket sonuçlarına göre, anne ve babalar yüzde 69.7 oranında okulunda 

çocuklarının haklarına saygı gösterildiğini düĢünmekte. Böyle düĢünmeyen velilerin 

hak ihlallerinin olası nedenleri olarak, “öğretmenler”, “eğitimsizlik” ve “sorumsuzluk” 

açıklamalarını benimsemiĢ görünüyorlar. Buna karĢın çocuğun yaĢı, yani çocuğun 

„çocuk‟ olması, anne ve babalar tarafından genel olarak çocuk hakları ihlallerinin 

öncelikli nedeni olarak (yüzde 36.6) olarak değerlendiriliyor.  Bu nedeni, yüzde 20.7 

ile farklı etnik ve kültürel yapılar (bu yapılarda çocuk algısı) izliyor. Bedensel ve 
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zihinsel özürlülüğün hak ihlallerinin öncelikli nedeni olarak düĢünenlerin oranı yüzde 

11 iken, bu ihlalleri farklı din ve inanç sistemleri olarak açıklayanların oranı yüzde 7.3 

olarak ortaya çıkmakta.  

Ankete katılan velilerin neredeyse tamamı (yüzde 92.5), okullarda demokrasi 

ve insan hakları derslerinin olmasından yana bir tutum sergilemekte. Çocuklarının 

okuduğu okullarda demokrasi ve insan hakları konularında herhangi bir aktivite 

düzenlenmediğini düĢünenlerin oranı ise yüzde 51.1 (Okullarda bu içerikte 

aktivitelerin düzenlendiğini düĢünenlerin oranı yüzde 27.4 olurken, yüzde21.5 bu 

konuda herhangi bir fikrinin olmadığını belirtmiĢ). Buna karĢın yeterli düzeyde 

olmadığı düĢünülen okullarda insan ve çocuk hakları aktivitelerine katılım oranları ise 

oldukça düĢük. Anne babaların sadece yüzde 17.4‟ü bu tür aktivitelerden birine 

katıldığını dile getirmiĢ. Bu çeliĢkili duruma kimi açıklamalar getirilebilir; anketlerde bu 

açıklamaları ölçmeyi hedefleyen sorular olmamakla birlikte, eğitimin var olan formel 

yapısı çerçevesinde bu türden faaliyetlerin yararın sınırlı görülmesi önemli bir neden 

olabilir; çünkü velilerle yapılan enformel sohbetlerde, anne babaların eğitimin içeriğini 

kendi hayatlarıyla iliĢkilendirmekte güçlük çektikleri izlenimi edinilmiĢtir. 

Demokratik hakların baĢında ifade özgürlüğü gelmektedir. Çocukların ifade 

özgürlüğü onların yetiĢkinlerden farklı düĢündükleri konularda düĢüncelerini ifade 

edebilmelerinin yetiĢkinler tarafından kabul görmesi, demokratik bir okul ve aile 

çevresinin oluĢması açısından önemli görülmelidir. “Çocukların öğretmenlerin 

çoğunun katılmadığı düĢünce ve fikirlerini dahi okul gazetesinde ifade etme hakkı 

olmalıdır” Ģeklinde formüle edilen anket sorusuna, ebeveynlerin yüzde 76.5‟i, 

“kesinlikle katılıyorum” seçeneğini iĢaretleyerek destek vermiĢlerdir. Kısmen 

katılıyorum seçeneğini iĢaretleyen yüzde 18 ile birlikte düĢünüldüğünde, anne 

babaların okulda demokratik bir ortamın oluĢmasını destekledikleri sonucuna 

varılabilir. Anket sonuçları, ebeveynlerin gerek ailenin tümünü gerekse de çocuğun 

kendisini ilgilendiren konularda demokratik aile değerlerini desteklediklerini 

düĢündürtmektedir. Bu konuyu ölçen dört soru aĢağıdaki Ģekilde formüle edilmiĢtir: 

“Ebeveyn olarak çocuğumu ilgilendiren ailevi konularda alınacak kararlarda 

çocuğumun da payı olur” 

“Ailede çocuklar için geçerli olan kurallar biz ebeveynler için de geçerlidir” 

“Ebeveyn olarak yanlıĢ bir Ģey yapmakla suçlandığında çocuğumun 

açıklamalarını dikkatle dinlerim” 

“Ebeveyn olarak ailemizi ilgilendiren kararlarda çocuğumun düĢüncelerini 

hesaba katarım” 

 Bu dört soruya ankete katılanların verdikleri cevaplar sırasıyla yüzde 

75.9 “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 21.4 ”kısmen katılıyorum”; yüzde 77.7 “kesinlikle 

katılıyorum”, yüzde21.2 “kısmen katılıyorum”; yüzde 62.8 “kesinlikle katılıyorum”, 

yüzde 28.4 “kısmen katılıyorum”; yüzde 89.1 “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 9.2 

“kısmen katılıyorum” olmuĢtur. 
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Çocuk haklarına dair tutumların başında, ebeveynlerin çocuklarını 

bilgilendirme düzeyi gelmektedir. Anket sonuçları, anne ve babaların çocuk hakları 

konusunda çocuklarını bilgilendirdiklerini düĢündüklerini ortaya koymaktadır. Ancak 

söz konusu bilgilendirmenin, esas olarak çocuklarının haklarının baĢkaları, özellikle 

de çocukların arkadaĢları veya öğretmenleri tarafından ihlal edilmesine karĢı koruma 

temelli olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim, yüzde 95.2 gibi yüksek bir oranda anne ve 

baba çocuklarına haklarının ihlal edildiği düĢünüldüğü anlarda çocuklarına tepki 

göstermeleri gerektiği yolunda öğüt verdikleri ortaya çıkıyor. Anket sonuçları, yine 

görece yüksek bir oranda anne ve babaların baĢka çocukların haklarının ihlal 

edilmesi halinde de kendi çocuklarını söz konusu hak ihlallerine itiraz etmelerini 

öğütlediklerini göstermektedir. Bu bulgu, çocuklarla yapılan odak grup 

görüĢmelerinde yapılan gözlemlerle de uyum içindedir. 

Günümüzün en önemli olgularıdan olan ve „özel yaĢam hakkı‟ndan 

„haberleĢme hakkı‟na, özerklik durumundan „kendini ifade etme hakkı‟na uzanan pek 

çok hakkın kesiĢim noktası olan sosyal medya‟ya yönelik anne babaların tutumlarını 

ölçen sorularda, soyut hakların somut tutumlara dönüĢmesi evresinde, 

beklenebileceği üzere, anne babaların ikircikli ve çekinceli tutum takındaklarını 

gösteren sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Örneğin, “çocukların anne ve babalarının sosyal 

medyada arkadaĢları/takipçileri olmalarını kabul etmeme hakları olmalıdır” sorusuna 

“kesinlikle katılıyorum” veya “kısmen katılıyorum” diyenlerin oranı toplamda ancak 

yüzde 50..2‟ye ulaĢmaktadır. Buna karĢın, “çocukların sosyal medya hesaplarını 

anne babalarından saklama hakkı olmalıdır” önermesini anne babaların yüzde 61.7 si 

kesinlikle kabul edilmez bulurken, yüzde 11.5‟i de bu hakkın varlığını kısmen kabul 

etmektedir. 

Anket sonuçları, çocuğun aile içinde özerk alanı olarak görülmesi gereken 

kendi odasını özel alanı olarak ebeveynlerine kapatması konusunda genel bir 

kabulün varlığını göstermektedir. “Çocuklar kendi odalarındayken kapıyı kapatma 

hakkı olmalıdır” önermesine, “kesinlikle katılıyorum” ve “kısmen katılıyorum” diye 

cevap verenlerin oranları sırasıyla yüzde 58.5 ve yüzde 25.1 dir. Buna karĢın, “Çocuk 

kendi odasında bulunduğu sürede kapısını kilitleme hakkı olmalıdır” önermesine 

verilen destekte gözle görülür bir düĢüĢ sergilenmektedir. Bu konuda “kesinlikle 

katılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 21.6 olurken, önermeyi kısmen destekleyenlerin 

oranı yüzde 28.6‟sı olmaktadır. Bu soruda “kesinlikle katılmıyorum” diyenler, yüzde 

39.5 ile en yüksek oranı oluĢturmaktadır. 

Çocuklara ait ve çocukların özerklik duygularını geliĢtirip güçlendireceği 

düĢünülen kimi diğer konularda ailelerin destek veren bir tutum sergiledikleri 

görülmektedir. Örneğin, bu kategoride yer alan “Çocukların televizyonda/internette 

izleyecekleri programı seçme hakkı olmalıdır”, “Çocuklar düĢünce ve fikirlerini ifade 

edebilmelidir”, “Çocukların din ve inanç konusunda anne babalarından farklı görüĢler 

ifade edebilme hakkı olmalıdır” ve “Çocukların ne giyeceklerine kendileri karar verme 

hakkı olmalıdır” türündeki önermelerde, “kesinlikle katılıyorum” ve “kısmen 

katılıyorum” seçeneklerine olan destek yüzde 75‟lerin üzerinde çıkmaktadır. Buna 
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karĢın, “Aileleri uygun görmese bile çocukların arkadaĢlarını seçme hakkı olmalıdır” 

önermesine „kesinlikle‟ veya „kısmen‟ katılanların oranı ancak yüzde 55.2‟ye 

ulaĢmaktadır.  

Ailenin özerklik destek-kontrol algısını ölçen sorular kategorisinde anne 

babaların çocuklarının özerk bireyler olarak yetiĢmelerini sağlayacak davranıĢla 

örneklerine nasıl yaklaĢtıkları ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Bu gruptaki sorular “ebeveyn 

olarak çocuğumun………..” kalıbı çerçevesinde formüle edilen ifadelere ne ölçüde 

katılıp katılmadıklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu kategorideki soruların çoğunluğu 

pozitif davranıĢ üzerinden, daha az sayıdaki sorular ise negatif davranıĢ üzerinden 

hareketle formüle edilmiĢtir.  

Anne babaların özerklik destek-kontrol kategorisindeki sorulara verdikleri 

cevaplarda genellikle kontrol yerine destek eğilimli oldukları, çocukların özerkliklerine 

değer verdikleri sonucu çıkmaktadır. Pozitif davranıĢlarda kesinlikle katılıyorum ve 

kısmen katılıyorum seçenekleri birlikte değerlendirildiğinde destek oranı neredeyse 

yüzde 90‟lar seviyesine kadar gelmektedir. Bu grupta sadece, “çocuğumun kendi 

kararlarını almasına izin veririm” sorusuna “kısmen katılıyorum” cevabı (yüzde 55.2) 

“kesinlikle katılıyorum”dan (yüzde 37.2) fazla çıkmıĢtır. Negatif davranıĢ üzerinden 

formüle edilen sorulardan “çocuklarımın hayatına karıĢırım” sorusuna ebeveynlerden 

gelen yanıtlarda yüzde 47 “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 45.9 “kısmen katılıyorum” 

olarak, toplamda yüzde 92.9‟ gibi yüksek bir orana ulaĢılmıĢtır. Yanı sıra, “çocuğumu 

ilgilendiren konularda kendi dediklerimin olmasında ısrar ederim” önermesine 

velilerden gelen yanıtlar, yüzde 12.8 “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 50.3 “kısmen 

katılıyorum” Ģeklindedir. Toplamda karıĢma eğilimi oldukça yüksek, hatta kendi 

dediklerinin olmasında ısrarcılık noktasında veliler toplamda yüzde 63.1‟e 

ulaĢmaktadır. Bu iki „negatif davranıĢ‟ olarak formüle edilen sorulara verilen yanıtlarla 

bu kategorinin pozitif davranıĢ olarak formüle edilen sorulara verilen yanıtların bir 

karĢılaĢtırması ailelerin çocuklarına karĢı genelde anlayıĢlı ve onların özerkliğine 

destek veren bir tutum ve davranıĢ içinde olma eğilimi yüksek görünmesine rağmen 

aslında son kararın veya son sözün kendileri tarafından söylenmesini bekledikleri 

sonucu çıkıyor. Bu durum odak grup görüĢmelerinde öğrencilerden elde edilen 

veriyle tutarlı ve birbirini destekler mahiyettedir. 

Anne babaların cevabi tutumlarını ölçen kategorideki sorularla, anne babaların 

çocuklarının talep ve beklentilerine cevabi tutumları konusundaki kanaatlerinin 

ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Soruların formüle edilmesinde çocukların kendi 

geleceklerini belirleme haklarına ve özerk kiĢilikler geliĢtirebilmeleri için ihtiyaç 

duydukları tutum ve davranıĢlar konusunda ebeveynlerin yaklaĢımlarına dair veri elde 

etme hedefi güdülmüĢtür. Anne babalar ve çocuklar arasındaki kuĢak farkının en 

belirgin olduğu anlar, tarafların diğer tarafça “anlaĢılma” beklentisi içinde oldukları, 

buna karĢın “anlaĢıl(a)madığı” duygusudur. Bir baĢka deyiĢle, „diğer‟ini dinleme ve 

anlamanın baĢarılması durumunda, kuĢaklar arası farklar önemli çatıĢmalara 

dönüĢmeden, birlikte yaĢam mümkün olabilecektir. “Ebeveyn olarak sanırım 

çocuğumun neler hissettiğini anlıyorum” sorusunda, ankete katılan ebeveynlerin 
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yüzde 66.3‟ünün “kesinlikle”, yüzde 29.8‟inin ise “kısmen”, seçeneğini iĢaretlemeleri, 

dengeli bir kuĢaklararası iliĢkinin varlığını düĢündürtmesi açısından önemli olabilir. 

Öte yandan, bu soru gerçekte anne babaların kendi tutum ve davranıĢlarına dair 

algıyı, yani kendilerinin algısını ölçen bir sorudur. O nedenle anladığına dair algının 

tutum ve davranıĢa nasıl yansıdığını daha somut sorularla desteklemek gerekiyordu. 

Örneğin, ebeveyn olarak bir sorunla karĢılaĢtığında çocuklarının düĢünce ve bakıĢ 

açısına kulak vereceklerini söyleyen anne babaların neredeyse tümü (yüzde 85.4), 

“kesinlikle katılıyorum“ ve yüzde 13.5 “kısmen katılıyorum” Ģeklinde cevap 

vermiĢlerdir. Bir baĢka soruda, anne babalara ebeveyn olarak genellikle meseleleri 

çocukları açısından görmeye gayret edip etmeyecekleri soruldu. Bu soruya ankete 

katılan ebeveynlerin büyük çoğunluğu (yüzde 74.6) “kesinlikle”,  yüzde 23.2‟si ise 

“kısmen” katılıyorum doğrultusunda görüĢ bildirmiĢlerdir. Kendi yolunu çizmesi 

konusunda çocuklarına “kesinlikle” yardımcı olacaklarını belirten anne babalar ankete 

katılanların tamamına yakınını (yüzde 88) teĢkil etmektedir.   

Dikkat edildiğinde bu soruların daha çok genel ve soyut olduğu görülecektir. 

Bu algıların somut tutum ve davranıĢlara ne ölçüde yansıyıp yansımadığını ölçmek 

için sorduğumuz sorulardan biri olan “ebeveyn olarak mümkün olduğu kadarıyla 

çocuğumun kendi tercihleri doğrultusunda davranmasına izin veririm” sorusuna 

kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı yüzde 54.4 ve kısmen katılıyorum diyenlerin 

oranı ise yüzde 38.5 olarak belirmiĢtir. Bu kategorinin birinci sorusuyla bu soru 

arasındaki bağlantı, ebeveynlerin anlama tutumunun çocukların kendi kaderini tayin 

ve özerk bir kiĢilik geliĢtirme doğrultusundaki talep ve beklentilerin anlaĢılması 

Ģeklindedir. Yoksa soyut ve genel bir anlama halinden söz edilmemektedir. Ayrıca 

soruya iliĢtirilen “mümkün olduğu kadar” ibaresi ebeveynlere öznel bir alan da 

sağlamaktadır. Dolayısıyla bu soruda kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranında 

görülen düĢüĢ dikkatle izlenmelidir.  

Gerçekten de aynı kategorideki “Ebeveyn olarak çocuğumun kendi kararlarını 

almasına izin veririm” sorusuna kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı bu kez ancak 

37.2‟ye ulaĢırken anne babaların çoğunluğu  (yüzde 55.2) kısmen katıldıklarını beyan 

etmiĢlerdir. Kesinlikle katılmıyorum diyenlerin oranı yine bu soruda yüzde 6.6 ile bu 

kategorinin önceki sorularından anlamlı bir Ģekilde yüksek bir yüzde ile karĢılanıyor. 

Ebeveyn olarak çocuğumu ilgilendiren konularda kendi dediklerimin olmasında ısrar 

ederim sorusuna anne babaların yarısından biraz fazlası (yüzde 50.3) “kısmen 

katılıyorum” seçeneğini iĢartleyerek karĢılık vermiĢlerdir. Kesinlikle katılıyorum diyen 

yüzde 12.8 de eklediğimizde aslında anne babaların kontrol konusunda duyarlı / 

istekli oldukları ortaya çıkmaktadır. Çocuklarıyla ilgili bir konuda kendi tercihlerini 

çocuklarına dayatmayı kesinlikle reddeden ebeveynlerin oranı, yüzde 25.1 ve kısmen 

bu tutum içinde olurum diyenlerin oranı da, yüzde 11.2 olarak görülmektedir. 

Ebeveyn olarak çocuklarının hayatına kesinlikle karıĢacağını söyleyen anne babalar 

yüzde 47 ile ankete katılanların neredeyse yarısını oluĢturmaktadır. Bu soruya 

kısmen katılıyorum biçiminde cevap veren, yüzde 45.9‟luk bölümü de kattığımızda 
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aslında oldukça yüksek, hatta neredeyse tamamında müdahalecilik eğilimi ortaya 

çıkmaktadır.  

ii. Öğretmen Anketleri  

Öğretmenlere uygulanan anketlerdeki demografik özelliklere bakıldığında 

öğretmenlerin cinsiyet olarak dağılımında, velilerin aksine, erkek öğretmenlerin 

ağırlıklı olduğu görülmüĢtür. Ankete katılan erkek öğretmenlerin yüzdesi 73.3‟e 

ulaĢırken, kadın öğretmenlerin oranı yüzde 26.7‟de kalmıĢtır.  Toplumsal cinsiyet 

(gender) çalıĢmalarında genellikle „kadın‟ mesleği olarak tanımlanan öğretmenlikte, 

anketimize cevap veren öğretmenlerin büyük oranda erkek olması açıklanmaya 

ihtiyaç duyan bir nokta olarak dikkat çekmektedir. Ankete katılan öğretmenlerin iĢ 

tecrübeleri açısından bakıldığında, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun mesleklerinde 

beĢ yıl ve üstü bir tecrübeye sahip oldukları görülmektedir. Ankete cevap veren 

öğretmenlerin on beĢe yakın farklı branĢ ve disiplinden geldikleri görülmüĢtür. Bu 

çeĢitlilik, genel bir temsiliyeti sağlaması açısından önemli olarak kabul edilmelidir. 

Ankete katılan öğretmenlerin önemlice bir bölümü (yüzde 80), 25-40 yaĢ arasındadır. 

Gelir düzeyleri açısından bakıldığında, öğretmenlerde de en yüksek oranı 1500-3000 

lira gelir grubu oluĢturmaktadır ( yüzde 30.5). Ancak velilerden farklı olarak, 

öğretmenler arasında ikinci grubu, 3000-4500 lira arası gelir elde eden grup 

oluĢturmaktadır (yüzde 25). Bir baĢka deyiĢle, projenin yürütüldüğü okullarda velilerin 

ortalama gelir düzeyinin, aynı okulda çalıĢan öğretmenlerin altında olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Ankete katılan öğretmenler arasında sivil toplum faaliyetlerine katıma 

oranı anne babalara kıyasla daha yüksek görünmektedir. Ankete cevap veren 

öğretmenlerin yarısından biraz fazlası herhangi bir meslek kuruluĢu, dernek, vakıf 

ve/veya sendikaya üye olduğunu beyan etmiĢtir.  Sivil toplum kuruluĢuna üyelik 

bakımından erkek öğretmenlerin (yüzde 52.5) kadın öğretmenlere (yüzde 33.3) göre 

daha yüksek bir oranda faal oldukları görülmektedir. Üye olunan sivil toplum 

kuruluĢları içinde açık farkla eğitim sendikaları gelmektedir. Yine anket sonuçları, 

sendika veya bir sivil toplum örgütüne üyelikte 56-65 yaĢ grubu öğretmenlerin daha 

yüksek düzeyde temsil edildiklerini ortaya koymaktadır. Bu durumda yaĢ ve cinsiyet 

değiĢkenlerinin sivil toplum kuruluĢlarına üye olmak konusunda önemli bir fark 

oluĢturduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedenlerinde biri, ülkemizde sıkça dile getirilen 

1980 sonrası dönemdeki apolitizasyon süreçlerinin etkisi olabilir. 

Öğretmenlerin demokrasi ve insan haklarına dair bilgi ve farkındalık düzeyi 

ölçümünde, katılımcıların eğitim verdikleri okullarda demokrasi ve insan haklarına 

dair düzenlenmiĢ bir faaliyete tanık oldunuz mu sorusuna yaklaĢık yarısı, “evet” 

demiĢtir (yüzde 48.2). Anketlere katılan öğretmenlerin dile getirdikleri bu etkinlikler 

arasında “Ġnsan Hakları Etkinlikleri”, “Çocuk Hakları”na yönelik etkinlikler, “Lider 

Öğretmen - Lider Öğrenci”, “ÇağdaĢ Drama Derneği Etkinlikleri”, “Haydi Kızlar Okula 

Kampanyası”, v.b. gelmektedir. Buna karĢın anketimize katılan öğretmenlerin yüzde 

90‟ına yakını demokrasi ve/veya insan hakları konusunda kendilerinin herhangi bir 

eğitime katılmadıklarını beyan etmiĢlerdir. 
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Ġnsan hakları konusunda bildiğiniz ulusal veya uluslararası hukuki bir belge var 

mı sorusuna, „Evet‟ diyenlerin cevabı yüzde 60‟lar düzeyindedir. Bu tür belgelerden 

en az ikisinin belirtilmesi istendiğinde, ankete katılan öğretmenlerin yaklaĢık yüzde 

80‟ni “BM Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni, buna karĢın sadece yüzde 10‟unun 

“BM Çocuk Hakları SözleĢmesi”ni bildiklerini beyan etmiĢlerdir. “Avrupa Ġnsan Hakları 

SözleĢmesi”nin katılımcı öğretmenler arasında bilinme oranı ise yüzde 3‟tür. Bu 

oranın anne baba anketlerinde ortaya çıkan orandan düĢük olması açıklanmaya 

ihtiyaç duyulan bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır. 

Öğretmenlerin demokrasi, insan hakları ve çocuk hakları ile ilgi bilgi kaynakları 

arasında eğitimler öncesi yapılan ön testte televizyon seçeneğini iĢaretleyenlerin 

oranı yüzde 70‟lere yakın çıkarken, eğitimler sonrası yapılan testlerde bu oran yüzde 

32‟ye düĢüyor.  Ders kitapları ve diğer basılı kaynaklar (kitap, dergi vs) yine ikinci 

önemli kaynak olarak iĢaretlenmiĢ görünüyor. Internet ve sosyal medya seçeneği 

kadın öğretmenler için yüzde 20 ile üçüncü sırada iĢaretlenirken, erkek öğretmenler 

arasında üçüncü sırayı meslektaĢlarla yapılan konuĢmalar alıyor. 

Ankete katılan öğretmenlerin yarısından biraz fazlası ders verdiği branĢın bir 

Ģekilde demokrasi ve insan hakları konularından hiç olmazsa biri ile iliĢkili olduğunu 

düĢünmektedir. Öte yandan bu soruyla bağlantılı olarak sorulan insan hakları ve 

demokrasi konularında kendi inisiyatifinizle herhangi bir aktivite düzenlediniz mi 

sorusuna hayır diyenlerin oranı yüzde 76.7. Dahası, bu alanlarda aktivite 

düzenlediğini söyleyen azınlıktaki öğretmen grubunun içinde kadın öğretmen 

bulunmaması, üzerinde düĢünülmesi gereken bir nokta olarak ortaya çıkıyor. 

Düzenlendiği bildirilen kimi aktiviteler ise Ģunlar: “10 Aralık Ġnsan Hakları Günü Pano 

ÇalıĢması”, “Okul Temsilcisi Seçimleri”, “Ġnsan Hakları ve Demokrasi” , BaĢkanlık 

Seçimleri ,”Ġnsan Hakları ve Dünya BarıĢı Konulu Ofis YarıĢması”, “Çocuklara KarĢı 

ġiddet Uygulamama”, “Kadınlar Günü”, “Eğitim Hakları ve Çocuk Hakları”.  

“Okulunuzda demokrasi ve insan hakları ile ilgili materyaller bulunmakta mıdır?” 

sorusuna, öğretmenlerin yüzde 54.3‟ü “Hayır” diye cevap verirken; var olan 

materyaller arasında afiĢler, kitaplar, dilek ve Ģikayet kutusu, pano, broĢür, seçim 

kutuları, yazılar, anketler adlandırılmaktadır. “Okullarında en sık ihlal edildiğini 

düĢündüğünüz haklar neler” sorusuna, ankete katılan öğretmenlerin yüzde 26.4‟ü 

“saygı” hakkı diye bir seçenek belirtiyor. Bunu, yüzde 13‟erlik oranlarla “çocuk 

hakları” ve “öğrenci hakları” seçenekleri takip ediyor. “EĢitlik ilkesi” ve “fikir özgürlüğü” 

gibi daha spesifik haklardan söz edenlerin oranı ise toplamda yüzde 10 oranının 

biraz üzerinde çıkıyor. Çarpıcı olan ise herhangi bir açıklama yapmadan “diğer” 

seçeneğini tercih edenlerin oranı ön testte yüzde 26.1 ile en yüksek tercih olarak 

ortaya çıkıyor. Son testte diğer seçeneği tercih edenlerin oranı yüzde 18.4 e 

düĢerken ön testte bulunmayan fikrim yok seçeneğini tercih edenler yüzde 9.2‟yi 

buluyor. Son testte ortaya çıkan bir baĢka ilginç veri de, ön testte okulumuzda 

herhangi bir hak ihlali yok diyenler ön testte bulunmazken burada yüzde 26.4 ile en 

yüksek orana ulaĢması.   
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Öğretmenlere, demokrasi ve insan hakları ile iliĢkili aktivitelerin öğrencilerin 

performansını geliĢtirip geliĢtirmeyeceğine dair algılarını ölçmeyi hedefeyen sorular 

da vardı. Öğretmenlerin neredeyse tamamı bu konuda olumlu görüĢ beyan 

etmiĢlerdir. Daha spesifik olarak niçin böyle düĢündükleri, yani bu katkının ne 

olabileceği sorulduğunda ise, dile getirilen seçenekler arasında yüzde 17.3 “saygıyı 

geliĢtirir”; yüzde 16 “haklarını bilirler”; yüzde 10.7 “ifade özgürlüğü artar” derken, 

yüzde 9.3 öğrencilerin “özgüvenlerinin artacağı”; yüzde 8 “bilinçli olacakları”; yüzde 8 

ise bu tür aktivitelerin “sosyal hayata yardımcı olacağı” belirtilmiĢtir. yüzde 6.7‟lik bir 

öğretmen grubu da, öğrencilerde “farkındalık yaratacağını” iĢaretlemiĢtir. Son testte 

bu sorudaki konu baĢlıklarının değiĢmediği gözlenirken, “haklarını bilirler” seçeneği 

yüzde 28.6‟ya ve “bilinçli olurlar” seçeneği ise yüzde 20‟ye yükselmektedir.  Bu 

soruda da ankete katılanların ön testte yüzde 24‟ü ve son testte 11.4‟ü herhangi bir 

seçenek belirtmeden diğer seçeneğini iĢaretlemiĢtir.  

Bir sonraki soruda demokrasi ve insan hakları ile iliĢkili aktivitelerin bütün 

olarak okulları “amaçları” açısından daha iĢlevsel hale getirip getirmeyecekleri 

konusunda ne düĢündüklerini görebilmekti. Bu soruya “evet” diyenlerin oranı yüzde 

91.4. Ancak önceki sorularda karĢılaĢtığımız durum, bu soruda da karĢımıza 

çıkmaktadır. Niçin böyle düĢündükleri sorusuna ankete katılan öğretmenlerin bu kez 

yüzde 30.9‟u, “diğer” seçeneğini iĢaretliyor. Son testte evet diyenlerin oranı yüzde 97 

ye çıkmakla beraber bu kez de “diğer” seçeneğinin iĢaretleyenlerin oranı yüzde 

36.8‟e yükseliyor. Spesifik olarak zikredilen seçenekler ise sırasıyla yüzde 19.1 

“haklarını bilir bu konuda yardımcı olur”; yüzde 16.2‟si “demokrasi ve insan haklarına 

uygun ortam olur”; yüzde 13.2 “toplumsal açıdan bireysel geliĢim sağlar”; yüzde 5.9 

“okulun iĢlevselliği artar; yüzde 5.9 “özgür düĢünen birey yetiĢir”; yüzde 4.4 “saygı 

açısından insanları etkiler” ve son olarak yüzde 4.4 için de “farkındalık geliĢtirir” 

Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır.  

Bu kategorinin son iki sorusundan biri öğretmenlerden okullarında demokrasi 

ve insan hakları ile ilgili aktivitelerin sayısının arttırılması konusunda ne düĢündükleri 

ve bunun sebepleri üzerinedir. Ön testte ankete katılan öğretmenlerin yüzde 87.7 ilk 

soruya “evet” cevabını verirken, son testte bu oran yüzde 91.3‟e yükselmektedir.  

Gerekçelendirmelerde ise, yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değiĢen oranlarda “bireysel 

geliĢim sağlanır”; “insanlar bilinçlenir”; “farkındalık geliĢir”, “saygı kavramı geliĢir”; 

“demokratik ortam oluĢur”; “haklarını bilir, savunurlar” ve “iliĢkiler geliĢir” seçenekleri 

iĢaretlemiĢtiir. Bu soruda da çarpıcı olan, ankete katılanların yüzde 50‟den fazlası bu 

soruda herhangi bir açıkama getirmeksizin, “diğer” seçeneğini iĢaretlemeleridir. Son 

testte “diğer” seçeneğini iĢaretleyenlerin oranı yarı yarıya azalarak yüzde 25‟lere 

gerilemiĢ olmakla beraber hala yüksek bir oran olarak değerlendirilebilir.  

Son olarak, “Sizce demokrasi ve insan hakları eğitimi nasıl geliĢtirilebilir?” 

sorusuna ankete katılanların yüzde 40.2‟si “uygulamalı eğitimle, aktivite ile 

desteklenmeli” derken yüzde 25.3‟ü “bilgi verilerek”; yüzde 11.8‟i “örnek olay 

inceleme”; yüzde 6.7‟si ise “yaĢayarak” yanıtını veriyor. yüzde 5.4 “basın” yoluyla 
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seçeneğini iĢaretlerken yüzde 3.4 “saygı”yı bir yöntem olarak görmüĢ ve yüzde 7.2 

ise “diğer” seçeneğini iĢaretlemiĢtir. 

 Öğretmenlerin çocukların özerkliklerini destekleme ve kontrol düzeyleri 

ölçümünde özerk alanlar olarak tanımlanan çocuğun “özel” alanına dair hak tanımları 

yer almaktadır. “Çocukların günlüklerini ailelerinden saklama hakkı olmalıdır” 

önermesine “kesinlikle katıyorum” diyen öğretmenlerin oranı yüzde 58.8, “kısmen 

katılıyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 34.1 olmuĢtur. Bir baĢka deyiĢle, bu yaklaĢım 

öğretmenlerin neredeyse tamamının desteğini almıĢ görünmektedir. Benzer bir 

yüksek destek oranı, çocukların ne giyeceklerine kendilerinin karar verme hakkına 

iliĢkin soruda ortaya çıkmıĢtır. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 63.5‟i bu soruda 

“kesinlikle katılıyorum” seçeneğini iĢaretlerken, yüzde 35.3 bir bölüm de “kısmen 

katılıyorum” seçeneğini iĢaretlemiĢtir.  Bu oranlara bakıldığında, kıyafet tercihinin 

büyük oranda çocuğun özerklik alanı olarak görüldüğü söylenebilir.  

Bu bölümde öğretmenlere, “Aileleri uygun görmese bile çocukların istedikleri 

okulda okuma hakkı olmalı mıdır?” sorusu yöneltilmiĢtir. Bu soruda sorgulanan, 

„eğitim‟ gibi,  kalıcı etkileri ve sonuçları olabilecek hakkıdır. Bu soruya öğretmenlerin 

verdikleri cevaplar, bir önceki sorudaki kadar yüksek olmasa da, yine de güçlü bir 

destek içermektedir. “Kesinlikle katılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 35.7, “kısmen 

katılıyorum” seçeneğini iĢaretleyenlerin oranı ise yüzde 41.7 olmuĢtur. 

Bu kategorideki üçüncü sorumuz çocuğun erken dönem sosyalleĢmesindeki 

özerklik alanının temel ölçütlerinden biri olarak görülen arkadaĢ seçimi ile ilgilidir. Bu 

konuda çocukların kötü arkadaĢlıklardan korunması gereği gerek aileler ve gerekse 

okullarda genel kabul gören bir algı olarak bilinmektedir. Bu sebeple, “Aileleri uygun 

görmese bile çocukların arkadaĢlarını seçme hakkı olmalıdır” Ģeklinde formüle 

edilmiĢ bir soruya, öğretmenlerin yüzde 27.9 gibi düĢük destek vermesi dikkat 

çekicidir. Bu önermede “kısmen katılıyorum” seçeneğini iĢaretleyenlerin oranı yüzde 

48.8 olmuĢtur. Bu sonuç, öğretmenlerin de arkadaĢ seçimi meselesini çocukların 

özerklik kontrol alanlarından biri olarak algıladıklarını göstermektedir. 

Özerklik kontrol alanlarına iliĢkin sorularda ön test ve son test karĢılaĢtırması 

yapıldığında, aralarında anlamlı bir fark görülmemektedir. Destek içeren katılma 

seçenekleri arasında sınırlı oranlarda değiĢiklikler görünmesine karĢın, her iki 

seçeneğin toplamı yaklaĢık olarak aynı kalmaktadır. 

Evde demokratik çevrenin öğretmenler tarafından algısını ölçerken çocukların 

baĢta kendilerini ama aynı zamanda ailelerini de ilgilendiren konularda karar 

süreçlerine dâhil edilmesinin bir hak olarak görülüp görülmediğine iliĢkin 

öğretmenlerin eğilimleri ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. Ankete katılan öğretmenlerin 

nerdeyse tamamı ifade özgürlüğünü çocukların hakları arasında gördüklerini beyan 

etmektedir. Çocukların ebeveynlerinin kararlarını eleĢtirebilmesi gerektiği konusunda 

hiçbir Ģüphesi olmayan öğretmenlerin oranı yüzde 73.3‟e ulaĢmaktadır. Bu hakkın 

kontrollü bir Ģekilde çocuklara tanınması gerektiğini düĢünenler, yani “kısmen 

katılıyorum” diyenler ise yüzde 25.6‟dır. Ebeveynler ile çocuklar arasında birçok 
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konuda farklı düĢünceler çıkabilir. Böyle bir durumla karĢılaĢıldığında gerek 

ebeveynlerin gerekse çocukların birbirlerine karĢı kendi görüĢlerini kabul ettirmek için 

uğraĢmak yerine bu farklılığı görüp saygı duymaları gerekmektedir. Burada her ne 

kadar otorite kaynağı olarak ebeveynlerin ancak saygısından söz edilebilir gibi 

görünmesine karĢın, çocukların da pasif direniĢ biçiminde bir tepki verme ve 

dolayısıyla olası bir kuĢak çatıĢması yaĢanmasını engellemek adına, karĢılıklı bir 

anlayıĢ göstermek gerekmektedir. Dolayısıyla anne babaların çocukları ile farklı 

düĢündükleri konularda birbirlerinin görüĢlerine saygı duymalıdır sorusuna ankete 

katılan öğretmenlerin yüzde 95.3‟ü, “kesinlikle katılıyorum” ve yüzde 4.7 ise, “kısmen 

katılıyorum” diyerek güçlü bir destek vermiĢlerdir. Çocukların genel olarak büyüklerin 

iĢlerine karıĢtırılmaması, toplumsal kültürümüzde hala geçerliliğini koruyan bir 

kabuldür (Bu durum, çocuklarla yapılan odak grup görüĢmelerinde, çocuklar 

tarafından “bizim fikrimizi almıyorlar”, ya da “bizi adam yerine koymuyorlar” gibi 

ifadelerle doğrulanmıĢ olsa da, azımsanmayacak sayıda çocuk da, kendileri ile ilgili 

kararlar baĢta olmak üzere, aileye dair konularda dahi kendileriyle konuĢulduğunu ve 

fikirlerinin alındığını ifade etmiĢlerdir. 

Ailede demokratik ortam sorularına öğretmenlerden gelen yüksek destek bu 

grubun son sorusu olan çocuklar için geçerli olan kural ve kaidelerin ebeveynler için 

de geçerli olması konusunda değiĢtiği görülüyor. Bu önermeye, “kesinlikle 

katılıyorum” diyen öğretmenlerin oranı yüzde 50 ve “kısmen katılıyorum” diyenlerin 

oranı ise yüzde 30.2 olmuĢtur. Ankete katılanların yüzde 9.3‟ü “kısmen katılmıyorum” 

seçeneğini iĢaretlerken, diğer bir yüzde 9.3‟ü ise, “kesinlikle katılmadığını” beyan 

etmiĢtir. 

Okulda demokratik çevre kategorisinde sonuçlar, öğretmenlerin yüksek 

oranlarda destekleyici olduklarını gösteriyor. En yüksek desteği alan önermelerden 

biri, öğrencilerle öğretmenler herhangi bir konuda birbirlerinden farklı 

düĢündüklerinde öğretmenlerle öğrencilerin birbirlerinin görüĢlerine saygı duymaları 

gerektiği hususu olmuĢtur. Bu önerme ankete katılan öğretmenlerin tamamı 

tarafından destekleniyor görünmektedir. Öyle ki, “kesinlikle katılıyorum” diyenlerin 

oranı yüzde 96.6‟ya ulaĢmaktadır. Bu bağlamda bir diğer soru, “okulda öğrencileri 

ilgilendiren konularda karar alınırken öğrencilere Ģans tanınmalıdır” Ģeklindeki 

önermedir. Ankete katılan öğretmenlerin yine yüzde 94.3‟lük oranı, “kesinlikle 

katılıyorum”u iĢaretlemiĢtir. “Öğrenciler yanlıĢ bir Ģey yapmakla suçlandığında 

öğretmenler onların açıklamalarını dikkatle dinlemelidir” sorusuna da ankete katılan 

öğretmenlerin tamamından tam destek gelmiĢtir (yüzde 96.6)  

Bu kategorideki diğer üç soruda ise destek oranlarının hala yüksek olmasına 

karĢın göreli olarak düĢtüğünü gözlemliyoruz. “Okul ya da sınıfla ilgili bir karar 

alınacağında öğretmenler öğrencilerin düĢüncesini dikkate almalıdır” önermesine, 

yüzde 87.4‟lük bir kesim “kesinlikle katılıyorum” derken, “kısmen katılıyorum” 

diyenlerin oranı yüzde 10 civarında olmuĢtur. Farklı düĢünme ve farklı düĢünceye 

saygılı olma demokratik ortamın baĢta gelen gereklerinden biridir. Anketin bu 

bölümünde sorulardan biri çocukların öğretmenlerinin çoğunun katılmadığı düĢünce 
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ve fikirlerini dahi okul gazetesinde ifade etme hakları olması, ankete katılan 

öğretmenlerin yüzde 74.7‟si tarafından “kesinlikle katılıyorum” seçeneği ile 

desteklenmiĢtir. Yine öğretmenlerin neredeyse tamamı, çocukların öğretmenlerinin 

kararlarını eleĢtirebileceğini düĢünmektedir. Bu önermeye “kesinlikle katılıyorum” 

diyenlerin oranı yüzde 72.1 olarak ortaya çıkarken, yüzde 25.6 bu konuda sınırlı bir 

destek vermektedir. Bu kategoride en düĢük desteği demokrasinin eĢitlik ilkesinin 

okulda da yerleĢmesi gereğinden hareketle formüle edilmiĢ olan, “okulda öğrenciler 

için geçerli olan kural ve kaidelerin öğretmenler için de geçerli olup olmaması” 

sorusudur. Bu soruya ankete katılan öğretmenlerin yüzde 36.5‟i “kesinlikle 

katılıyorum” cevabını verirken, yüzde 43.5‟i “kısmen katılıyorum” seçeneğini 

iĢaretlemiĢ. Öğretmenlerin yüzde 5.9‟i “kısmen katılmıyorum” derken, yüzde 11.8‟i de 

“kesinlikle katılmadığı” yönünde görüĢ bildirmiĢtir.  

Öğretmenlerin cevabi tutumu kategorisinde, çocukların kendi geleceklerini 

belirleme haklarına ve özerk kiĢilikler geliĢtirebilmeleri için ihtiyaç duydukları tutum ve 

davranıĢlar konusunda öğretmenlerin yaklaĢımlarına dair veri elde etmeyi 

amaçlamıĢtır. Öğretmenler ve öğrenciler arasında kuĢak farkının ve otorite 

karĢıtlığının en belirgin olduğu bu yaĢ kategorisinde tarafların birbirini “anlama” 

talebiyle buna bağlı olarak “anlaĢılmama” duygusudur. Dolayısıyla anlamanın 

baĢarılması durumunda kuĢaklar arasındaki fark ve otorite- uyum iliĢkisi çatıĢmaya 

dönüĢmeden dengeli bir birlikte yaĢam mümkün olabilecektir. Bu nedenle 

“öğretmenlerin öğrencilerinin neler hissettiğini biliyor olduğunu düĢünmesi anlamanın 

gerçekleĢmesi açısından önemli kabul edilmelidir. Anketi cevaplayan öğretmenlerin 

yüzde 31.4‟ü bu yargıya “kesinlikle katıldığını” belirtirken, yüzde 53.5‟i “kısmen 

katıldığını” ifade etmiĢtir. YaklaĢık yüzde 15‟lik bir grup öğretmen ise, öğretmenlerin 

öğrencilerinin neler hissettiklerini bilmedikleri doğrultusunda Ģekilleniyor. Bu soru 

baĢka açıdan bakıldığında öğretmenlerin kendi tutum ve davranıĢlarına dair algıyı, 

yani esasen “kendilerinin algısını” ölçen bir soru. O nedenle öğrencilerin hissettiklerini 

bildiklerine dair algının tutum ve davranıĢa nasıl yansıdığını daha somut sorularla 

desteklemek gerekiyordu. Örneğin öğrencisinin ne hissettiğini bilmenin bir yolu 

öğretmenlerin öğrencileri ile sohbet etmek için ders dıĢında ve dersin gerektirdiği 

biçimsel iletiĢimden farklı olarak sohbet etmek için zaman ayırmasıdır. Öğretmenlerin 

sohbet amacıyla öğrencilerine zaman ayırdığını düĢünenlerin oranı (kesinlikle 

katılıyorum) yüzde 53.5 olurken, yüzde 39.5‟luk bir oran, “kısmen” böyle olduğunu 

düĢünmektedir.  

Öğretmenler, öğrencilerin “kendi tercihleri doğrultusunda davranmalarına” 

mümkün olduğu kadar izin verdiğinden emin olanların oranı yüzde 30.6. Buna karĢılık 

öğretmenlerin yüzde 54.1‟i ise, bunu ancak kısmen yerine getirebildiğini düĢünüyor. 

YaklaĢık yüzde 15‟lik bir kesim ise bu konuda olumsuz düĢünüyor.  Anlamanın ortaya 

çıkabilmesi için öğretmen öğrenci arasında bir diyalog ortamının oluĢması önemlidir. 

Bunun için de her Ģeyden önce diğerini dinlemek gerekir. Ankete katılan 

öğretmenlerin hemen tamamı, “bir sorunla karĢılaĢtığında öğrencilerinin düĢünce ve 

bakıĢ açılarına kulak verdiklerini” düĢünüyor. Bunu „gereği gibi‟ yaptığını düĢünenlerin 
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(kesinlikle katılıyorum) oranı yüzde 60.5‟i buluyor. yüzde 36‟lık bir oran ise, bunu 

belirli bir ölçüde gerçekleĢtirebildiğini düĢünüyor. Öğretmenler “öğrencilerinin kendi 

kararlarını almalarına izin verir” önermesini kesinlikle onaylayanların oranı yüzde 46, 

kısmen onaylayanların oranı ise yüzde 49.5 olarak ortaya çıkıyor; yani anketi 

cevaplayan öğretmenlerin nerdeyse tamamı bu konuda olumlu görüĢ bildiriyor. Buna 

paralel bir baĢka soruda, öğretmenlerin “kendi yollarını çizmeleri konusunda 

öğrencilerine yardımcı olurlar”  ifadesine öğretmenlerin oldukça yüksek bir oranla 

(yüzde 77.9) onay verdikleri görülüyor. Buna yüzde 19.8‟lik bir kısmi onay da 

eklendiğinde, pozitif eğilim açıkça ortaya çıkıyor.  

Okulda kendini iyi hissetme kategorisinde okulda ve öğretmenleriyle 

iliĢkilerinde öğrencileri mutlu edecek davranıĢlar örneğin, “öğretmenler öğrencilerini 

oldukları gibi severler” (yüzde 68.6 “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 26.7 “kısmen 

katılıyorum”); “öğretmenler öğrencilerini önemsediklerini açıkça belli ederler” (yüzde 

63.2 “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 33.3 “kısmen katılıyorum”) gibi sorularda, ankete 

katılan öğretmenlerin neredeyse tamamı öğrencilerine değer verdiğini ve onları mutlu 

edecek tutum ve davranıĢlar içinde olduklarını beyan etmektedirler.  

Buna karĢın söz konusu durumun günlük hayattaki karĢılıkları olabilecek aynı 

kategorideki somut durum sorularında (örneğin, “öğrencileriyle çok zaman geçirirler”: 

yüzde 18.4 “kesinlikle katılıyorum”, yüzde 67.8 “kısmen katılıyorum”), yukarıdaki 

paragrafta yer verilen sorularda ortaya çıkan hayli olumlu resmin belirgin biçimde 

değiĢtiği gözlemlenmektedir.  Öğretmenlerin çoğu zaman “öğrencileriyle 

ilgilenemeyecek kadar meĢgul” oldukları ifadesi, öğretmenlerin çoğunluğu tarafından 

kabul gören bir ifade olarak ortaya çıkıyor (“Kesinlikle katılıyorum” diyenler 9.2, 

“kısmen katılıyorum “diyenler ise yüzde 43.7. Buna karĢın bu ifadeye kısmen 

katılıyorum diyeneler yüzde 10.5 iken, yüzde 35.6‟sı ise, “kesinlikle katılmadıklarını” 

beyan ediyorlar). 

Bu kategorideki son üç sorudan biri, “öğretmenler öğrencilerini görmekten 

mutlu olurlar” ifadesinin yansımasını ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu soruya 

öğretmenlerin nerdeyse tamamı (yüzde 71.3 “kesinlikle katılıyorum” ve yüzde 25.3 

“kısmen katılıyorum”)  olumlu yanıt vermiĢlerdir. Benzer bir eğilimi, “öğretmenler 

öğrencilerine yardımcı olmak için zaman ve enerji harcarlar” Ģeklinde formüle edilen 

soruya verilen yanıtlarda da görebiliyoruz. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 72.4‟ü 

bu ifadeye “kesinlikle katılıyorum” derken, yüzde 23‟ü de, “kısmen katıldığını” beyan 

ediyor. Ancak biraz paradoksal olsa da, “öğretmenler öğrencilerin kendilerini sık sık 

hayal kırıklığına uğrattığını düĢünür” Ģeklinde ifade edilen soruya da, bu kez 

neredeyse üçte ikisi (yüzde 14 “kesinlikle katılıyorum” ve yüzde 47.7 “kısmen 

katılıyorum”) olumlu yanıt vermiĢtir. Bu durum belki, öğretmenlerin kendilerinin 

yapılması gerekenleri mümkün olduğunca yaptıkları algısına karĢılık, öğrencilerden 

bu bağlamda (yeterince) olumlu bir dönüĢ alamadıklarını düĢünmeleri ile açıklanabilir. 

iii. Odak Grup Görüşmeleri 
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Öncelikle genel bir gözleme yer vermekte yarar olabilir. Moderatörlerin tüm 
çabalarına karĢın, her iki odak grup görüĢmelerinde de genellikle yaĢı büyük 
öğrenciler konuĢmalara ağırlıklı olarak katıldı; yaĢı küçük olanlar özellikle ilk 
görüĢmelerde suskun kalma eğilimi içinde görünüyorlar; moderatörlerin bu durumu 
kırmak için doğrudan bu çocuklara yönelerek, “Peki sen ne düĢünüyorsun?” türden 
cesaretlendirici sorularına cevap verme dıĢında, „dinleyici‟ olma konumunda kalma 
eğilimlerini sürdürürdüler. Ancak bu durumun drama ve rol üstlenme oyunları 
sonrasında kısmen kırıldığı gözlemlendi. 

Ġlk odak grup görüĢmelerinde öğrencilerin çocuk / insan hakları ve demokrasi 
konusunda bilgi düzeylerini ölçmeyi hedefleyen „kavramsal‟ sorularda ciddi sıkıntılar 
yaĢandı. Her gruptan yalnızca bir kaç öğrenci, bir kaç sözcükle sınırlı cümlelerle 
kavramlar hakkındaki bildiklerini ifade etmeye çalıĢtı. Verilen tanımlamalar daha çok 
yüzeysel ve birbirini izlemeyen, bütünlüğü olmayan kavramlardan oluĢuyordu.   
Demokrasinin tanımlamasına iliĢkin soruda, “eĢitlik”, “adalet”, “düzen”, “hukuk”, 
“saygı”, “özgürlük”, “cumhuriyet”, “insanların kendilerini daha rahat hissetmesi”, 
“haklarımızın korunması”, tüm okullarda ortak olarak ifade edilen kavramlar oldu. Ġlk 
odak grubu görüĢmelerinde yalnızca bir öğrenci demokrasiyi, “yönetenlerin 
yönetilenler tarafından seçilmesi” olarak tanımladı. Ancak demokrasi ile 
iliĢkilendirilerek söylenen kavramların, örneğin „eĢitlik‟ kavramının onlar için ne 
anlama geldiği sorulduğunda, ağırlıklı olarak kendi hayatlarına dair olmayan 
örneklerle açıklama çabaları içinde görüldüler. „EĢitlik‟ kavramı bu anlamda tipik bir 
örnek oluĢturması açısından burada ele alınabilir. Hemen tüm okullarda demokrasi 
kavramı ile iliĢkilendirilerek öğrenciler tarafından ifade edilen „eĢitlik‟ kavramı, 
ayrımcılığın karĢıtı olarak kullanılıp, ayrımcılık örneği olarak da “zencilere karĢı 
yapılan ayrımcılık” örneğinin yaygın olarak verildiği gözlemlenmiĢtir. Daha sonra da 
değinileceği üzere, öğretmen anketlerinin de ortaya koyduğu gibi, öğrenciler de 
haklar ve demokrasi kavramlarını kendi hayatlarıyla, çevreleriyle somut durumlar 
içinde ele almak ve kavramak yerine, bu kavramları veya ayrımcılık benzeri bu 
kavramlarla iliĢkili sorunsalları kendi hayatları dıĢında, adeta „baĢkaları‟ için geçerli 
durumlar olarak ifade ediyorlardı. Ancak drama ve rol üstlenme oyunları sonrasında 
yapılan ikinci odak grubu görüĢmelerinde bu durumun belirgin biçimde değiĢmeye 
baĢladığı gözlemlenmiĢtir. 

Ġkinci odak grubu görüĢmelerinde, ilk görüĢmelerden farklı olarak, öğrencilerin 
kavramlarla tanıĢıklığının artmıĢ olduğu, dahası dile getirdikleri kavramlarla kendi 
hayatları arasında yaĢayan iliĢkiler kurma bilgi, beceri ve güven duygularının artmıĢ 
olduğu görülmüĢtür. Ġkinci odak grubu görüĢmelerinde ifade edilen kavramların bir 
kısmı ilk odak grup görüĢmelerinde hiç ifade edilmemiĢken (örneğin „katılım hakkı‟), 
ilk odak grup görüĢmelerinde sadece soyut olarak ifade edilmiĢ olunan veya içeriği 
doldurulamayan kimi kavramlar, ikinci odak grubu görüĢmelerinde öğrenciler 
tarafından sıklıkla ayrıntılandırılmıĢ ve örneklerle somutlaĢtırılabilmiĢtir. 

Örneğin ilk odak grup görüĢmelerinde hiç ifade edilmemiĢ olan „katılım hakkı”, 
ikinci görüĢmelerde “Herhangi bir Ģeye üye olmak”, “Ġstediğimiz her Ģeye katılmak”, 
“Etkinlik içerisinde yer almak”, “Sadece kendi istediğine değil de, baĢkasının 
istediğine de katılmak” olarak öğrenciler tarafından geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Aynı 
okulda „demokrasi‟ kavramı katılımcı öğrenciler tarafından ilk odak grup 
görüĢmelerindeki çoğunlukla tek kelimeyle ifade edilen ve yukarıda özetlenen sınırlı 
tanımlar yerine, aĢağıda alıntıda olduğu gibi çeĢitlendirilmiĢ ve içeriklendirilmiĢ 
olduğu gözlendi.  
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“Çocukların ve yetişkinlerin farklı görülmeyip, hepsinin eşit olabildiği sistem”, 
“serbest yaşama”, ”herkesin kendi kararını verebilmesi”, “insanın kendi hakkını 
başkasının haklarını çiğnemeden kullanması”, “farklı partilerin olması, böylece 
hangisi daha yararlı olabilir onu karşılaştırabiliriz. Ayrı ayrı düşünceler bu yüzden çok 
önemlidir”, “halkın yönetim şekli”, “herkesin aynı haklara sahip olması”, “...Demokrasi 
denince benim aklıma çocuk hakları sözleşmesi geliyor. Hak ve özgürlüklerimiz 
geliyor. Bizim haklarımız. Yani mesela bir çocuk 18 yaşından önce çalıştırılamaz”, 
“Eşit bir ülke, eşit bir devlet...”  

„Hak‟ kavramı, ilk odak grubu görüĢmelerinden farklı olarak, ikinci odak grubu 
görüĢmelerinde proje kapsamındaki tüm katılımcı okullarda en çok ayrıntılandırılan, 
üzerinde konuĢulan baĢlıklardan birisi olmuĢtur Örneğin bu okuldan bir kız öğrenci, ilk 
odak grup görüĢmelerinde demokrasi ile iliĢkilendirilerek sadece tek kelime olarak 
bahsi geçen „haklar‟ konusunda, ikinci görüĢme sırasında Ģu ifadeleri kullanmıĢtır:  

“Çocuk hakları var; yaşama, eğitim, barınma hakkı. Seçme seçilme hakkı. 
Sağlık hakkı. Özgürlük, Güvenlik, Korunma dış etkenlerden. İstediğim şeyleri 
söyleme hakkı...”  “Çocuklar küçük yaştayken çalıştırılmamalı”, “Aile içinde çocuklara 
daha çok fazla önem verilmeli“, “Herkesin yaşama hakkı var”, “Beslenme, barınma, 
giyinme, yemek yeme gibi temel ihtiyaçlar”, “İstediğim gibi düşünürüm ve 
düşündüğümü söylerim; mesela arkadaşımın bana „Bu saçma, böyle düşünemezsin‟ 
deme hakkı olamaz”. 

Ġlk odak grup görüĢmelerinde tek bir öğrenci tarafından bile ifade edilmeyen 
“oyun hakkı”, ikinci odak grup görüĢmelerinde hemen her okulda en az bir kere 
dillendirilmiĢtir:  

“Bence öncelikle her çocuğun oyun oynama hakkı var. Şu anda bizim 
yaşımızdaki veya bizden küçük mesela 6-7‟den bir öğrenci şu anda bile oyun 
oynayabilir. Bizim yaşımızdaki belki de bizden büyük insanlar da oynayabilir. Mesela 
ben 5. sınıftayken gözlemlemiştim. Bir arkadaşım hep oyun oynamak istiyordu. Ama 
gidip de büyüklerimiz, annemiz, babamız, anneannemiz filan hepsi ders çalış filan 
ondan sonra oynarsın diyordu ki biz ders çalışmıştık. Ama mesela biz oyun oynamak 
istediğimizde izin vermiyorlardı”. 

Ġlk odak grup görüĢmelerinde proje kapsamındaki 5 okulun hemen hepsinde 
“zenci-beyaz” farkı bağlamında dile getirilen, ancak bunun ötesine geçilemeyen 
„ayrımcılık‟ kavramı, ikinci odak grubu görüĢmelerinde yalnızca öğrencilerin kendi 
hayatları veya çevrelerinde gözlemledikleri ayrımcılık durumlarıyla iliĢkilendirilerek 
somut olarak kavranır hale gelmemiĢ, aynı zamanda, aĢağıda da örneklendirileceği 
gibi, hem ayrımcılığın nedenleri üzerinde düĢünülmüĢ hem de farklı ayrımcılık türleri 
üzerinde de çokça konuĢulur olunmuĢtur. Ayrımcılığın nedenleri üzerine ikinci odak 
grubuna katılan öğrencilerin dile getirdikleri görüĢlere kimi örnekler vermek gerekirse:  

“Bilgisizlik; yani hiçbir bilgi sahibi olmamamız o şey hakkında. Ben ayrımcılık 
yapmanın doğuştan gelen bir şey olduğunu düşünüyorum, ama tabii sonradan 
değişebilir de...”, “Kendini beğenmişlik var bence”, “kibir”, “Başka bir ülkeden gelindiği 
için olabilir; güven olmayabilir”, “Empati kurmadıkları için”, “İnsanların kolaya 
kaçması”, “Bir şeye alıştığımız için başka bir şekilde davranıldığı zaman o durumda 
önyargı ile yaklaşıyoruz. “Aa nasıl olmuş, bu olamaz!” filan diye. Daha çok 
alışkanlıklara dayanıyor”, “Bence en büyük ayrımcılığı yan kendi önyargılarımızla 
kendimiz yapıyoruz. Çünkü mesela karşımızdakini, her insanda vardır. Farkına varır 
ya da farkında olarak. Bir insanların dış görünüşünden dolayı yargılayıp bundan bana 



 

 

 

47 

 

 HRE 602 PROJE RAPORU 

 

 

  

 

dost olmaz gibisine... Bu da bir ayrımdır. Bence ayrımcılığın en temel sebebi 
önyargılar”. 

 „Önyargı‟ kavramı, ayrımcılığın nedeni olarak pek çok öğrenci tarafından ileri 
sürüldü. Bu nedenle ikinci odak grubu görüĢmelerinde öğrencilerden „önyargı‟ 
kavramını tanımlamaları istendi. Cevaplara kimi örnekler verilirse:  

“Birisini tanımadan dış görünüşüne bakarak içini bilmeden bir kişiyi 
tanımlamak”, “Önyargılı olmaya ihtiyaç duyabiliyoruz; mesela yeni birisiyle 
tanışıyorsun, önyargıyla yaklaşmak zorunda kalabillirsin, çünkü belki de kötü biri, 
dikkatli olmak gerekiyor”, “Herhangi bir derse, kitaba karşı önyargılı olabiliriz, illa bir 
canlıya gerekmiyor aslında. Mesela bir derse olan önyargılarımız da olabilir. „Bu ders 
çok zor ben yapamıyorum‟ dersek de önyargı olur”, “Mesela bir hediye kitap gelmişti 
doğum günümde. Bayağı bir kalındı. Bunu nasıl okuyacağım diye düşündüm, 
başlamak bile istemedim. Sonra okumaya başladım, kitabın ortalarına doğru, 
okudukça okudukça elimden bırakamadım”, “Bence önyargılı olmaktan kaçamayız; 
her insan yapıyor. Biz de farkında olamdan önyargılı davranıyoruz. Çoğu insan öyle. 
Mesela ben önyargılı değilim desem de bir şey olunca ön yargılı davranacağım”. 

Ġlk odak grup görüĢmelerinde demokrasiyle iliĢkilendirilerek dile getirilen, 
ancak daha fazla geliĢtirilemeyen, hatta “zenci-beyaz farkı” dıĢında 
örneklendirilemeyen „ayrımcılık‟, ikinci odak grubu görüĢmelerinde çok sayıda 
öğrencinin kendi hayatlarında yaĢadıkları, ya da tanık oldukları bir kavrama 
dönüĢmüĢ görünüyordu. Bu tür ayrımcılık örnekleri arasında en dikkati çekenlerden 
bazıları Ģöyleydi: 

Ġyi –kötü insan ayırımı: Ayrımcılık belki kötü bir şey ama biraz da kendimizi 
korumak için ayrım yapıyoruz; „iyi ve kötü‟ insan gibi..”, “Arkadaş ortamında tabi ki 
ayrımcılık yapılmamalı, herkesle arkadaş olabiliriz. Ama diyelim ki arkadaşımız bize 
zarar verecek davranışlar öğretiyorsa, diyelim ki yeni tanıştığımız biri uyuşturucu 
kullanıyor. Eğer bizi de buna sürüklüyorsa, sen de yap diyorsa, onu ayırmalıyız diğer 
arkadaşlarımızdan ve arkadaşlığımızı kesmeliyiz”. (Aynı gruptan bir diğer öğrenci bu 
yaklaĢıma itiraz ederek): “Bence insanlar kendi menfaatleri için ayrımcılık yapıyorlar. 
Mesela arkadaşımızın verdiği uyuşturucu kullanan çocuk örneği. Ama mesela biz 
istesek o arkadaşı uyuşturucudan çekebiliriz. Tedavi ettirilebiliriz; annesine babasına 
söyleyip tedavi olmasını sağlayabiliriz. Ama bunu yapmak yerine, biz kendi 
menfaatlerimiz için „Ay ben kendimi koruyayım, ondan uzak durayım‟ diye 
düşündüğümüz için, bu ayrımlar devam eder”.   

Irk ayrımı:  “Bir fırına giriyordum ekmek almak için.. Suriyeli bir çocuk da elinde 
parayla ekmek almak için aynı fırına giriyordu. Fırıncı o çocuğu almadı içeriye. Birkaç 
kişi toplandı, niye almıyorsunuz diye. „Çocuk çok kirli, ekmekleri kirletir‟ dedi. Ama 
çocuk da açtı yani, ekmek almak için girmişti”, “Mesela Romanlar diye bir grup var 
bizim oturduğumuz yere yakın yaşıyorlar. Genellikle fakir insanlar. Ama bizim 
mahallede oturan çocuklar onlarla oynamak istemiyorlar; biz daha üstünüz diye 
aşağılıyorlar. Konuşmalarıyla filan dalga geçiyorlar”, “Tam olarak tanımını 
yapamıyorum şu anda aklıma gelmiyor da Rusya‟yla Ukrayna arasında böyle bir şey 
vardı”, (Aynı gruptan bir baĢka öğrenci:) “Kürtle Türk arasında da aynı şey oluyor. 
Bunlar illa başka kıtalarda ya da başka yerlerde olmuyor”.. Genelde batıda yaşayan 
Türklerin doğuda yaşayan Kürtleri sosyal ve kültürel açıdan ezmeleri var mesela. 
Kürtler mesela kendi kültürlerini çoğunlukla yaşayamıyorlar. Batıya geldikleri zaman 
batıda empoze olamıyorlar, kendilerini ifade edemiyorlar. Bu yüzden de batıdaki daha 
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modern halk o Kürtleri eziyorlar”, “Arkadaşların da değindiği örneklerin dışında 
yurtdışında yaşayan Türkler de... Almanya‟da mesela Türklere karşı çok böyle şeyler 
oldu. Onların evleri filan yanıyordu. Hatta bazı Almanlar protesto filan ediyordu”, (Bir 
baĢka okulda:) “Lahmacun yiyoruz. Araplar geliyor. Yani yemeyi bilmiyorlar.- Hocam 
temiz insanlar değiller yani.:- Normalde böyle yenir mesela, ama onlar 3 taneyi birden 
atıyorlar ağızlarına. Yemek kırıntıları yerlere düşüyor”. (Aynı grupta bir baĢka öğrenci 
arkadaĢına itiraz ediyor: “Hocam aklımıza bir düşünce yerleşmiş Araplar kötü, pis 
diye, herkes ona göre hareket ediyor. Bir tanesi yaptı diye hepsi yapacak diye bir şey 
yok ki”. 

Ekonomik ayrımcılık: Bir ayrımcılık nedeni olarak insanların (ve okulda 
çocukların ailelerinin) ekonomik durumları, yine ilk odak grup görüĢmelerinde 
moderatörlerin hatırlatmasıyla sadece değinilen bir durumken, ikinci odak grup 
görüĢmelerinde öğrencilerin kendiliğinden görüĢme konusu yaptıkları bir olguya 
dönüĢmüĢtü. Öğrencilerin gidebildikleri hazırlık kurslarının farklılığı, bu bağlamda en 
çok verilen örnekler arasındaydı. 

Fiziksel özelliklere dayalı ayrımcılık: “Polis okullarında mesela boyunun uzun 
olması, daha atletik bir vücudunun olması gerekiyor. Boyu kısa olup, toplu olup çok 
yetenekli olan insanları almıyorlar”, “Survivor‟da biri var, çok güzel bir kız. Daha 
fragmanın olduğu anda M. direkt oynamaya başladı” (Aynı gruptan bir baĢka öğrenci 
devam ediyor:) “Arkadaşımın örnek verdiği şeyden devam etmek istiyorum. Etrafımda 
da gözlemledim güzel olduğu için yarışmada bir yere gelemez dediler. Ama grupta 
sonuna kadar giden insanlardan biriydi. Sonlara doğru elendi. Çok güzel yarıştı. 
İnsanlar o yarışmacının güzelliği nedeniyle, önyargıyla, iyi bir yarışmacı 
olamayacağını düşündüler”. 

Eğitimli–eğitimsiz ve yaĢlı-genç ayırımı: “Bir de temel ayrımcılık var, okuyan-
okumayan”, “Mesela benim annem yüksekokul mezunu ve şu anda 47 yaşında. Birisi 
de aynı üniversiteyi bitirmiş. 30 yaşındaki birisini alıyorlar mesela. Ama onu 
almıyorlar. Çünkü yaş ayrımı var”.  

Sosyal statü ayırımı: Mesleklere göre de ayrımcılık yapılıyor. Mesela üst düzey 
olan meslekler var. Baktığınızda tiyatro, sanat, televizyonla uğraşan insanlar var 
oyuncular filan. Herkesten daha üstünmüşler gibi, daha bilgililer gibi, daha iyi gibi 
davranılıyor onlara karşı”, “Ben mesela bir hastaneye gitmiştim, röntgen çekilecektim. 
Danışmada bir görevli, bir şey yapmayı unutmuş bir hasta geldi, ona bundan dolayı 
bağırmaya başladı: „Sen nasıl bir insansın, hiç bakmıyor musun, dikkat etmiyor 
musun‟ filan diye. O hasta kadın da, „Bizim ağzımız dilimiz yok diye neden böyle 
yapıyorsunuz‟ gibi bir şeyler söyledi. Kadın eğitimsiz ve yoksul birisine benziyordu”.  

Ġkinci odak grup görüĢmelerinde bir öğrenci tarafından dile getirilen, ancak 
geliĢtirilmeyen ayrımcılık çeĢidi olarak, engelliler vardı: “Mesela günümüzde 
engellilere ayrım yapıyorlar”. Nüfusun yaklaĢık yüzde onunun engelli olarak 
tanımlanan bir toplumda, üstelik bu gruba dâhil olan çocukların eğitim haklarında çok 
ciddi güçlükler yaĢanırken, öğrencilerin dikkatini bu denli az çekmesi, bu konuda 
duyarlılığın arttırılması, tabii daha önemlisi, bu konudaki farkındalığın bir eğitim ve 
okul politikası haline getirilmesi gerektiğini ortaya koyuyordu.  

“Pozitif ayrımcılık”, ilk odak grup görüĢmelerinde hiç dile getirilmeyen bir 
kavramdı. Ancak ikinci odak grup görüĢmelerinde, üç okulda bir kaç öğrenci bu 
kavramı kullandı. Verilen örnekler her ne kadar kavramın içeriğinin eksik kavrandığını 
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gösterse de, bu kavramın kullanılması dikkat çekiciydi. Öğrencilere sorulduğunda, rol 
üstlenme oyunları sırasında eğiticilerden bu kavramı duyduklarını söylediler:  

“Hocam pozitif ayrımcılık da oluyor bazı konularda. Okulumuzda siyah bir 
arkadaşımız var mesela; basketbol oynadığımızda bizden çok daha fazla fiziksel 
olarak üstün olduğu için, bizim yapamadığımız şeyleri o arkadaşımız yapabiliyor ve o 
nedenle herkes onun takımında olmak istiyor”, “Bazı öğretmenlerimiz kız öğrencilere 
daha toleranslı davranıyor”, “Çalışkan öğrenciler hata yapsalar da 
cezalandırılmıyorlar”. 

Ailede ayrımcılık: Bu konuda ilk kez ikinci odak grup görüĢmeleri sırasında dile 
getirilen bir ayrımcılık baĢlığı oldu. Katılımcı çocukların kendi günlük hayatlarında 
karĢılaĢtıkları, ancak belki de „normalleĢtirdikleri‟ için daha önce gündeme 
getirmedikleri bu türden ayrımcılığa en yaygın örnek olarak, anne babaların küçük-
büyük kardeĢ ayrımı yapmaları gösterildi:  

“Evde benim değil, ama ablamın düşünceleri soruluyor. Oysa ben de aynı 
evde yaşıyorum”, “Bir şey yapmak istediğimde en sık duyduğum laf, „Sen daha 
küçüksün‟ oluyor”, “Evde genellikle getir götür işlerini bana yaptırıyorlar, hatta abim 
bile, „Bana su getir‟ diyebiliyor. Sırf küçüğüm diye”.  

Okulda ayırımcılık: Ġlk odak grup görüĢmelerinde de gündeme gelen, ancak 
daha çok „iç dökme‟ ve Ģikâyet düzeyinde dile getirilen okulda ayrımcılık örnekleri, 
ikinci odak grup görüĢmelerinde bu kez ayrımcılık türü olarak tanımlanarak, yani bu 
baĢlıkta kategorize edilerek dile getiriliyordu. Bu değiĢimde rol üstlenme oyunlarında 
okulda ayrımcılık üzerine çalıĢılmıĢ olmasının etkileri açıkça görülebiliyordu:  

“Aslında tembel-çalışkan fark etmemeli öğretmenler için; biz eğitim öğretim için 
buradayız. Herkes öğrenmek için orada”, “Bir de sınıfları tembel çalışkan diye 
ayırmak, tembelleri bir sınıfa, çalışkanları diğer sınıfa koymak da çok saçma. Çalışıp 
da yapamayanlar var, ya da hiç çalışmayıp da sınavdan yüksek alanlar var kopya 
çekerek veya başka bir şey yaparak”, “Öğretmenlerin tembel öğrencilere karşı 
davranışları, tembel olan kişilerin daha çok kötü olup, notlarını düşürmelerine sebep 
oluyor”, “Bence tembel diye sınıflandırdıkları öğrenciler çalışkanlara gösterilen ilgiye 
karşılık kendilerini daha kötü hissediyorlar, kendilerinin bir şey yapamayacaklarını 
düşünüyorlar ve „Hiç bir şey yapmasam da fark etmez‟ diye düşünüyorlar”, 
“Öğretmenler, „Çalışkan öğrencileri yetiştirebiliriz, ama tembel öğrencilerden bir şey 
olmaz‟ diyerek kolaya kaçıyorlar bu şekilde”, “Mesela ben yüksek not almıştım, sıra 
arkadaşım düşük almıştı. Gelecek sınavda yer değiştiriyor hocalar benden kopya 
çekmesin diye. Bu da bir ayrımcılık, Ama çirkin bir şey bence bu. Sen kopyacısın geç 
oraya!”.  

Bir öğrenci, okulda ayrımcılığın her zaman kötü olmadığını, her zaman da 
öğretmenlerden kaynaklanmadığını, bazen çocukların kendi tercihleri de olabileceğini 
belirterek Ģöyle diyor:  

“Benimle iyi anlaşabilecek bir arkadaşımla aynı sıramı paylaşmak isterim. 
Kavgacı ya da dersle ilgisiz birisi mesela ders dinlerken benim dikkatimi dağıtacak bir 
şey yapabilir. Bu yüzden iyi anlaşabileceğim birinin olmasını isterim. -Ben yanımda 
mesela derste dersi dinleyen birinin olmasını isterim.-  Birazcık kişisel özellikleri de 
önemlidir. Temiz ve düzenli olmalı”. 

Odak grup görüĢmelerinde çocuk haklarına iliĢkin katılımcı öğrencilerin bilgi ve 
algı düzeylerini tespite yönelik soruların yanı sıra, hak ihlalleri hakkında görüĢleri de 
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öğrenilmeye çalıĢıldı. Bu konuda çevredeki hak ihlalleri, ya da okuldaki hak ihlallerine 
dair kimi örnekler verilmekle birlikte, aile içindeki olası hak ihlallerine örnekler 
vermekte fazlaca istekli davranmadıkları görüldü. Genel izlenim, bunun nedeninin 
ailede haklarının ihlal edilmesini saklamaya çalıĢmalarından çok, ailenin 
davranıĢlarını „normalleĢtirmiĢ‟ olmaları ile ilgili olduğuydu.  

Bu türden konulardan birisi, çocukların „oyun oynama hakkı‟ ve ders-oyun 
zamanı dengesi idi. Katılımcı öğrenciler ailelerinin diledikleri gibi oyun oynama 
sürelerinin olmamasından yakınmakla beraber, okul-kurs-dershane faaliyetlerinin 
„gelecekleri‟ için taĢıdığı önem ve bu nedenle oyundan (dolayısıyla bir parça 
çocukluklarından) „fedakârlık‟ gerekliliğinden bahsediyorlardı ve görünüĢe göre bu 
konuda öğrenciler arasında fazlaca bir itiraz da yoktu. Katılımcı öğrenciler durumu 
üzücü bulmakla beraber, anne babalarına bu konuda hak veriyorlardı. 

“Oyun oynamanın bir „hak‟ olduğunu dramalardan öğrendik” diyen bir öğrenci, 
maddi durumu görece daha iyi ailelerde çocuğun kendine ayırabildiği zamanın daha 
da kısıtlı olduğunu, söz konusu çocukların okul dıĢı zamanlarının aileleri tarafından 
daha sıkı planlanmıĢ olduğunu Ģöyle anlatıyordu: “Durumu iyi olan bazı çocukları 
anne babalar her türlü kursa gönderiyor; mesela yüzme kursu, piyano kursu, müzik 
kursu, gitar kursu. Her şeye gönderiyorlar ama çocukların hiçbir zaman isteğini 
sormuyorlar”. 

Ailede demokrasi ve insan / çocuk hakları durumu konusunda katılımcı 
öğrencilerin algısının ölçülmeye çalıĢıldığı bölümde, öğrencilere evde geçerli olan 
kurallardan hangisi ya da hangilerini değiĢtirmek isteyebilecekleri sorulduğunda 
alınan cevaplar Ģöyle oldu:  

“Evde istediğim zaman dışarı çıkmak isterdim”, “Bizim evde kuralcılık kuralı 
var. En başta bizim görüşümüz alınmadan bir kural konuyor ve buna uymamızı 
istiyorlar. Ben bu kuralı kaldırılmak isterdim”, “Anne ve babamın bana karşı olan 
önyargılarını kaldırmak isterdim”, “Evde geceleri internet kapatılıyor radyasyon 
yayıyor diye, oysa buzdolabı ve televizyonun yaydığı radyasyon çok daha fazla. 
İnterneti hep açık tutardım”.  

Evde saygı görme ve katılım hakkı: Çocukların bir birey olarak evde kiĢilik 
haklarına saygı gösterilmesi ve gerek ev hayatıyla gerekse doğrudan çocuğun hayatı 
ile ilgili alınacak kararlara katılımının sağlanması, çocuk haklarının temel gereklilikleri 
arasında sayılmıĢtır. Ġlk odak grup görüĢmelerinde evde haklarının ihlal edilmediğini 
düĢünen katılımcı çocukların hemen hepsinin, hak ihlallerine yönelik somut örnekler 
verildiğinde, kendi hayatlarında da benzer durumlarla karĢılaĢtıkları ortaya çıkmıĢtı. 
Bir baĢka deyiĢle, anne baba olma sorumluluğunun çocukların birey ve çocuk 
haklarının çok önünde geldiği ve anne babanın çocuklarının düĢüncelerini almaya 
çok ihtiyaç duymadan kararlar alabilmeleri, genel kabul görmüĢ bir durum olarak 
ortaya çıkıyordu. Bu yöndeki algının ikinci odak grup görüĢmelerinde kısmen değiĢtiği 
gözlemlendi:  

“Mesela biz bu yıl Haziran ayı için birkaç günlüğüne tatile gidecektik ama ne 
tatile gidilecek zaman ne de tatile gidilecek yer konusunda benim fikrimi sorma gereği 
duymadılar. Onların işi ve istekleri çok daha önemliydi”, “Ailemin en çok 
arkadaşlarıma ve nasıl eğlendiğime saygı duymasını isterim”, “Anne babamızın 
bizimle ilgili meslek seçimine karışma hakları var” (Aynı gruptaki bir baĢka çocuk 
buna itiraz ederek:) “Aslında kendilerini ifade etme hakları var ama... biz de onlara 
saygısızlık etmeden kendi istediğimiz mesleği onlara açıklamalıyız. - Fikir verebilirler 
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ama belirleyemezler bence. O onların hayatı değil benim hayatım yani”, (Aynı 
gruptan bir baĢka çocuk:) “14-15 yaşına kadar senin hayatın onların elinde. 
Yeteneklerimizi bildikleri için belki söyleyebilirler”.  

Yine de, anne babaların deneyimleri ve her durumda çocuklarının iyiliğini 
düĢündükleri gerekçesiyle, özellikle meslek seçimi, gidilecek okullara karar verilmesi, 
buna yönelik kurs vb. hazırlıklar için çocukların anne babaların karar verici olmaları 
konusunda genel bir görüĢ birliği içinde oldukları gözlemlendi:  

“Benim bu aralar spora gitmeme kızıyorlar. Çünkü derslerim çok önemli ve 
gideceğim liseyi de belirleyecek. Ben oryantiringe katılamıyorum ya da voleybola 
katılamıyorum artık. Ama bence haklılar bu durumda. Sonuçta onların bizi kurtarmak 
için yaptıkları bir şey”.  

Öğrencilerin anne babalar tarafından özellikle okula iliĢkin belirlenen 
sorumlulukları yerine getirmeleri halinde evdeki özgürlük alanlarının geniĢletildiği ve 
bunda da haklı oldukları konusunda yine görüĢ birliği içinde oldukları gözlemlendi. Bu 
nokta da ikinci odak grubu görüĢmelerinde de aynı sonuca ulaĢıldı: “Ben birinci 
dönem inanılmaz dersleri saldım. Hayatımın en kötü dönemiydi. Bu nedenle özellikle 
annemle aram bozuldu. Şu an derslerime özen gösteriyorum; çünkü ulaşmak 
istediğim bir yer var. Ona ulaşamasam bile iyi bir yere gelmek istiyorum. Şimdi daha 
iyiyiz”. 

Öğrencilerin meslek seçiminde prestijli ve iyi gelirli meslekleri hedeflemelerinin 
yanı sıra, özellikle ikinci odak grubu görüĢmelerinde „mutlu olmayı” da aramaya 
baĢladıkları görüldü. Yine de bu arayıĢın çok sınırlı olduğu, daha doğrusu ikincil bir 
hedef olduğu söylenebilir: 

 “Ben dershaneye gidiyorum şimdi. Salı-Perşembe spor var. Pazartesi de işte 
drama kursu var. Dersanedeki hocam bana diyor ki “seneye bunların hiçbiri 
olmayacak, sadece ders. Şimdi ben robot muyum? Benim de mutlu olmam lazım. 
Sadece ders çalışırsam mutlu olamam”. 

Evde özel hayata müdahale: Çocukların her birey gibi özel hayatları olduğu ve 
buna saygı gösterilmesi gerektiği, yine çocuk haklarının temel hedeflerinden birisidir. 
Bu konu katılımcı öğrencilerin en yakındıkları baĢlıklardan birisi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Anne babaların çocukların özel hayatlarına müdahaleleri, yine „tecrübe‟ 
ve „çocukların iyiliğinin düĢünülmesi” temellerinde genel bir kabul görmekle birlikte, 
bunun gerekmediği hallerde bile müdahalelerin varlığı, çocukların bu konudaki 
rahatsızlıklarının merkezinde görünüyordu:  

“Geçenlerde telefonla arkadaşımla mesajlaşıyorum. Annem geldi, „Ver 
bakacağım dedi. Hayır bakamazsın, bu benim özel hayatım dediğimde ise, „Senin 
özel hayatın olamaz‟ dedi”, “Benim annem Facebook‟uma giriyor. Karıştırıyor her 
yeri”. Aynı gruptan bir baĢka çocuk: “Benim şifremi annem bilmiyor, benim annem 
değil de abim çok karışıyor. Arkadaşlarıma bakıyor, mesajlarıma bakıyor, bazılarını 
çıkarıyor. „Senin iyiliğin için‟ diyor. Anneme babama söylediğimde ise, „O senin abin 
diyorlar, bakması gerek‟ diyorlar”, “Annem sürekli eşyalarımı kurcalıyor. Bana 
güvenmiyor. Dışarı çıktığımızda da aynı şekilde. Sürekli bir takip, takip dediğim 
sürekli arar, nerdesin, napıyorsunuz gibisinden. Aslında bana güvenir ama çevredeki 
insanlara pek fazla güvenmez. Arkadaş seçimime çok karışır annem”. 

Kız-erkek çocuk ayırımı: Kız ve erkek çocuklar arasında anne babaların 
tutumları arasında beklenebilecek farklılıklar, en azından araĢtırmanın yürütüldüğü 
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okullarda çocukların kendileri tarafından önde gelen problemlerden olarak 
algılanmıyor görünüyor. Çocuklarda bu konuda genel bir farkındalığın varlığını 
söylemek mümkün. Ancak bu bağlamında günlük hayatta somut durumlara iliĢkin 
örneklere geçildiğinde, özellikle eğitim düzeyi görece düĢük ailelerde, yaĢanılan 
semtlerle de bağlantılı olarak (örneğin Adalar ilçesinde eğitim düzeyi düĢük ailelerde 
de anne babaların kız çocuklarını „kontrol‟ talebi görece daha düĢük görünüyor. Bu 
durum, Adalar‟ın çocukların güvenli olarak algılanmasıyla ilgili olabilir), ailelerin kız 
çocuklarını kontrol etme istekleri görünür hale gelmektedir:  

“Mesele biraz güvenle ilgili. Erkek çocuklara kız çocuklara göre daha fazla 
güveniyor anneler babalar. Bunu değiştirmek için anne babalar duygudaşlık 
kurabilirler“, “Ben bazen dışarı çıkmakla ilgili problem yaşayabiliyorum; istediğim 
zaman çıkabiliyorum ama o gün içinde çıktıysam, annem diyor: „bugün çıktın yarın 
çıkarsın artık‟. Bir de şu var, „Sokak kızı oldun‟ diyor. Çok fazla çıkarsam sokak kızı 
olurum”. ġiĢli‟deki okuldaki bir kız öğrenci: “Ben her gün dışardayım. Bazen kızıyorlar 
ama başka bir şey demiyorlar. Arkadaşlarımla çıkarsam kızıyorlar, abimle çıkarsam 
kızmıyorlar. Ama abim kendi çağırıyor. Tek çıkarsam dışarıya eve erken gel diyorlar. 
Abimle çıkarsam saat yok”. “Aileler çocuklarına karşı aşırı korumacı olabiliyor; benim 
kız kardeşim var, kardeşime karşı aşırı bir koruma var. Korumaya ben de saygı 
duyuyorum. Onlarınki biraz aşırıya kaçıyor. Bence buradaki önemli nokta empati. 
Anne baba çocuğuna karşı empati kurmalı, çocuk da anne babasına karşı. Böylece 
aile içi her konuda, bu koruma konusunda iletişimde bence daha sağlıklı bir iletişim 
olabilir”. 

Her iki odak grup görüĢmelerinde edinilin izlenim, öğrencilerin ailelerine göre 
okulu daha rahat eleĢtirebildikleri, okulda yaĢanan sorunları haklar çerçevesinde 
daha iyi değerlendirebildikleriydi. Okulda neyi değiĢtirmek isterdiniz sorusuna:  

“Okula istediğim kıyafetle gelmek isterdim”, “Okulda ödev zorunluluğunun 
kalkmasını isterdim”, “Ben olsam okulların birleştirilmesini istemezdim. Çünkü biz 
senelerdir 19 kişi olarak alışmışız. 21 kişi olduk geçen sene gerçi sonunda. Bu bile 
çok fazla geldi ve biz şu an 30 kişiyiz. Ama kimse bize bir şey sormuyor”,  “Bence 
sınıfta kiminle oturacağımızı seçebilmeliyiz”, “Okullarda 12‟ler okulun ağası gibidir. 
Bizim okulda da 8‟ler çok havada. Kendilerinden küçüklere kötü davranabiliyorlar ve 
öğretmenlerimiz bunu değiştirecek pek bir şey yapmıyor”, “Okulda birisi dışlanınca bu 
derslerine de yansıyor. Buna hiç dikkat edilmiyor”, “Ben biraz sistemle alakalı bir 
şeyler söylemek istiyorum. Liseye giriş sınavı insanların hayallerini engelliyor; o gün 
moralin bozuk diyelim, sınava giriyorsun, hayatın gidiyor, çöküyor. kendi dosyamızı 
hazırlayıp, yaptığımız şeyleri koyup başvurabilseydik; keşke öyle bir şey olsa. O 
zaman kendi istediğimiz yolu çizebiliriz”. 

Öğretmen tutumu/ayırımcılık: Odak grup görüĢmelerinde istisnasız her okulda 
gündeme gelen baĢlıklardan birisi, bazı öğretmenlerin çeĢitli nedenlerle kimi 
öğrencilere karĢı ayırımcı davranıyor olduğuydu. Bu durum sadece ayrımcılıkla ilgili 
sorunlara yol açmıyor, aynı zamanda öğrencilerin kendilerini ifade etme hakkı, alınan 
kararlara katılım hakları gibi baĢka alanlarda da kimi kısıtlayıcı sonuçlara yol 
açabilmektedir:  

“Hocamız çok sinirli. Konuştuğumuzda çok kızıyor”, “Fen öğretmenimiz 
çalışkan olanları ayırıyor, onlar hata yapsalar bile, mesela ödevlerini getirmeyi 
unutsalar bile, hocamız onları anlayışla karşılıyor, ama bize hemen ceza veriyor”, 
“Bazı hocalarımız bizi dinlemeden suçluyorlar”, “Hocam bence öğretmen de öğrenci 
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de yeteri kadar ilgi göstermiyor. Mesela bizim Türkçe öğretmeni hiç takmıyor bizi, 
sinir oluyorum. Biri bize vursa söylüyoruz, hiç takmıyor.  Arkadaşımıza vurdular bizim 
sınıfta. Çocuk ağladı 2 saat onun dersinde”. ”Sınıfa sinirli bir hoca geliyor. Herhangi 
bir olaya sinirlenmiş. O sırada biri konuşuyor ve onun sınav notu düşürüyor”, “Bizim 
matematik öğretmenimiz, neden bilmiyorum, beni çok seviyor. Ben derse geç 
geliyorum, mesela o gün derse geç kalmışım, soru bile sormadan, direkt „Geç otur 
yerine‟ diyor. Arkadaşlarım da bundan doğal olarak rahatsız oluyor; çünkü 
öğretmenimiz başka arkadaşlara aynı durumda kızıyor.  Tabii arkadaşlarım da bir 
süre sonra bana tepki göstermeye başladılar”, “Bizim okulda kız öğrencilere daha 
hoşgörülü davranılıyor. Mesela öğretmen yazıyor işte derste konuşanları. „Eksi 
atacağım ya da düşük puan vereceğim‟ diyor. Ancak nedense konuşan kız 
arkadaşlarımızı yazmıyor; neden diye sorduğumuzda da bize kızıyor”, (Aynı gruptan 
bir baĢka öğrenci:) “Erkeklerin daha çok problem çıkardığına dair bir önyargı ile ilgili 
olabilir bence”. 

iv. Yaratıcı Drama ve Rol Üstlenme Oyunu  

Projenin yürütüldüğü okullardan birinde öğrenci profili genel olarak farklı 
bölgelerden görece yakın zamanlarda göç etmiĢ ailelerin çocuklarından oluĢuyordu. 
Bu grupta, birbirini dinleme, koordinasyon ve odaklanma için yararlı olan „sayma‟ 
oyunu; kendilerinin farkında olmalarını sağlama için „yürüme‟ alıĢtırmaları, gerilimlerle 
baĢa çıkmalarını sağlamak için „üçgen‟ oyunları; yetiĢkinlerin „normali‟ ve kuralları 
üzerine kurulu öğrenilmiĢ düĢünce dünyalarının dıĢına çıkabilmelerini sağlamaya 
yönelik olarak eldeki malzemeler ve zar atma yardımıyla gerçekleĢtirilen „öykü kurma‟ 
oyunları;  ve son olarak, önceden getirilen insan sureti maskelerden yararlanarak 
baĢkalarının hayatı üzerine düĢünme yeteneklerini arttırmaya yönelik olarak, 
baĢkaları için hayat hikâyeleri kurgulama oyunları oynandı. 

Aynı okulda gerçekleĢtirilen rol üstlenme oyunlarında proje eğitim ve araĢtırma 
koordinatörleriyle yapılan toplantıda birlikte kararlaĢtırılmıĢ kimi unsurların öne 
çıkartıldığı kurgular temelinde, ilk olarak çocukların ev içi hak ve özgürlükleri drama 
yöntemiyle gösterilmeye çalıĢıldı. Eve canı sıkkın gelen, ancak canını sıkan nedeni 
annesiyle paylaĢmak istemeyen çocuğa yönelik olarak annenin, aĢırı sevgi yüklenmiĢ 
ses tonundan tehdit etmeye kadar değiĢen farklı taktiklerle çocuğu canını sıkan 
nedenini paylaĢmaya zorlaması; çocuğun tutmuĢ olduğu günlüğün kendisinden izin 
alınmaksızın anne tarafından okunmuĢ olması çevresinde geliĢen olaylar; çocuğun 
cep telefonuna gelen mesajın baba tarafından ısrarla okunmak istenmesi 
çerçevesinde geliĢen durumlar; çocuğun arkadaĢ seçimine yönelik, doğrudan 
engelleme çabalarından, alay etme ve benzeri farklı yöntemlerle anne-baba 
müdahalesi çerçevesinde geliĢen olaylar; ziyaret, yolculuk/tatil gibi ailenin birlikte 
vakit geçirme kararlarında çocuğun görüĢlerinin de alınması/alınmaması senaryoları 
çevresinde geliĢen durumlar, çocuğun evdeki hak ve özgürlüklerin tartıĢılmaya 
açılmasının oyunları olarak araçsallaĢtırıldı.  

Bu çerçevedeki oyunlar sonrası öğrencilerle yapılan değerlendirmeler, daha 
önce aynı öğrencilerle yapılmıĢ olan yaratıcı drama oyunlarının olumlu izlerini 
taĢıyordu. Öğrenciler kendilerinin ve vücutlarının daha farkında olarak sahnede farklı 
rolleri üstlenebildiler. Örneğin, pek çok öğrenci önce anne iken sonra çocuk olup, 
aynı durumu iki farklı pozisyonda değerlendirmede/yorumlamada oldukça sıkıntısız 
bir performans sergileyebiliyordu. 
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Daha sonra diğer okullarda da benzer gözlemlerde bulunulduğu üzere, bu 
okulda da çocuklar baĢlarda oyunların oluĢturulmasında ve sahnelenmesinde 
edilmesinde isteksiz davrandılar. Bu durum yavaĢ yavaĢ, özellikle de kendi tutum ve 
kararlarının oyunun kurulması ve geliĢiminde gerçekten de belirleyici olduğunu fark 
ettiklerinde, değiĢmeye baĢladı. Çocukların görüĢlerine birey olarak değer verildiği, 
„kendileri olma‟ haklarının olduğu ve bunun saçma, yararsız, değersiz olmadığı 
görüldüğünde; yetiĢkinlerin onlardan bekledikleri tepki ve kararları 
göstermeleri/vermelerinin hayattaki asli „görevleri‟ olmadığını düĢünmeye 
baĢladıklarında, oyun içindeki performansları da katılımcılık düzeyleri de belirgin 
biçimde artıyordu. 

Oyunlar sırasında gözlemlenen ilginç bir nokta da, çocukların „ideal‟ anne-
babayı oynadıklarında, sanki tüm insanlar birbirinin aynı ve tek bir iyi olma modeli 
varmıĢ gibi, ortaya tek tip bir modelin çıkmasıydı. Faaliyetler boyunca, drama 
çalıĢmalarının aileleri de kapsaması ihtiyacı açık bir gerçeklik olarak not edildi. 

Oyunlar sırasında okullar arasında, muhtemelen farklı sosyal, ekonomik ve 
kültürel arka planlara bağlı olarak kimi farklılıklar da gözlemlendi. Örneğin, yaratıcı 
drama çalıĢmaları sırasında, öğrencilerden ellerine verilen malzemeleri, yine aynı 
materyalle yapılmıĢ baĢka bir Ģey olarak „hayal etmeleri‟, baĢka bir Ģeye 
dönüĢtürmeleri istendiğinde, öğrencilerin ciddi bir güçlük yaĢadığı görüldü. Örneğin 
bir okuldaki öğrenciler dağıtılan materyalleri kullanarak yeni imgeler geliĢtirmekte 
görece daha özgür bir tutum sergilerlerken, bir diğer okulda daha ciddi zorluklar 
yaĢandı. Genel olarak çocukların genel geçer düĢünme ve günlük mantık kuralları 
içinde kalma eğilimleri, hayal kurma ve gündelik gerçekliği aĢma konusundaki 
zorlukları çok belirgindi. Eğitim düzeyi ve ekonomik arka planları görece daha yüksek 
ailelerden gelen çocukların okuduğu bir okulda hem yaratıcı dramalarda hem de rol 
üstlenme oyunlarında oldukça tutuk ve çekingen bir tutum vardı. Burada da 
çocukların hayal kurma becerileri, daha çok televizyon ya da video karakterlerinin 
taklidi ya da tekrarı olarak ortaya çıktı. Bu okul öğrencileri, yaratıcı drama oyunları 
sırasında, kendileri gibi yürüme denemelerinde dahi çok zorlandılar; öyle ki üç 
öğrenci sahnede kendileri olarak yürüme alıĢtırmaları sırasında dengelerini kaybedip 
düĢtüğü görüldü. Çocukların genelinde var olduğu gözlemlenen bir eğilim bu okulda 
çok daha belirgin olarak ortaya çıktı: çocuklar ailelerini idare etme, onların istek ve 
taleplerine cevap verir görünme, ama içten içe de bu sorgulanmadan kabul edilmiĢ 
görünen davranıĢ kalıp ve seçimlerine karĢı bir tür kayıtsız kalma hali içinde 
görünüyorlar.  

 Okulda hak ve özgürlükleri drama yöntemiyle anlatılmasının odak 
noktalarından birisini, genel olarak dünya da, özel olarak da çocukların kendi 
hayatlarında onları kaygılandıran, rahatsız eden noktaları çocuklarla birlikte ortaya 
çıkarmak ve bunları yine birlikte anlamlandırmak oluĢturuyordu. Ayrımcılık ve ırkçılığı 
drama yöntemiyle tarif etmek ve insan olmanın önemini vurgulamak da, yine bu ikinci 
tur çalıĢmanın hedefleri arasındaydı. Söz konusu drama kurgu çalıĢmasında, 
çocuklardan, sonradan diğer okullarda da tekrar edildiği üzere, dünya da herhangi bir 
iletiĢim aracıyla tanık oldukları bir haksızlık veya onlara rahatsızlık verici bir olayı 
veya konuyu, isim yazmadan paylaĢmaları istendi. Ġkinci olarak kendi hayatlarında 
tanık oldukları veya kendi baĢlarından geçen herhangi bir kötü olayı, haksızlığa 
uğrama durumunu veya onları rahatsız eden bir durumu yine isim yazmadan 
paylaĢmaları istendi. 



 

 

 

55 

 

 HRE 602 PROJE RAPORU 

 

 

  

 

„Bizden olmayan‟a karĢı tutumun ortaya çıkarılmasına yönelik olarak, okula ve 
sınıfa yeni gelen bir öğrenciye davranıĢ temelli kurgulanan oyunlarda, çocukların bu 
kez bir önceki tura göre çok daha rahat oldukları ve oyunun içine karakter geliĢtirici 
olarak katıldıkları görüldü. Öğrencilerin algıladıkları „iyi‟, „kötü‟; „otoriter olan-olmayan‟ 
öğretmen davranıĢlarının oyunlaĢtırılmasında, öğretmenlerin çocukların ailelerinin 
sosyo-ekonomik statülerine göre (eğitimli/zengin, vs) ve çocukların cinsiyetine göre 
(kız-erkek) farklı davranıĢlar geliĢtirdikleri teması sıkça tekrarlandı. Öğrencilerden 
gelen farklı görüĢ ve yaklaĢımların da, bazen bu temelde, bazen ise sadece çocuk 
olmalarından kaynaklı olarak, öğretmenler tarafından ciddiye alınmadığı yine 
çocuklar tarafından geliĢtirilen oyun kurgusu teması olarak ortaya çıkıyordu. 
ÇalıĢmalarımız sonrasında, rol üstlenme oyunlarının süresinin uzatılmasına yönelik 
ısrarlı talepler, öğrencilerin drama ve rol üstlenme konudaki istekliliğindeki artıĢı 
kuĢkuya yer vermeyecek biçimde ortaya koyuyordu.  

Okulda haklar temalı, çalıĢmalarda dikkat çeken bir oyunlaĢtırma, çocukların 
kendi hatalarının yalnızca farkında olma değil, ayrıca bu hatalarıyla barıĢık olma, bir 
diğer deyiĢle kendilerinin (ve kimsenin) „kusursuz olamayacağı‟, dahası kusursuz 
olunması gerekmediğine iliĢkin rol üstlenme oldu. Hata yapma hakkımızın olduğuna 
ve en az bunun kadar önemlisi, hata yapma hakkı bağlamında kendimizi dıĢ gözle 
görüp, farkında olarak yaĢamaya baĢlamaya iliĢkin örnekler, hata temelli Ģiddet ve 
cezalandırılmayı içselleĢtirmenin, dolayısıyla çocuğun (bireyin) değersizleĢtirilmeyi 
kabullenmesinin önlenebilmesi açısından çok değerliydi.   

Bu temadaki çalıĢmalarda ebeveynlerin eğitim ve gelir düzeyi göreli olarak 
düĢük ve nispeten yakın zamanda kente göç etmiĢ ailelerin çocukları olan öğrenciler 
arasındaki farklılıkların „kusur‟ olarak algılandığı ve okul çevresinde (ve kuĢkusuz 
ailede) bunu destekleyen kültürel bir ortam olduğu, ya da en azından farklılıkların 
kusur olarak algılanmasını önleyici (dolayısıyla ayrımcılığın temellerinden birisini 
ortadan kaldırmaya yönelik) aktif bir farkındalığın olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu 
farkındalık-kusur iliĢkilendirmesinin kaynakları oyunlarda farklı olarak ortaya 
çıkıyordu; bu neden bazen cinsiyet iken, bazen gelinen kent, bazen köken ve bazen 
da fiziki bir farklılık olabiliyordu.  

Ġlginç ama bir o kadar da umut verici bir gözlem olarak, bu okuldaki 
öğrencilerin ellerindeki materyallerden yola çıkarak hayal etme yeteneklerinin diğer 
okullara göre hayli iyi olması belirtilebilir. Bu durum, üzerinde düĢünmeye ihtiyaç 
duyulabilecek bir farklılık muhtemelen; çünkü eğitim ve sosyo-ekonomik arka plan 
olarak görece daha alt gruplardan ailelerden gelen bu okulun çocukları, fazlaca 
tekrara düĢmeden ve televizyon/video oyunlarını basit biçimde taklit etmeden daha 
özgün imgelemelere ulaĢabildiler. 

Bir diğer okulda rol üstlenme çalıĢmalarında, o gün gerçekte de yaĢanmıĢ bir 
olaydan yola çıkarak yapılan oyunlaĢtırmada, bir öğretmenin okulda cep telefonuyla 
konuĢan öğrencinin (okulda cep telefonu ile konuĢulmasının engellenmesine iliĢkin 
bir uygulama var) telefonunu alması üzerine farklı öğrenci ve öğretmen tiplemeleri 
üzerinden durum analizleri yapıldı. Ġlginç bir not olarak, anlamaya hazır, „yumuĢak‟ 
tutuma sahip, öğrenciyle kısa emir cümleleri kurmak yerine anlatmaya ve açıklamaya 
çalıĢan öğretmen tipi oyunlarda ideal‟ öğretmen olarak iĢlenmedi; bu öğretmen tipi 
daha çok gülüĢmelere neden oldu. Bunun yerine, oyunlarda, haksızlık yapmayan, 
sınıfta eĢit davranan, ancak disiplinli, hatta otoriter öğretmen tipi ideal tipe yakın 
olarak iĢlendi. 
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Bir okulumuzda okulda haklar temasına baĢlamadan önce, zamanımızın bir 
bölümünü daha önce iĢlediğimiz „evde haklar‟ temasına yeniden dönüĢ yaparak 
kullandık. Öğrenciler, canlandırdıkları durum ve kiĢilikleri evde aileleriyle paylaĢtıkları 
ve dolayısıyla onlardan gelen tepki ve düĢünmelerle birlikte, kimi karakter ve 
durumları yeniden yorumladıkları görüldü. Bu çaba hem okulda yapılan çalıĢmaların 
evlere taĢınması hem de öğrencilerin evdeki konumlarını sahip oldukları haklar 
çerçevesinde yeniden düĢünme ve değerlendirmeleri anlamında olumlu bir geliĢme 
olarak değerlendirilebilir.  

Ne anlama gelebileceği üzerinde düĢünmeye ve değerlendirme yapılmaya 
ihtiyaç duyulmakla birlikte, bu okulda öğrencilerde belirgin olan, ancak sadece bu 
okuldaki çocuklarla sınırlanamayacak bir eğilime burada değinilebilir: Yaratıcı 
dramalarda çocuklar kendi yarattıkları karakterlere, bu karakterler „kötü‟ bir Ģeyi 
temsil ediyor olsa bile, açık bir bağlılık gösteriyor, hatta neredeyse hayranlık 
duyuyorlar. Kendi yarattıkları karakterlerde, muhtemelen sahip olmak istedikleri bir ya 
da bir kaç özellik yükleyip, bu özelliklerin önde olduğu bir tipleme yapma eğilimi 
gösteriyorlar. Özellikle kız öğrenciler sınıfta olumsuz bir karakteri temsil ediyor olsa 
bile, örneğin sınıfın en „havalı‟ kızı olmayı ve böylesi bir özelliğin beslediği diğer 
davranıĢ tiplerini sergilemeyi yaygın biçimde seçiyorlar. 

Okullarda yapılan çalıĢmaların “ben”lik geliĢtirmeye, “ben”in farkında olmayı 
sağlamaya yönelik safhasında, kavramsal olarak “ben” ve “sen”i oluĢturmak, kendi 
“ben” olma durumunu seçerek bilinçli yaĢamak, yaĢatmak, güçlü istek bildirimi 
yaratmak, kendimizi ve baĢkalarını kabul etmek ve pek çok sosyal durumda “biz”in bir 
parçası olduğumuzu dramalarla göstermek amaçlandı. Bu çalıĢmalarda dikkat çeken 
ilk özellik, muhtemelen çocukların içinde bulundukları yaĢla da ilgili olarak, “ben”i 
tanımlamakta güçlük çekmeleriydi. Özellikle kız çocuklarında yetiĢkin gibi davranma 
ile çocuk olma halleri iç içe geçmiĢ görünüyordu.  

Çocuklar için gelecek kaygısı fazlasıyla önemli bir mesele olarak ortada 
durduğu ve bunun bir parçası olarak sonu gelmez sınavlarla boğuĢtukları için, 
„gelecek‟ kaygısı ve meslek „seçim‟ine ve bu çerçevede ele alınabilecek haklar ve 
demokrasi meselelerine yönelik oyun kurgularının geliĢtirilmesi kararlaĢtırılmıĢtı. 
Anne babaların çocuklarının gelecekleri ile ilgili birçok hayalleri olabilir. Bazen 
farkında olarak ya da olmayarak, çocuklarını belli bir mesleğe doğru yönlendirebilir, 
hatta bir mesleği dayatabilirler. Söz konusu meslek aile mesleği olabilir, anne ya da 
babanın arzulayıp da olamadığı bir meslek olabilir. Bundan baĢka çocuğun kendi 
uzak görüĢlülüğüne göre televizyon kanallarında görüp özendiği, örneğin çok 
kazanan futbolcular, dizi oyuncuları olabilir. Çocuk her ne mesleğe eğilim gösterirse 
göstersin, drama oyunlarıyla „seçiminin‟ farkındalığı yaratılmaya, bu sayede kendini 
keĢfedip, hayatı boyunca mutlu olabileceği bir mesleğe yönelmesi imkânı arttırılmaya 
çalıĢılacak. 

Ancak, öngörüldüğü üzere, çocukların eğilim gösterdikleri meslekler ile 
„kendi‟leri arasında dolayımsız bir iliĢki kurulamadığı görüldü. Örneğin, bir televizyon 
programından etkilenerek „iç mimar‟ olmak isteyen bir öğrenci, bu seçimin 
dramalaĢtırılması sırasında, duvarcı, boyacı, elektrikçi gibi ustalarla birlikte çalıĢmak, 
mesleğin gerektirebileceği sorunlarla „uğraĢmak‟, bir baĢka deyiĢle, iç mimarlığın 
„yaldızlı‟ , cazip görünümü ile yetinmeyip, iĢin mutfağına girmek zorunda kaldığında, 
hemencecik iç mimar olma isteğinden vazgeçtiği görüldü (Bu arada drama 
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çalıĢmasına getirilen ve çeĢitli mesleklere ait, ya da mesleklerle iliĢkilendirilebilecek 
malzemeler içinde çok ilgi görenler, kelepçe ve cop oldu.).  

Meslek „seçiminde‟, ailenin veya televizyonun etkileri yanı sıra, toplumda itibar, 
saygınlık atfedilen veya çok para kazanılacağı düĢünülen meslekler dillendirildi. 
Bunlar bir noktaya kadar anlaĢılır olmakla birlikte, çocukların dillendirdikleri, olmak 
istediklerini ifade ettikleri mesleklere dair hemen hiç bir bilgiye sahip olmadıkları, bu 
mesleğe iliĢkin bir tutku, araĢtırma veya merak göstermedikleri gözlendi. Teknolojik 
geliĢmelerin, ya da küreselleĢen dünyamızın sağladığı pek çok „yeni‟ durum ve 
meslek hakkında yüzeysel bir kaç sözcüğü aĢan bir bilgiye sahip olmadıkları görüldü. 
Hayallerini biraz zorlamaları istendiğinde ise gelinen en üç nokta, „astronotluk‟ 
olabildi. Ancak bu „mesleğin‟ gerektirebileceği astronomi, uzay bilgisi ve ilgisi gibi hiç 
bir arka plan ya da alt yapı birikimi ile beslenmeyen bir durumla karĢılaĢtığımız da 
çok açıktı. Çocukların hayatlarında bu kadar merkezi bir öneme sahip olan, çocukluk 
ve gençlik zamanlarının önemlice bir bölümünü kurslar ve sınavlarla feda etmek 
zorunda kaldıkları bir konuda bile bu denli bilgisiz ve meraksız olmaları, ortada bir 
„seçim‟in, bir hayat tarzı oluĢturma çabasının değil, daha çok bir „sürüklenme‟ halinin 
olduğunu gösterdi. 

 

2. ÇIKARIMLAR 

Bu raporun yöntem bölümünde değinildiği üzere, bu çalıĢmanın odaklandığı 

alanların baĢında, ebeveyn ve öğretmenlerin okulda ve ailede demokrasi, çocuk ve 

insan hakları algısı ve tutumlarını ölçmek ve bu alanlardaki eğitimlerin söz konusu 

hedef kitle üzerindeki etkilerini kontrol etmek idi. Benzer Ģekilde bir diğer amaç da, 

yine aynı konu ve alanlarda, özellikle odak grup görüĢmeleri aracılığıyla çocukların 

ölçülmeye çalıĢılan demokrasi ve insan ve çocuk hakları konularındaki bilgi ve 

algılarının, drama ve rol üstlenme oyunları yöntemleri ile hangi düzey ve oranlarda 

değiĢebileceğini gözlemlemeye çalıĢmaktı. Çocuklarla yapılan odak grup 

görüĢmelerinin bir diğer amacı da, gerek ebeveynler gerekse öğretmenlerle yapılan 

anket çalıĢmaları sonuçlarının bir tür teyidini elde etmeye çalıĢmaktı. Bir baĢka 

deyiĢle, çocuklarla yapılan odak grup görüĢmelerinin, anne babalar ve öğretmenlerin 

demokrasi, çocuk ve insan hakları konusunda anketlerde verdikleri cevapların 

çocuklar tarafından „isabetliliğinin‟ nasıl görüldüğü, söz konusu veli/öğretmen 

anketlerinin sonuçlarının çocukların hayatı ya da algılamalarıyla hangi düzeyde 

örtüĢtüğünü görebilmekti. 

Bu bağlamda öğretmenlerin okulda demokrasi ve insan/çocuk haklarına iliĢkin 

algı ve tutumlarına yönelik olarak iĢaret edilebilecek sorunlu alanlardan birisinin, 

öğretmenlerin demokrasi ve insan/çocuk haklarını hayata dair, özellikle kendi 

hayatları ve mesleklerine dair alanlar olarak görmekte zorluk çektikleridir. Bir baĢka 

deyiĢle anket sonuçları öğretmenlerin insan/çocuk hakları ve demokrasi kavramlarını 

daha çok soyut düzeyde algıladıkları, ancak mesleklerini yaparken, meslek ve 

hayatlarına yön veren, kendilerinin dıĢında bir yerlerde durmayan; bir tür „yaĢantı‟ ve 

hayat pratiği olarak içselleĢtirilmekte sorunlar yaĢadıklarıdır. Nitekim okullarda 

yapılacak insan hakları aktivitelerinin meslekleri üzerinde etkili olabileceğini düĢünen 
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öğretmenlerin oranı, toplamda ankete katılan öğretmenlerin ancak üçte birine 

ulaĢabilmiĢtir. Bu konudaki soruda herhangi bir açıklama getirmeden „diğer‟ 

seçeneğini iĢaretleyen öğretmenlerin oranının yüzde 21 gibi bir büyüklüğe ulaĢması, 

yüzde 6‟lık bir oranda da „fikrim yok‟un iĢaretlenmesi, yukarıda bahsedilen 

içselleĢtir(e)meme durumunun düzeyi hakkında bir fikir verebilmektedir. 

Öğretmen anketlerinin ortaya koyduğu sonuçlardan birisi de, okullarda 

demokrasi ve insan/çocuk hakları ile ilgili yeterince aktivitenin yapılmadığı, 

yapılanların görece az sayıda olanların öğretmenlerin kendi insiyatiflerine bağlı olarak 

gerçekleĢtiği, her durumda bu tür aktiviteler katılan öğretmen sayısının 

katılmayanlardan daha az olduğu gerçeğiydi (Nitekim iki okuldaki istisna dıĢında 

idareciler dâhil olmak üzere, öğretmenlerin çoğunun bir yıla yakın okullarında 

yürütülen bu projeden, örneğin anketlere kadar habersiz olmaları, anket yapılmayan 

öğretmenlerin büyük bölümünün muhtemelen halen bu projeden habersiz olmaları, 

demokrasi, insan/çocuk hakları konularında okullarda var olan ilgisizliğe bir örnek 

olarak gösterilebilir). Bununla bağlantılı bir sonuç da, öğretmenlerin kendi eğitim 

alanlarıyla demokrasi ve insan hakları arasında iliĢki kurmakta zorlanmıĢ olduklarıdır. 

Bu durumda, insan/çocuk hakları ve demokrasinin öğretmenler arasında bu 

kavramların en soyut ve lafzi içerikleriyle algılandıklarını; bu kavramların gerek 

uzmanlık alanlarıyla gerekse okulda kendi geliĢtirdikleri tutumlarla iliĢkisini kurmakta 

zorluk çektiklerini; baĢka bir deyiĢle demokrasi ve hakların günlük hayatımızı nasıl 

sürdürdüğümüz, nasıl düĢündüğümüz, ya da iĢimizi nasıl yapığımız ile çok yönlü ve 

doğrudan iliĢkisini algılamada yetersiz kaldıklarını düĢündürtmektedir. 

Yukarıda değinilen noktalarla doğrudan iliĢkili görülmese bile, yine de okulların 

fiziki yapılarıyla eğitimin içerikleri arasında kaçınılmaz olarak var olan iliĢki nedeniyle 

belirtilmesi önemli olan, özellikle de yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunları 

uygulamaları sırasında kendini gösteren durum, okullarımızda „tiyatro‟ ya da „toplantı‟ 

salonları olarak adlandırılan; ya ana binalara eklektik olarak yamanmıĢ, ya da ana 

binaların bodrum katlarında toplantı ya da tiyatronun temel gerekliklerine cevap 

vermesi mümkün olmayan rutubetli, havasız ve hijyen sorunları apaçık ortada olan 

mekânlar, çocuk, haklar ve eğitime dair pek çok baĢlığın yalnızca öğretmenlerdeki 

bilgi ve algı düzeyi ile sınırlı olmadığının göstergesi olarak okunabilir. 

Öğretmen ve anne baba anketlerinin ortak sonuçlarından birisi, çocukların 

hayatları ve geliĢimleri için çok önemli olan bu iki yetiĢkin grubun, demokrasi ve insan 

hakları kavramları ile tanıĢıklıklarının açık yetersizliğiydi. Öğrencilerinin görüĢlerini 

serbestçe ifade etmelerini destekler görünen öğretmenlerin, öğrencilerinin kendi 

tutumlarını eleĢtiren, ya da kendi görüĢleri ile çeliĢen görüĢlerini ifade etmeleri 

hallerinde söz konusu ifade özgürlüğü desteklerinde gözle görülür gerilemeler 

kaydetmektedirler. Bu durum, soyut düzeyde ya da genel anlamda desteklenen bir 

hakkın, somut durumlarda ve uygulama anlarında aynı desteği bulamadığını, 

dolayısıyla aslında demokratik bir kavramın ya da hakkın aynı düzeyde pratik bir 

tutuma dönüĢemediğini düĢündürtmektedir.   
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Anne babalarda çok daha belirgin olan bu demokrasi ve insan/çocuk hakları 

alanlarındaki bilgi eksikliğinin ulaĢtığı düzey, desteklendiği söylenen alanların soyut 

düzeyden somuta taĢındığı sorularda çok daha endiĢe verici noktalara kadar 

uzanmaktadır. Örneğin çocuğun kararlara kendi geleceğini belirleme hakkını veya 

kararlara katılma hakkını bu soyutlukta ve genellikte destekler görünen anne 

babaların, çocuğun seçeceği mesleği belirleme konusunda, ya da arkadaĢlarını 

seçme konusunda müdahil olma, hatta belirleyici olma tutumu içinde olmaları 

arasında bir çeliĢki görmemeleri, destekleyici olduklarını düĢündükleri özgürlük ve 

haklar alanlarında, bu özgürlük ve hakların içerikleri ve kapsamları hakkında bilgi 

sahibi olmadıklarını düĢündürtmektedir. 

Ebeveyn anket sonuçlarının gösterdiği sonuçlardan birisi, anne babaların 

çocuklarının haklarını destekleri, özellikle okulda ve toplumda bu hakları konusunda 

onları eğittikleri yolundadır. Ancak cevaplar analiz edildiğinde, söz konusu 

eğitimin/bilgilendirmenin çocukların haklarının „baĢkaları‟ tarafından ihlal edilmesi 

hallerine karĢı, haklarına sahip çıkmaları konusunda uyarılmaları odaklı olduğu 

anlaĢılmakta. Bu bulgu, çocuklarla yapılan odak grup görüĢmelerinde de doğrulandı. 

Odak grup görüĢmelerinde, çocukların aileleri tarafından “haklarını koru” ve “sakın 

hakkını yedirme” Ģeklinde uyarıldıkları sıklıkla ifade edildi. Bu tür uyarıların 

anlaĢılabilir olduğu düĢünülecek olsa bile, ebeveynler tarafından desteklenen ve 

insan ve çocuk hakları eğitimin/bilgilendirmesinin „dıĢarı‟ odaklı olması, çocuğun 

evdeki haklarının desteklenmesinin ebeveynler tarafından da ihmal edilebildiği 

biçiminde yorumlanabilir. En az bunun kadar önemli olarak, anne babalarda yerleĢik 

olduğu anlaĢılan “hakların yedirilmemesi” duyarlılığını, yetiĢkinler arasında “hakların 

yenebileceği” konusunda yaygın bir kanaat olduğu Ģeklinde de yorumlanabilir. 

Zamanlarının bir kısmını oyun oynayarak geçirmek, çocukların haklarından 

biri. Bu hak, çocuğun oyun ihtiyacının süresini belirlenmesinin yanı sıra, ne tür 

oyunlarla zaman geçireceklerine kendilerinin karar verebilmelerini de içermektedir. 

Ebeveynlerle yapılan anketlerde yüksek oranda bu hakkın desteklendiğine dair 

sonuçların aksine, öğrencilerle yapılan odak grup görüĢmelerinde çocukların en çok 

yakındıkları konuların baĢında, oyun hakkı üzerindeki anne babalar (bazen da büyük 

kardeĢler) tarafından getirilen çeĢitli kısıtlamalar geliyordu. Çocuklara göre, anne 

babalar çocuklarının sadece oyun oynama sürelerine ciddi sınırlamalar getirmekle 

kalmıyorlar, aynı zamanda boĢ zamanlarını “gereksiz” ve “faydasız” oyunlarla “boĢa 

geçirmek” yerine, “kendilerine yararlı olacak” “bilgilerini arttıracak” oyunlar 

oynamalarını öğütlüyorlar. Öğrencilere bunlara dair somut önerilerde bulunuyorlar mı 

diye sorulduğunda genel olarak “kitap okumak” cevabını veriyorlar. Dahası, eğitim 

ve/veya gelir durumları görece yüksek aileler ise, bu iĢi Ģansa bırakmayıp, çocuklarını 

müzik veya spor alanlarında özel ders almalarını sağlıyorlar.  

Özellikle eğitimli anne babaların çocukların „ihtiyaç‟ ve „haklarına‟ daha çok 

saygı gösterecekleri yaygın bir beklentidir. Ancak çocukların neredeyse tüm 

hayatlarının planlanması biçiminde ortaya çıkan „kontrol‟ çabasıyla, çocukların hakları 

konusunda daha bilinçli olma durumu arasındaki çeliĢki, üzerinde durulmayı bekleyen 
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bir paradoks olarak ortaya çıkıyor. Yine de bu paradoksun bir açıklamasının, görece 

daha yüksek eğitim/gelir grubuna dâhil ailelerde, ebeveynlerin çocuklarının kendi 

hallerine bırakıldığında zamanı doğru kullanamayacakları kaygısını taĢımaları, 

dolayısıyla anketlerde ortaya çıkan söylem düzeyindeki destek beyanlarına karĢın, 

anne babaların esas itibarıyla çocuklarına “güvenmedikleri” olduğu düĢünülebilir.  Bu 

tür ailelerde sadece oyun zaman ve oyunun niteliğinin düzenlenmesi sırasında değil, 

genel olarak hemen tüm öncelikler saptamasında çocuğun hayatının planlanmasıyla 

ortaya çıkan durumun, „dıĢarıdan‟ bakıldığında (eğitim ve diğer maddi imkânlar 

nedeniyle) „Ģanslı‟ olarak görülebilecek böylesi çocukların,  aslında özellikle özerklik 

(otonomi) geliĢtirme konusunda ciddi güçlükler yaĢadıkları söylenebilir.  

Ancak, odak grup görüĢmelerinde edinilen izlenim, bir tür „proje çocuklar‟ 

olarak adlandırılabilecek bu çocukların,  söz konusu güven sorununun farkında 

oldukları yolunda. Güven(sizlik) sorununa çocukların iki farklı biçimde tepki geliĢtirmiĢ 

oldukları söylenebilir: Bazı çocuklar ebeveynlerinin güvensizliğini kendilerini “üzen” ve 

“yaralayan” bir durum olarak niteliyor. Söz konusu güvensizliğe „anlayıĢla‟ yaklaĢan 

çocuklar ise, bu duruma daha çok “baĢarı” açısından yaklaĢıyor görünüyorlar.  

“Hayatta baĢarılı olmak” gibi, yaĢamın tamamını kapsayan genel ve soyut bir ölçüt 

üzerinden bir sosyalleĢmenin gerçekleĢmesi ve kiĢilik biçimlenmesi, çocukların kimi 

temel hakları üzerinde ciddi bir engel olarak tezahür edebiliyor. Katılımcı çocuklar için 

somutluk düzeyinde bu baĢarı, “derslerde yüksek not” almak, “okulda baĢarılı olmak” 

ve en nihayetinde “saygın ve iyi gelir getiren bir meslek sahibi olmak” anlamına 

geliyor.  

Bu çocukların, ebeveynlerinin ya da bu anlamda öğretmenlerinin otoritesini 

daha kolay kabullenen grubu da oluĢturduğu söylenebilir. Bu çocukların, 

öğretmenlerinin, ama daha çok da ebeveynlerinin kendileri için çizdikleri “baĢarıya 

giden doğru yolda”, kendilerinin gerçekten ne istediklerini sorun etmedikleri, kendileri 

için hazırlanan yolda ve yolun sonunda kendilerini nelerin beklediğine dair 

düĢünmedikleri söylenebilir. 

Bu noktada otorite konusuyla yakından iliĢkili ve bizce önemli olan bir bulguyu 

dile getirmekte fayda var. Türk toplumu genelde ataerkil olarak tanımlanır. Birincil 

sosyalleĢme kurumu olarak aile bu kültürü ve bu kültüre dair değerleri yeniden üretir. 

Günü geldiğinde bu iĢlevini ikincil sosyalleĢme kurumu olarak okula devreder. Çok 

değil, bir iki kuĢak öncesine kadar okula yeni baĢlayan bir çocuğun öğretmenine “eti 

senin kemiği benim” diyerek teslim edilmesi (bugünlerde bu konu bir banka 

reklamında parodileĢtirilerek ironi olarak kullanılıyor) pederĢahi otorite iliĢkisinin 

sorgusuz sualsiz yetki devri olarak da görülebilir. Ancak modernleĢme düzeyi arttıkça 

pederĢahi otorite yapısından bireysel özerkliklere alan tanıyan demokratik kültür ve 

toplumsal yapıya doğru bir evrilme gözlenir. Bu proje kapsamında okullarda yapılan 

çalıĢmalar, böylesi bir modernist geçiĢkenliğin yaĢanır olduğunu, aileden okula otorite 

devrinde bir kırılma halinin yaĢandığını düĢündürtmüĢtür. Gerçekten de ebeveyn 

anketleri, anne babaların çocukların okulda özerkliklerini desteklerken, evde özerklik 
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ve otonomi konusunda (özellikle de eğitimli ailelerin) aynı isteğe sahip olmadıklarını 

göstermektedir.  

Öğretmenler arasında yapılan anketler de, aile ve okul arasında yaĢandığı 

söylenebilecek bu türden bir „otorite kırılması‟ halinin varlığını doğrular 

görünmektedir. Odak grup görüĢmelerine katılan çocukların da doğrular göründüğü 

bu durum, bir genelleme yapmaya imkân tanır görünmektedir: Bu proje 

yürütücülerinin çıkarımlarına göre, öğrenciler üzerinde ailelerin öğretmenlere kıyasla 

daha kabullenilmiĢ, içselleĢtirilmiĢ, dolayısıyla daha etkin bir otoritesinden söz etmek 

mümkün görünmektedir. Nitekim öğrenciler anne babalarına karĢı daha yüksek bir 

uyma davranıĢı sergilerken öğretmenlerine (okula) karĢı daha sorgulayıcı oldukları 

görünmektedir.  

Okul kurumunun aile karĢısında bir otorite kaybı yaĢadığı hak arama 

hallerinde de gözlemlenmiĢtir. Odak grup görüĢmelerinde aile içinde yaĢanan ve 

olumsuz algılanan kimi durumları daha yüksek düzeylerde hoĢgörü göstermek etme 

eğiliminde görünen katılımcı çocukların, benzer durumlar ortaya çıktığında öğretmen 

ile bu durumu konuĢmak, sonuç alınmaması halinde söz konusu öğretmeni müdüre 

“Ģikâyet etmek”, bunun da iĢe yaramaması halinde konuyu “anne ve babasına 

anlatmak” gibi bir yol izlemeleri, yaygın kabul gören bir yaklaĢım olarak ortaya 

çıkmaktadır. Öyle ki, okulun bağlı bulunduğu “ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟ ise, ancak 

iki öğrencinin aile yerine okul kurumsallığını çözüm yeri olarak dile getirilmiĢtir.  

Odak grup görüĢmelerine katılan çocuklar arasında anne babalarının eğitim ve 

gelir düzeyleri göreli yüksek olan çocuklarda, ebeveynlerin rol model olarak daha 

yüksek düzeyde kabul gördüğü baĢka örneklerle de test edilmiĢtir. Örneğin, odak 

grup görüĢmeleri sırasında “anne babanızın yaĢadığı hayatı yaĢamak ister misiniz?” 

sorusuna en çok olumlu cevap veren, söz konusu “baĢarılı” anne babaların çocukları 

olmuĢtur.  Anne babaların, çocuklarının özerklik destek sorularına bu denli olumlu 

yaklaĢmalarının bir açıklaması, ailelerin çocukları üzerinde iknaya dayalı müdahale 

ve manipülasyona duydukları güven kaynaklı olduğu ileri sürülebilir. 

Odak grup görüĢmelerinin ve rol üstlenme oyunlarının ortaya koyduğu 

problemli alanlardan birisini, çocuğun özel yaĢam hakkı oluĢturmaktadır. Çocuk, 

haklarının öznesidir ve hakları çocuk tarafından kullanılmalıdır. Çocuk kendi temel 

saygınlığı ve bireyselliği ile farklı olma, gerçekliğin algılanıp değerlendirilmesinde 

baĢkalarından ayrı konumda yer alma hakkıyla birlikte tanınmaktadır. Çocuklar, 

bireyselliklerini, bağımsızlıklarını, öz-güvenlerini geliĢtirmek ve yanı sıra yaratıcılıkları 

ve kiĢisel geliĢimi için önemli diğer nitelikleri geliĢtirmek için mahremiyet hakkına 

ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç öncelikle ve ilk olarak evde yerine getirilebilir ve 

getirilmelidir. Çocuklar, anne babaları ve diğer aile üyelerine karĢı kiĢilik hakları 

çerçevesinde yer alan yalnız kalma hakkı, sırları/kendine ait bilgiyi kontrol etme ve 

sosyalleĢme ihtiyacı (ve hakkını) da ifade eden kiĢisel iliĢkilerini düzenlemede 

mahremiyet/gizlilik hakkına sahiptir. Bu nedenle Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nin 16. 

Maddesinin Çocuk Hakları Komitesi‟nin yorumuna göre, çocukların kendi ailelerinin 
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yanında olsun, okulda olsun, iletiĢimlerine –mektup ve telefon dahil her tür iletiĢim 

biçimi- yönelik yasal olmayan ve keyfi müdahalelerden uzak kalma hakkı vardır. 

Ancak odak grup görüĢmelerinde ortaya çıkan durum, çocukların özerklik ve kiĢisel 

gizlilik alanlarının özellikle evde, ancak okulda da, onları korumak adına sürekli ihlal 

edildiği yolundadır. Aileler çocuklarını sırlarını kendilerini açıklamaları için zorlamakta, 

çocukların oda ve dolapları, okul çantaları karıĢtırılmakta; günlükleri, emailleri, 

sms‟leri okunmakta; telefon konuĢmaları denetlenmektedir. Benzer Ģekilde çocukların 

sosyal paylaĢım ağları ve faaliyetleri yaygın olarak izleniyor ve denetleniyor 

görünmektedir. Oysa çocuklar için internet, arkadaĢları ile sosyalleĢebileceği, 

dedikodu yapabileceği ve sırlarını paylaĢabileceği özel bir yerdir. Ailelerin çocuklarını 

korumak ile çocukların özel hayatlarına saygı göstermek arasında daha iyi bir denge 

tutturmaları, çocuğun özerklik geliĢimi açısından ciddi bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Odak grup görüĢmeleri ve rol üstlenme oyunlarında ortaya çıkan bir diğer 

gerçeklik de, çocuğun eğitim sürecinde ailenin göstermek zorunda kaldığı 

fedakârlıkların çocuğun özerklik geliĢimi önünde ve evdeki hakları üzerinde bir 

sınırlama gerekçesi haline dönüĢmüĢ olduğudur. Öyle ki, çocuklar neredeyse 

ebeveynleri idare etme sorumluluğunu üzerinde hissediyor görünüyorlar. Çocuklar 

babalarının stres altında çalıĢtığı, annelerinin evi büyük fedakârlıklarla ayakta 

tuttuklarını düĢünerek, susmayı, sineye çekmeyi, idare etmeyi rol ediniyor gibiler. 

Yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunlarının özellikle bu durumu bilince çıkarmada 

etkili olduğu söylenebilir. BaĢlarda çocuklarda hâkim olan eğilim, anne ve babanın 

her zaman haklı olduğu, her zaman çocukların iyiliğini düĢündükleri ve çocukları için 

neyin iyi olduğunu bildikleri yolunda idi. Oyunlarla anne ve babaların da yanlıĢ 

yapabilecekleri anlatılmaya çalıĢıldı. Çocuğun yaĢça küçük olması nedeniyle mutlaka 

haksız olmayacağı, beklentilerinin ve isteklerinin mutlaka boĢ, ya da yanlıĢ 

olmayabileceği gösterilmeye çalıĢıldı. 10 haftalık eğitim süreci sonunda katılımcı 

öğrencilerin “ben” ile baĢlayan cümleleri daha rahat kurdukları; talepleri için 

sabredebilmeyi, taleplerini olgunlaĢtırmayı ve doğru zamanda talep edebilmeyi, 

durumun ve koĢulların gerektirdiği ihtiyaçlarla öne çıkabilmeyi öğrenmiĢ oldukları 

söylenebilir. 

Ġkinci odak grubu görüĢmelerinde gözlemlenebilen olumlu bir değiĢim, 

çocukların hata yapma hakları olduğunun, mükemmel olmak gibi bir sorumluluklarının 

olmadığının belli ölçülerde farkına varmıĢ görünmeleriydi. „BaĢarısızlık‟ hallerinde 

öncelikle kendilerini (ve sonra okulu, eğitim sistemini) suçlama eğiliminde olduğu 

görünen çocukların, rol üstlenme oyunlarındaki deneyimlerine atfen, “hata yapmanın 

bir insan hakkı olduğu”nu söyleyebilmeleri, ya da “hatayı düzeltme hakkının 

tanınması gerektiği”ni vurgulamaları önemli kabul edilmeli. Benzer Ģekilde, ikinci odak 

grup görüĢmelerinde ortaya çıkan ve rol üstlenme oyunları sırasında edinildiği 

anlaĢılan, haklı olmanın her zaman en önemli Ģey olmadığı; genellikle tümüyle haklı 

olmak, ya da bütünüyle yanlıĢ olmak gibi bir durumun hayatta karĢılığının olmadığı 

bilgisi de, önemsenmelidir. Bu yoldaki yaklaĢım iliĢkilerde toleransı arttırabileceği gibi, 
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duygudaĢlık kurma yeteneğini güçlendirecek ve dolayısıyla farklılıklara karĢı daha az 

yargılayıcı olmanın yolunu açabilecek, özellikle farklı kültür ve gruplardan oluĢan 

toplumlarda ötekileĢtirmeyi zorlaĢtıracaktır. 

Hata yapma korkusu, mükemmeliyetçi ve otoritenin kolayca kabulünün 

getireceği sorunlardan birisi, insanların kendilerini serbestçe ifade edebilmelerinin 

sınırlanması olacaktır. Çocukların çok erken yaĢlardan itibaren görüĢlerini serbestçe 

ifade edebildiği ve ciddiye alındığı bir aile, çocuğun daha geniĢ toplum içinde 

dinlenilme hakkını kullanması için bir hazırlıktır. Böyle bir çocuk yetiĢtirme yaklaĢımı 

bireysel geliĢimin desteklenmesine, aile iliĢkilerinin zenginleĢtirilmesine ve çocuğun 

sosyalleĢmesinin desteklenmesine hizmet eder ve ailede ve evde Ģiddetin tüm 

biçimlerini önleyici bir rol oynar. Anne-babaların, yasal vasilerin ve okulda 

öğretmenlerin çocuğa uygun Ģekilde yol gösterme ve çocuğu yönlendirme haklarını 

ve sorumlulukları var olmakla birlikte, söz konusu bu sorumluluğu çocuğun haklarını 

kullanmasına olanak sağlamak için var olduğunun ve yol gösterme ve yönlendirmenin 

çocuğun yeteneklerinin geliĢtirilmesiyle uyumlu bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi 

gerektirdiği kabul edilmelidir. Bu nedenle yukarıdaki geliĢme ayrıca önemsenmelidir. 

Çocukların okuldaki ve özellikle de evdeki kimi temel hak ve özgürlüklerine 

anne babaları veya öğretmenleri tarafından esaslı sınırlar getirilmesine rıza 

göstermelerinin bir nedeni anne babalarının kendilerine sürekli hatırlatılan 

fedakârlıkları ise, diğer nedeni de, örneğin oyun hakkından vaz geçip fazladan ders 

çalıĢmaları benzeri, „hayatta baĢarılı olmanın‟ gerçekçi yolu olarak kabullenilmesi 

görünmektedir. Yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunlarında, geleceğini belirleme 

hakkının bir parçası olarak çalıĢılan „meslek seçimi‟ oyunlarında katılımcı çocukların 

meslek seçimleri ve bunu gerekçelendirmelerinde, o yaĢtaki çocukların ilgilerini 

çekmesi mümkün meslekler yerine, parasal nedenlerin ve toplumda güç simgesi 

haline gelen figürlerin mesleklerinin tercih edildiği gözlemlendi. Meslek seçimlerinde 

ortak nokta, seçilen mesleklerle kendi istekleri, arayıĢları, becerileri ve bilgilenmeleri 

arasındaki iliĢkinin zayıflığı veya böyle bir „kiĢisel‟ iliĢkinin hiç mevcut olmamasıydı. 

Bu durum öyle güçlü ki, drama ve rol üstlenme oyunlarının çocuklar üzerinde ikinci 

odak grubu görüĢmelerinde hemen her alanda açıkça gözlemlenebilen olumlu 

etkilerinin bu konuda bir değiĢikliğe yol açmadığı açıktı. Ġkinci odak grubu görüĢmeleri 

sırasında „ben‟liğin çok daha farkında olan, duygudaĢlık yetenekleri daha geliĢmiĢ 

görünen, okulu ve aileyi pek çok konuda daha sorgulayıcı ele alan, haklar ve 

sorumluluklar arasındaki iliĢki üzerinde düĢünmeye baĢlamıĢ görünen çocuklar, sıra 

gelecek kurgusu ve bunun bir parçası olan meslek seçimine gelindiğinde, „öğrenilmiĢ 

bir gerçekçiliğe‟ ısrarla sahip çıkmaktaydı. “Ben Ģunu yapmak isterdim, ama bu iĢten 

para kazanmam mümkün değil” veya “istediğim Ģeyin yaĢadığımız toplumda bir 

değeri yok” benzeri cümleler, ikinci odak grubu görüĢmelerinde de sıklıkla dile 

getirilen tutum oldu. 

Son olarak, yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunlarının demokrasi ve insan / 

çocuk hakları eğitiminde çok etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği, bu projenin en 

önemli çıkarımları arasında olduğu söylenebilir. Öğrencilerle yapılan görüĢmeler, söz 
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konusu oyunlarda ortaya çıkan „durumlar‟ın etkisinin ve „durumlar‟ etrafında 

geliĢtirilen tartıĢma / öğrenme / içselleĢtirme süreçlerinin etkisinin yalnızca çocuklarla 

sınırlı kalmadığı, çocukların bu durum ve sonuçları evlerine taĢıdıkları ve anne 

babaları baĢta olmak üzere evde yaĢayanları da bu sürece dâhil ederek bir değiĢim 

talebi içinde oldukları sevinilerek görülmüĢtür.  

Katılımcı iki öğrencinin tüm bu süreci değerlendiren sözleri, belki de bu proje 

için harcanan çabaların boĢa gitmediğini göstergesi olarak kabul edilebilir: “Ben 

burada yaptıklarımızı ailemle paylaştım. Yaptığımız etkinliklerden onlar da ders 

çıkardılar. Hem bana karşı, kardeşime karşı, hem de kendi arkadaş çevrelerine karşı 

ders çıkardılar.  Biraz daha saygılı davranıyorlar. Evde birazcık da olsa özgürlük 

kazandım”, “Benim kendime karşı düşüncelerimde bir değişiklik oldu. Ben buyum. 

Kendi özelliklerimi benimsedim. Artık insanların ne dedikleri o kadar önemli değil. 

Daha açık sözlü olmaya başladım”.  
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Okulda öğretmenler gerek yasal düzenlemeler ve gerekse ailelerin talepleri 

doğrultusunda ve çocukların da bu konuda duyarlı davranmasıyla öğretmen öğrenci 

arasında otorite iliĢkisinin değiĢme eğilimde olduğu gözleniyor. Anne babalar 

açısından bu değiĢim çocuklarının özerkliği ve kiĢiliklerine saygının gereği olarak 

algılanırken öğretmenler bu durumu otorite ve disiplin zafiyeti olarak algılıyorlar. 

Demokratik kültür ve insan/çocuk hakları açısından bu değiĢim hiç Ģüphesiz olumlu 

bir geliĢme olarak görülebilir. Ancak öğretmenlerin bu doğrultudaki kaygılarının da 

hesaba katılması gerekir.  

Velilerin demokrasi ve insan hakları konusunda okullarda eğitim verilmesini 

yüksek oranda desteklemelerine karĢın bu tür aktivitelere katılmamıĢ olmaları 

bulgusundan hareketle, okullarda düzenlenecek bu tür faaliyetlere velilerin de dâhil 

edilebilmesinin sağlanması önerilir. Ancak gözlenen o ki mevcut yapıda velilerin 

okullarla ve eğitim sistemiyle aidiyetleri zayıftır. Bunun bir nedeni eğitim faaliyetini 

biçimsel yapısı çerçevesinde görüp yapabilecekleri katkıyı anlamsız bulmalarıdır. 

Bunun önemli bir nedeninin okulların hukuki niteliğinin veli ve okul idarelerince 

bilinmemekte/benimsenmemekte olduğu iddia edilebilir. Çocukların genel eğitiminden 

hukuki olarak veli veya vasi sorumlu ve hak sahibidir. Veli ve vasiler,  kendi yaĢamsal 

ve kültürel bilgi ve becerilerini çocuğuna aktarmakla yükümlüdür. Miili Eğitim 

Bakanlığı aracılığı ile okullar, anayasal olarak, veli ve vasilerin bu haklarına 

müdahale etmekte/yardımcı olmaktadır. Veli vasi ile okulun çocuğun eğitim hakkını 

gerçekleĢtirmesinde birleĢtirici unsur okul aile birlikleridir. Her okulda bulunan okul 

aile birliklerinin varlık sebebi, okul yönetimine aile katılımının sağlanabilmesidir. Bu 

Ģekilde aileler, öncelikle kendi sorumlu oldukları çocuklarının eğitimleri ve idari 

düzenlemeler hakkında söz sahibi olabileceklerdir. Okul aile birliklerinin bu iĢlevlerini 

yerine getirememeleri, ailelerin okulla bağlarını zayıflatmakta, veya farklı bir anlayıĢ 

içinde kurulmasına neden olmaktadır. Okul aile birliklerinin hukuki anlamlarına 

büründürülmesi ve böylece gerçek iĢlevlerini yerine getirebilmesinin sağlanması 

hukuki bir zorunluluk olduğu kadar demokratik toplumun gereğidir.  

Demokratik, hak temelli bir kültüre dönüĢümde, çocuğu bağımlı edilgen bir aile 

üyesi olarak gören gelenekçi yaklaĢım yerine; diyalog, karĢılıklı uzlaĢma ve katılımın 

esas alındığı aile ortamı, çocuklar dahil tek tek her üye açısından, demokratik 

deneyimin ilk aĢamalarının yaĢandığı ideal bir ortam olarak önemlidir. Okullar, 

zorunlu ilköğretim nedeniyle, çocukların hayatlarında zaman ve temel değerlerin 

öğretilmesi açısından çok daha etkin niteliktedir.  Projeye konu olan demokratik, 

insan haklarına dayanan bir kültür oluĢumuna yönelik bilgi algı ve tutum değiĢiminde 

yaratıcı drama ve rol üstlenme yönteminin daha etkin kullanımı önerilebilir. Bu 

eğitimin aynı Ģekilde veli ve öğretmenlere uygulanması, ya da değiĢimin tüm 

taraflarının katılımı bu açıdan önem taĢımaktadır.  

 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

2.  
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Esasen bu araĢtırmanın en dikkate değer sonuçlarından birisi demokratik hak 

temelli bir okul ve aile ortamına doğru dönüĢümün izlerinin giderek belirginleĢtiğini 

gözlemlemek olmuĢtur. Ancak bu projede örneklem sınırlı olduğundan bu gözlemi 

daha geniĢ bir sahada yani bölge ya da ülke çapında daha büyük bir örneklemle 

yürütülmesinin yararlı olacağını düĢünüyoruz. 

Gerek veliler ve gerekse öğretmenlerin, özerklik destek, evde ve okulda 

demokratik çevre evde ve okulda muhalif olmaya hoĢgörü ifadelerinde yüksek oranda 

destek vermesi buna karĢın uygulamaya sınırlı yansıması; velilerin okullarla zayıf 

aidiyet bağları; yerleĢtirilmeye çalıĢılan demokratik temelli hak arama kültüründe 

öğretmen, öğrenci, veli, ve yönetim ayaklarında yeni bir rol, yetki, sorumluluk ve 

iĢlevleri ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bu yeni ve karmaĢık durum eğitimin yukarıda 

sayılan aktörleri arasında etkin bir iletiĢimi gerekli kılmaktadır. Ortak akıl çalıĢtayında 

da desteklenen bu tespite dayanarak: demokratik, hak temelli bir kültürün öğrenci, 

öğretmen, veli ve yönetimi dahil tüm unsurlarını kapsayan pilot okul projesi 

uygulamasını önermekteyiz. 

Yaratıcı drama ve rol üstlenme oyunlarının bu projede dönüĢtürücü etkileri göz 

önüne alındığında, okullarda okutulan insan hakları derslerinin klasik bir anlatı dersi 

Ģeklinde düzenlenmesi yerine çocukların hayatlarından alınan /esinlenen gerçek ya 

da gerçeğe yakın olayların esas alınarak rol üstlenme oyunları yoluyla insan 

haklarına iliĢkin durumların bizzat öğrenciler tarafından canlandırıldığı, tartıĢıldığı ve 

geliĢtirildiği „interaktif‟ bir ders olarak „yaĢandığı‟ aktiviteler dizini olarak verilmesinde 

büyük yarar olacağını düĢünüyoruz. Bu nedenle, insan hakları dersinin en azında 

seçilen pilot okul ya da okullarda rol üstlenmeler formatında düzenlenmesi önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

67 

 

 HRE 602 PROJE RAPORU 

 

 

  

 

 

 

Ek 1: Anne- Baba Anketi ve Öğretmen Anketi Soruları 

 

Orta Öğretimde Demokrasi ve Ġnsan Hakları Eğitimi: 
Kurum: 

Milli Eğitim Bakanlığı Destekli AB Projesi 
 
 

Kod __________ 
Veli Anketi 

Soruları cevaplarken tercih ettiğiniz seçeneğin yanındaki kutucuğa çarpı (X) işareti 
koyunuz. Uzun cevap gerektiren sorularda cevabınızı boş bırakılan alanlara yazınız. 

 
Bölüm I 
 

1. Okul Adı: ______________________ 
 
2.  YaĢınız:  □ 25-30 □ 31-40 □ 41-55 □ 56 -65 
 
3. Cinsiyetiniz: □ Kadın  □ Erkek 
 
4.  Eğitim:  □ Ġlköğretim 
   □ Lise 
   □ Üniversite 
   □ Yüksek Lisans ve Doktora 
 
5.  Mesleğiniz? ___________________________ 
 
6. Ailenizin toplam aylık geliri:  

□1500 TL den az  □1500-3000 □ 3000-4500 □ 4500-6000 □ 6000 ve 
üstü 
 
7. Herhangi bir meslek kuruluĢu, dernek, vakıf ve/veya sendikaya üye misiniz? 

□ Evet  □ Hayır 
Cevabınız evet ise lütfen 
belirtiniz__________________________________________ 

 
8. AĢağıda adı geçenleri daha önce duydunuz mu? 

BM Ġnsan Hakları Bildirgesi:   □Evet □Hayır  
Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi:   □Evet □Hayır 

 
Evet ise Çocuk Hakları SözleĢmesinde geçen üç çocuk hakkını yazınız. 
a.____________________________ 
b. __________________________ 
c. __________________________ 

 

6. EKLER 

3.  
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9. Çocuk Haklarını koruyan kurumlar olduğunu biliyor musunuz?  

□ Evet □ Hayır  □Fikrim Yok 
Evet ise bu kurumlardan bazılarının adlarını yazar mısınız?  

a. __________________________ 
b. __________________________ 
c. __________________________ 

10. Türkiye‟de çocuk haklarını koruyan yasalar var mı?  □ Evet  □ Hayır 
Evet ise bu yasaların ebeveynlere yüklediği sorumluluklardan bildiklerinizi 
yazar mısınız: 

a. __________________________ 
b. __________________________ 
c. __________________________ 
d. __________________________ 
e. __________________________ 

 
11. Çocuk hakları ile ilgili konularda bilgi sahibi olduğunuz en önemli kaynak 
aĢağıdakilerden hangisidir? 
□ Ders kitapları;   □ EĢim 
□ Televizyon;   □ MeslektaĢlarım 
□ Radyo;   □ ArkadaĢlarım 
□ Ailem    □ Diğer____________________ 
□ Basılı kaynaklar (kitaplar, dergiler, boroĢürler vs) belirtiniz____________ 
 
12. Demokrasi ile ilgili konularda bilgi sahibi olduğunuz en önemli kaynak 
aĢağıdakilerden hangisidir? 
□ Ders kitapları;   □ EĢim 
□ Televizyon;   □ MeslektaĢlarım 
□ Radyo;   □ ArkadaĢlarım 
□ Ailem    □ Diğer____________________ 
□ Basılı kaynaklar (kitaplar, dergiler, boroĢürler vs) belirtiniz____________ 
 
13. Çocuk hakları konusunda çocuklarınıza bilgi verir misiniz? 

□ Evet  □ Hayır □ Fikrim yok 
 
14. MeĢru hakları olduğu ve hiç kimsenin bu haklara tecavüz edemeyeceği 
konusunda çocuklarınızı bilgilendirir misiniz? 

□ Evet   □ Hayır □ Fikrim yok 
 

15. BaĢkalarının haklarına tecavüz edilmesi hususunu çocuklarınızla konuĢur 
musunuz?  

□ Evet   □ Hayır □ Fikrim yok 
 
16. BaĢkalarının haklarına tecavüz edilmesi durumunda buna tepki vermesi 
gerektiğini çocuklarınıza öğütler misiniz? 

□ Evet   □ Hayır □ Fikrim yok 
 
Bölüm II 
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17. Okulunda çocuğunuzun haklarına saygı gösterildiğini düĢünüyor musunuz?  
□ Evet   □ Hayır □ Fikrim yok 
 
Hayır ise sizce sebebi ne olabilir: __________________________ 

18. Çocuk haklarına riayet edilmemesi aĢağıdakilerden hangisiyle iliĢkilidir? 
□ YaĢ 

 □ Bedensel ve zihinsel özürlülük    
□ Okuduğu sınıfta 

 □ Cinsiyeti 
 □ Farklı etnik/kültür 

□ Farklı din/inanç 
□ Diğer _____________ 

 
19.Çocukların haklarına saygı gösterilmemesi kimin yararına ve kimin zararınadır? 
____________________________________________________________ 
 
20. Size göre okullarda demokrasi ve insan hakları eğitimi verilmeli midir?  
      □ Evet  □ Hayır □ Fikrim Yok 
 
22.  Çocuğunuzun okulunda demokrasi ve insan hakları ile ilgili aktiviteler 
düzenleniyor mu? 

□ Evet  □ Hayır □ Fikrim Yok 
23.  Bu aktivitelerden herhangi birine katıldınız mı?  

□ Evet  □ Hayır □ Fikrim Yok 
Evet ise, bu aktivitenin konusu neydi? __________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
24. Çocuğunuzun okulunda demokrasi ve insan hakları atmosferinin geliĢtirilmesi için 
neler yapılabilir?  
___________________________________________________________________
______ 
___________________________________________________________________
______ 
___________________________________________________________________
______ 
25. Çocuğunuzun okulunun insan haklarına saygılı daha demokratik bir okul 
olabilmesi için kendiniz veya diğer velilerle birlikte neler yapılabilir? 
___________________________________________________________________
__ 
___________________________________________________________________
__ 
___________________________________________________________________
__ 
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Bölüm III 

Aşağıdaki ifadeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinize uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz 

 Kesinlikl
e 

Katılıyor
um 

Kısmen 
Katılıyor

um 

Kesinlikle 
Katılmıyo

rum 

Kısmen 
katılmıyo

rum 

Fikrim 
Yok 

1.Özel Ġhtiyaç sahibi çocuklar uygun 

bir eğitim görme ve yardım alma 

hakkına sahip olmalıdır 

     

2.Çocukların ne tür oyun aktivitelerine 

katılacaklarına karar verme hakları 

olmalıdır  

     

3.Anne babalar çok meĢgul olsalar 

bile çocuklarının bir sorunu 

olduğunda onlarla konuĢmak için 

zaman ayırmalıdırlar 

     

4.Çocukların öğretmenlerinin 

çoğunun katılmadığı düĢünce ve 

fikirlerini dahi okul gazetesinde ifade 

etme hakları olmalıdır.  

     

5.Çocuklar anne ve babaları uygun 

görmeseler bile kılık kıyafetlerini 

seçme hakkı olmalıdır. 

     

6.Çocukların hangi okula 

gideceklerine kendilerinin karar 

verme hakkı olmalıdır 

     

7.Çocukların sosyal medya 
(facebook, tweeter, email, v.b.) 
hesaplarını anne babalarından 
saklama hakkı olmalıdır 

     

8.Çocukların, anne babalarının sosyal 
medya da (tweeter, facebook, v.b.) 
arkadaĢları / takipçileri olmalarını 
kabul etmeme hakkı olmalıdır 

     

9. Çocuk kendi odasında bulunduğu 
sürede kapısını kilitleme hakkı 
olmalıdır  

     

10. Çocuklar kendi odalarındayken 
kapıyı kapatma hakkı olmalıdır  

     

11. Çocukların televizyonda/internette 
izleyecekleri programı seçme hakkı 
olmalıdır 

     

12. Çocuklar düĢünce ve fikirlerini 
ifade edebilmelidir 
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13. Çocukların din ve inanç 
konusunda anne babalarından farklı 
görüĢler ifade edebilme hakkı 
olmalıdır 

     

14.Çocukların ne giyeceklerine 

kendileri karar verme hakkı olmalıdır  

     

15. Aileleri uygun görmese bile 
çocukların arkadaĢlarını seçme hakkı 
olmalıdır 

     

16.Ebeveyn olarak sanırım 
çocuğumun neler hissettiğini 
anlıyorum 

     

17.Ebeveyni olarak çocuğumun 
hayatına karıĢırım 

     

18. Ebeveyn olarak mümkün olduğu 
kadarıyla çocuğumun kendi tercihleri 
doğrultusunda davranmasına izin 
veririm 

     

19. Ebeveyn olarak bir sorunla 
karĢılaĢtığında çocuğumun düĢünce 
ve bakıĢ açısına kulak veririm 

     

20. Ebeveyn olarak çocuğumun kendi 
kararlarını almasına izin veririm 

     

21. Ebeveyn olarak çocuğumu 
ilgilendiren konularda kendi 
dediklerimin olmasında ısrar ederim. 

     

22. Ebeveyn olarak genellikle 
meseleleri çocuğumun açısından 
görmeye gayret ederim 

     

23. Ebeveyn olarak kendi yolunu 
çizmesi konusunda çocuğuma 
yardımcı olurum 

     

24. Ebeveyn olarak çocuklarımın 
ihtiyaçlarının çoğuna karĢı pek de 
duyarlı değilimdir 

     

25. Ebeveyn olarak çocuğumla 
sohbet etmek için zaman ayırırım 

     

26. Ebeveyn olarak çocuğumu olduğu 
gibi severim 

     

27. Ebeveyn olarak çocuğumu 
önemsediğimi ona açıkça belli ederim 

     

28. Ebeveyn olarak çocuğumla çok 
zaman geçiririm 

     

29. Ebeveyn olarak çocuğumun 
kendisini çok özel hissetmesini 
sağlarım 

     

30. Ebeveyn olarak çoğu zaman 
çocuğumla ilgilenemeyecek kadar 
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meĢgul oluyorum 

31.Ebeveyn olarak çocuğumun 
davranıĢlarını çoğu kez onaylamam  

     

32. Ebeveyn olarak çocuğumun 
endiĢe ve kaygıları ile pek 
ilgilenemiyorum 

     

33.Çocuğum kendisi gördüğümde 
mutlu olduğumu bilir 

     

34. Ebeveyn olarak çocuğuma 
yardımcı olmak için zaman ve enerji 
harcarım 

     

35. Çocuğum beni sık sık hayal 
kırıklığına uğratır 

     

36. Çocuğum ebeveynlerinin 
kararlarını eleĢtirebilir 

     

37.Ebeveyn olarak farklı 
düĢündüğümüz konularda bile 
çocuğumla birbirimizin görüĢlerine 
saygı duyarız.  

     

38.Ebeveyn olarak ailemizi 
ilgilendiren kararlarda çocuğumun 
düĢüncelerini hesaba katarım 

     

39.Ebeveyn olarak çocuğumu 
ilgilendiren ailevi konularda alınacak 
kararlarda çocuğumun da payı olur 

     

40.Ailede çocuklar için geçerli olan 
kurallar biz ebeveynler için de 
geçerlidir. 

     

41.Ebeveyn olarak yanlıĢ bir Ģey 
yapmakla suçlandığında çocuğumun 
açıklamalarını dikkatle dinlerim 

     

Anketimizi yanıtladığınız için teşekkür ederiz 
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Orta Öğretimde Demokrasi ve Ġnsan Hakları Eğitimi: 
Kurum: 

Milli Eğitim Bakanlığı Destekli AB Projesi 
 

Kod __________ 
Öğretmen Anketi 

Soruları cevaplarken tercih ettiğiniz seçeneğin yanındaki kutucuğa çarpı (X) işareti 
koyunuz. Uzun cevap gerektiren sorularda cevabınızı boş bırakılan alanlara yazınız. 

 
Bölüm I 
2. Okulunuzun Adı: ______________________ 
2.  YaĢınız:  □ 25-30 □ 31-40 □ 41-55 □ 56 -65 
3. Cinsiyetiniz: □ Kadın  □ Erkek 
4.  Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? _________ 
5.  BranĢınız? ___________________________ 
6. Ailenizin toplam aylık geliri:  

□1500 TL den az □1500-3000 □ 3000-4500 □ 4500-6000 □ 6000‟den fazla 
7. Herhangi bir meslek kuruluĢu, dernek, vakıf ve/veya sendikaya üye misiniz? 

□ Evet  □ Hayır 
Eğer cevabınız evet ise lütfen belirtiniz 

___________________________________________________ 
 
8. ġu ana kadar ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluĢlar tarafından düzenlenmiĢ 
demokrasi ve insan hakları faaliyeti duydunuz mu? 

Demokrasi:  □Evet  □Hayır 
Ġnsan Hakları: □Evet  □Hayır 

 
Eğer cevabınız evet ise lütfen 
lirtiniz.____________________________________________________________ 
 
9. ġu ana kadar demokrasi ve insan hakları konusunda herhangi bir eğitime katıldınız 
mı? 

Demokrasi:  □ Evet  □ Hayır 
Ġnsan Hakları: □ Evet  □ Hayır 

 
Evet ise lütfen konusunu kısaca 
belirtiniz?________________________________________________ 
 
Bölüm II 
10. Ġnsan hakları konusunda bildiğiniz bir belge var mı?  □ Evet  □ Hayır 
Cevabınız evet ise lütfen en az ikisini belirtiniz: 
a. __________________________ 
b. __________________________ 
 
11. AĢağıdaki kaynaklardan en çok hangisi insan haklarıyla ilgili konularda bilgi sahibi 
olduğunuz kaynaktır? 
□ Ders kitapları;   □ EĢim 
□ Televizyon;    □ MeslektaĢlarım 
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□ Radyo;    □ ArkadaĢlarım 
□ Ailem    □ Diğer____________________ 
□ Basılı kaynaklar (kitaplar, dergiler, boroĢürler vs) belirtiniz____________ 
 
12. AĢağıdakilerden en çok hangisi demokrasi ile ilgili konularda bilgi sahibi 
olduğunuz kaynaktır? 
□ Ders kitapları;   □ EĢim 
□ Televizyon;    □ MeslektaĢlarım 
□ Radyo;    □ ArkadaĢlarım 
□ Ailem    □ Diğer____________________ 
□ Basılı kaynaklar (kitaplar, dergiler, boroĢürler vs) belirtiniz____________ 
 
13. Ders verdiğiniz branĢ insan hakları ve demokrasi konularından biri ya da her ikisi 
ile iliĢkili imidir? 

□ Evet  □ Hayır 
Cevabınız evet ise en az üç konu baĢlığını belirtiniz: 
a.__________________________________________________________________
____ 
b.__________________________________________________________________
___ 
c.__________________________________________________________________
__ 
14. Ġnsan hakları ve demokrasi konularında kendi insiyatifinizle herhangi bir aktivite 
düzenlediniz mi?  

□ Evet   □ Hayır 
Evet ise aktivitenin konusunu 
belirtirmisiniz.______________________________________________________ 
 
15. Okulunuzda demokrasi ve insan hakları konusunda herhangi bir faaliyet 
gerçekleĢtirildi mi? 

□ Evet   □ Hayır 
Eğer cevabınız evet ise bu aktivitenin konusunu belirtir misiniz 
___________________________________________________________________ 
 
 
16. Okulunuzda demokrasi ve insan hakları ile ilgili materyaller bulunmakta mıdır? 

□ Evet   □ Hayır 
 

Cevabınız evet ise lütfen belirtiniz: 
_____________________________________________________________ 
 
17. Eğer okulunuzda demokrasi ile ilgili faaliyetler gerçekleĢtirilecek olsa sizce bu 
faaliyetler hangi konuya odaklanmalıdır: 
 
Kuramsal bilgi       □ Evet  □ Hayır 
Demokrasinin uygulamada güçlendirilmesi   □ Evet  □ Hayır 
Örnek olaylar      □ Evet  □ Hayır 
Didaktik materyaller     □ Evet  □ Hayır 
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18. Eğer okulunuzda insan hakları ile ilgili faaliyetler gerçekleĢtirilecek olsa sizce bu 
faaliyetler hangi konuya odaklanmalıdır: 
 
Kuramsal bilgi       □ Evet  □ Hayır 
Demokrasinin uygulamada güçlendirilmesi   □ Evet  □ Hayır 
Örnek olaylar      □ Evet  □ Hayır 
Didaktik materyaller     □ Evet  □ Hayır 
 
19  Sizce demokrasi ve insan hakları konularıyla iliĢkili aktiviteler 
düzenleyebileceğinizi düĢünüyor musunuz? 

□ Evet  □ Hayır 
20. Demokrasi ve insan hakları ile ilgili aktiviteler yapılmıĢ olsa bu aktiviteler 
mesleğinizi baĢka hangi açılardan 
geliĢtirirdi?___________________________________________________________
______________ 
___________________________________________________________________
______ 
 
21. Okulunuzda en sık ihlal edildiğini düĢündüğünüz hangi haklardır? En az üç 
tanesini belirtiniz: 
a.__________________________________________________________________
_______ 
b.__________________________________________________________________
_______ 
c.__________________________________________________________________
_______ 
20. Sizce demokrasi ve insan hakları ile iliĢkili aktiviteler öğrencilerinizin 
performansını geliĢtirir mi?      □ Evet   □ Hayır 
 
Niçin?______________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
_________ 
22. Sizce demokrasi ve insan hakları ile iliĢkili aktiviteler okulları AMAÇLARI 
açısından daha iĢlevsel hale getirir mi? 

□ Evet  □ Hayır 
Niçin? 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
____________ 
23. Sizce okulunuzda demokrasi ve insan hakları ile ilgili aktivitelerin sayısı arttırılmalı 
mıdır? 

□ Evet  □ Hayır 
En az üç sebep yazar mısınız: 
a.__________________________________________________________________
________ 
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b.__________________________________________________________________ 
 
c.__________________________________________________________________
________ 
 
24. Sizce Demokrasi ve insan hakları eğitimi nasıl geliĢtirilebilir? 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________
________ 
 
Bölüm III 
AĢağıdaki ifadeler hakkında ne düĢünüyorsunuz? DüĢüncenize en yakın seçeneği 
iĢaretleyin 

 Kesinlikl
e 

Katılıyoru
m 

Kısmen 
Katılıyor

um 

Kesinlikle 
Katılmıyor

um 

Kısmen 
katılmıyor

um 

Fikri
m 

Yok 

1.Çocukların günlüklerini 
ailelerinden saklama hakkı 
olmalıdır 

     

2.Aileleri uygun görmese bile 
çocukların istedikleri okulda 
okuma hakkı olmalıdır 

     

3.Aileleri uygun görmese bile 
çocukların arkadaĢlarını seçme 
hakkı olmalıdır 

     

4.Çocukların televizyonda 
izleyecekleri programı seçme 
hakkı olmalıdır 

     

5.Çocuklar düĢünce ve fikirlerini 
ifade edebilmelidir 

     

6.Çocukların ne giyeceklerine 

kendileri karar verme hakkı 

olmalıdır  

     

7. Çocuklar ebeveynlerinin 
kararlarını eleĢtirebilmelidir 

     

8. Ebeveynler çocukları ile farklı 
düĢündükleri konularda 
birbirlerinin görüĢlerine saygı 
duymalıdır 

     

9. Ebeveynler aileyi ilgilendiren 
kararlarda çocukların 
düĢüncelerini hesaba katmalıdır 

     

10. Çocukları ilgilendiren ailevi 
konularda ebeveynlerin karar 
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vermesinde çocukların da payı 
olmalıdır. 

11.YanlıĢ bir Ģey yapmakla 
suçlandığında ebeveynler 
çocukların açıklamalarını dikkatle 
dinlemelidir 

     

12.Çocuklar öğretmenlerinin 
kararlarını eleĢtirebilmelidir 

     

13.Farklı düĢünülen konularda 
bile öğretmenler öğrencilerle 
birbirlerinin görüĢlerine saygı 
duymalıdır 

     

14.Okulda öğrencileri ilgilendiren 
konularda karar alınırken 
öğrencilere Ģans tanınmalıdır 

     

15.Okul ya da sınıfla ilgili bir karar 
alınacağında öğretmenler 
öğrencilerin düĢüncesini dikkate 
almalıdır 

     

16.Okulda öğrenciler için geçerli 
olan kural ve kaideler 
öğretmenler için de geçerli 
olmalıdır 

     

17.Öğrenciler yanlıĢ bir Ģey 

yapmakla suçlandığında 

öğretmenler onların 

açıklamalarını dikkatle 

dinlemelidir 

     

 
Bölüm IV 

Aşağıdaki ifadeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendinize uygun gelen seçeneği 
işaretleyiniz 

 Kesinlikle 
Katılıyoru

m 

Kısmen 
Katılıyo

rum 

Kesinlikle 
Katılmıyoru

m 

Kısmen 
katılmıyo

rum 

Fikrim 
Yok 

1.Özel Ġhtiyaç sahibi çocuklar 

uygun bir eğitim görme ve yardım 

alma hakkına sahip olmalıdır 

     

2.Çocukların ne tür oyun 

aktivitelerine katılacaklarına karar 

verme hakları olmalıdır  

     

3.Anne babalar çok meĢgul 

olsalar bile çocuklarının bir 

sorunu olduğunda onlarla 

konuĢmak için zaman 

ayırmalıdırlar 
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4.Çocukların öğretmenlerinin 

çoğunun katılmadığı düĢünce ve 

fikirlerini dahi okul gazetesinde 

ifade etme hakları olmalıdır.  

     

5.Çocuklar anne ve babaları 

uygun görmeseler bile kılık 

kıyafetlerini seçme hakkı 

olmalıdır. 

     

6.Çocukların hangi okula 

gideceklerine kendilerinin karar 

verme hakkı olmalıdır 

     

7.Çocukların sosyal medya 
(facebook, tweeter, email, v.b.) 
hesaplarını anne babalarından 
saklama hakkı olmalıdır 

     

8.Çocukların, anne babalarının 
sosyal medya da (tweeter, 
facebook, v.b.) arkadaĢları / 
takipçileri olmalarını kabul 
etmeme hakkı olmalıdır 

     

9. Çocuk kendi odasında 
bulunduğu sürede kapısını 
kilitleme hakkı olmalıdır  

     

10. Çocuklar kendi 
odalarındayken kapıyı kapatma 
hakkı olmalıdır  

     

11. Çocukların 
televizyonda/internette 
izleyecekleri programı seçme 
hakkı olmalıdır 

     

12. Çocuklar düĢünce ve 
fikirlerini ifade edebilmelidir 

     

13. Çocukların din ve inanç 
konusunda anne babalarından 
farklı görüĢler ifade edebilme 
hakkı olmalıdır 

     

14.Çocukların ne giyeceklerine 

kendileri karar verme hakkı 

olmalıdır  

     

15. Aileleri uygun görmese bile 
çocukların arkadaĢlarını seçme 
hakkı olmalıdır 

     

16.Öğretmenler öğrencilerinin 
neler hissettiğini bilir 

     

17.Öğretmenler öğrencilerinin 
hayatına karıĢmaya çalıĢır 
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18.Öğretmenler öğrencilerin 
mümkün olduğu kadar kendi 
tercihleri doğrultusunda 
davranmalarına izin verir. 

     

19. Öğretmenler bir sorunla 
karĢılaĢtığında öğrencilerinin 
düĢünce ve bakıĢ açılarına kulak 
verir 

     

20.Öğretmenler öğrencilerinin 
kendi kararlarını almalarına izin 
verir. 

     

21.Öğretmenler öğrencilerle ilgili 
konularda ısrarla kendi dedikleri 
olsun isterler 

     

21.Öğretmenler genellikle 
meseleleri öğrencileri açısından 
görmeye gayret ederler  

     

22.Öğretmenler kendi yolunu 
çizmeleri konusunda 
öğrencilerine yardımcı olurlar 

     

23.Öğretmenler öğrencilerinin 
ihtiyaçlarına karĢı genellikle pek 
de duyarlı değildirler 

     

24.Öğretmenler öğrencileri ile 
sohbet etmek için zaman ayırır 

     

25.Öğretmenler öğrencilerini 
oldukları gibi severler 

     

26. Öğretmenler öğrencilerini 
önemsediklerini açıkça belli 
ederler 

     

27. Öğretmenler öğrencileriyle 
çok zaman geçirirler 

     

28. Öğretmenler öğrencilerin 
kendilerini çok özel hissetmelerini 
sağlar 

     

29.Öğretmenlerim çoğu zaman 
öğrencileriyle ilgilenemeyecek 
kadar meĢguldürler 

     

30.Öğretmenler genellikle 
öğrencilerini onaylamazlar 

     

31.Öğretmenlerim öğrencilerinin 
endiĢe ve kaygılarıyla pek 
ilgilenemezler 

     

32. Öğretmenler öğrencilerini 
görmekten mutlu olurlar 

     

33.Öğretmenler öğrencilerine 
yardımcı olmak için zaman ve 
enerji harcarlar 
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34. Öğretmenler öğrencilerin 
kendilerini sık sık hayal kırıklığına 
uğrattığını düĢünür  

     

35.Öğrenciler öğretmenlerinin 
kararlarını eleĢtirebilir 

     

36.Öğretmenler farklı 
düĢündükleri konularda bile 
öğrencileriyle aralarında karĢılıklı 
bir saygı vardır. 

     

37.Okulda öğrencilerle ilgili karar 
alınacağı zaman öğretmenler 
öğrencilerin fikirlerinden de 
faydalanır. 

     

38. Okul ya da sınıfla ilgili bir 
karar alacakları zaman 
öğretmenler öğrencilerin görüĢ ve 
düĢüncelerini de hesaba katarlar.  

     

39.Okulda öğrenciler için geçerli 
olan kural ve kaideler aynı 
zamanda öğretmenler için de 
geçerlidir.  

     

40.YanlıĢ bir Ģey yapmakla 
suçlandığımda öğretmenler 
meselenin açıklamasını bir de 
öğrencinin ağzından dinlerler. 

     

Anketimizi yanıtladığınız için teşekkür ederiz! 
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Ek 2: Veli ve Öğretmen ÇalıĢtayları Neticesinde Hazırlanan AfiĢler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fersantekbas@hotmail.com 

 

fersantekbas@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cihangir Münir Özkul Ortaokulu  

AfiĢ ÇalıĢması 

Büyükada 125. Yıl Atatürk Ortaokulu  

AfiĢ ÇalıĢması 
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Avcılar MaraĢal Fevzi Çakmak Ġlkokulu 

AfiĢ ÇalıĢması 

Faik ReĢit Unat Ortaokulu  

AfiĢ ÇalıĢması 
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21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay Ġlkokulu 

AfiĢ ÇalıĢması 
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Ek3: Anne- Baba ve Öğretmen Anket Sonuçlarına Yönelik SeçilmiĢ Grafikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNE – BABA ÖZERKLİK DESTEK SORULARI / ANNE – BABA VE ÖĞRETMEN CEVAPLARI  

 

Çocuk Kendi Odasında Bulunduğu Sürece Kapısını Kilitleme Hakkı Olmalıdır 

Çocuk Kendi Odasında Bulunduğu Sürece Kapısını Kilitleme Hakkı Olmalıdır  
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Çocuklar kendi odalarındayken kapıyı kapatma hakkı olmalıdır 

Çocuklar kendi odalarındayken kapıyı kapatma hakkı olmalıdır 
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Çocukların ne giyeceklerine kendilerinin karar verme hakkı olmalıdır 

Çocukların ne giyeceklerine kendilerinin karar verme hakkı olmalıdır 
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ÖĞRETMENİN CEVABİ TUTUMU 

Öğretmenler öğrencilerinin hayatına karışmaya çalışır 

Öğretmenler öğrencilerin mümkün olduğu kadar kendi tercihleri doğrultusunda davranmalarına 

izin verir. 
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Öğretmenler bir sorunla karşılaştığında öğrencilerinin düşünce ve bakış açılarına kulak verir 

Öğretmenler öğrencilerinin kendi kararlarını almalarına izin verir. 
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Öğretmenler öğrencilerle ilgili konularda ısrarla kendi dedikleri olsun isterler 

Öğretmenler genellikle meseleleri öğrencileri açısından görmeye gayret ederler. 
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OKULDA MUHALİF OLMAYA HOŞGÖRÜ 

 

Öğrenciler öğretmenlerinin kararlarını eleştirebilir 

Öğretmenler farklı düşündükleri konularda bile öğrencileriyle aralarında karşılıklı bir saygı vardır. 
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Okulda öğrencilerle ilgili karar alınacağı zaman öğretmenler öğrencilerin fikirlerinden de 

faydalanır. 

Okul ya da sınıfla ilgili bir karar alacakları zaman öğretmenler öğrencilerin görüş ve düşüncelerini 

de hesaba katarlar. 
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EVDE MUHALİF OLMAYA HOŞGÖRÜ 

Çocuğum ebeveynlerinin kararlarını eleştirebilir 

Ebeveyn olarak farklı düşündüğümüz konularda bile çocuğumla birbirimizin görüşlerine saygı 

duyarız 
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Ebeveyn olarak ailemizi ilgilendiren kararlarda çocuğumun düşüncelerini hesaba katarım 

Ebeveyn olarak çocuğumu ilgilendiren ailevi konularda alınacak kararlarda çocuğumun da payı olur 
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Ailede çocuklar için geçerli olan kurallar biz ebeveynler için de geçerlidir. 

VELİLERİN CEVABİ TUTUMU 

Ebeveyni olarak çocuğumun hayatına karışırım 
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Ebeveyn olarak mümkün olduğu kadarıyla çocuğumun kendi tercihleri doğrultusunda 

davranmasına izin veririm 

Ebeveyn olarak bir sorunla karşılaştığında çocuğumun düşünce ve bakış açısına kulak veririm 
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Ebeveyn olarak çocuğumu ilgilendiren konularda kendi dediklerimin olmasında ısrar ederim 

Ebeveyn olarak çocuğumun kendi kararlarını almasına izin veririm 
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