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ÖN SÖZ
Bu araştırmanın amacı MEB (2006) 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul
Öncesi Eğitim Programı’nın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
temelinde çocuk haklarının gereklerine uygunluk durumunu belirlemek ve bu
konuda öneriler geliştirmektir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin onaylanmasının ardından ülkemizde
farkındalık artırıcı birtakım çalışmalar yapılmış, kısıtlı sayıda da olsa çocuk
hakları eğitimleri düzenlenmiştir. Ancak erken çocukluk dönemine ilişkin
yapılan çalışmalar son derece sınırlıdır.
Sözleşme’nin 44. maddesi gereği Taraf Devletler belli periyotlarda,
ilerleme raporlarını Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne sunmak
zorundadırlar. Bu raporları değerlendiren Komite eksik gördüğü konularla
ilgili Genel Yorum’lar hazırlamaktadır. Çocuk Haklarının Erken Çocukluk
Döneminde Yaşama Geçirilmesi de bunlardan biridir. Komite ülke raporlarında
bu konuya yeterince eğilinmediğini tespit etmiş ve Taraf Devletleri bu konuda
önlem almaya davet etmiştir.
Erken çocukluk, çocuk haklarının yaşama geçirilmesinde kritik bir
dönemdir. Çocuk haklarının bu erken dönemde yaşama geçirilmesi orta
dönemde ve ergenlikte ortaya çıkabilecek birtakım kişisel, sosyal ve eğitimle
ilgili güçlüklerin önlenmesinde de etkili bir yol olacaktır.
Sözleşmeye göre en küçük yaştakiler de dâhil olmak üzere tüm
çocuklar kendi hakları olan bireylerdir. Küçük çocuklar, ailelerinde, okullarında
ve içinde bulundukları tüm sosyal çevrelerde, kendilerine has duyarlılıkları,
ilgi alanları ve görüşleri olan aktif üyeler olarak görülmelidirler. Haklarından
yararlanabilmeleri için küçük çocukların fiziksel özen, duygusal bakım, duyarlı
rehberlik ve sosyal oyun, keşif ve öğrenme mekânları gibi özel gereksinimleri
vardır. Bütün bu gerekliliklere en iyi biçimde erken çocukluğa yönelik yasal
düzenlemeler, politikalar ve programlar planlanarak yanıt verilebilir. Bu nedenle
Okul Öncesi Eğitim Programı’nın çocuk hakları açısından incelenmesi ve bu
konuda öneriler geliştirilmesi ülkemiz çocukları açısından yararlı olacaktır.
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ÖZET
MEB 36-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
PROGRAMI’NIN (2006) ÇOCUK HAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Batur Musaoğlu, Ebru
Yüksek Lisans, İlköğretim Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gelengül Haktanır
Kasım 2012, 121 sayfa
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin yayınlanmasının ardından tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk haklarına dikkat çekmek, toplumların
bu konudaki farkındalığını artırmak için çalışmalar başlamıştır. Gerek sivil
toplum kuruluşları gerek üniversiteler toplumu bilinçlendirmek için projeler
geliştirmekte, bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedirler.
Ancak bugüne değin yapılan çalışmaların çok büyük bir kısmı ilköğretim
ve üzeri dönem çocuklarına yöneliktir. Oysa temel alışkanlıkların kazanıldığı
dönem okul öncesi dönemdir. Toplumda insan hakları kültürü oluşturabilmek
için eğitimin erken dönemlerde başlaması kaçınılmazdır.
Ülkemizde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların
eğitim ve öğretimleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve alan uzmanları tarafından
2006 yılında hazırlanan “36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim
Programı” ile yapılmaktadır. Bu araştırma çocuk haklarının bu programa nasıl
yansıtıldığını incelemek amacı ile yapılmıştır. Doküman analizine dayanan bu
nitel araştırmada Program Kitabı ve Öğretmen Kılavuz kitabı üzerinde çocuk
hakları kategorilerine (yaşama, gelişme, korunma, katılım) göre içerik analizi
yapılmıştır. Kategorilerin her bir cümlede ne sıklıkta yer aldığı açık ve gizli
anlatımların tümü göz önüne alınarak kodlanmış, bulgular tablo ve grafik
biçiminde sunulmuştur.
Program’da daha çok gelişme ve katılım haklarına yer verildiği;
gelişme haklarının büyük kısmını ise nitelikli eğitim alma hakkının oluşturduğu
görülmüştür. Korunma haklarına çok az değinildiği, Çocuk Hakları Sözleşmesi
ile çelişen çok az sayıda ifade bulunmasına rağmen programın geneline
bakıldığında Sözleşme’yi temel alarak hazırlanan bir program olmadığı ve çocuk
hakları kültürüne sahip bireylerin yetiştirilmesi için yeniden yapılandırılmaya
gereksinimi olduğu sonucuna varılmıştır.
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SUMMARY
INVESTIGATION OF MONE PRESCHOOL PROGRAM FOR 36-72
MONTHS OLD CHILDREN (2006) ACCORDING TO CHILD RIGHTS

Batur Musaoğlu, Ebru
Master Thesis, Department of Elementary Education
Supervisor: Prof. Dr. Gelengül Haktanır
November, 2012; 121 pages
After the adoption of the Convention on the Rights of the Child, like
other countries, a series of studies begun in Turkey to point out the child rights
and raise awareness in society on this subject. Both NGO’s and universities
develop projects, make researches to raise the awareness of public.
But most of this studies are for primary and secondary school students.
However, basic habits are gained at preschool years and education must begin
early for create a human right culture at society.
In Turkey, the preschoolers are being schooled under the guidelines of
MONE (Ministry of National Education) Preschool Program for 36-72 Months
Old Children (2006). The aim of this research is to investigate how children’s
rights are involved in this program. In this qualitative research based on
document analysis, program book and Teacher Guide were analized using
content analysis method. Frequency of children right categories (survival,
development, protection, participation) in each sentence is coded and
presented in tables and graphics.
Findings indicate that development and participation rights take part in
the program mostly and the large part of development rights is right to a quality
public education. Protection rights are merely mentioned. Although there is a
few findings that conflict with the Convention on the Rights of the Child, it is
clear that the program is not based on the convention. Restructuring is needed
for upbringing children with human right culture.
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Bu tez,
Tüm çocuklarını “önce çocuk” anlayışıyla yetiştirmiş bir anne babaya,
Bu süreçten “tez yazma robotu” icat etmeyi planlayacak kadar sıkılan
ama bu sayede de haklarını her ortamda savunabilecek kadar bilinç kazanan
altı yaşındaki bir çocuğa,
Rahatça çalışabilmem için her türlü desteği veren bir ablaya,
Tüm yaşamı hak savunuculuğu ile geçen bir eşe,
Ben sıcak bir odada, İnternete her an bağlanabilen bir bilgisayar başında
bu tezi hazırlarken -20 derecede, çadırlarda, Van-Erciş’teki çocukları deprem
sonrasında güçlendirmek için hak temelli çalışmalar yapan Gündem Çocuk
Derneği’nin sevgili üyelerine adanmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi ve sınırlılıkları ele
alınmıştır.
Problem
İnsan hakları, tüm insanların yalnızca insan olmalarından dolayı sahip
oldukları evrensel haklardır (Gürkaynak vd., 1998). Kuçuradi (2007), insan
haklarının bir düşünce olduğunu belirtir ve insan hakları kavramını,
“insanların insan oldukları için bazı hakları olduğu, yapısal olanaklarını
gerçekleştirebilmelerini sağlayacak bir şekilde muamele görmeleri ve
başkalarına da böyle bir muamele göstermeleri gerektiği düşüncesidir”
biçiminde açıklar.
İnsan hakları, her insanın doğuştan özgür, onur bakımından da eşit
olduğu temel ilkesine dayanır. Bu hakların yaşama geçirilmesi, korunması ve
güvence altına alınması devletlerarası kuruluşlar tarafından oluşturulan
uluslararası hukuk ile sağlanmaktadır (Gündem Çocuk Derneği, 2009).
Çocuk haklarının ayrı bir kavram olarak ele alınması, çocukların diğer
insanlara karşı özel haklara sahip olmaları değil, onların insan olmalarının
yanı sıra bakıma ve özene gereksinim duymaları nedeniyle özel insan
haklarına sahip olmaları anlamına gelmektedir (Bedard, 1996; Akyüz, 2000).
İnsan hakları hukuku kapsamında, çocuğa özel bir ilgi gösterme
gerekliliği 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi’nde ve 1959 tarihli
Çocuk Hakları Bildirisi’nde belirtilmiş; İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde,
Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde ve Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’de tanınmıştır. 20 Kasım
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1989 tarihinde ise çocuk haklarını güvence altına almak ve buna uluslararası
hukuki bir nitelik kazandırabilmek için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafından Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (Çocuk Hakları Sözleşmesi) kabul
edilmiştir. 1990 yılından itibaren yürürlüğe giren sözleşme aynı yılın Eylül
ayında Türkiye Cumhuriyeti tarafından da imzalanmış ve 1994 yılında
TBMM’nin onaylaması ile 1995 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak
ülkemizde de yürürlüğe girmiştir (UNICEF, 2009).
Çocuk Hakları Sözleşmesi aynı zamanda bir uzlaşma metnidir.
Dünyanın tüm ülkelerinden katılan hükümet ve hükümet dışı kuruluşların
yetkililerinin, her türden meslek elemanının görüş bildirmesiyle on yılı aşkın
toplantıların sonucunda ortaya çıkmıştır. Çocuğa ilişkin koruma ve özgürlük
ile kültürel ve evrensel değerler arasında bir denge kurmaktadır.
Çocukların

en

iyi

biçimde

yaşamalarını

ve

kendilerini

gerçekleştirmelerini sağlamaya dönük 54 maddeden oluşan Sözleşme sekiz
başlık altında gruplandırılabilmektedir (Gündem Çocuk Derneği, 2009):
1. Çocuğun Tanımı
2. Şemsiye Haklar
Çocukların yaşaması ve gelişmesi
Ayrım gözetmeme
Çocukların yüksek yararının gözetilmesi
Çocukların katılımı
3. Medeni Hak ve Özgürlükler
4. Temel Sağlık ve Refah
5. Aile Ortamı ve Alternatif Bakım
6. Eğitim, Boş Zaman ve Kültürel Etkinlikler
7. Özel Koruma Tedbirleri

3
8. Uygulamaya Yönelik Genel Önlemler
Şemsiye Haklar olarak nitelendirilen 4 ilke (ayrımcılık gözetmeme,
çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme, katılım), sözleşmenin hak içeren
maddelerinin nasıl uygulanacağı konusunda da yol göstermektedir.
Sözleşmenin ilk 41 maddesi hak maddeleri, geriye kalan 13 maddesi
(42-54) sözleşmenin nasıl uygulanacağını, uygulamaların nasıl izleneceğini
ve raporlanacağını anlatan maddelerdir.
41 hak maddesi 3 bölüme ayrılmıştır: Koşul, korunma ve katılım.
Koşul hakları; yaşam standardı, sağlık bakımı, ücretsiz eğitim, yasal
ve sosyal servisleri içerir.
Koruma hakları; çocukların ayrımcılık, ihmal, istismar, zorbalık ve
kaçırılmaktan korunması ile adalet sistemi içindeki güvenliklerini içerir.
Katılım hakkı; çocukların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini,
demokratik karar alma süreçlerinde düşüncelerinin değerlendirilmesini,
bilgilendirilmesini ve sosyal hayata katılımını içerir.
Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeyi onaylayarak Sözleşme’de yazılı
olan hakları ülkedeki her çocuğa hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlayacağını ve
Sözleşme’nin içeriğinin yetişkinler kadar çocuklar tarafından da yaygın
biçimde öğrenilmesini sağlayacağını taahhüt etmiştir. Anayasa’nın 90.
maddesinde de usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere
ilişkin uluslararası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası antlaşma
hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir.
Ülkemizde son yıllarda çocukların hakları ile ilgili bilgilendirilmesine
yönelik

çalışmalar

yapılmakta;

çeşitli

kitapçıklar,

broşürler,

afişler

yayımlanmakta; çeşitli projeler kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler
düzenlenmektedir. Bunlardan bazıları Özdemir Uluç’un (2008) aktarımıyla
şöyle sıralanabilir: Yöret Vakfı’nın İstanbul Barosu Çocuk Hakları Komisyonu
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ile

İstanbul’daki

materyalli

okullarda

bilgilendirme

gerçekleştirdiği,

çalışması;

çocuk

Umut

hakları

Vakfı’nın

konusunda

Gürkaynak

ve

arkadaşlarından oluşan ekip tarafından hazırlanan “Yurttaş Olmak İçin” kitabı
ve öğretmen el kitabı; aynı yazar grubunun The British Council ve MEB
Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı iş birliği ile hazırladığı
“Ben İnsanım” eğitim paketi.
Çocukların katılım hakkına ilişkin olarak Gündem Çocuk Derneği
Ağustos 2007’de Muğla - Göcek’te “-18 yaz kampı” düzenlemiştir. Yaşları 1216 arasında değişen on dört çocuğun katıldığı kampta gazeteci, haberci,
kameraman, foto muhabiri, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal hizmetler uzmanı
olan gönüllü kişilerce “Medya ve Çocuk” konulu atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların sonucunda bir grup çocuk “Gazete Eksi On
Sekiz”i çıkarırken diğer grup “Aynı Ama Farklı, Farklı Ama Aynı” adlı
belgeseli çekmiştir. Bu çalışmalar, çocukların kamp sırasında hazırladıkları
“Benim Medyam” bildirgesi ile birlikte “9 Aralık Dünya Çocuk Yayıncılığı
Günü”nde

basına

sunulmuştur

çalışmalar

Avrupa

Konseyi’nin

(www.gundemcocuk.org).
2

Aralık

2009

tarihinde

Ayrıca

bu

Helsinki’de

düzenlediği, çocuk ve genç katılımına ilişkin 2009-2011 yol haritasının
tanıtıldığı “On Participation, Through Participation” adlı toplantıda, dünyadan
seçilen 4 model örnekten biri olarak sunulmuştur (http://www.coe.int)
Çocukların eğitim hakkına ilişkin yapılan bir çalışma ise Eğitim
Reformu Girişimi tarafından iki yıllık dönemde yürütülen “Eğitimde Haklar”
projesidir. Proje kapsamında uluslararası insan hakları mevzuatı ile ulusal
eğitim mevzuatı arasındaki uyum farkı irdelenmiş, eksikliklerin giderilmesine
dönük öneriler sunulmuştur. Proje kapsamında ayrıca ilköğretim düzeyinde
eğitim hakkının ihlali durumlarında, anne babalar ve diğer sorumluluk
sahiplerinin başvurabileceği hukuki hak arama yollarını içeren kapsamlı bir
kılavuz ve 10-14 yaşındaki öğrencilerin haklarını öğrenmelerine yardımcı
olacak bir kitapçık da hazırlanmıştır (ERG, 2009).
Son dönemlerde gerçekleştirilen bir çalışma da Terakki Vakfı Okulları
ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin ortaklaşa geliştirdiği
Çocuk Hakları Eğitim Programı’dır. Program yolu ile 1-8. sınıf öğrencilerinin
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çocuk haklarına ilişkin farkındalıklarının ve günlük yaşamda haklarını
korumaya ilişkin becerilerinin artırılması hedeflenmektedir (Durmuş, 2011).
Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi çocuk haklarına yönelik çalışmalar
çok büyük oranda ilköğretim öğrencilerini hedef almaktadır. Oysa temel
alışkanlıkların kazanıldığı yıllar okul öncesi yıllarıdır. Yapılan araştırmalar, bu
dönemde desteklenen çocukların gelişimsel kazançlarının arttığını; zekâ,
kişilik ve sosyal davranışın oluşmasında yaşamın bu yıllarının kritik olduğunu
ortaya koymaktadır. Şiddet, tüketim, rekabet, çevre ve doğaya duyarsızlık
gibi tehlikelere karşı, toplumsal yaşamın barışçıl, işbirlikçi, toplumsal duyarlığı
olan bireylerle biçimlendirilebilmesi için erken çocukluk döneminde uygun
ortamlar oluşturulmalı; insan haklarının yaşama geçirilmesi için çocuklara,
haklarına uygun koşullar sağlanmalıdır (Atay, 2009).
Çocukların haklarının gerçekleştirilmesi, hakkı kullanma yeteneklerine
ya da herhangi bir yaşın kazanımlarına bağlı değildir. Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nde yer alan bütün haklar, tüm çocuklar için geçerlidir.
(Landsdown, 2005). Bu nedenle Çocuk Hakları Komitesi erken dönem çocuk
eğitiminde insan hakları konusuna da yer verilmesini tavsiye etmektedir
(ÇHK, Genel Yorum 1).
Çocuk hakları eğitimi, yalnızca Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
maddelerini öğretmeyi değil, Sözleşme’nin ilkelerinden hareket ederek
çocukların kendi değerlerini oluşturmasını hedeflemelidir (Özdemir Uluç,
2008).
Konu okul öncesi dönemdeki çocuklar olunca, çocuk haklarının hukuki
boyutundan daha çok felsefi boyutu öne çıkmaktadır. Sözleşmedeki hak
maddelerinin, hak ve sorumluluk sahiplerinin çocuklara öğretilmesinden
önceki adımın, çocuklarda insan olma bilincinin geliştirilmesi olacağı
düşünülmektedir. Kuçuradi (2007), insan hakları eğitiminin doğrudan ya da
dolaylı olarak bütün öğretim düzeylerinde yapılması gerektiğini belirtir. Ona
göre bu eğitim, ilköğretimin ilk kademesindeki öğrencilerde insan kimliği
bilincini uyandırmalıdır. Örneklerini günlük yaşamdan seçen bir etik program
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bu düzeyde insan hakları eğitimi için yeterli bir çerçeve olacaktır. İnsan
kimliğinin bilinci ilköğretimin ikinci kademesinde bilgiye dönüştürülmelidir.
İçinde bulunduğumuz çağın çağdaş değerleri demokrasi ve insan
hakları çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bunların bireylere kazandırılması da
eğitim yoluyla olmaktadır (Oktay ve Esmer, 2008).
Ülkemizde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların
eğitim ve öğretimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında yeniden
düzenlenen “36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı” aracılığı
ile yapılmaktadır. Bu nedenle programın içeriğini çocuk hakları/insan hakları
açısından incelemek önemlidir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle çocuk haklarının Okul Öncesi Eğitim
Programı’na ne derece yansıdığını incelemek bu araştırmanın problemidir.

Amaç
Bu araştırmanın amacı MEB 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi
Eğitim Programı’nın (2006) çocuk hakları kültürüne sahip bireylerin
yetiştirilmesindeki yeterliliğine ilişkin durum tespiti yapmak ve yapılabilecek
değişiklikler konusunda öneriler geliştirmektir.
Araştırmanın alt amaçları şöyle maddelenebilir:
Program’ın,
1.

Yaşama haklarına yer verme durumu nasıldır?

2.

Gelişme haklarına yer verme durumu nasıldır?

3.

Korunma haklarına yer verme durumu nasıldır?

4.

Katılım haklarına yer verme durumu nasıldır?
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Araştırmanın Önemi
Çocuk Hakları Bildirgesi ve onu izleyen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
yayımlanmasının ardından tüm dünyada çocuk haklarına dikkat çekmek,
toplumların bu konudaki farkındalığını artırmak için çalışmalar başlamıştır.
Çocuk hakları pek çok akademik araştırmaya konu olmuştur.
Ülkemizde de bu konudaki duyarlık her geçen gün artmakta, gerek
sivil toplum kuruluşları gerek üniversiteler toplumu bilinçlendirmek için
projeler geliştirmekte, bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedirler. “Problem”
başlığı altında bir kısmına yer verilen bu çalışmaların çok büyük bir kısmının
ilköğretim ve üzeri dönem çocuklarına yönelik olduğu görülmektedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, insan haklarının her
kademedeki okul müfredatına içselleştirilmesi gerektiğini, 2001 yılından
itibaren

hazırladığı

Genel

Yorumlar’da

(1

ve

5.

Genel

Yorumlar)

vurgulamıştır. Taraf Devletlerin sunduğu periyodik raporlarda erken çocukluk
döneminde hakların yaşama geçirilmesine ilişkin hiçbir bulgu olmaması
üzerine de 7. Genel Yorum’unu (2005) bu konuya ayırmıştır. Komite,
yorumunda küçük çocukların hak sahibi olduğunun ve erken çocukluk
döneminin hakların yaşama geçirilmesi için kritik bir dönem oluşturduğunun
altını çizmiştir.
Temel alışkanlıkların kazanıldığı dönem okul öncesi dönemdir.
Toplumda insan hakları/çocuk hakları kültürü oluşturabilmek, hak sahibi
olduğunu bilen, bilgisini tutum ve davranışlarına yansıtabilen, hak arama
yollarına başvurabilen, kendisinin ve çevresindekilerin sorumluluklarından
haberdar olan bireyler yetiştirebilmek için eğitimin erken dönemlerde
başlaması kaçınılmazdır. Araştırmalar ileri yaşlarda, örneğin ergenlik
döneminde verilen çocuk hakları eğitiminin kişilerin bilgi düzeylerinde
değişiklik yaptığını ancak bu eğitimin moral değerlere dönüşmediğini
göstermektedir. Bu da okul öncesi dönemde verilecek çocuk hakları
eğitiminin

önemini

ortaya

çıkarmaktadır.

Çocukların

bu

değerler

doğrultusunda eğitim almaları, sözleşmenin içeriğini içselleştirmelerini
sağlayacak ve haklar ile sorumluluklara duyarlı, hak arama yollarını bilen
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demokratik yurttaşların yetişmesini kolaylaştıracaktır. İşte bu noktada şu
sorular akla gelmektedir: Şu an okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan
eğitim programı toplumda çocuk hakları/insan hakları kültürü oluşması için
yeterli midir? Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin hangi maddeleri bu
programda hayat bulmuştur? Okul öncesi çocuklarına verilecek bir çocuk
hakları eğitimi, Sözleşme’nin maddelerinin çocuklara öğretilmesi biçiminde mi
olmalıdır, yoksa bu maddelerin içeriğinin programlara, eğitim ortamına,
öğretmen davranışlarına yansıtılması biçiminde mi?
Bu araştırma yukarıdaki ve bunlara benzer sorulara yanıt aramak
amacıyla planlanmıştır.
Araştırmanın bir diğer önemi de Milli Eğitim Bakanlığının 2009 yılında,
Avrupa Konseyi ile işbirliği içinde İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık
bilincini tüm toplumda geliştirmek amacıyla bir proje başlatmış ve
yapılacakların okul öncesi dönemden başlaması gerektiğini belirtmiş
olmasıdır. Bu konuda düzenlenen çalıştayda alınan kararlardan biri de insan
hakları ve demokratik vatandaşlık bilincinin okullardan başlayarak tüm
topluma

kazandırılması

kapsamında

üniversitelerde

bu

konuda

tez

çalışmaları yapılmasının teşvik edilmesidir. Karar vericilerin, projenin
toplumun

her

kesimine

yaygın

planlayacakları

eğitimlerde,

yapılandıracakları

farkındalık

ve

etkili

biçimde

geliştirecekleri
artırıcı

ulaşabilmesi

materyallerde

çalışmalarda

bu

için
ve

araştırmanın

sonuçlarından ve önerilerinden yararlanabilecekleri düşünülmektedir.
Şubat 2012 itibariyle okul öncesi eğitim programında güncelleme
çalışmaları başlamıştır. Araştırma sonuçlarının, çocuk haklarını yaşama
geçirecek

bir

düşünülmektedir.

program

hazırlanmasına

katkıda

bulunabileceği
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Araştırmanın Sınırlılıkları
MEB tarafından 2006 yılında hazırlanmış olan 36-72 Aylık Çocuklar
İçin Okul Öncesi Eğitim Program Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nın
tamamı inceleneceği için dokümana ilişkin bir sınırlılık söz konusu değildir.
Program Kitabı’nda bütün amaç ve kazanımların açıklamalarının yer
almamış olmasının, araştırmacının amaç ve kazanımları çocuk hakları
açısından eşit düzeyde değerlendirememesine yol açmış olabileceği
düşünülmektedir. Program Kitabı’nın yapısından kaynaklı bu durum,
araştırmanın sınırlılığıdır.

Tanımlar
İnsan Hakları: İnsanların insan oldukları için bazı hakları olduğu,
yapısal olanaklarını gerçekleştirebilmelerini sağlayacak bir şekilde muamele
görmeleri ve başkalarına da böyle bir muamele göstermeleri gerektiği
düşüncesidir. Yurttaşlık, ulus, ırk, etnik köken, dil, cinsiyet, cinsel yönelim,
yetenek ya da diğer özellikler açısından ayrım gözetmeden, tüm insanların
sadece insan oldukları için sahip oldukları haklardır.
Çocuk Hakları: İnsan hakları kavramı içinde gelişen bir alandır.
İnsanın doğumundan itibaren birey olduğunu, 18 yaşına kadar yaşama,
gelişme, korunma ve katılma gibi hakları olduğunu tanımlamakta kullanılan
evrensel bir kavramdır.
Okul Öncesi Eğitim Programı: Milli Eğitim Bakanlığının Temel
Eğitimi Destekleme Projesi Çerçevesinde, ilköğretim programında yapılan
değişiklikleri,

okul

öncesi

eğitim

alanında

yapılan

araştırmalar

ve

uygulamalardan alınan geri bildirimleri, AB ve uluslararası normlara uyum
sağlama çalışmalarını dikkate alarak ve çocukların insan haklarına,
demokrasiye ve farklı kültürlere duyarlık kazanmaları amacını benimseyerek
2006 yılında yeniden düzenlediği ve yürürlüğe koyduğu 36-72 Aylık Çocuklar
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İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’dır. Bu program 8 ulusal uzman, 1
uluslararası uzman, 3 öğretmen ve Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanmıştır.

Kısaltmalar
Program: MEB 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı
(2006) (Okul Öncesi Eğitim Programı)
Sözleşme; ÇHS: Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
(Çocuk Hakları Sözleşmesi)
Komite; ÇHK: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi
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İKİNCİ BÖLÜM
İLGİLİ ALAN YAZINI VE ARAŞTIRMALAR
Bu bölümde çocuk nedir, çocukluğa ilişkin ilk görüşler, Aries’in
çocukluk görüşüne katkıları, sosyal bir yapı olarak çocukluk, haklara ilişkin
temel kavramlar, insan hakları ilkeleri, çocuk haklarının tarihsel gelişimi,
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulü, sözleşmenin içeriği ve temel ilkeleri,
çocuğun gelişen kapasitesi, sözleşmeye göre eğitimin amaçları, çocuk
haklarının erken çocukluk döneminde yaşama geçirilmesi ve erken çocukluk
döneminde insan hakları/çocuk hakları eğitimi konuları ele alınmış, ilgili
araştırmalara yer verilmiştir.

Çocukluğa İlişkin Görüşler
Çocuk Nedir?
İlk bakışta, bu sorunun yanıtı çok açık gibi görünse de en eski
zamanlardan bu yana her toplumda her kültürde her tarihsel dönemde
insanların çocuğun ne olduğuna ilişkin net ama farklı fikirleri olmuştur. Batıda
Platon’dan Aristo’ya, Çin’de Konfiçyus’a, Arap dünyasında Gazali’den İbn-i
Tufeyl’e, Latin Amerika’da Felipe Guaman Poma de Ayala’ya kadar pek çok
filozof ve düşünce insanı çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi hakkında yazılar
kaleme almıştır. Benzer biçimde pek çok dini kitapta da çocuğa ve çocukluk
dönemine ilişkin görüşler yer almaktadır. Bu metinlerin tümünde çocukluk
dönemine ilişkin hakim olan görüşler, toplumun çocuğa verdiği değere ilişkin
ipuçları ve anne babalar ile topluma çocuğu doğru biçimde büyütme yollarını
gösteren emirler/öğütler bulunmaktadır (Qudenhoven ve Wazir, 2006).
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Çocukluk kavramı, modern zamanlarda oluşturulan bir kavram
değildir. Her zaman olmuş fakat zamana ve kültürlere bağlı olarak çocuğa
bakış

açısındaki

farklılıklara

göre

değişik

biçimlerde

tanımlanmıştır

(Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Benzer biçimde çocukluk dönemi çalışmaları da yeni değildir. Tarih
boyunca pek çok filozof, eğitimci ve psikolog bu konuda önemli katkılar
yapmışlardır. Göreceli olarak yeni olan ise çocukluk döneminin çok disiplinli
bir sosyal bilim konusu olarak çalışılmasıdır. Çocukluk dönemi çalışmaları
felsefe, psikoloji, çocuk gelişimi, tarih, antropoloji, hukuk ve sosyoloji gibi
disiplinlerin bakış açılarını bir araya getiren şemsiye bir terimdir (Qudenhoven
ve Wazir, 2006).

Çocukluğa İlişkin İlk Görüşler
Bu konu hakkında yazan birçok filozofun arasında en etkili olan üçü
Thomas Hobbes, John Locke ve Jean-Jacques Rousseau’dur. Hobes
çocukların başlangıçta şeytan olduğuna ve kontrol altında tutulup eğitilmeleri
gerektiğine inanmıştır. Çocuk merkezli eğitim görüşünün ilk savunucuları olan
Locke ve Rousseau’nun görüşleri ise bundan tamamen farklıdır. Locke’a
göre çocuklar ne iyi ne de şeytandır. Boş bir levha gibi doğarlar ve eğitim ile
çevre aracılığıyla şekillendirilirler. Çocukluk yetişkinliğe giden yolda bir
basamaktır ve doğru eğitimle çocuklar sorumlu birer yurttaş olurlar
(Qudenhoven ve Wazir, 2006). Onların bilgisizliği, kabalığı, suçu kendilerinin
değil,

büyüklerinin

sorumluluğundadır.

Yani

eğitim,

uygar

yetişkini

biçimlendirecek bir ekleme sürecidir. Rousseau’ya göre ise eğitim bir
eksiltme sürecidir. Yetişkindeki kusurların nedeni hatalı (çocuğun organik ve
doğal gelişimini bozan) eğitimden kaynaklanır (Tan, 1993). Çünkü çocuklar
iyi ve masum olarak doğarlar ve doğal gelişimlerini sağlayabilmeleri için
doğal bir çevrede büyümeleri gerekir (Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Dolayısıyla yapılması gereken onları formel olarak eğitmek değil, keşfederek
öğrenmelerine olanak tanımaktır. Bilgiler çocuğa öğrenmeye bilişsel olarak
hazır olduğunda verilmeli; eğitim, disiplinci olmaktan çok izin verici olmalıdır

13
(Onur, 2005). Fakat Qudenhoven ve Wazir (2006) Rousseau’nun bu romantik
görüşünün yalnızca erkekler için olduğuna dikkat çekerler. Emile’in karşı
cinsteki karşılığı olan Sophie (Rousseau’nun Emile’e eş olarak uygun
gördüğü, muhafazakâr, uysal, sadık, annelik görevi bilincindeki kız) için
durum biraz farklıdır. O, hayatta bakıp büyüten, destekleyen bir rol oynamayı
öğrenmeli, kendisine yöneltilen tüm haksızlıklara katlanabilmelidir. Çuhadar
da bunu, çoğu zaman ilerici ve farklı düşünerek çağına aykırı düşmüş olan
Rousseau’nun, kadınlar konusunda çağına uygun bir biçimde düşündüğünün
görüldüğü biçiminde yorumlar (www.alternatifegitimdernegi.org.tr). Yine de
Rousseau’nun çocuğun herhangi bir amaç için değil, kendi başına önemli
olduğunu, yetişkinden farklı, özgün ve değerli psikolojik özellikler taşıdığını
vurgulayan görüşleri 20. yüzyıl çocuk paradigmasına esin kaynağı olmuştur
(Tan, 1993).
On dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar çocukluk, filozofların koruması
altındayken bu tarihten sonra bilimsel çalışma konusu haline gelmiş ve bu
konuda doğrulanabilir gözlemler temelinde teoriler geliştirilmiştir. Darwin,
Freud, Vygotsky, Piaget ve Bowly bilimsel bir bakış açısıyla bu konuya kritik
katkılar sağlayan kişilerin başında gelmektedirler. Key, Dewey, Kano,
Montessori, Jebb ve Spock gibi diğerleri ise felsefi ve pedagojik bir bakış
açısıyla yazmaya devam etmişlerdir. Yakın dönemlerde, Russell, Foucault ve
Bourdieu gibi filozofların, Erikson ve Bruner gibi gelişim psikologlarının,
Freire, Illich, Neill ve Postman gibi eğitimcilerin ve Peron, Gandhi, Mandela
gibi politik liderlerin çocukluğa ilişkin tartışmaya anlamlı katkıları olmuştur.
Ancak çocukluk hakkındaki yeni düşüncenin kökeninde, çocukluğun sosyal
bir yapı olduğu görüşünü ileri süren Fransız tarihçi Philippe Aries yer
almaktadır (Qudenhoven ve Wazir, 2006).

Aries’in Çocukluk Görüşüne Katkıları
Çağdaş aileyi inceleyen ve bu aile tipinin özgün niteliklerini
değerlendirebilmek için uzak geçmişe bakma gereksinimi duyan Aries aile
düşüncesinin evrimi ile ilgileniyordu. Çocukluk düşüncesiyle aile düşüncesi

14
arasında bir bağlantı kurduğu için birinin yardımıyla diğerini kavrayabileceğini
düşünmüş, bu nedenle de iki konuyu birlikte ele almaya başlamıştı (Tan,
1993).
Çalışması kapsamında ortaçağın Avrupa sanatını analiz eden Aries,
çocukların minyatür yetişkinler gibi betimlendiğini, giysilerinin yetişkinlerin
giydiklerinden farklı olmadığını ve yetişkinlerle aynı oyunları oynadıklarını
görmüştü (Qudenhoven ve Wazir, 2006). Aries’e göre ortaçağda “çocukluk
duygusu” eksikti. Çocuğu yetişkinlerden ayıran özellikler hakkında bilgi sahibi
olmadıkları için bu çağda çocuklara özgü giysiler, oyuncaklar, oyunlar,
besinler ve hatta çocuğu anlatacak özel sözcükler yoktu. Çocukların temel
gereksinimleri gideriliyordu ama çocuklar günümüzdeki gibi özel bir ilgiyle
korunmuyordu. Yedi yaşına kadar süren bebeklik dönemini bitiren her çocuk
yetişkinlerin dünyasına adım atıyordu. Klasik çağlarda bilinen çocukluk
kavramı unutulmuştu (Onur, 2005).
Çocukların

farklı

ve

özel

bir

sosyal

deneyime

gereksinim

duyabileceklerinin 15. yüzyıldan itibaren fark edildiğini söyleyen (James,
2001) Aries’e göre çocukluk modern bir kavramdı. Çünkü modern dünyada
çocuklara daha farklı, ahlaki olarak daha uygun biçimlerde davranılıyordu.
Yetişkinlerin dünyası çocuklarınkinden farklıydı. Çocuklar farklı giyiniyor,
farklı oyunlar oynuyor, çalışmaktan uzak tutuluyor, cinsiyetsiz varlıklar olarak
görülüp yetişkinlerin dünyasından uzak bir yerde formel eğitim alıyorlardı
(Qudenhoven ve Wazir, 2006). Neolitik ve Helenistik dönemde çocuk dünyası
ile yetişkin dünyası arasındaki geçişi sağladığı kabul edilen ancak ortaçağda
göz ardı edilen eğitim, modern çağın başında yeniden ilgi görmeye
başlıyordu ve bu, çocuk tarihindeki dönüşümün esas etmeniydi (Tan, 1993).
Tarımsal üretime bağlı yaşam biçiminden kentli yaşama, feodal iktidardan
ulus devlet iktidarına geçiş çocukların hayatında çok şeyi değiştirmişti.
Çocuklar yetişkinlerle birlikte toprak işi, hayvan bakımı, yemek, dikiş,
eğlence, ibadet gibi birçok işi ortak yürüttükleri yetişkin dünyasından
itilerek okula gönderiliyorlardı.

Özellikle kentli orta sınıf erkek çocukları

için modern okul, feodaliteden kapitalizme geçişte sanayileşen ve kentleşen
yeni toplumun işbölümü ihtiyacını karşılamaya yarıyordu (Atılgan ve Atılgan,
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2009). On yedinci yüzyılda okula gitme süresinin uzaması bugün bildiğimiz
çocukluğu

yaratmıştı

ama

beraberinde çocukluğun

bağımlılık

olarak

tanımlanmasını da getirmişti (Jolibert, 1981; akt: Onur, 2005). Uygulamalı
eğitimin yerine kuramsal eğitim geçmiş, yetişkinliğe geçiş için gereken eğitim
aşamaları çocukların yeteneklerine daha az güven duymasına neden olmuş,
yaşa göre ayrılan sınıflar onların kendilerinden büyük ve akıllı çocuklardan bir
şeyler öğrenmelerini engellemiş, çocuklar kendi hızlarını tutturamaz olmuştu
(Tan, 1993).
Aries’in, çocukluğun ancak on yedinci yüzyıldan sonra yetişkinlikten
ayrı bir dönem olarak ortaya çıktığını savunan tezine yönelik pek çok eleştiri
de bulunmaktadır.
İlk eleştiri onun, gerçeği tam olarak göstermesi mümkün olmayan
resimler üzerinde çok durmuş olmasıdır. Orta çağ resimleri ya dini temalıdır bebek İsa’yı betimleyen- ya da zengin tüccar ailelerin portreleridir. Özellikle
kızlar ve fakir çocuklar bu resimlerin dışında kalmıştır (Qudenhoven ve
Wazir, 2006). Heywood (2003) da orta çağ resimlerinde çocuğun
bulunmayışının, bu çağda çocukluğun olmadığı biçiminde yorumlanmasına
karşı çıkar ve dinsel konulara odaklanılan bu çağda sadece çocuğun değil
başka birçok şeyin de resimlerin dışında bırakıldığına dikkat çeker (akt: Onur,
2005). Diğer bir eleştiri de Aries’in suçtan sorumlu olma yaşını tanımlayan
yasal belgeler, çocuk hastalıklarına dair tıbbi yazılar, günlük, şiir ve
mektuplardan edinilecek ilk ağızdan haberler gibi kanıt olabilecek diğer
kaynakları ihmal etmiş olmasıdır (Qudenhoven ve Wazir, 2006). Ayrıca çağın
bazı Latince kaynakları da çocukluktan söz etmekte ve çocukluğu üç alt
döneme ayırmaktadır (Heywood, 2003; akt.: Onur, 2005). Temel eleştiri ise
Aries’in geçmişe şimdiki zaman bakış açısıyla bakmasıdır. Wilson (1980),
Aries’in ortaçağa ait malzemelerde modern tutumları arayıp bulamadığını,
Pollock (1993) ise onun, çağdaş Batı’nın çocukluk kavramına sahip olmayan
geçmiş bir toplumun bu kavrama hiç sahip olmadıkları gibi yanlış bir görüş
taşıdığını vurgular (akt.: Onur, 2005). Archard (2004) da Aries’in, geçmişi,
çocukluk kavramını yok saymakla suçladığını ama onların yok saydığı şeyin
bizim çocukluk kavramımız olduğunu belirtir. Ona göre, geçmiş toplum,
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çocuğu yetişkinden farklı görme yanılgısına düşmemiş, sadece bu fark
hakkında bizimkinden farklı biçimlerde düşünmüştü.

Sosyal Bir Yapı Olarak Çocukluk
Çocukluğun bebeklik gibi biyolojik (dolayısıyla evrensel) bir kategori
olmayıp tarihin belli bir noktasında toplumsal koşulların sonucu ortaya
çıktığını, dolayısıyla toplumsal bir tasavvur olduğunu ileri süren Aries’in
(Atılgan ve Atılgan, 2009), çocukluğun sosyal bir yapı olduğu tezi bir nesil
sosyolog ve antropoloğun bu konuda çalışmasına neden olmuştur. Sosyal
oluşturmacılara göre çocukluk, insan gelişiminin doğal ve evrensel bir
basamağı değil, toplumun, kültürün ve tarihin bir ürünüdür. Çocuk olmanın ne
anlama geldiği, tarihin farklı dönemlerinde, bir kültürden diğer kültüre
farklılıklar göstermektedir. Hatta aynı kültür ya da topluluk içinde dahi pek çok
çocukluk yapıları bulunabilmektedir. Örneğin kadınlar ve erkekler çocukluğu
farklı görebilmekte, sınıf ve etnik kimlik açısından farklılıklar olabilmektedir
(Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Sosyal oluşturmacılar, çocuklar hakkındaki evrensel olguların varlığını
reddeder ve bunun yalnızca yorumlama nedeniyle olduğunu söylerler. Onlara
göre bilim, araştırmacının cinsiyetinden, sınıfından ya da etnik kimliğinden
etkilenmektedir. Temel farklılıklar da her bir grubun bilgiyi yapılandırma
biçiminden

kaynaklanmaktadır.

yapılandırdığı

soruları,

sosyal

Bilgiyi

kimin,

oluşturmacılar

nasıl,
için

hangi

oldukça

amaçla
önemlidir.

Çocuğun, bilginin yapılandırılmasına katkı sağlayabileceğine de dikkat
çekerler. Çocuğun, yetişkin dünyasıyla ilişkisindeki güçsüzlüğü ve çocukların
etkinliğinin tanınması gereksinimi onların yaklaşımındaki önemli temalardır
(Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Sosyal oluşturmacıların yaklaşımının bir sonucu olarak bazı anahtar
tartışmalar ortaya çıkmıştır. Bu tartışmalar özgürlükçüler ve korumacılar,
kültürel rölativistler ve evrenselliğe inananlar, çocukları hayatlarının aktif
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biçimleyicisinden çok alıcı olarak görenler ve çocukların gereksinimlerini,
haklarından daha önde görenler arasındadır (Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Korumaya

karşı

özgürlük.

Çocukların

özgürlüğü

hareketi

1970’lerde, toplumda ezilenlerin haklarının özgür bırakılması mücadelesinin
bir parçası olarak başlamıştır. Bu dönemde filozoflar, çocukların dünyası ile
yetişkinlerinki arasında yanlış bir ayrım olduğunu, çocukların da yetişkinlerle
aynı haklara (çalışma, seyahat etme, mülk sahibi olma, oy kullanma, velisini
ve evini seçme ve cinsel seçim yapma) sahip olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu
hakların çocuklardan engellenmesinin nedeni olarak da onların daha az
kapasiteye sahip ve daha az aklı başında olduklarının zannedilmesini
göstermişlerdir. Buna bağlı olarak adalet talepleri, çocukların baskı
görmemesi ve eşit hakları deneyimleyebilmeleri için özgürlük verilmesi
gerektiği yönündedir (Atılgan ve Atılgan, 2009; Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Bazı özgürlükçüler, kadınların ve çocukların özgürleşmesi arasında
bağlantı kurmuşlar, bunların birbirine bağlı olduğunu ve karşılıklı olarak
güçlendiklerini öne sürmüşlerdir. Aries’in tezini kullanan diğerlerine göre ise
çocukluk, çocukları ezen modern bir yapıdır. Onlar, çocuk ve yetişkin dünyası
arasında bir ayrımın olmadığı eski günlere dönmeyi savunurlar. Bu, modern
çocukluk kavramını eleştirmeyen ve onu, çocukların küçük yetişkinler olarak
görüldüğü geçmişe göre gelişme olarak gören Aries’in tezinin yanlış
yorumlanmasıdır. Çocuklara yetişkinlerle aynı hakların verilmesini savunan
özgürlükçü yaklaşım bazı soruları yanıtsız bırakmaktadır. Çocuk hangi yaşta
yetişkinlerle aynı haklara sahip olmalıdır? Altı yaşındaki bir çocuk alkol
kullanmaya, okulunu bırakmaya ya da evden ayrılmaya karar verebilir mi?
Anne babalar çocuklarının sorumluluklarını almaya devam edecekler mi?
Sekiz yaşındaki bir çocuk canı yanacağı için ameliyat olmayı reddedebilir mi?
İki yaşındaki çocuklar bile geleceğin tüketicisi olarak reklam şirketlerinin
hedefi olmalı mı? Özgürlükçülerin uç savunucuları yaş temelli bir ayrım
yapmayı reddederken diğerleri eşit hakların -çocuğun özel gereksinimlerini
tanıyan- sınırlı versiyonunu savunmaktadır. Bazıları çocuklara hakları
kullanma özgürlüğü verildiğinde onların daha sorumluluk sahibi olacağını
iddia etmekte, bazıları ise çocuklara haklarını kullanırken yardım edecek
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vekillerinin olması gerektiğini söylemektedir. Fakat bu vekilleri kimin
atayacağı ve hangi kriterleri kullanacağı dile getirilmemektedir (Qudenhoven
ve Wazir, 2006).
Korumacıların
gereksinim

temel savı ise

duydukları,

yardımsız

çocukların

bakıma

büyüyemeyecekleri,

ve
akıl

desteğe
sahibi

olamayacaklarıdır. Korumacılar, çocukların haklarını reddetmezler; kendi
kendini yönetme hakkını reddederler. Onlara göre çocuklar beslenme,
giyinme, barınma, eğitim ve sömürüden uzak kalma gibi koruyucu haklara
sahip olmalıdırlar. Özgürlükçüler bu yaklaşımı babacan ve adaletsiz olarak
niteler, çocuğu koruduğunu ama haklarını korumadığını dile getirirler. Özetle
korumacılar, çocuğun dünyadaki kötülüklerden (kitle iletişim araçlarına maruz
kalmaktan, reklamlardan, alkol ve haptan, seksten, pornodan, şiddetten ve
reklamlara

malzeme

olmaktan)

korunması

gerektiğini

savunurlar

(Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Genel Yorum 5 (Gelişen Kapasite)
yukarıda değinilen iki görüş arasında bir köprü oluşturmaktadır. Sözleşmede
yetişkinlere tanınan temel ve sosyal haklar büyük ölçüde çocuklara da
tanınmış, bunların yanında çocuğun refahını ve gelişimini koruma altına alan
haklar da yer bulmuştur. Korumacı yaklaşım ile özgürlükçü yaklaşımdan
birbirini tamamlar biçimde yararlanılarak oluşturulan Sözleşme metni,
çocuğun özgürlüğünü yok etmeden de korunmasının mümkün olabileceğini
göstermektedir (Atılgan ve Atılgan, 2009).
Evrenselliğe karşı kültürel görecelik. Kültürel görececiler mutlak
gerçekler olmadığı ve bütün kültürlerin inançlarının eşit derecede geçerli
olduğu çünkü gerçeğin belli kültürlere göre göreceli olduğu görüşünü
savunurlar. Bu görüşe göre birinin moral ve etik standartlarına uymayan
kültürlerin ve toplulukların kınanmasının altında sömürgecilik (emperyalizm)
ya da kibirlilik yatmaktadır. Bu bakış açısına göre, kimi ülkelere yerel
geleneklerinin bir parçası olduğu için yeni doğan kız bebekleri öldürme izni
verilebilmelidir. Bu, kültürel görececilerin görüşüne ilişkin çok uç bir örnek
olsa da çocuk işçiliği, cinsel istismar, cezai ehliyet yaşı ya da çocuk evlilikleri
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gibi konularda da benzer sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilecektir (Qudenhoven
ve Wazir, 2006).
Evrenselci görüş insanların farklı bakış açılarına dayanır. Onları, kendi
toplumlarına bakmaksızın, bir dizi ortak değeri, anlayışı ve gereksinimleri
paylaşan ve insan olarak varolduklarından dolayı devredilemez haklara sahip
bireyler olarak görür (Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Kültürel görececiler, evrensel haklar olarak belirtilen değerlerin batı
toplumlarına ait değerler olduğunu savunur ve bunun kültürel emperyalizm
olduğunu ileri sürerler. Onlara göre insan hakları, yerel kültür ve gelenekle
çatıştığından

Batı

toplumlarından

olmayanlar

için

uygun

değildir

(Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Oysa kültürel farklılıkların ve yerel çeşitliliklerin aşırı vurgulanması,
çocukları birleştiren ortaklıkların gözden kaçırılmasına neden olacak ve bu da
bütün çocukların çıkarına hizmet edebilecek politik önlemlerin alınmasını
engelleyecektir (James, 2001).
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuğun ana babasına, kültürel kimliğine,
dil ve değerlerine, çocuğun yaşadığı ya da geldiği ülkenin ulusal değerlerine
ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Aileyi toplumun temel birimi olarak gördüğünü, çocuğun
yetiştirilmesinden

öncelikle

ana

babanın

sorumlu

olduğunu

ve

bu

sorumluluğu en iyi biçimde yerine getirebilmesi için desteklenme hakkı
olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda aileye de çocuğa, onun gelişen
yeteneklerini dikkate alarak davranma ve Sözleşme’de yer alan tüm
haklardan çocuğun yaşı ve olgunluk düzeyine uygun olarak kendi başına
yararlanabilir hale gelmesini sağlama sorumluluğunu vermektedir.
Kısaca Sözleşme, yerel kültürü ve gelenekleri dışlamamakta ancak bu
uygulamaların evrensel insan hakları değerleriyle çatışmaması gerektiği
koşulunu koymaktadır.
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İnsan Hakları / Çocuk Hakları
Haklara İlişkin Temel Kavramlar
Hak, bir şeyi yapma ya da başkalarından bir şeyi yapmalarını, belirli bir
şekilde davranmalarını isteme yetkisidir (Akyüz, 2010). Tanınan bir hakkın
yerine getirilmesi açısından belirli sorumlulukları ve yükümlülükleri olan
kişilere

“yükümlülük

sahibi”

denmektedir.

Yükümlülük

sahibinin

sorumluluklarını yerine getirmesi sonucunda “hak sahibi” hakkı olan şeyden
yararlanıyorsa belirli bir hakkın gerçekleştiği söylenebilir. Yükümlülük
sahiplerinin hak sahiplerine karşı sorumluluklarını yerine getirdikleri bir
ortamın

yaratılabilmesinde

“hak

temelli

yaklaşımlar”

araç

olarak

kullanılmaktadır (İHOP ve ICC Türkiye, 2012).
Hak sahiplerinin kendi haklarından yararlanabilmeleri amacıyla bir hak
ve sorumluluk “sistemi” yürürlüğe konmuş olmalıdır. İnsanların haklara sahip
olduklarını bilmeleri yeterli olmamaktadır. Sistemin çalışması için yükümlülük
ve sorumluluk sahipleri, yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Ayrıca hak
sahiplerine haklarını istemek için yetki verilmesi gerekmektedir (Save The
Children, 2005).
Şekil 1: Hak ve Yükümlülük Sahipleri (Save The Children)
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İnsan Hakları Nedir?
İnsan hakları, bütün insanlar tarafından, ortak insanlıkları gereğince
sahip olunan özgür ve onurlu bir yaşam sürme hakkıdır. Bunlar insanlara
bireylerin davranışları ve sosyal düzenlemelerin tasarlanmasıyla ilgili ahlaki
talepler verir (İHOP ve ICC Türkiye, 2012).
İnsan hakları, tüm insanların eşit olarak ebediyen sahip oldukları, geri
alınamaz, devredilemez haklardır. İnsan hakları bir bütündür. Yani bir hakkın
diğerlerinden daha az önemli ya da gerekli olmadığı gerekçesiyle
kısıtlanması mümkün değildir. İnsan hakları birbiriyle bağlantılıdır. Örneğin,
karar

süreçlerine

katılım

hakkı,

yaşamın

temel

gereksinimlerinin

karşılanması, eğitim görme ve kendini ifade etme gibi haklar tarafından
doğrudan etkilenmektedir. Bu hakları talep eden herkes, aynı zamanda
başkalarına saygı göstermeyi, hakları istismar edilenleri korumayı ve
desteklemeyi kabul etmiş olur. İnsan haklarını savunmak demek, tüm
insanlardan insanlık onuruna saygılı olmalarını talep etmek demektir
(Flowers, 2010).

İnsan Hakları İlkeleri
Evrensellik ve devredilemezlik. İnsan hakları evrenseldir ve
devredilemez. Dünyanın her yerindeki tüm insanlar bu haklara sahiptir. Bir
kişi gönüllü olarak bunlardan vazgeçemez. Başkaları da bu hakları onun
elinden alamaz. Haklar suç ve benzeri durumlar nedeniyle askıya alınabilir
ancak kişinin elinden alınamaz.
Bölünemezlik. İnsan hakları bölünemez. İster medeni, kültürel,
ekonomik, siyasal ister toplumsal özelliklere sahip olsun, insan hakları tüm
insanların onuru için gereklidir. Dolayısıyla bu hakların tümü eşit öneme
sahiptir ve aralarında bir sıralama yapılması mümkün değildir.
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Karşılıklı bağımlılık ve karşılıklı ilişki. Bir hakkın yaşama geçmesi,
genel olarak, diğerlerinin de tümüyle ya da kısmen yaşama geçirilmesine
bağlıdır. Örneğin eğitim hakkının yaşama geçirilmesi, yaşama hakkının
yaşama geçirilmesine bağlıdır.
Eşitlik ve ayrımcılık yapmama. Tüm bireyler, insan olarak ve her bir
insana özgü olan onur nedeniyle eşittir. İnsan hakları; ırk, renk, cinsiyet, etnik
köken, yaş, dil, din, siyasal ya da başka türdeki görüş, ulusal ya da toplumsal
köken, özürlülük, mülk, doğum ya da insan hakları sözleşme organlarınca
tarif edilen diğer herhangi bir durumları nedeniyle herhangi bir ayrımcılık
yapılmadan, tüm insanlar için geçerlidir.
Katılım ve içerme. Her insan, insan haklarının ve temel özgürlüklerin
yaşama geçirilebileceği alanlar olan medeni, ekonomik, toplumsal, kültürel ve
siyasal gelişime aktif olarak özgürce ve anlamlı bir şekilde katılma, katkıda
bulunma ve bunlardan yararlanma hakkına sahiptir.
Hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü. Devletler ve diğer
yükümlüler hakların yaşama geçirilmesini sağlama sorumluluğuna sahiptir.
Bu bakımdan, insan hakları belgelerinde yer alan hukuki standartlara uymak
zorundadırlar. Bunu yapmadıkları durumda, mağdur olan hak sahipleri,
yasalar çerçevesinde yetkili mahkeme ya da yargılama organlarına başvurup
tazminat talep etme hakkına sahiptir (İHOP ve ICC Türkiye, 2012).

Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
Kabulü
Çocuk hakları alanında ilk toplumsal politika belgesinin 1779
yılında İsviçre'nin Zürih Kantonu'nda

yayımlanan

bir

emirname

olduğu

kabul edilir (Talas, 1990; akt: Atılgan ve Atılgan, 2009; Fişek, 2004). Bu
emirnamede çocukların zorunlu eğitimlerini tamamlamaları, 9-13 yaş
arasında olanların yetişkin gözetiminde çalıştırılması öngörülmüştür. Zaten
çok sınırlı hakları içeren bu emirname diğer İsviçre Kantonları’na yansımadığı
gibi Zürih Kantonu’nda da uygulanamamıştır (Fişek, 2004).
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Çocuğa duyarlılık 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra artmış, 20.
yüzyılın başında ise çocuğun bedensel ve ruhsal iyiliğini garanti altına alma
düşüncesi

oluşmuştur.

Bu

düşünce

hakların

korunması

anlamına

gelmemektedir. Daha çok şefkat ve merhamet duygularının gelişimi
nedeniyle oluşmuştur. Buna rağmen çocuğun içinde bulunduğu şartlar
nedeniyle korunma gereksinimi duyması fikri bir süre sonra “hak” kavramıyla
birleşmiştir (Flores, 2007).
Dönemin kimi yazarları, çocuk hakları konusunu dile getirerek bu
konuda ilk referansları ortaya koymuşlardır. Örneğin, Fransız devrimci Jules
Vallés

(1832-1885)

çocuk

haklarını

savunan

ilk

kişilerden

biridir.

Otobiyografisini yazdığı The Child (1879) adlı eserinde burjuva kültürünün
uyguladığı yöntemlere karşı çıkmış ve “Ben de çocukların haklarını,
erkeklerin kendi haklarını korudukları gibi koruyacağım.” demiştir (Flores,
2007).
Öğretmen ve yazar olan Kate D. Wiggin (1856-1923), 1892 yılında
yayımlanan Childrens´Rights adlı kitabında çocuk haklarının, çocuğa
ayrıcalık tanımak ve hoşgörü göstermekle aynı şey olmadığını hatta
genellikle bunun tam tersi olduğunu söylemiştir. Çocukların, ailelerine ait
olduğu düşüncesinin hak ihlallerine neden olduğunu belirterek “Çocuklar
yalnızca kendilerine aittir ve çocukluk çağına sahip olmak onların
devredilemez haklarından biridir.” demiştir (http://www.ibe.unesco.org).
Jules de Jeune, 1894 yılında, çocukları korunmak için uluslararası
alanda bir örgüt kurulması gerektiği düşüncesini ortaya atmıştır (De Morsier;
akt: Akyüz, 2000).
Eğitimci ve yazar Ellen Karolina Maria Key (1849-1926), 1900 yılında
İngilizceye The century of the Child adıyla çevrilen Barnets arhundrade adlı
kitabı yazmıştır. Çocuğun özgürlüğünün ve bireyselliğinin üzerinde durmuş,
evde eşitliği savunmuş, dayak cezasına karşı durmuş, sosyal sınıf farkı
gözetilmeksizin kızlarla erkeklerin bir arada, karma eğitim görmeleri için
savaşmıştır (http://www.ibe.unesco.org). Belki de çocukların eğitimine yoğun
biçimde yatırım yapıldığında dünyanın çok daha iyi olacağını öne süren ilk
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kişidir. Çocuk merkezli eğitimi ve ailelerin çocuklarının yaşamına aktif
katılımını savunmuştur. Dewey, Montessori gibi çağdaşları onun görüşlerini
göz önünde bulundurmuşlardır (Qudenhoven ve Wazir, 2006).
Polonyalı çocuk doktoru ve çocuk kitapları yazarı Janusz Korczak
(1878 – 1942), How to Love a Child (1919) ve The Child's Right to Respect
(1929) adlı kitaplarında tüm çocukların, ırkı ve sosyal şartları ne olursa olsun
aynı temel haklara sahip olduğunu savunmuştur. Çocukların “geleceğin
yurttaşı değil bugünün yurttaşı olduğu”nu dile getirmiştir (Flores, 2007).
İngiliz yazar, öğretmen, gazeteci Eglantyne Jebb (1876-1928),
çocukları savaştan koruma amacıyla “Save the Children”ı kurmuş, “çocuklar
için yardım çığlığı” tüm dünyanın dikkatini çekmiştir.
Cenevre Sözleşmesi, uluslararası insani hukukun temellerini atmıştır.
Bu Sözleşme’de savaşların nasıl yürütüleceği, silahlı çatışmalar sırasında
sivil insanların nasıl korunacağı, artık savaşamayacak durumda olanların
(esir, yaralı, hasta vb.) nasıl gözetileceği gibi konulara ilişkin yollar
önerilmiştir (Flowers, 2010).
Milletler Cemiyeti Genel Kurulu, taslağı 1923 yılında Eglantyne Jebb
tarafından hazırlanan “Çocuk Hakları Cenevre Bildirgesi”ni 26 Eylül 1924
tarihinde kabul etmiştir (Flowers, 2010).
20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan iki önemli etki, sömürge halkların
bağımsızlık mücadelesi ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sının
dünyayı dehşete düşürmesi, insan hakları konusunu küresel arenaya
taşımıştır. Bunun sonucunda 1945 yılında Birleşmiş Milletler kurulmuş ve BM
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır (Flowers, 2010).
Birleşmiş Milletler bünyesinde çocukların özel ihtiyaçları doğrultusunda
ayrı bir belge on yıl süren çalışmaların sonucunda düzenlenmiştir. Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu’nun 78 ülkenin temsilcisinin katıldığı genel oturumunda
Çocuk Hakları Bildirgesi 20 Kasım 1959’da oybirliği ile kabul edilmiştir.
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Bu önemli bir adımdır ancak bir bildirge niyet beyanından ibarettir.
Bildirgede yer alan hakların hukuken tam anlamıyla yürürlüğe girebilmesi için
bunların sözleşme adı verilen belgelere aktarılması gerekmektedir (Flowers,
2010). Nihayet 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme, BM Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’de Kabulü
Türkiye, Sözleşme’yi 29-30 Eylül 1990 tarihinde Birleşmiş Milletler
Genel Merkezi’nde düzenlenen Dünya Çocukları Zirvesi’nde imzalamış ve üç
maddeye itiraz kaydı ile ilgili çekince koyarak 9 Aralık 1994 tarihinde 4058
sayılı kanunla onaylamıştır. 27 Ocak 1995 tarih, 22184 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu Sözleşme şimdi ulusal hukuki bir
belgedir. Çünkü Anayasa’nın 90. maddesinin V fıkrasına göre uluslararası
antlaşmalar kanun hükmündedir (Akyüz, 2000).
Bir sözleşmenin onaylanması, belirli bir devlet adına hükümetin
sorumluluk yüklendiği, yasal olarak bağlayıcı bir işlemdir. Bir sözleşmeyi
onaylayan hükümet, sözleşmede yer alan usulleri de kabul etmiş olur.
Dolayısıyla Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayarak Sözleşme’yi
gözeteceğini, Sözleşme’de yer alan haklara saygılı olacağını, bunları
yaygınlaştırıp

yaşama

geçireceğini,

Sözleşme

ile

çelişen

yasaları

değiştireceğini, taahhütlerini yerine getirip getirmediği konusunda Birleşmiş
Milletlerin yetkili organı tarafından izleneceğini ve kaydettiği ilerlemeleri
raporlaştırıp kamu ile paylaşacağını (Flowers, 2010) Türkiye Cumhuriyeti de
taahhüt etmiştir.
Türkiye’nin, “… T.C. Anayasası ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan
Anlaşması hükümlerine ve ruhuna uygun olarak yorumlama ve uygulama
hakkını saklı tutmaktadır.” itiraz kaydı ile ilgili çekince koyduğu maddeler
Sözleşme’nin 17, 29 ve 30. Maddeleridir.
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Uluslararası hukukta bir sözleşmeye çekince konulması, taraf Devletin
maddeyi

uygulamayacağı

anlamına

gelmemekte,

gerekli

durumlar

oluştuğunda çekincenin kalkacağına işaret etmektedir. Çekince konulan 17.
Madde bilgi ve belge edinme hakkını, 29. Madde eğitimin amacını ve 30.
Madde de azınlık mensuplarının kültürlerine ve dinlerine bağlı haklarını
tanımlar. Çekincenin gerekçesi ise Lozan Barış Anlaşması’nda azınlık
tanımının sınırlılığıdır. Çocuk Hakları Komitesi, Türkiye’nin ülke raporuna dair
sonuç gözlemlerinde 17, 29 ve 30’ncu maddelerine konulmuş olan
çekinceleri kaldırmasını teşvik etmektedir (CRC/C/15/Add.152/2001).

Çocuk Hakları Sözleşmesi
Bütün insan hakları sözleşmeleri çocuklar için de geçerlidir fakat
çocuklar ayrıca ilgi görme ve korunma gereksinimi içinde oldukları için ayrı bir
sözleşmeye gereksinimleri vardır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların insan haklarını tanıyan, yani
onları hak sahibi olarak gören ve 18 yaşına kadar her bireyi çocuk olarak
tanımlayan uluslararası bir sözleşmedir. Sözleşmeye göre taraf Devletler,
çocukları her türlü ayrımcılıktan korumak, eğitim ve sağlık hizmetlerinden
yararlanmalarını sağlamak, potansiyelleri doğrultusunda en üst düzeyde
geliştirmek, mutlu bir çevrede büyümelerini, haklarından haberdar olmalarını
ve haklarına ulaşmada aktif katılımcı olmalarını sağlamakla yükümlüdürler.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin standartları dünyanın tüm ülkelerinden
katılan hükümetler, hükümet dışı kuruluşlar (sivil toplum örgütleri), insan
hakları savunucuları, avukatlar, sağlık uzmanları, sosyal hizmet uzmanları,
eğitimciler, çocuk gelişim uzmanları ve dini liderler tarafından 10 yılı aşkın bir
süre tartışılmıştır. Sonuçta ortaya bir uzlaşma metni çıkmıştır. Bu metin,
çocuğun korunması ve düzenli gelişimi için geleneğin ve kültürel değerlerin
önemini dikkate almaktadır. Yine bu metin dünyanın temel hukuki sistemlerini
yansıtmakta ve gelişmekte olan ülkelerin özel gereksinimlerini kabul
etmektedir (www.unicef.org/crc/index_30229.html).
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Sözleşme çocuğa yeni bir bakış açısı getirmektedir. Buna göre
çocuklar ne ailelerinin malı ne de merhamete muhtaç, aciz objelerdir.
Çocuklar insandır ve kendi haklarının özneleridir. Sözleşme çocuğu gelişim
aşamalarına uygun hak ve sorumluluklara sahip bir birey ve ailesi ile
toplumun üyesi olarak görür. Bu bakışa göre çocuklar kendilerine yararlı
olacak şeylerin pasif alıcıları değil, hak sahibi bireylerdir.
Çocuğun

korunmasını

ve

bakımını

vurgulayan

daha

önceki

uluslararası anlaşmalardan farklı olarak Sözleşme, koruma ve bakımın yanı
sıra çocuğun özgürlüğünü ve kendi geleceğini belirlemede söz sahibi
olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun kapsamını ise çocuğun yaşı ve gelişen
yetenekleri ile ilişkilendirmektedir. Çocuklar kendilerine zarar verecek
şeylerden korunmalıdır ancak aynı zamanda kendi gelişim süreçlerinde aktif
rol alacakları fiziksel ve sosyal seçeneklere sahip olmalılardır. Oyun
oynayabilmesi, yeni şeyler keşfedebilmesi, başkalarıyla etkileşim içinde
olabilmesi, kendi adına düşünebilmesi, görüşlerini ifade edebilmesi ve bu
görüşlerin ciddiye alınması çocuğun zaman, mekan ve yetişkinlerle ilişkisi
açısından özgür olmasını gerektirir. Bu anlamda, Çocuk Hakları Sözleşmesi
koruma, bakım ve özgürlük arasında denge kurmuştur (Petren ve Hart,
2000).
2011 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ve Somali haricindeki 193
ülkenin kabul ettiği Sözleşme’nin daha önceki bildirilerden farkı, yasal olarak
bağlayıcı olması ve bir denetim mekanizması öngörmüş olmasıdır. Buna göre
taraf

Devletler

Sözleşme’nin

standartları

doğrultusunda

yasalarında,

politikalarında ve uygulamalarında gerekli değişiklikleri yaparak hakların
hayata geçmesini sağlamak ve belli periyotlarda, bağımsız uzmanlardan
oluşan Çocuk Hakları Komitesi’ne tüm hakları gerçekleştirmede sağladıkları
ilerlemeleri rapor etmek zorundadırlar.
Sözü edilen Komite, seçilmiş uluslararası bağımsız uzmanlardan
oluşmakta ve Sözleşme’nin taraf Devletlerce uygulanmasını izleme görevini
yürütmektedir. Ülke raporlarını değerlendirmekte, yorumlamakta ve buna
göre devletleri çocuk haklarının tanıtılması ve korunması için özel önlemler
almaya teşvik etmektedir (www.unicef.org/crc/index_30229.html).
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Çocuk Hakları Sözleşmesi, dünyadaki tüm çocukların esenliği için
asgari evrensel standartları ortaya koymaktadır. Ulusal düzeyde pek çok
ülke, Sözleşme’nin ilkeleri doğrultusunda yasalarını gözden geçirmiş; eğitim,
sağlık ve sosyal hizmetlere yeni kaynaklar aktarmış; doğum kayıtlarının
tutulmasına önem vermiş; bağımsız ombudsmanlıklar ya da çocuk hakları
komiserlikleri kurmuş ve çocukların görüşlerini dinlemek için fırsatlar
geliştirmeye başlamıştır (Lansdown, 2001).
Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların gereksinimlerine “haklar”
objektifinden bakabilmede bir çerçeve sunmaktadır. Bu anlamda Sözleşme
bir “haklar listesi” olmaktan öte, devletlerin çocuklara karşı yükümlülüklerini
yerine getirmelerine yardımcı olacak çalışma alanlarını listelemekte ve ilgili
herkese kılavuz olmaktadır (Qudenhoven ve Wazir, 2006).

Şemsiye Haklar (Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Temel İlkeleri)
Çocuk Hakları Komitesi 5. Genel Yorum’unda, çocuk hakları bakış
açısının yerleşiklik kazanması ve Sözleşme’nin bütünüyle uygulanmasını
sağlamak için 4 maddeyi öne çıkarmıştır. Sözleşme’nin temel ilkeleri adı
verilen bu maddeler 2 (Ayrımcılık yasağı), 3 (Çocuğun yüksek yararı), 6
(Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı) ve 12. (Çocuğun katılım hakkı)
maddeleridir.
Şemsiye haklar terimi, Çocuk Hakları Komitesi Üyeleri’nin bir süredir
“temel ilkeler” yerine kullandıkları bir kavramdır. Bunun sebebi, bazı taraf
Devletlerin Komite’ye yaptıkları açıklamalarda, bu maddelerin bir hak değil
ilke olduğuna vurgu yaparak yükümlülüklerini azalttıkları doğrultusunda
duyulan kaygı olmuştur. Bu nedenle temel ilke yerine “şemsiye hak” kavramı
kullanılmaya başlanmıştır (Save The Children, 2005).
Bu haklar Sözleşme’nin genel felsefesini ve her çocuğun potansiyelini
tam olarak gerçekleştirebileceği çocuk dostu bir toplum standardını ortaya
koymaktadır (Petren ve Hart, 2000).
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Zermatten (2010), şemsiye haklar için, Çocuk Hakları Sözleşmesi
sisteminin kilidini açan temel anahtarlar benzetmesini yapar. Bu haklar
aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı. Sözleşmenin 6. maddesine
göre: “Her çocuk yaşama hakkına sahiptir. Devlet, çocuğun yaşamını ve
gelişimini güvence altına almakla yükümlüdür”. Yaşama hakkı, tüm hak ve
özgürlüklerin kullanılmasının temelini oluşturan bir haktır. Bu hak olmaksızın
diğer hakların kullanılması mümkün değildir. İnsan hakları belgelerinin tümü,
yaşama hakkını güvence altına alır ve yaşama hakkını “dokunulmaz” bir hak
olarak kabul eder. Yaşam hakkı, kişinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü
koruyabilmesi ve varlığının çeşitli etkilerle bozulmasına engel olabilmesi
anlamına gelir (Gündem Çocuk Derneği, 2009). Bu nedenle kişileri
yaşatmaya yönelik çabalar kurtarılan yaşamları geliştirme ve insan onuruna
yakışır bir yaşam sürdürme çabalarıyla birlikte yürütülmelidir (Akyüz, 2010).
Bu anlamda madde, çocuğun fiziksel, zihinsel, kültürel, ruhsal, ahlaki
ve sosyal gelişimini kapsayacak şekilde anlaşılmalıdır. Çocuklar, kendi
gelişim potansiyellerini içlerinde barındırmaktadırlar ancak bu potansiyellerini
gerçekleştirebilmeleri için uygun ortamlarda yaşamaları zorunludur. Bu
ortamları sağlamak devletin birinci sorumluluğudur. Çocuğun yaşaması ve
gelişimi aynı zamanda barışçıl, hoşgörülü bir toplumun üyesi olmak üzere
ahlaki ve ruhsal büyümesini ve haklarını kullanmada gelişen yeteneklerinin
dikkate alınmasını da içerir (İHOP ve ICC Türkiye, 2012).
Çocuğun ayrım gözetilmemesi hakkı. Ayrımcılık yasağı tüm
uluslararası insan hakları belgelerinde yer alan temel bir ilkedir (Zermatten,
2010).
Çocuk hakları, çocuğun fiziksel özellikleri, inancı, ana dili, cinsiyeti ya
da başka bir özelliği ne olursa olsun tüm çocuklar için geçerlidir. Sözleşmeye
taraf olan devletler, Sözleşme’nin 2. maddesine göre, hiçbir ayrım yapmadan
kendi ülke sınırları içindeki bütün çocukların sözleşmede yer alan haklarını
tanır ve taahhüt ederler.
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Sözleşme, anne babasının ya da aile üyelerinin durumları, düşünceleri
nedeniyle çocuğun ayrımcılığa uğramasını yasaklamakta, taraf Devletlere
örneğin evli olmayan anne babalar nedeniyle çocukların kimi haklarından
yararlanamaması gibi durumları ya da töre cinayetleri gibi yanlış geleneksel
uygulamaları önleme yükümlülüğü vermektedir (Akyüz, 2010).
İnsan hakları literatüründe ayrımcılık gözetilmemesi, bütün insanların
haklara ve özgürlüklere eşit biçimde sahip olmalarını, bu haklardan eşit
olarak yararlanmalarını önleme amacını taşıyan ya da bu sonuca yol açan
herhangi bir ayrım, dışlama, kısıtlama ya da tercih yapılmaması anlamına
gelir. Haklar ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanma her durumda mutlak
aynı tutumun alınmasını gerektirir. Ancak ayrım gözetilmemesi hakkı, (engelli
çocuklarda, mülteci çocuklarda olduğu gibi) kimi hak eşitsizliklerinde düzeltici
olumlu eylemleri yani pozitif ayrımcılığı engellemez. Bu tür farklılaşmaların
ölçütleri makul ve nesnelse, ayrıca Sözleşme çerçevesinde meşru bir amaca
yönelikse, benimsenen tutumlardaki farklılaşma ayrımcılık anlamına gelmez
(Gündem Çocuk Derneği, 2009; Akyüz, 2010).
Çocuğun yüksek yararı hakkı. Çocuğun yüksek yararı hakkı,
Sözleşme’nin en önemli ve açıklaması en zor hükümlerinden biridir. Bu ilkeyi
net bir biçimde yorumlamadan, pratikte Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili
çalışma yapmak mümkün olamayacaktır. Bu kavram hakkında netlik
sağlanmaması, çocuğun yüksek yararının ne olduğuna ilişkin birbirinden
oldukça farklı görüşlerin doğmasına neden olabilecektir (Zermatten, 2010).
Çocuklarla ilgili bütün eylemlerde çocuğun yüksek yararının en başta
gözetilmesi gerekmektedir. Yüksek yarar ilkesi gereği, yargısal, idari ve
yasama ile ilgili her organdan, alınan kararların ya da başlatılan girişimlerin
çocukların

haklarını

ve

çıkarlarını

nasıl

etkilemekte

olduğu

ya

da

etkileyebileceğini irdelemesi beklenmektedir. Halen yürürlükte olan yasaların
çocukları doğrudan ya da dolaylı olarak nasıl etkilediği de irdelenmeye tabi
tutulmalıdır (ÇHK, Genel Yorum 5).
Çocuğun yüksek yararı hakkı, çocuk merkezli bir bakış açısını
destekler ve çocuğun birbiriyle ilişkili hak ve gereksinimlerine dikkat çeker.
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Çocukla ilgili olarak (evde, okulda, mahkemede, yasama organlarında ve
benzeri tüm ortamlarda) yapılan tüm etkinliklerde çocuğun yüksek yararının
göz önünde tutulması ve çocuklara yönelik temel hizmetlerin ekonomik
güçlüklerin yaşandığı dönemler de dahil olmak üzere her zaman korunması,
çocuğa öncelik verilmesi ve çocuğun gözetilmesi gerekmektedir. Çünkü
çocuklar toplumun savunmasız bir grubu olarak, haklarını arayamazlar.
Hükümetlerin, gönüllü sektörün, toplum kurumlarının, ailelerin, bakım
hizmetleri verenlerin bu haklara saygı gösterme, hakları ihlal etmeme ve
daha da ileriye götürüp güçlendirme sorumluluğu vardır (Gündem Çocuk
Derneği, 2009).
Çocuğun yüksek yararı, yarar çatışması olduğunda çocuğun tarafının
tutulması, onun yararına uygun olarak eylemde bulunulmasına (Akyüz,
2010), çocuğun herhangi bir alanda ve herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya
kalmasının engellenmesine dikkat çeker. Çocuğun yaşamını etkileyebilecek
durumlar, fiziksel, zihinsel, psikolojik, cinsel ve sosyo-kültürel nedenlerden
kaynaklanabilir (Gündem Çocuk Derneği, 2009).
Yüksek yarar, çocuktan çocuğa değişir. Belirli bir çocuğun yüksek
yararının ne olduğuna ilişkin bir sonuca başka bir çocuğun ana babası
şiddetle itiraz edebilir. Üstelik, bu alanda mesleki çalışma yapan kişiler de
yüksek yararın ne olduğu konusunda anlaşamayabilirler. Dolayısıyla,
Sözleşme’de çocuğa tanınan haklar, bu terimin daha az öznel kılınmasına
yarayabilir. Bu haklara yönelik herhangi bir ihlalin (çocuğun gelişen
yeteneklerine saygı göstermeme dahil) çocuğun yüksek yararına aykırı
düşeceği söylenebilir (Hodgkin ve Newell, 2002).
Zermatten (2010), yüksek yarar kavramının kapsadığı özellikleri şöyle
maddeler:
1.

Sözleşmenin 3(1). maddesi, çocuğu ilgilendiren tüm kararlar
alınırken dikkate alınması gereken bir ilkedir ve tüm çocuklara,
onların yaşamını etkileyecek kararlar tartışılırken bu ilkenin göz
önünde tutulacağının garantisini vermektedir.
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2.

Bu madde ile taraf Devletlere, karar verme süreçlerinde çocuğun
yüksek yararını gözetme yükümlülüğü verilmiştir.

3.

3(1). madde, Sözleşme’nin diğer maddelerinden yalıtık biçimde
değerlendirilemez.

4.

Çocuğun yüksek yararı kavramı, pratikte açıklığa kavuşturulması
gereken, açıkça tanımlanmamış yasal bir kavramdır ve bu ilke
çocukla ilgili karar almak zorunda olan herkes tarafından kabul
edilmeli ve uygulanmalıdır.

5.

Çocuğun yüksek yararının değerlendirilmesi, zamana ve yere
göre değişmektedir. Zamana bağlıdır çünkü değerlendirme çocuk
hakkında belli bir zaman aralığındaki bilimsel bilgilere ve
kuramlara

dayanarak

yapılmaktadır.

Yere

bağlıdır

çünkü

değerlendirme, o ülkede o an geçerli standartlara göre
yapılmaktadır (Zermatten, burada kültürel görececi bir anlayışla
çocuğun yüksek yararı adına yapıldığı söylenen bir şeyin,
çocuğun haklarından yararlanmasını engelleyebileceği noktasına
da dikkat çekmektedir.).
6.

Karar vericiler, yüksek yarar ilkesini uygularken çocuğun
gelişmekte olan bir birey olduğunu unutmayarak sadece bugünkü
yararını değil, orta ve uzun dönemdeki yararını dikkate almalıdır.

7.

Çocuk konusundaki bilgiler sürekli gelişmeye devam ettiği ve
Sözleşme’nin kabulü üzerinden sadece yirmi yıl geçtiği için bu
kavram da evrimseldir.

8.

Çocuğun yüksek yararının ölçütleri iki yönden özneldir. Birincisi
ortak öznelliklerin bulunması, yani belli bir toplumda, tarihin belli
bir anında çocuğun yararına olana ilişkin belli bir imaj olmasıdır.
İkincisi ise kişisel öznelliktir. Bu da üçe ayrılır. İlki anne babaların,
bakım

verenlerin

ve

yasal temsilcilerin; ikincisi çocuğun;

üçüncüsü ise yargının ya da idari makamların öznelliğidir.
Boyden ve Levison ise yüksek yararı şöyle ifade etmektedir: (Akt:
Lansdown, 2005)
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“...Çocukların yüksek yararını gözetmek, sadece çocukların özel bir
korumaya ihtiyaçlarını kapsayan bir bakış açısını değil, aynı zamanda
çocukların, kendi iyilikleri için doğru kavrayışlara, sorunları için doğru
çözümlere ve bu çözümleri uygulamak için meşru bir role sahip olduğunu
kabul eden bakış açısını da gerektirir. Böylesi bir yaklaşım, çocukları sadece
yetişkinlerin müdahalesinden yararlanan kişiler ya da geleceğin toplumsal
varlıkları olarak değil, aynı zamanda kendi haklarının yeterliliğine sahip
sosyal temsilciler olarak kabul etmektedir”.
Sonuç olarak, çocuğun yüksek yararını gözeten bir düzenlemenin
kısa, orta ve uzun vadeli etkileri izleyen, değerlendiren, bunun için bütçe
ayıran ve geliştirilecek politikalara çocukları daha fazla dahil eden bir yapıya
sahip olması gerekir. Değerlendirme çalışmalarının hükümet dışı kuruluşlar,
akademik kurumlar, profesyonel örgütler, gençlik grupları ve bağımsız insan
hakları kuruluşları tarafından izlenmesi büyük önem taşımaktadır (ÇHK,
Genel Yorum 5).
Çocuğun katılım hakkı. Çocuk Hakları Sözleşme’sinin 12. maddesi,
bir yandan yetişkinlerin tam özerkliğine sahip olmayan öte yandan ise
hakların özneleri konumunda olan çocukların yasal ve sosyal statüsünü ele
almaktadır. Madde, kendi görüşlerini oluşturma yeteneği olan her çocuğa,
kendini etkileyen tüm konularda bu görüşleri serbestçe ifade etme hakkı
vermekte ve çocuğun görüşlerine çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine
uygun olarak gereken özenin gösterilmesini güvence altına almaktadır.
Ayrıca, özellikle çocuğa kendini etkileyen herhangi bir adli veya idari
kovuşturmada dinlenilme hakkının verileceğini belirtmektedir (ÇHK, Genel
Yorum 12).
Tüm çocukların dinlenilme ve ciddiye alınma hakkı Sözleşme’nin temel
değerlerinden birini oluşturmaktadır.
Katılım, başlı başına bir hak olmakla birlikte diğer hakların
gerçekleştirilmesini sağlamada önemli rol oynamaktadır. Çocukların katılım
hakları engellendiğinde yaşam, sağlık, eğitim ya da korunma hakları da
güçsüzleşebilmektedir (İHOP ve ICC Türkiye, 2012).
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Çocuk Hakları Komitesi 12. Genel Yorum’unda 12. maddenin en erken
yaşlardan itibaren uygulanması gerektiğini vurgulamakta, bu konuda yapılan
araştırmaların, kendini ifade edemeyecek kadar küçük çocukların bile görüş
oluşturma yetisine sahip olduğunu gösterdiğinin altını çizmektedir. Çocuğun
kendini etkileyen konunun tüm yönleri hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip
olması gerekmemektedir. Konu hakkında kendi görüşünü uygun şekilde
oluşturabilmek için yeterli anlayışa sahip olması yeterlidir. Dezavantajlı
çocukların görüşlerini ifade etmelerini kolaylaştırmak için gerekli olan her
türlü iletişim olanağı sağlanmalıdır.
Komite ayrıca erken çocukluktaki eğitim programları da dâhil olmak
üzere çocukların katılımcı bir eğitim ortamında etkin rol almasının
desteklenmesi, müfredatın ve okul programlarının planlanmasında çocukların
ve velilerin görüşlerinin dâhil edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Komite aynı zamanda, görüşlerini ifade etmenin çocuk için bir
yükümlülük değil, bir tercih olduğunu vurgulamakta, çocuğun, bu hakkını
kullanmama hakkına sahip olduğunun altını çizmektedir.
Çocuğun ya da çocukların dinlenildiği ve katıldığı tüm süreçler:
- Saydam ve bilgilendirici olmalı, katılımın nasıl gerçekleşeceği,
kapsamı, amacı hakkında yaşlarına uygun bilgi sağlanmalı,
- Gönüllülük esasına dayanmalı, çocuklar görüşlerini ifade etmeye
zorlanmamalı,
- Çocukların görüşlerine saygı gösterilmeli,
- Çocuk dostu ortamlar oluşturulmalı,
- Ayrımcılık kalıplarından sakınmalı,
- Yetişkinlere, çocukların katılımlarını etkili bir şekilde kolaylaştırmak
için eğitim desteği sunmalı,
- Güvenli ve görüşlerin ifade edilmesinin doğurabileceği risklere karşı
duyarlı olmalıdır.
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Şekil 2: Roger Hart’ın Katılım Merdiveni (UNICEF)

Hart (1992), katılımı sekiz basamaklı bir merdivene benzetir. İlk üç
basamağın katılım sayılmadığını, basamaklar yükseldikçe gerçek katılım
modellerine ulaşıldığını belirtir.
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1. Basamak-Zorlama: Bu basamakta çocuklar konu hakkında bilgiye ve
bilince sahip değillerdir. Süreçlere zorla katılmaktadırlar.
2. Basamak-Dekorasyon:

Çocuklar

içeriği

hakkında

hiçbir

şey

bilmedikleri ve hazırlık sürecine katılmadıkları gösterilerde ya da
toplantılarda süs olarak kullanılırlar.
3. Basamak-Göstermelik Katılım (Maskotluk): Çocuklara söz hakkı
tanınıyormuş gibi yapılır ama konu seçiminde ya da konunun nasıl ele
alınıp başkalarına nasıl anlatılacağında çocukların görüşleri alınmaz.
Çocuklar bilmedikleri ya da doğru dürüst hazırlanmadıkları konularda
konuşturulur. Çocukların seslerini duyurmak isteyen ama eleştirel
düşünmeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen bu katılım modeli, en
çok rastlanan türdendir.
4. Basamak-Bilgilendirerek Görevlendirme: Çocuklar yapılacak işin
amacını anlarlar. Kendi katılımlarıyla ilgili kararı kimlerin, niçin aldığını
bilirler. Sürece isterlerse katılırlar.
5. Basamak-Danışılarak

Bilgilendirme:

Çocuklar

yetişkinlere

danışmanlık yapar. Süreç yetişkinler tarafından başlatılıp yürütülecek
olsa da, çocuklar bilincinde oldukları bir süreç içindedirler ve
görüşlerinin önemsendiğini bilirler.
6. Basamak-Yetişkinlerin Başlattığı, Kararların Çocuklarla Birlikte
Alındığı Süreçler: Bu basamak, gerçek katılımdır. Süreç yetişkinlerce
başlatılsa da karar çocuklarla birlikte verilir.
7. Basamak-Çocukların Başlattığı ve Yürüttüğü Süreçler: Çocuklar
süreci kendileri başlatırlar ve diğer çocuklarla birlikte devam ederler.
8. Basamak-Çocukların Başlattığı, Kararların Yetişkinlerle Birlikte
Alındığı Süreçler: Bu basamakta çocuklar bir işi yürütmeye karar
verirler ve yetişkinlerden destek alırlar.

Çocuğun Gelişen Kapasitesi
Sözleşme’nin

5.

maddesi

büyük

önem

taşıyan

iki

kavram

getirmektedir: Ana babanın “sorumlulukları” ile çocuğun “gelişim halindeki
yetenekleri.” Madde, ayrıca, haklarının bizzat çocuğun kendisi tarafından
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kullanılacağını vurgulayarak Sözleşme’nin çocuğa haklarının aktif bir öznesi
olarak baktığını açıkça ortaya koymaktadır (Hodgkin ve Newell, 2007).
Madde, anne baba ya da çocuktan sorumlu diğer kişilerin yol
göstermede ve yönlendirmede çocuğun haklarından kendi başına yararlanma
kapasitesini

dikkate

almaları

gerektiğini

ifade

etmektedir.

Çocuklar,

yetenekleri geliştikçe yönlendirmeye daha az gereksinim duyacaklar ve
kendilerini etkileyen konularda karar alma yönünde daha büyük bir
kapasiteye sahip olacaklardır (Van Beuren, 1995).
Sözleşme, çocukların yeteneklerinin gelişmesinin koşullara göre
değişeceğini, yaşadıkları ortama göre farklı yaşlarda farklı yetenekler
kazanacaklarını kabul etmektedir. Ayrıca kullanılacak haklara göre de farklı
yeteneklerin gelişmiş olması söz konusudur. Bu noktada ana babaya düşen
çocuklarına haklarını kullanmada uygun biçimde yol gösterebilmektir
(Lansdown, 2005). Ana babanın bu sorumluluklarını yerine getirebilmede
sahip olmaları gereken hakları ise Sözleşme’nin 18. maddesinde yer
bulmuştur.
5. maddenin “gelişen yeteneklere” ağırlık tanıması, yalnızca çocukların
ana babalarından daha özerk konuma gelmeleriyle ilgili değildir. Burada
ayrıca çocuğun olgunlaşma süreci ve ana babaların çocuğun gelişim
aşamasına uygun düşmeyen taleplerde bulunmama sorumluluğu söz
konusudur (Hodgkin ve Newell, 2002).
Lansdown (2005), çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi kavramının
üç farklı kavramsal çerçevede incelenmesi gerektiğini belirtir:
•

Gelişimsel bir kavram olarak çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi ilk
olarak, çocukların gelişiminin, yeterliliğinin ve ortaya çıkan kişisel
özerkliğinin boyutunu, Sözleşme’deki hakları gerçekleştirme yoluyla
desteklemektir. Bu bağlamda, bu hakların gerçekleştirilebilmesi için
taraf Devletlere yükümlülükler yüklemektedir.

•

Katılımcı ve özgürleştirici bir kavram olarak, çocukların kapasitelerine
saygı duyulması hakkını vurgulamaktadır ve çocukların yeterlilik
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düzeylerine

göre

öngörmektedir.

yetişkinlerin

Taraf

Devletlere,

hakları
bu

çocuğa

haklara

devretmesini

saygı

duymaları

konusunda yükümlülükler yüklemektedir.
•

Korumacı bir kavram olarak, çocukların kapasiteleri her an gelişmeye
devam ettiği için, korunma düzeyleri azalmasına rağmen, kendilerine
zararı olabilecek faaliyetlere katılma veya maruz kalma durumunda
hem aileleri hem de devleti çocukların koruma haklarının olduğu
konusunda bilgilendirmektedir. Taraf Devletlere bu hakların korunması
konusunda yükümlülükler yüklemektedir.
Çocukların yeterli “kavrayış düzeyine ulaştıklarında” belirli konularda

kendi adlarına karar verme hakkı gibi formüller, katı yaş engellerinden
kaçınabilmeyi sağlamaktadır ancak çocukların yetişkinlerin gözünde yeterli
kavrayışa ne zaman ulaşmış sayılacaklarını takdire bırakmakta, yetişkinlerin,
gelişim halindeki yetenekler kavramına gerekli özeni göstermeme riskini
ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle ailelere, çocuk gelişimi ve bakımı
konusundaki rollerini ve sorumluluklarını öğrenme olanağı sağlayan eğitim
programlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu tür programlar yalnızca
çocuğun aile bireylerine saygı duyması değil çocuk ve aile bireylerinin
birbirlerine

saygı

duyması

gerektiğinin

kavranmasına

da

yardımcı

olabilecektir. Aynı zamanda Komite’nin özellikle altını çizdiği, aile içinde
çocuğun haklarının tanınmasının, başkalarının, özellikle de ana babaların
kendi haklarının pahasına gerçekleşmeyeceği; tersine, böyle bir durumun
ailenin tümünün haklarını güçlendireceği konusu da vurgulanmış olacaktır
(Hodgkin ve Newell, 2002).

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Göre Eğitimin Amaçları (Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Hakları Sözleşme’sine ilişkin
1 numaralı Genel Yorumu)
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 29/1. maddesi çocuklara verilecek olan
eğitimin niteliğinin nasıl olması gerektiği hakkındadır. Buna göre eğitim:
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a) Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin
mümkün olduğunca geliştirilmesi,
b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş Milletler Şartı’nda
benimsenen ilkelere saygısının geliştirilmesi,
c) Çocuğun ana babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun
yaşadığı veya geldiği ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı
uygarlıklara saygısının geliştirilmesi,
d) Çocuğun anlayış, barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik ve ister etnik, ister
ulusal, ister dini gruplardan, isterse yerli halktan olsun, tüm insanlar arasında
dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, yaşantıyı sorumlulukla üstlenecek
şekilde hazırlanması,
e)Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi.
amaçlarına yönelik olmalıdır.
Çocuk Hakları Komitesi’nin 2001 yılında yayımladığı 1 numaralı Genel
Yorum’u 29. maddede belirtilen eğitimin amaçları üzerinedir. Komite,
yorumunda bu maddenin Sözleşme’nin temel değerini yaygınlaştıracak,
destekleyecek ve koruyacak içerikte olduğunu belirterek önemi üzerinde
durmuştur. Eğitim her çocuğun hakkıdır, ancak niteliği, çocuğa yaşam
becerileri kazandıracak, onun kendine güvenini, öz saygısını, yeteneklerini ve
becerilerini geliştirecek, insan haklarının hepsinden tam olarak yararlanma
kapasitesini güçlendirecek ve insan hakları kültürünü yaygınlaştıracak
biçimde olmalıdır. Yani çocuğun eğitim hakkı yalnızca bir erişim değil aynı
zamanda bir içerik meselesidir. Ancak Komite, eğitimle ilgili olarak geliştirilen
ulusal ve uluslararası programlara ve politikalara bakıldığında, madde 29
(1)’de yer alan ögelerin büyük ölçüde gözden kaçırıldığını ya da bunlara
kozmetik amaçlarla yer verilmiş olduğunu gözlemlediğini belirtmektedir.
Komitenin önemle üstünde durduğu bir başka konu da 29. maddenin
Sözleşme’nin hükümleri arasındaki vazgeçilmez ilişkiyi ve bütünlüğü
vurgulamasıdır. Yani bu maddenin Sözleşme’nin ayrımcılık yasağı, çocuğun
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yüksek yararı, yaşama hakkı, katılım hakkı ve diğer birçok hükmünden
ayrıştırılmış biçimde kavranması mümkün değildir.
Eğitim süreci insan haklarına, çocuğun onuruna saygılı biçimde
gerçekleştirilmelidir. Irkçılık, ırksal ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve bunlarla
ilgili hoşgörüsüzlüklere karşı mücadele edebilmek için farklılıklara saygı
gösterilmesi, ayrımcılık ve önyargıların her yönüne karşı çıkılmasını
sağlayacak türde planlanmalıdır. Okul ortamı özgürlük ve anlayış, barış,
hoşgörü, cinsiyet eşitliği; bütün halklar, etnik, ulusal ve dinsel gruplar ve
kişilerle yerli halklar arasında dostluk ruhunu yansıtacak nitelikte olmalıdır.
Kavgacılığa, şiddet içeren ve dışlayıcı uygulamalara izin veren bir okul,
madde 29 (1)’deki gereklilikleri karşılayacak bir okul olamaz.
Müfredat çocuğun sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik koşullarıyla,
şu andaki ve gelecekteki gereksinimleriyle doğrudan ilgili olmalı; çocuğun
gelişim halindeki yeteneklerini dikkate almalıdır. Öğretim yöntemleri de farklı
özelliklerdeki çocukların farklı gereksinimlerine göre şekillendirilmelidir.
Eğitim, ayrıca, temel yaşam becerilerinin her çocuk tarafından öğrenilmesini
hedeflemelidir. Temel becerilerden kastedilen dengeli karar verebilme,
uyuşmazlıkları şiddete başvurmadan çözebilme, yaşamda kendi tercihi
doğrultusunda ilerleyebilme, sağlıklı bir yaşam tarzına ve olumlu sosyal
ilişkilere sahip olma, sorumluluk sahibi olma, eleştirel düşünebilme, yaratıcı
yeteneklere sahip olma gibi becerilerdir.
Çocuklara sunulan eğitim fırsatlarının, eğitimin;
- fiziksel, zihinsel, manevi ve duygusal açıdan geliştirici yönleri
- entelektüel, sosyal ve pratik boyutları
- çocukluk ve yaşam boyu kalıcı yönleri
arasında uygun bir denge kurması gerekmektedir.
Eğitimin en genel anlamdaki hedefi, çocuğun özgür bir topluma tam
olarak ve sorumluluk duygusuyla katılma yeteneklerini ve fırsatlarını en üst
düzeye çıkarmaktır.

Bilgi biriktirilmesine, rekabetin teşvikine ve çocuklar
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üzerine aşırı yük bindirilmesine odaklanan türde bir öğretim, çocuğun kendi
becerilerini ve yeteneklerini geliştirmesine engel olabilecektir.
Diğer bir konu da çocuğun doğal çevreye saygısının geliştirilmesidir.
Bunun için eğitimin, çevre ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili konuları
sosyoekonomik, sosyokültürel ve demografik konulara bağlaması gerekir.
Bu alandaki eğitim hem ülkedeki hem de uluslararası sorunları ele almalı,
çocukları yerel, bölgesel veya küresel ölçekteki çevre projelerine aktif
biçimde katmalıdır.
Madde 29 (1)’in etkili biçimde yerleşik kılınması, mevcut müfredatın
temelden gözden geçirilerek eğitimin çeşitli amaçlarını içerecek biçimde
düzenlenmesini; ders kitaplarının, öğretim materyallerinin ve teknolojilerinin,
okul politikalarının sistematik biçimde yeniden ele alınmasını gerektirir. Bu
maddede yer alan amaçların ve değerlerin, var olan sistemin üzerine
eklenmesi yetersiz kalacaktır. Müfredatın içselleştirilebilmesi için sözü edilen
değerleri

aktarmaları

beklenen

kişilerin

kendilerinin

bunların

önemi

konusunda ikna olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, madde 29 (1)’deki
ilkelerin benimsenmesini sağlayacak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
programları, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve çocuk eğitiminde yer alan
diğer kesimler açısından büyük önem taşımaktadır.
Sözleşme geniş bir kesime yaygınlaştırılmadıkça bu konuda yapılan
girişimler sağlam bir zemine oturmayacaktır. Sözleşme’nin yaygınlaştırılması
aynı zamanda çocukların kendi haklarını günlük yaşamlarında savunmalarını
kolaylaştıracaktır.
Bu süreçte çocukların, ana babaların ve öğretmenlerin eğitimle ilgili
kararlara girdi sağlayabilecekleri ülke ölçeğinde yapılacak izlemenin önemi
büyüktür (ÇHK, Genel Yorum 1).
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Çocuk Haklarının Erken Çocukluk Döneminde Yaşama Geçirilmesi
(ÇHK, Genel Yorum 7)
Taraf Devletlerin, Birleşmiş Milletlere periyodik olarak sundukları
raporlarda erken çocukluk dönemine (doğumdan sekiz yaşına kadar olan
döneme) ilişkin bilgilerin doğum/ölüm istatistikleri ve sağlık hizmetleri ile
sınırlı kalması üzerine Çocuk Hakları Komitesi 2004 yılında bu konuda bir
Genel Yorum hazırlama kararı almıştır. Bunda amaç, küçük çocukların da
Sözleşme çerçevesinde hak sahipleri olduklarının ve erken çocukluk
döneminin bu hakların yaşama geçirilmesi açısından kritik bir dönem
olduğunun önemini vurgulamaktır. Komitenin 7 numaralı Genel Yorum’u şu
şekilde özetlenebilir:
Küçük çocuklar özel koruyucu önlemlerden yararlandırılırlar ve
haklarını gelişen yeteneklerine göre kullanırlar. Taraf Devletler, küçük
çocuklara hak sahibi kişiler olarak gerekli dikkati göstermeli; hakların yaşama
geçirilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler, politikalar ve programlar
yapmalıdır.
Çocukluğa henüz olgunlaşmamış bir insanın, olgun bir yetişkin
statüsüne doğru sosyalleştiği bir dönem olarak bakan geleneksel anlayışın
değiştirilmesi gerekmektedir. Küçük çocuklar, kendi özel duyarlılıkları, ilgi
alanları

ve

görüşleriyle

toplumun

aktif

üyeleridir.

Küçük

çocukların

haklarından yararlanabilmeleri için fiziksel özene, duygusal bakıma, duyarlı
yönlendiriciliğe ve ayrıca sosyal oyuna, keşif ve öğrenme mekânlarına
gereksinimleri vardır.
Başta en güç durumdakiler olmak üzere tüm küçük çocukların bakım,
sağlık ve eğitim programlarını da içerecek gerekli ve uygun hizmetlere
erişiminin sağlanması gerekmektedir.
Komite, yaşam, yaşama ve gelişme hakkı kapsamında küçük
yaşlardan başlayarak iyi beslenmeye, sağlıklı ve hastalıkları önleyici yaşam
tarzlarına yönelik çabalara çocukların kendilerinin de dahil edilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.
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Ayrımcılığa maruz kalmama hakkına ilişkin olarak küçük çocukların,
haklarının yaşama geçirilmesinde başkalarına bağlı olmaları nedeniyle
ayrımcılık riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekmektedir. Ayrımcılığın,
daha az beslenme, yetersiz bakım, daha sınırlı oyun, öğrenme ve eğitim
imkânları veya düşünülenlerin serbestçe ifade edilmesinin engellenmesi,
temelsiz beklentiler ve kaba davranışlar gibi değişik biçimlerde olabileceğini
belirtmektedir.
Çocuğun yüksek yararı ile ilgili olarak küçük çocuklar, henüz
olgunlaşmadıkları için, kendilerini etkileyecek kararlar alınırken onlardan
sorumlu olan/onları temsil eden kişi ya da kurumlara tabi durumdadırlar. Bu
kararlar alınırken çocukların görüşlerinin ve gelişim halindeki yeteneklerinin
de dikkate alınması gerekir. Çocuğun bakımı, sağlığı, eğitimi vb. ile ilgili
bütün kararlarda, ana babalar, profesyoneller ve çocuklardan sorumlu diğer
kişiler yüksek yarar ilkesini göz önüne almalıdırlar.
Küçük çocuğun görüşlerine ve duygularına saygı gösterilmesine ilişkin
olarak yaşına ve olgunluğuna göre en küçük çocukların bile dile getirdikleri
görüşlere gerekli önem verilmelidir. Çocukların katılım haklarının yaşama
geçirilmesi, yetişkinlerin çocuk merkezli bir tutum geliştirmeleri, küçük
çocukları dinlemeleri, onurlarına ve kişisel görüşlerine saygı göstermeleri ile
mümkündür. Ayrıca yetişkinler, kendi beklentileri ile küçük çocuğun ilgi
alanları, anlayış düzeyi ve tercih ettiği iletişim biçimleri arasında bir uyum
sağlamalı, bunun için gerekli sabrı ve yaratıcılığı gösterebilmelidirler.
Komite, erken çocukluk dönemine yönelik kapsamlı hizmetlerin
planlanmasında ana babalara danışılmasını ve ilgili süreçlere ana babaların
da dâhil edilmesini ön görmektedir.
Küçük çocukların yaşlarına ve durumlarına uygun hizmetlerin
sağlanması, ilgili bütün personelin bu yaş grubu ile ilgili konularda eğitim
almış olmasını gerektirir. Bu alanda çalışanların, çocuk hakları ve gelişimi
konusunda güncel ve pratik kavrayışa sahip olmaları, çocuğu merkez alan
uygulamaları,
gerekmektedir.

müfredatı

ve

pedagojik

yöntemleri

benimsemeleri
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Taraf Devlet, ana babaların çocuklarının erken dönem eğitimindeki
rollerini daha iyi kavramalarını sağlayacak önlemleri almalı, çocuk merkezli
yetiştirme uygulamalarını özendirmeli, çocuğun onuruna saygı gösterilmesini
sağlamalı, anlayış, öz saygı ve özgüveni geliştirecek fırsatlar sunmalıdır.
Taraf Devletler, erken çocuklukla ilgili planlamalarında, her zaman ana
babaların rollerini tamamlayıcı programları hedeflemeli, bu programları
mümkün olduğu ölçüde ana babalarla birlikte geliştirmeli, eğitim sürecinde
ana babalarla profesyonelleri işbirliğine yönlendirmelidir.
‘Bakım’ ve ‘eğitim’ hizmetleri arasındaki geleneksel ayrımın her zaman
çocukların yararına olmayabileceği gözetilerek, hizmetlerin entegre niteliğine
vurgu amacıyla kimi durumlarda “Eğit-bakım” kavramı tercih edilmelidir.
Taraf Devletler, erken dönem programlarına daha fazla önem vermeli
ve bu alanda hakları temel alan yaklaşımları desteklemelidir. Bu yaklaşımlar
arasında,

çocukların

kendine

güvenmelerini,

iletişim

becerilerini

geliştirmelerini ve öğrenmeye istek duymalarını sağlamak üzere, ilkokula
geçiş döneminde süreklilik ve ilerleme sağlayacak girişimler de yer almalıdır.
Bu tür programların planlanmasına çocukların da aktif biçimde katılmalarının
sağlanması yerinde olacaktır.
Dinlenme, boş zaman ve oyun hakkı ile ilgili olarak Komite, taraf
Devletlerin Sözleşme’nin “çocuğun dinlenme ve boş zaman, yaşına uygun
oyun ve eğlence etkinliklerine, kültürel yaşama ve sanata serbestçe katılma
hakkını” güvence altına alan 31. maddesinin uygulanmasına yeterince dikkat
göstermediklerini kaydetmektedir.
Oyun, erken çocukluk döneminin en ayırt edici özelliklerinden biridir.
Oyun yoluyla çocuklar ister yalnız başlarına ister başkalarıyla birlikte, var
olan

yeteneklerinden

hem

yararlanmakta

hem

de

bu

yeteneklerini

geliştirmektedirler. Yaratıcı oyunların ve yeni şeyler öğreten deneylerin değeri
erken dönem çocuk eğitiminde geniş biçimde kabul görmektedir. Ne var ki,
dinlenme, boş zaman ve oyun hakkının yaşama geçirilmesi, birçok durumda,
çocukların bir araya gelip oynayacakları ve yeni şeyler keşfedecekleri çocuk
merkezli, güvenli, destekleyici, uyarıcı ve stresten arınmış ortamların
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bulunmayışı yüzünden engellenmektedir.

Çocukların oyun oynayacak

yerlere sahip olma hakkı, birçok kentsel ortamda risk altındadır. Benzer
biçimde yoğun ev işleri (özellikle kız çocukları için) ve rekabete dayalı okul
ortamları da çocukların oyun haklarını engellemektedir.
Bu nedenle Komite, taraf Devletlere, küçük çocukları bu haklarından
yoksun

bırakan

etmenleri

belirleyip

ortadan

kaldırmaları

çağrısında

bulunmakta; kentlerde, boş zaman etkinlikleri için ayrılan mekânlar ve oyun
alanları planlanırken çocukların görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini
belirtmektedir.
Modern iletişim teknolojileri ve erken çocuklukla ilgili olarak 17. madde,
kitle iletişim araçlarının çocuk haklarının yaşama geçirilmesine yapabileceği
olumlu katkıları göz önüne sermektedir. Erken çocukluk, yayıncılar ve medya
yapımcıları için özel bir alandır. Bu alanda çalışanlar, çocukların gelişimlerine
ve ilgi alanlarına uygun, eğitici ve yararlı, çocukların farklılıklarını dikkate alan
materyaller hazırlayıp yaygınlaştırmalıdırlar. Ayrıca taraf Devletler medya
yapımlarını ve bunların sunumunu çocukları koruyacak, aynı zamanda ana
babaların/bakıcıların bu alanlardaki çocuk yetiştirme sorumluluklarına destek
olacak biçimde düzene bağlamalıdırlar.
Erken çocukluk döneminde haklara ilişkin eğitime bakıldığında erken
çocukluk dönemine ilişkin bilgilerin zamanla değiştiği görülmektedir. Bu
değişimin temelinde sosyal eğilimlerin, bakım ve eğitime ilişkin politika ve
önceliklerin değişmesi, çocuk bakımı, müfredat ve pedagoji gibi alanlarda
yapılan araştırmaların ortaya yeni sonuçlar çıkarması gibi nedenler
bulunmaktadır.

Hakların

erken

dönemde

yaşama

geçirilmesi

hem

çocuklardan sorumlu olanlar hem de çocukların kendileri için birtakım
görevler ortaya çıkarmaktadır. Taraf Devletler, çocukların, ana babalarının,
çocuklarla birlikte ve çocuklar için çalışan profesyonellerin ve yerel liderler de
dâhil olmak üzere tüm toplumun sistematik çocuk hakları eğitimine
yönelmelidirler. Komite, taraf Devletlere genel anlamda kamuoyuna yönelik
bilinç

ve

duyarlılık

bulunmaktadır.

geliştirme

kampanyaları

düzenleme

çağrısında
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Erken dönemde verilecek insan hakları eğitimi çocuklar açısından
katılımcı ve güçlendirici nitelik taşımalı; onlara haklarını ve sorumluluklarını
kendi ilgi alanlarına, duyarlılıklarına ve gelişen yeteneklerine uygun biçimde
yerine getirme açısından pratik fırsatlar tanıyan içerikte olmalıdır.
Küçük çocukların

insan

hakları eğitimi,

o

anki yaşamlarında

karşılaşabilecekleri gündelik konulara odaklanmalıdır (ÇHK, Genel Yorum 7).

İnsan Hakları / Çocuk Hakları Eğitimi
İnsan hakları eğitimi herkeste insan haklarına saygı ile bu hakları
koruma ve yararlanma bilincini geliştirmek amacıyla, uygun içerik, materyal
ve yöntemlerle verilen eğitimdir (Karaman Kepenekçi, 2000).
Çocuk hakları eğitimi, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni tanımakla
başlayacak biçimde çocuk hakları konusunda, çocuk haklarının uygulandığı
ve saygı gösterildiği bir ortamda, çocuk hakları için duyarlılık oluşturmayı
içerecek bir eğitimdir. Çocuk hakları eğitiminin amacı çocuklara, insan
haklarına saygılı demokratik bir toplumun kurulması ve yaşatılması için gerek
duyulan temel bilgi, tutum ve diğer becerilerin kazandırılmasıdır. Çocuk için
çocuk hakları ile yaşamını ilişkilendirmek ve çocuk haklarını algılamak genel
insan haklarına kıyasla daha kolay olacağı için, çocuk için insan hakları
eğitimi çocuk hakları eğitimiyle başlamalıdır (Özdemir Uluç, 2008). Aşağıdaki
başlık altında yer alan “insan hakları eğitimi” ile kastedilen de çocuk için
insan hakları eğitimidir.

Erken Çocukluk Döneminde İnsan Hakları / Çocuk Hakları Eğitimi
Erken çocukluk, insan hakları ile ilgili ve insan hakları için yaşam boyu
öğrenmenin başlaması için ideal bir dönemdir. Çünkü bu dönemde insan
hakları eğitiminin hedefleri çocuğun dünyasına daha somut biçimde
yerleştirilip içselleştirilebilir (Flowers, 2010). Çocuklarda değerlere ilişkin
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bilgilerin temelleri bu dönemde atılmaktadır (Uyanık Balat ve Balaban Dağal,
2009). Araştırmalar, eşitlik ve insan onuru hakkındaki tutumların büyük
oranda 10 yaşından önce şekillendiğini göstermektedir (Flowers ve
arkadaşları, 2000). O nedenle çocukların temel alışkanlıklarını kazandıkları
bu en önemli dönemleri sadece okula ya da yurttaşlığa hazırlık olarak
görülmemeli (Arnold, 2004), toplumda insan haklarını kullanan ve koruyan bir
yer edinmelerine olanak tanımalıdır.
Hakların erken çocuklukta hayata geçirilmesi, ergenlik çağında
yaşanabilecek kişisel, sosyal ve eğitimsel sorunları önlemede de etkili
olacaktır (ÇHK, Genel Yorum 4).
Campbell ve Covell (2001) araştırmaların geç yaşlarda, örneğin
ergenlik döneminde verilen çocuk hakları eğitiminin bilgi düzeyinde değişiklik
yaptığını ama moral değerlere yansımadığını gösterdiğini belirtmektedir
(akt:Özdemir Uluç, 2008). Oysa okul öncesi dönemde verilecek çocuk hakları
eğitiminin etkisi kalıcı olacaktır. Eğitim sırasında kullanılan görsellerin ve
eşyaların etkisi çocuğun zihninde yer edecek, bunlar çocuğu olumsuz
basmakalıp rollerden ve önyargılardan koruyacaktır (Hand, 2009).
İnsan hakları eğitimi, kapsamlı ve yaşam boyu devam edecek bir
süreç olmalı, bu süreç insan haklarıyla ilgili değerlerin çocukların gündelik
yaşantılarına ve deneyimlerine yansımasıyla başlamalıdır (ÇHK, Genel
Yorum 1).
İnsan hakları ile ilgili değerlerin okul öncesinden başlayarak eğitimin
her düzeyine ve konusuna girmesi, çocukların temel haklarına saygı
gösterildiğini görmelerine ve soyut bir kavram olan “insan hakları”nı
zihinlerinde somut bir hale getirmelerine neden olacaktır (Karaman
Kepenekçi, 2000).
İnsan hakları kültürünün temelinde güven ve hoşgörü duyguları yer
almaktadır. Dolayısıyla çocuklara verilecek eğitim bu duyguları geliştirecek
yönde olmalı; kendine ve başkalarına değer verme, insan haklarını tanıma ve
saygılı olma, temel haklarını dile getirebilme, farklılıklara saygı gösterme,
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çatışmalı durumları şiddete başvurmaksızın, haklara saygılı biçimde
çözebilme, kendine güvenme ve hakları savunmak için harekete geçebilme
becerilerini kazandırmayı amaçlamalıdır (Flowers, 2010).
Erken yaşlardan itibaren verilecek bir çocuk hakları eğitimi programı
daha çok değerler eğitimini içermelidir. Bu programın ilk adımlarından biri
hem toplumsal hem bireysel bir değer ve davranış biçimi olarak hoşgörüyü
beslemek olabilir. Hoşgörü; insani farklılıkların yaşamı geliştirici bir unsur
olarak görülmesine, toplumsal sorumluluğun gelişmesine, insanın ahlaki
kuralları özümseyip kararlarında kullanma yeteneğinin artmasına neden
olacaktır (Reardon, 1997).
Ancak burada dikkat edilmesi gereken hoşgörü, farklılıklara saygı gibi
kavramların doğru biçimde anlaşılması ve çocuğa aktarılmasıdır. Kuçuradi
(2007), bir kişi tutumu olarak hoşgörünün, başkalarının kendimizinkinden
farklı olan görüşlerine ve davranış biçimlerine saygı olarak anlaşılmasını
sorunlu bulur. Çünkü bu durum bizden kötü ya da yanlış olduğunu
düşündüğümüz bir şeye saygı göstermemizi talep etmektedir. Hoşgörülü
kişinin ana özelliğiyse kendisininkinden kökten farklı görüşte ya da tavırda bir
kişinin haklarına zarar vermemesi, yani insana saygı duymasıdır. Saygı
konusu olan insanlardır, kişilerdir; fikirler değil.
Bu nedenle farklılıklara saygı eğitimi, ayrımcılığa karşı olan bir eğitim
yaklaşımını içermeli, öncelikle okul öncesi kurumlardan başlayarak kurum
içindeki farklılıkları, çeşitliliği keşfedip ve sonra da toplum genelindeki
çeşitliliği kurum içine dâhil ederek bunu çocuğun gözünde kabul edilebilir
hale getirmeyi hedeflemelidir. Ön yargıların oluşması engellenmeli, var olan
önyargılar kırılmalıdır (KEDEV, 2006).
Uyanık Balat ve Balaban Dağal (2009), saygı, mutluluk, işbirliği,
sorumluluk, sabır ve dürüstlük gibi değerlerin erken çocuklukta verilecek
eğitimle desteklenebileceğini belirtirler.
Branson ve Purta ise çocukta öncelikle “kendine saygı ve kendine
güveni” geliştirmenin önemi üzerinde dururlar. İnsanların kendine verdiği
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değer medeni haklarını kullanmada ve sosyal yaşama katılmada onları daha
aktif kılmaktadır. Kişinin kendisine saygısı yoksa başkalarına saygı duyma
yeteneğinin gelişmesi de imkânsız olacaktır (akt. Karaman Kepenekçi, 2000).
İnsan hakları eğitimi, çocuklarda insan kimliği bilincini uyandırmalıdır
(Kuçuradi, 2007). İnsanın değerli bir varlık olduğunu benimsetmek,
çocukların kendilerinin olduğu kadar diğer insanların da değerli olduğunu
kavramalarını sağlayacaktır (Kuçuradi, 2009). Bütün kültürlerde yaygın olarak
bilinen “sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma” altın kuralının
ahlaksal bir ilke olarak görülmesi, insan hakları eğitiminin amacına
ulaşmasını engellemektedir. Oysa bunun yerine insan olmanın bir ifadesi
olarak “Ben bir insanım, insana saygım olduğu için bunu yapmam ya da
yaparım” demek arasında etik değer farkı vardır. Asıl olan insan hakkını
benzer bir durumun kendi başına da gelebileceği korkusuyla koruyan çıkarcı
bir bakış açısının değil, insan olmanın bilincinin uyandırılmasıdır. Kant’ın
ahlak yasası kendimizi ve başkalarını sırf araç olarak değil, aynı zamanda
kendi başlarına amaç olarak görerek eylemde bulunmayı istemeyi ilke
edinmemizi söyler. Bu yasa, bir başkasına yaptığımız bir eylemin onda
bitmesi, bize bir şeyin dönmesi için yapılmaması, her yapıp ettiğimize etik
değeri açısından bakabilmemiz için bir bilgi sağlar. Kant’ın sağladığı bu bilgi,
diğer insanlarla insan onurunu paylaştığımızın bilincine varmamızın, çeşitli
kimliklerimiz ne olursa olsun kendimizi her şeyden önce bir insan olarak
görmemizin ve başkalarını, çeşitli kimlikleri ne olursa olsun her şeyden önce
bir insan olarak görebilmemizin yolunu açmaktadır (Kuçuradi, 2006).
Çocuk Hakları Komitesi’nin 2010 yılındaki altmış beşinci oturumuna
ilişkin genel kurul raporunda (A/65/41), çocuk haklarının hayata geçmesi için
uygulanacak hak temelli yaklaşımın yol haritasının çizilmesinde 3 temel
kavramın “onur, gelişim ve diyalog” üzerinde durulmuştur. Çocuğun onurunu,
saygınlığını güvence altına almanın, çocuğun gelişimi için tüm olanakları
sunmanın ve çocuklarla yetişkinler arasındaki diyalogu Sözleşme’deki
katılımcı

yaklaşıma

göre

kolaylaştırmanın

uygulanmasındaki önemi vurgulanmıştır.

Sözleşme’nin

tam

olarak
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Bu noktada öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Brett,
Gaillard ve Salema (2009), demokratik yurttaşlık ve insan hakları eğitiminin
başarıya ulaşmasının öğretmenlerin uzmanlığına dayandığını belirtirler.
Bedard (1996) da çocukların kendilerini hak sahibi bireyler olarak
görmelerinde öğretmenlerin onlara değer veren biçimde davranmalarının
önemi üzerinde durur.
Ancak öğretmenlerin büyük kısmının otoriter bir anlayışla eğitim almış
olmaları bu süreci olumsuz etkilemekte ve demokrasi eğitimini, öğretmen
eğitiminin bir parçası haline getirmeyi zorunlu kılmaktadır (Landsdown,
1998).
Kuçuradi (2007) kişilikleri şekillenmiş kişilerde insan olma bilincinin
geliştirilmesini, başlangıçta göğüslenmesi gereken bir güçlük olarak niteler ve
eğitimcilerin eğitiminde kullanılacak uygun dili bulmanın önemi üzerinde
durur. Ona göre eğitim, kişilerin insanlaşması sürecidir ve öğretmenlik de
insanlaşmış kişilerin, başlıca insanların insanlaşmasına yardımcı olma
mesleğidir (Kuçuradi, 2009).
İnsan hakları eğitimi, ancak çocukların diğer çocuk ve yetişkinlerle
birlikte öğrendiği, oynadığı ve yaşadığı kurumlarda insan haklarının
uygulanması

durumunda,

çocukların

motivasyon

ve

davranışlarını

şekillendirebilir (ÇHK, Genel Yorum 12). Bu eğitimin insan hakları
antlaşmalarının içeriği konusunda bilgi sağlaması gerekir. Ancak asıl olan
çocukların, evde, okulda, topluluk içinde insan hakları standartlarının yaşama
geçirildiğini görerek bu hakları öğrenmesidir (ÇHK, Genel Yorum 1).
İnsan haklarını bilmek ve anlamak çocuğun kendisinin ve başkalarının
haklarını savunmasını sağlayacaktır. Ancak bu, çocuk aynı zamanda insan
hakları aracılığıyla öğrenmezse gerçekleşmeyecektir (Garlake ve Pocock,
2000).
Çocuk haklarına ilişkin bilginin yaygınlaştırılması ve bilinç-duyarlılık
geliştirme çalışmaları, salt ders vermenin ötesinde bir sosyal değişim,
etkileşim ve diyalog süreci olarak kurgulandığında çok daha etkili olacaktır

51
(ÇHK, Genel Yorum 5). Bu nedenle okullar, insan haklarının hem öğretildiği
hem

de

pratiğe

geçirildiği

kurumlar

olmalıdır.

Okullarda

çocukların

yeteneklerinin gelişimine odaklanılmalı ve haklarını deneyimlemelerine fırsat
sağlanmalıdır. (ÇHK, A/65/41).
Öğrencilerle öğretmenlerin birbirlerine davranma biçimlerinde gizli bir
müfredat da vardır. Okul toplumunda yer alan kişiler, öğrettikleri şeyleri bizzat
yerine

getirmedikleri

sürece,

çocuklara

bu

haklara

saygılı

olmaları

öğretilemez. Dolayısıyla, okullardaki idarî sistemlerin, davranış biçimlerinin ve
öğretim yöntemlerinin de Sözleşme ilkelerini yansıtması gerekir (Hodgkin ve
Newell, 2002).
Bennett (1998), insan haklarını ve yurttaşlığı etkili bir biçimde
öğretebilmek için okulların bazı destekleyici özelliklere sahip olmaları
gerektiğini belirtir. Bunlar:
-

Okulun değer ya da politika olarak insan haklarını tanımış olması

-

Öğrenmenin yapılandırıcı doğasına bağlı kalınması

-

İnsan hakları ve değerler eğitiminde tüm okulca benimsenmiş bir
yaklaşıma sahip olunması

-

Personel için planlı ve düzenli bir eğitim sunulması

-

Çocuğun okul yaşamına ve karar alınmasına katılımının garanti altına
alınması

-

İnsan hakları belgelerinin çocuk tarafından anlaşılmasının sağlanması

-

Eğitim sürecinde yer alan tüm partnerlerin hakları olduğunun açıkça
bilinmesi (Bu maddede Bennett, okullarda çocuk haklarının yerinin
abartılmaması gerektiğine vurgu yapmakta, tüm personelin haklarına
saygı duyulan bir okul ortamı olması gerektiğinden söz etmektedir.).
Kanada Çocuk Bakım Federasyonu’nun (2010) yayımladığı The

Child’s Rights in a Preschool Setting adlı metinde okul öncesi
kurumlarında çocuk haklarına nasıl yer verileceği, çocukların haklarından
yararlanması için yapılması gerekenler 4 başlık altında listelenmiştir.
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Duygusal haklar:
-

Çocuğun özsaygı bilincini geliştirmesini desteklemek

-

Bağımsızlık, başarı ve eğlence için fırsatlar sunmak

-

Olumlu ya da olumsuz, tüm duygularını kabul etmek

-

Kendi yaratıcılığını geliştirmesi için özgürlük vermek

-

Düzen, rutin ve tutarlılık bilinci

-

Beklentilerin gerçekçi, sınırların belirli, rehberliğin olumlu olması

-

Özel bireysel gereksinimler için fırsatlar sunulması

-

Bireysel etnik ve kültürel farklılıklara saygılı olunması ve her çocuğun
Kanadalı olmaktan gurur duyması kadar kendi köklerinden gurur
duymasını da vurgulayan kültürel olarak entegre bir müfredat olması

-

İngilizcenin ikinci dil olduğu çocuklara özel dikkat gösterilmesi

-

Anne babalara nezaket gösterilmesi ve desteklenmeleri

-

Anne babasının tavsiyelerinin dikkate alınması

-

Anne babasının çocuk büyümesi, gelişimi ve anne babalık becerileriyle
ilgili eğitime ulaşabilmesi

Sosyal haklar:
-

Oyun oynayabilmesi

-

Yetişkinlerin uygun gözetiminde akranlarıyla birlikte olabilmesi

-

Eşlik edilme

-

İşbirliği ruhunun teşvik edildiği bir ortam

-

Grup deneyimi için fırsatlar

-

Kuralları bilme

-

Davranışlarında kendi sorumluluğunu alabilmesi için rehberlik ve disiplin

-

Zorunlu tutulan sınırların açıkça iletilmesi ve bunların tutarlılıkla takibi

-

Uygunsuz davranışlar için yapıcı eleştiri

-

Kararların gözden geçirilmesi

-

Esneklik

-

Yalnızlığı seçme

-

Görüşlerini, düşüncelerini açıklayabilme ve programa gerçek anlamda
katılma
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-

Etkinliklere sürekli katılma ve meşgul olma için yapılan baskıdan özgür
olma

-

Paylaşma sorununu hafifletecek yeterli oyun materyali

-

İyi rol model olacak öğretmenler

-

Cinsiyet rolü kalıplarından uzak olma

-

Bireysel gelişim gereksinimlerine duyarlı öğretmen

Entelektüel haklar:
-

Samimi, pratik ve katılımcı olan ve profesyonel bir yaklaşım sürdürürken
sabırlı ve esprili olan, nitelikli, düşünen bir öğretmen

-

Gelişim düzeyine uygun oyunla öğrenmeye yönelik kaliteli bir eğitim

-

Fen, matematik, sosyal bilimler, dil ve edebiyat, müzik, sanat ve fiziksel
eğitimden oluşan tüm geleneksel müfredat alanlarını kapsayan
çeşitlendirilmiş ve ilgi çekici bir program

-

İlgili olduğu alanda derinlemesine keşif yapma fırsatı

-

Bireysel, büyük grup ve küçük grup etkinlikleri arasında denge

-

Kendiliğinden seçilen keşfedici oyunları ve öğretmenin planlayıp
organize ettiği etkinlikleri içeren bir program

-

Pozitif öğrenmeye elverişli, rahat ve sakin bir ortam

-

Kendi hızında ilerlemesi ve potansiyelinin tamamına ulaşması için fırsat

Fiziksel haklar:
-

Güvenliği sağlamak için her zaman yakından gözetim

-

Gerekli olduğunda rahatlatma

-

Fiziksel ve psikolojik istismardan uzak olma

-

Eğer istiyorsa tuvaletini yaparken yalnız olma

-

Hareketli, sessiz bireysel ve grup oyun fırsatları

-

Sağlığı destekleyen şartlar (hijyenik ortam, iyi beslenme gibi)

-

Standart ilgi alanlarının tümünü (blok köşesi, oyun evi, fen köşesi,
kitaplık, müzik köşesi, sanat alanı, büyük kas geliştirici araç gereç)
içeren rahat, çekici, geniş bir oyun odası

-

Zenginleştirilmiş duyusal deneyimler sağlamak için iyi dizayn edilmiş,
estetik ancak aşırı uyarıcı olmayan bir oyun odası
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-

Oyun odasına yakın, tırmanma, kazma, koşma gibi alanları barındıran
ve estetik olarak hoş görünen açık hava oyun alanı

-

Oyun için özel, sessiz alanlar

-

Eğer mümkünse iç mekânda büyük, açık bir alan (jimnastik ya da spor
salonu gibi)

-

Uyku zamanı (eğer varsa) için rahat bir alan
Lydiard Millicent Anaokulu ise Çocuk Hakları ve Yetkilendirme

Politika Belgesi hazırlayarak tüm personelin bu belgeyi imzalamasını
sağlamakta, okulun politikası yıllık olarak düzenlenen toplantılarda gözden
geçirilip yenilenmektedir (2001). Belgede okul personelinin politikaları
uygulamasından sorumlu olacak kişilerin adları da yer almaktadır. İki
sayfadan oluşan belgede anaokulu olarak çocukların haklarını güçlendirmek
için yapılacaklar listelenmiştir.
Okullarda çocuk haklarına uygun bir atmosferin sağlanması önemli bir
noktadır. İkinci önemli nokta ise çocuklara haklara ilişkin ya da haklara
duyarlı eğitim verirken izlenecek yoldur.
Hand (2009), üç yaşındaki çocukların bile güç kavramlar arasında
bağlantı kurabildiğini belirtir ve eğer çocukların bulundukları yerden başlar ve
bunu gittikçe genişletirsek çocuklar kendi yaşamları ile başkalarının farklı
yaşamları arasında empati ve bağlantı kurabileceklerdir, der.
Qvarsell (2005), küçük çocukların eğitim gereksinimi dendiğinde daha
çok profesyonel rehberliğin anlaşıldığını, çocukların ilgi çekici çevre
koşullarına ve isteklerine ulaşmada kendi yollarını kullanmalarının ise
genellikle bilinmediği ya da ihmal edildiğini dile getirir. Yetişkinlerin teorileriyle
bir model oluşturup küçük çocukları profesyonel rehberlikle eğitmek yerine,
çocukların kendilerinin öğrenmelerine fırsat yaratılması gerektiğini belirtir.
Bennett (1998), çocuğun görüşlerine saygıyı ve aktif katılımını
bünyesinde barındırıp bilgiyi ve değerleri yapılandırabilmesi için çocuğun
yeteneklerinin üzerinde önemle durulması gerektiğini vurgular.
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Garlake ve Pocock (2000) ise çocuk hakları eğitiminde sanatın yaratıcı
gücünden yararlanmanın önemi üzerinde dururlar. Çünkü sanat çocukların
düşüncelerini, duygularını ve değerlerini ifade edebilmeleri için ideal bir
yoldur.
Çocuklara, haklarını duyumsatmada izlenecek diğer bir yol da
gelişimlerinde başat bir değişken olan yazınsal çocuk kitaplarından
yararlanmaktır. Sözleşme’nin ruhuna uygun olarak yazılmış kitaplar,
çocukların kendi hakları konusunda farkındalıklarını artıracaktır (Karaman
Kepenekçi ve Aslan, 2011).
İnsan hakları eğitiminde önemli ve güncellik taşıyan değerler, çevre
kirliliği gibi insanın yaşamını kuşatan konular ele alınabilir (Karaman
Kepenekçi, 2000).
Temiz bir çevrede yaşamak her birey için bir hak olduğu gibi, bireyin
yaşadığı çevrenin, toplumun, yerkürenin sahip olduğu doğal ve yapay
zenginlikleri koruması ve geliştirmesi bir sorumluluktur. Yetişkinler çocuğa bu
temel hakkını sağlamanın yanı sıra ona bir yurttaş olarak sorumluluklarını da
öğretmek durumundadır. Bu sorumluluk okul öncesi dönemden itibaren
verilecek çevre eğitimi sayesinde kazandırılabilir. Bu dönemde yapılması
gereken çocukların çevre problemlerine karşı duyarlık ve farkındalık
kazanmalarına yardımcı olmak; uyarıcıları algılama ve ayırt etme becerisi
geliştirip bu beceriyi farklı alanlarda kullanmalarını desteklemek; çevreye ilgi
duymalarına ve çevre için sorumluluk almaya güdülenmek için gerekli
değerleri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Çevre eğitimi aynı zamanda
çocuğun doğayla iç içe olmasına da fırsat sunacaktır. Küçük yaştan itibaren
doğanın bir değer olduğunu öğrenen birey, doğanın güzelliklerinin farkına
varacak ve onu korumak için çaba gösterecektir. Çünkü değerler insanın
yaşamında kararlılık sağlamaktadır (Haktanır, 2007).
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Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Basitleştirilmiş Versiyonları
Erken çocukluk dönemindeki çocuklara yönelik hazırlanan çeşitli
kaynaklarda Sözleşme şu şekilde özetlenmiştir:
These Are Your Rights (Save The Children, 2009)
•

Her çocuğun bir ada sahip olma hakkı vardır.

•

Bütün çocuklar eşit değere sahiptir. Sen, ben ve dünyadaki tüm
çocuklar…

•

Bir aileye sahip olma hakkım var.

•

Anaokulunda ve okulda bir şeyler öğrenme hakkım var.

•

Annem ve babamla birlikte vakit geçirme hakkım var.

•

Düşündüklerimi söyleme hakkım var.

•

Hasta olduğumda yardım alma hakkım var.

•

Hiç kimsenin beni incitmeye ya da bana vurmaya izni yok.

•

Oyun oynama ve dinlenme hakkım var.

•

Kendimi güvende ve iyi hissetmeye hakkım var.

First Steps To Rights (Hampshire DEC ve UNICEF UK, 2009)
•

1 ve 2. Madde: Dünyadaki tüm çocuklar bu haklara sahiptir.

•

6. Madde: Çocukların yaşama hakkı vardır.

•

7 ve 8. Madde: Çocukların bir adı olmalıdır.

•

9. Madde: Çocuklar anne babalarıyla ya da ona bakan biriyle
yaşamalıdır.

•

12. Madde: Çocuklar düşündüklerini söyleyebilmeli ve dinlenilmelidir.

•

13. Madde: Çocuklar keşfederek öğrenebilmelidir.

•

14. Madde: Çocuklar isterlerse ibadet edebilmelidir.

•

15. Madde: Çocuklar arkadaş edinip onlarla bir araya gelebilmelidir.

•

19. Madde: Çocuklar zarardan korunmalıdır. Hiçbir çocuk bir yetişkin
ya da bir çocuk tarafından zarar görmemelidir.
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•

23. Madde: Özel bakıma gereksinimi olan çocuklara bakılmalıdır.

•

24. Madde: Çocuklar temiz suya, yararlı yiyeceğe, temiz bir çevreye
ve sağlık hizmetlerine sahip olmalıdır.

•

28. Madde: Çocuklar okula gidebilmelidir.

•

31. Madde: Çocukların oyun oynamasına izin verilmelidir.

•

32. Madde: Çocukların tehlikeli işler yapmasına izin verilmemelidir.

•

36. Madde: Çocuklar sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümelerini
engelleyecek etkinliklerden korunmalıdır.

•

42. Madde: Çocuklar, yetişkinler, herkes çocuk haklarını bilmelidir.

İlk Adım – İnsan Hakları Eğitimine Başlangıç İçin El Kitabı (Uluslararası Af
Örgütü, 2004)
•

Çocukların aileleriyle ya da onlara en iyi bakacak kişilerle olma hakkı
vardır.

•

Çocukların yeterli yiyecek ve temiz su hakları vardır.

•

Çocukların yeterli yaşam koşulları hakları vardır.

•

Çocukların sağlık hizmeti alma hakları vardır.

•

Özürlü çocukların özel bakım ve eğitim hakları vardır.

•

Çocukların oyun hakları vardır.

•

Çocukların ücretsiz eğitim hakları vardır.

•

Çocukların güvende olma, zarar görmeme ve ihmal edilmeme hakları
vardır.

•

Çocuklar ucuz emek gücü veya asker olarak kullanılamazlar.

•

Çocuklar kendi dillerini konuşabilmeli ve kendi dinlerini ve kültürlerini
uygulayabilmelidirler.

•

Çocuklar fikirlerini açıklayabilmeli ve fikirlerini açıklamak için
toplanabilmelidir.

58
Okul Öncesi Dönemde Uygulanabilecek, Haklara İlişkin Bir
Etkinlik Örneği
Aynıyız, Farklıyız
Giriş: Çocuklardan kendilerine bir eş seçmeleri ve birbirleriyle
konuşarak şunları bulmaları istenir:
-

Her ikisinde de görebildikleri hemen hemen aynı olan şeyler
(örneğin, her ikisinin de burnunun olması gibi)

-

Göremedikleri ama her ikisinde de aynı olan şeyler (yaş gibi)

-

Farklı ama benzer olan şeyler (örneğin her ikisinin de saçı var
ama rengi ya da uzunluğu farklı)

Her basamakta birkaç gruptan görüş alınır.
Tartışma: Hepinizde aynı olan pek çok şey var fakat herkes birbirinden
farklı. Hiç kimse tıpkı sizin gibi değil, herkes eşsiz.
Etkinlik: Farklı bölgelerden dört tane çocuk fotoğrafı herkesin
görebileceği şekilde sergilenir. “Aynı” ve “farklı” sözcükleri tartışılır.
Fotoğraflardaki çocukların hangi yönlerden kendilerine benzediği
sorulur. Ardından hangi yönlerden farklı oldukları konuşulur. Eğer bu
çocuklar sınıfımıza gelse bizimle oynamak isterler miydi, bir şeyler
yiyip içmek isterler miydi, yani dünyanın neresinden gelirlerse gelsinler
bütün çocuklar aynı mı, soruları yöneltilir.
Yorum:
-

Herkes birbiriyle bazı yönlerden aynı, bazı yönlerden farklıdır.

-

Herkes tek ve eşsizdir.

-

Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, bütün çocukların gereksinimleri
ve hakları aynıdır.

-

Her birimizde farklı olan şeyler bizi biz yapar ve bunun için
mutlu olmalıyız. Hem kendimiz hem diğerleri için (First Steps
to Rights – Hampshire DEC ve UNICEF UK, 2009).
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İlgili Araştırmalar
Türkiye’de Yapılan Araştırmalar
Çeltikçi (2011), ilkini 2000 yılında gerçekleştirdiği, okullarda disipline
yönelik öğrenci ve öğretmen görüşlerini araştırdığı projesini 2010 yılında aynı
bölgede, aynı yöntemle yinelemiştir. Araştırmanın sonucunda, aile ve okul
ortamında çocuğun hala yurttaş haklarıyla donatılmış bir birey olarak
algılanamama sorununun sürdüğünü; öğrencilere evde ve okulda 10 yıl önce
olduğu gibi güvenilmemeye devam edildiği; çocuğa karşı şiddetin geçen
sürede arttığı; on yılın sonunda çocuk haklarını anlamaya, kabul etmeye,
eğitim anlayışını yönlendirmeye ilişkin hiçbir ilerleme kaydedilmediği
görülmüştür.
Şahin (2011), okul öncesi öğretmen adaylarının cinsel istismara
uğramış çocuğu fark edebilme yeterliliklerini araştırdığı çalışmasında iki farklı
üniversitenin dördüncü sınıfına devam eden 54 öğretmen adayına anket
uygulamıştır. Ankete katılanların tümü cinsel eğitim, 16’sı ise çocuk hakları
dersi almış kişilerden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçları öğretmen
adaylarının

çocuk

ihmal

ve

istismarını

fark

edebilme

yeterliklerinin

geliştirilmesi gerektiğini göstermekte, ihmal ve istismarı önleyebilecek
donanımda olabilmeleri için konuya ilişkin daha etkili ve ayrıntılı dersler ile
çocuk hakları derslerinin müfredata girmesinin gerektiğini düşündürtmektedir.
Akman ve Ertürk (2011), okul öncesi öğretmenlerinin çocuk haklarına
ilişkin bilgi düzeylerini araştırmış ve öğretmenlerin okul öncesi dönemde
çocuk haklarının öğretilmesine ilişkin görüşlerini almışlardır. 19 ilde görev
yapan 150 öğretmenle gerçekleştirilen çalışmada öğretmenlerin genel olarak
çocukların sahip olduğu hakların içeriğini bilmelerine rağmen, haklar
konusunda etkinlikler planlamadıkları görülmüş, öğretmenlerin bilgilerini
yaşama geçiremedikleri, hakları öğretme konusunda yetersiz kaldıkları
sonucuna varılmıştır.
Metin ve Tuğrul (2011), okul öncesi dönem çocuklarının çocuk işçiliğini
algılaması üzerine bir araştırma yapmışlardır. Çocuklara, farklı alanlarda
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çalışan

11

çocuğun

fotoğrafları

gösterilmiş

ve

çocukların

yanıtları

değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan çocukların, bir işte çalışan çocuklar
hakkında kendi yaşantıları yoluyla bilgi sahibi oldukları görülmüştür.
Çocukların büyük bir kısmı “çocuklar oyun oynamalı” yanıtını vermişlerdir.
Çocukların, çalışan çocukların neden çalıştığı sorusuna verdiği yanıtlarda
para ile ilgili ön deneyime sahip oldukları; tamamının para kazanmak
istemesi ise günümüzde paranın algılanışına ilişkin bilgi sahibi oldukları
ipucunu vermiştir.
Karaman Kepenekçi ve Aslan (2011), okul öncesi döneme yönelik
hazırlanan kitapların içeriğini çocuk hakları açısından inceleyen bir araştırma
yapmışlardır. Araştırmada 2009 yılı içinde baskısı yapılan 81 kitap
incelenmiş, kitaplarda daha çok gelişim ve yaşama haklarının yer aldığı,
koruma ve katılım haklarına ilişkin anlatımlara daha az yer verildiği
görülmüştür.
Güneş (2011), çocukların okul öncesi eğitim haklarını ve okul öncesi
eğitimin amaçlarına ulaşma seviyesini ailelerin bakış açısından belirlemek
için yaptığı araştırmasında velilere anket uygulamıştır. Ankette cinsiyet, yaş
ve eğitim durumu bakımından farklı özelliklere sahip ailelerin anket sonuçları
arasında farklılık olmadığı gözlemlenmiş, “Okul öncesi eğitim çocuk için
gereklidir ve çocuğun hakkıdır.” maddesi en üst seviyede olumlu görüş
bildirilen madde olmuştur.
Yurtsever (2009), Ebeveyn Çocuk Hakları Tutum Ölçeği geliştirdiği ve
6-14 yaş grubunda çocuğu olan anne babaların çocuk haklarına yönelik
tutumlarını farklı değişkenler açısından incelediği doktora tezinde; anne
babaların çocuklarının hakları konusunda çocukların cinsiyetine göre farklı
tutumlar benimsediğini görmüştür. Kız çocukların ebeveynleri bakım ve
korunmadan, erkek çocukların babaları kendi kendine karar vermeden yana
tutum sergilemişlerdir. Çocukların yaşı küçüldükçe ebeveynlerin bakım ve
korunmadan yana tutumu artmıştır. Serbest ve yetkeci ebeveynler bakım ve
korunmadan, yetkili anne babalar kendi kendine karar vermeden yana tutum
sergilemişlerdir.
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Köse (2009), okul öncesi öğretmenlerinin öğretim sürecindeki
demokrasi anlayışlarını incelediği araştırmasında, 20 kadrolu anasınıfı
öğretmenini altı hafta boyunca haftada bir gün ilk üç etkinlikte gözlemlemiştir.
Gözlem sonuçları, okul öncesi öğretmenlerinin demokrasiyle ilgili olumlu
davranışlarının ortalamalarının (11,7) olumsuz davranışlarının ortalamasının
ise (8,1) olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin fiziksel ve sözel şiddete
başvurduğu da gözlemler arasında yer almıştır. Öğretmenlerin %65’inin
lisans mezunu olduğu araştırmanın diğer bir bulgusu da mezuniyet durumu
ile demokratik tutum arasında olumlu bir ilişkinin bulunmasıdır.
Özdemir Uluç (2008), ilköğretim programlarındaki sosyal, tarihsel ve
kültürel içerikli derslerde çocuk haklarına nasıl yer verildiğini araştırdığı
doktora tezinde, programlarda yer alan çocuk haklarıyla ilgili kazanımların
derslere dağılımında bilimsel bir tutarlılık olmadığını, programların genel
vizyonundaki

yaklaşımın

kazanımlara

yansımadığını

gözlemlemiştir.

Programlarda en çok gelişme haklarına yer verildiği; bunu katılma haklarının
izlediği; yaşama ve korunma haklarına yeterince yer verilmediği bulgular
arasındadır.
Çakır Tunç (2008), Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin eğitim politikalarına
yansımaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Uzmanlarının görüşlerini aldığı
yüksek lisans tezinin sonuçları şöyledir: Katılımcıların tamamı daha
demokratik toplum olmak, baskıcı eğitimden kurtulmak, kendine güvenen,
haklarının bilincinde olan bir nesil yetiştirmek için çocuk haklarının eğitim
politikalarına yansıtılması gerektiğini belirtmişlerdir. Sözleşme’deki yaşama
haklarının (sağlıklı okul ortamı, okullarda tıbbi yardım, koruyucu hekimlik,
hijyenin ve öğrenci güvenliğinin sağlanması gibi) eğitim politikalarına
yansıtılma düzeyini büyük çoğunluğu yeterli bulmamaktadır. Gelişim ve
korunma haklarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını çocuklar
arasında ayrım yapmadan yürüttüğünü, yapılan projelerin etkisinin orta
vadede

görüleceğini

belirtmişlerdir.

Çocukların

kendilerini

ilgilendiren

kararlara katılmaları ve görüşlerini ifade etmeleri hakkına ilişkin olarak ise
Milli Eğitimin politikalarını yeterli gördüklerini belirtmişlerdir.
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Ay Zöğ (2008) yüksek lisans tezinde, genel lise ve meslek lisesi
öğrencilerinin çocuk haklarını algılama düzeyleri ile akademik başarıları
arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Araştırma sonucunda
öğrencilerin en çok kişilik haklarına sahip olduklarını düşündükleri,

bunu

sırayla sosyal, korunma, eğitim ve sağlık haklarının izlediği ortaya çıkmıştır.
Genel lise öğrencilerinin çocuk haklarını algılama düzeylerinin meslek lisesi
öğrencilerinden daha yüksek olduğu, hakları algılama düzeylerinin cinsiyete
göre de değiştiği bulgular arasındadır. Ayrıca araştırmada anne ve babası
okula gitmemiş öğrencilerin, haklarının daha az olduğuna dair bir algılaya
sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Kişilik hakları ve korunma hakları ile not
ortalamaları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.
Neslitürk ve Ersoy’un (2007), okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk
haklarının öğretimine ilişkin görüşlerini aldıkları araştırmaları 13 gönüllü
dördüncü sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlik uygulaması dersi
kapsamında bir dönem boyunca çocuk haklarının öğretimine ilişkin etkinlikler
hazırlayan ve sınıfta uygulayan öğretmen adaylarına, çocuk haklarının
öğretimine

ilişkin

bilgi

verilmemiştir.

Etkinliklerin

sınıfta

uygulanması

sonrasında adaylarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen
verilerin içerik analizi sonuçları, öğretmen adaylarının çocuk haklarını
öğretmede çoğunlukla drama, Türkçe ve oyun etkinliklerinden yararlandığını;
başlangıçta

zor

görünmesine

rağmen

hazırladıkları

etkinlikleri

uygulayabildiklerini; çocukların etkinliklerden zevk aldığını; okul öncesi
dönemde çocuk hakları öğretiminin çocukların düzeyine uygun etkinliklerle
yapılabileceğini göstermiştir.
Gündoğdu (2004), ilköğretimde demokrasi ve insan hakları eğitiminin
durumunu araştırdığı doktora tezinde, bir ilköğretim okulundaki gönüllü
öğretmen, öğrenci ve velilerle görüşme ve gözlemler yapmıştır. Araştırma
sonuçları demokrasinin okul toplumunca temel stratejiler çerçevesinde
yaşatılması gereken bir gerçeklik olduğunu; okulda ve evde öğrenilenler
arasında temel farklılıklar bulunduğunu; demokrasi ve insan haklarına ilişkin
duyuşsal alan öğretimine erken yaşta başlanması gerektiğini; demokrasi ve
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insan hakları eğitiminin karakter eğitimi programları ile desteklenmesi
gerektiğini göstermektedir.

Yurtdışında Yapılan Araştırmalar
Murray, tarafından geliştirilen ve metodolojik olarak test edilen
“Çevremizdeki Dünya - The World Around Us” programı, çocuk hakları
eğitimi yoluyla çocukların var olan potansiyellerinin tümünü geliştirmeyi ve
onları sorumlu yurttaşlığa hazırlamayı hedeflemektedir. Program okul öncesi
de dâhil olmak üzere çeşitli yaşlara kolaylıkla uyarlanabilecek biçimde
hazırlanmıştır. Çocukların katılım haklarını ve sorumluluklarını anlamaları ve
deneyimlemeleri için programda 4 strateji yer almaktadır; kavram haritası
oluşturma, karar verme, rol oynama, etkileşime dayalı yazma (responsive
writting) (Kanada Çocuk Bakım Federasyonu, 2006).
Trägårdh (2009), yüksek lisans tezinde Güney Afrika’daki birkaç
okulda okul öncesi öğretmenlerinin çocuk hakları konusundaki görüşlerini
almış ve onlara bu konuda neler yaptıklarını sormuştur. Görüşme ve gözlem
yoluyla toplanan veriler, öğretmenlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne yabancı
olduklarını ve bu konuda herhangi bir eğitim ya da hükümetten destek
almadıklarını ortaya koymuştur. Çocuğun katılımı düşüncesi onlara tuhaf
gelmektedir. Pek çok öğretmen bedensel cezanın yararına inanmaktadır.
Mulheron Te One, S. J. (2008), doktora tezinde Yeni Zelanda’da erken
çocukluk dönemindeki haklara ilişkin olarak öğretmenlerin, anne babaların ve
çocukların algısını araştırmıştır. Araştırmada, erken çocukluk döneminde
çocuk haklarına ilişkin farkındalığın artmasının, çocuk hakları temelli bir
eğitimin gelişmesini desteklediği görülmüştür.
Browning’in (2004) içlerinde Türkiye’nin de yer aldığı 15 ülkeyi
kapsayan erken çocukluk bakım ve gelişim programlarının sonuçlarını
incelediği uzunlamasına çalışmasının bulguları şunlardır:
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-

Erken çocukluk bakım ve gelişim programları daha çok beslenme
yetersizliğini önlemekte ve çocukların yaşam şansını artırabilmektedir.

-

Erken çocuklukta yapılan müdahaleler çocukların bilişsel, sosyal,
duygusal ve fiziksel olarak sağlıklı gelişmesine yardımcı olabilmektedir.

-

Okul öncesi programlara katılım, kısa dönemde çocuğun bilişsel
gelişimine katkıda bulunmakta, çocuğu okula hazırlamaktadır.

-

Erken çocukluk programları eğitimsel eşitsizlikleri azaltabilmektedir.

-

Müdahaleler,

annenin

evdeki

ve

toplumdaki

konumunu

yükseltebilmektedir.
-

Müdahaleler, cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaktadır.

-

Erken müdahaleler, ekonomik geri dönüşüm yaratmakta ve sosyal
harcamaları azaltmaktadır.

65

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma doküman analizine dayanan nitel bir çalışmadır.
Araştırmada MEB tarafından 2006 yılında hazırlanan 36-72 Aylık Çocuklar
İçin Okul Öncesi Eğitim Programı çocuk hakları kategorilerine göre
incelenerek içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler yorumlanarak
Program’da çocuk haklarına yer verilme durumu belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırmanın Veri Kaynakları
Araştırmanın problemi kapsamında okul öncesi eğitim programında
çocuk haklarına nasıl yer verildiğini belirlemek için veri kaynağı olarak MEB
(2006) Okul Öncesi Eğitim Program Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı
kullanılmıştır.

Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmanın başlangıcında, konuyla ilgili alan yazın taraması
yapılarak mevcut çalışmalar incelenmiştir. Okul Öncesi Eğitim Programı’nın
çocuk hakları kategorileri doğrultusunda içerik analizinin yapılabilmesi için
Program Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Program’ı değerlendirmeye
yarayacak olan “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”,
“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin Genel Yorumları”, “Periyodik
Raporlar İçin Kılavuz”u, “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El
Kitabı”, “Türkiye Çocuk Hakları Ulusal İlerleme Raporları” ve Çocuk Hakları
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Sözleşmesi’nin küçük yaştaki çocuklar için basitleştirilerek anlatıldığı metinler
ayrıntılı olarak incelenmiştir.
BM Çocuk Hakları Komitesi’nin Genel Yorumlar’ı çocuk haklarının
yorumlanması, uygulanması ve çocukların korunması ile ilgili standart
çerçeve oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu “yorumlar”,
ülkelerdeki kanun yapıcılar ve tüm uygulayıcılar için bir kılavuz niteliğindedir.
Periyodik Raporlar İçin Kılavuz ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama
El Kitabı çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunmasına yönelik yasaların,
politikaların ve uygulamaların yaşama geçirilmesi için ayrıntılı bir başvuru
kaynağı oluşturmaktadır.
36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Program Kitabı ve
Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan bölümler içerik analizi yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2006), herhangi bir alanda
yazılmış ders kitaplarının bu çalışmada olduğu gibi değerlendirileceği
durumlarda; kitaplar tek başına veri kaynağı olarak kullanılacağı için
dokümanın, araştırmanın amacına göre kapsamlı bir içerik analizine tabi
tutulması gerektiğini belirtmişler ve bu analiz için Bailey’in (1982) 4 aşamalı
çalışmasını önermişlerdir.

1. Analize konu olan veriden örneklem seçme. MEB 36-72 Aylık
Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı (2006), Program Kitabı ve
Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndan oluşmaktadır. Araştırmada her iki kitabın, yani
Program’ın tamamı incelendiği için örneklem alınmamış, hedef evren
üzerinde çalışılmıştır.
Araştırma kapsamında incelenen kitapların “içindekiler”, “sunuş”,
“ekler” ve mesleki bilgilerin yer aldığı II, IV ve VI. bölümleri inceleme dışında
tutulmuştur.
36-72 Aylık Çocukların Gelişim Özellikleri bölümü ve Kazanım
Değerlendirme

Tablosu,

Amaç

ve

Kazanımlar

Listesi

ile

paralellik

gösterdiğinden kodlama dışında bırakılmıştır. Yıllık plan örneklerinde yine
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aynı amaç ve kazanımlar aylara göre dağıtıldığından tekrar olmaması için bu
örnekler de değerlendirme dışında bırakılmıştır.
Program Kitabı’nın I. Bölümünde yer alan Program’ın Tanıtımı, Amaç
ve Kazanımlar Listesi, Amaç ve Kazanımlara Yönelik Açıklamalar ve Eğitim
Etkinlikleri ile İlgili açıklamalar, III. Bölümünde yer alan Eğitim Ortamlarının
Düzenlenmesi, V. Bölümünde yer alan Okul Öncesi Eğitimde Değerlendirme
ile Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan 7 günlük plan ve 53 etkinlik
örneğinin tamamı incelenmiş ve kodlanmıştır.

2. Kategorileri Geliştirme. Kodlamada, Özdemir Uluç’un (2008)
İlköğretim Programlarında Çocuk Hakları başlıklı doktora tezinde oluşturduğu
çocuk hakları kategorileri (Tablo 1) izin alınarak kullanılmıştır. İzin belgesi
(Ek-1)’de

sunulmuştur.

Bunda

amaç,

okul

öncesi

ve

ilköğretim

programlarında çocuk haklarının nasıl ele alındığını görmek isteyen kişilerin,
benzer tarzda hazırlanmış raporlara ulaşarak bütüncül bir değerlendirme
yapabilmelerine olanak sağlamaktır. Tablo 1’de yer alan kategori ve alt
kategorilerin açıklamaları (Ek-2)’de yer almaktadır.

68
Tablo 1: Kodlamada kullanılan Çocuk Hakları Kategorileri ve Alt Kategorileri
(Özdemir Uluç, 2008)

Kategoriler
Kategori 1:
Yaşama
Hakları

Kategori 2:
Gelişme
Hakkı

Kategori 3:
Korunma
Hakları

Kategori 4:
Katılım
Hakları

Alt Kategoriler
1a. Madde 4/6: Taraf Devletlerin hakların uygulanması için tedbir
alma yükümlülüğü ve yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkının
korunması
1b. Madde 9: Kendi yararı açısından gerekli görüldüğü durumlar
dışında ana babasından ayrılmama hakkı
1c. Madde 18/27: Aile ve çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin
sorumlulukları ve uygun yaşam standartlarına sahip olma hakkı
1d. Madde 24: Sağlık hizmetlerine erişim ve sağlığın korunması
hakkı
1e. Madde 26: Sosyal güvenlikten yararlanma hakkı
1f Madde 31: Dinlenme, eğlence, sanatsal ve kültürel etkinliklere
katılma ve boş zamanlarını değerlendirme hakkı
2a. Madde 5: Ailenin/Çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin
sorumluluk, hak ve ödevlerine saygı gösterilmesi (Ana babanın
yönlendiriciliği ve çocuğun yeteneklerinin gelişimi)
2b Madde 7: Nüfusa kayıt, isim ve vatandaşlık, ana babasını bilme
ve onlar tarafından bakılma hakkının korunması
2c Madde 8: Kimliğinin korunması
2d. Madde 10: Ailelerin yeniden bir araya gelmesinin
kolaylaştırılması
2e Madde 23: Engelliler için özel bakım hakkı
2f. Madde 28-29: Nitelikli eğitim hakkı
3a. Madde 2: Ayrımcılık yasağı
3b. Madde 11: Yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılma ve geri
döndürülmemesine karşı korunma
3c. Madde 19: Her tür şiddete karşı korunma hakkı
3d. Madde 20/21: Aile bakımından yoksun çocukların korunması ve
evlat edinmenin izlenmesi
3e. Madde 22: Mülteci çocukların korunması
3f. Madde 32: Ekonomik sömürüden korunma
3g. Madde 33: Madde bağımlılığından korunma
3h. Madde 34: Cinsel sömürüden korunma
3ı. Madde 35: Çocuk satışı ve kaçakçılığından korunma
3j. Madde 36: Diğer tüm sömürü biçimlerinden korunma
3k. Madde 37: İşkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya
aşağılayıcı muamele ve cezadan korunma
3l. Madde 38: Savaş ve silahlı çatışmadan korunma
3m. Madde 39: Çocuk mağdurların yeniden topluma kazandırılması
3n. Madde 40: Ceza hukukunda çocuklara yaklaşım
4a. Madde 3: Çocuğun yüksek yararı (çocuğun gereksinimlerinin
göz önünde bulundurulması)
4b. Madde 12: Kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe
ifade etme ve dinlenilme hakkı
4c. Madde 13: Düşüncesini özgürce açıklama hakkı
4d. Madde 14: Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü
4e. Madde 15: Dernek kurma ve barış içinde toplanma hakkı
4f. Madde 16: Özel yaşamına saygı hakkı
4g. Madde 17: Kitle iletişim araçlarına ve diğer bilgi kaynaklarına
erişim
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3. Analiz birimini saptama. Analiz birimi olarak cümle seçilmiş ve
kategoriler ile alt kategorilerin her bir cümlede ne sıklıkta yer aldığı açık ve
gizli anlatımların tümü göz önüne alınarak kodlanmıştır. Kodlama alan
yazından elde edilen bilgiler doğrultusunda, alt kategorilerin erken çocukluk
dönemi ile ilişkisi kurularak yapılmıştır. Kodlama yapılırken farklı bölümlerde,
benzer başlık altında geçen benzer ifadelerden yalnızca bir tanesi kodlamaya
dâhil

edilmiştir.

Böylelikle

yanıltıcı

bir

sıklık

oluşması

önlenmiştir.

Araştırmacının bakış açısını yansıtması amacıyla şu örneklere yer verilmiştir:
Çocukların belli bir konuda düşüncelerini özgürce açıklayabilmeleri için
bilgi sahibi olmaları, bilgi sahibi olmak için bilgiye erişmeleri, bilgiye erişmek
için de bol miktarda gözlem, deneme, keşif ve çıkarım yapmaları
gerekmektedir. Bu nedenle Program’da sadece çocukların düşüncelerini
açıklamalarını teşvik eden değil aynı zamanda onları keşfetmeye yönlendiren
ifadeler de 4c. Madde 13: Düşüncesini özgürce açıklama hakkı
kapsamında kodlanmıştır. Okul öncesi dönemdeki çocukların dernek
kurmalarını beklemek mümkün değildir. Ancak 4e. Madde 15: Dernek
kurma ve barış içinde toplanma hakkı kapsamında Program’da çocukların
arkadaşlarıyla bir araya gelip, özgürce bir girişimde bulunmalarını teşvik
edecek bir ifade olup olmadığı araştırılmıştır.
Amaç ve Kazanımlar listesi analiz edilirken Sosyal-Duygusal alanın
“Kendini tanıyabilme” amacının (Amaç:1) 2. kazanımı “Belli başlı duyuşsal
özelliklerini söyler.”, 4c.Düşüncesini özgürce açıklama hakkı kapsamında
kodlanmıştır. Amaç ve Kazanımlarla İlgili Açıklamalar bölümünde bu kazanım
için yapılan açıklama şu şekildedir: “Bu kazanımda ele alınacak olan
duyuşsal özellikler; çocukların çeşitli becerileri, hoşlandıkları şeyler, duygusal
yapıları ile ilgili tanımlamalar (üzgün, neşeli, heyecanlı vb.) gibi özellikler
olmalıdır (MEB, 2006a, 36).” Açıklama cümlesi, kazanım ifadesinin içeriğiyle
örtüştüğü için ayrıca kodlanmamıştır.
Amaç ve Kazanımlar listesi analiz edilirken Sosyal-Duygusal alanın
“Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme” amacının (Amaç 11) 1.
kazanımı “Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.”, 1f. Dinlenme,
eğlence, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma ve boş zamanını
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değerlendirme hakkı kapsamında kodlanmıştır. Amaç ve Kazanımlarla İlgili
Açıklamalar bölümünde kazanım ifadesi yinelendiği için kodlanmamış ancak
kazanımı açıklayan “Bu kazanıma yönelik etkinliklerde dans olarak halk
danslarımızdan da yararlanılması beklenmektedir.” (MEB, 2006a, 37)
cümlesi 2f. Nitelikli eğitim hakkı kapsamında kodlanmıştır.
Amaç ve Kazanımlar listesi analiz edilirken Sosyal-Duygusal alanın
“Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme” amacının (Amaç 14) her
iki kazanımı da 1f. Dinlenme, eğlence, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma
ve boş zamanını değerlendirme hakkı kapsamında kodlanmıştır. Amaç ve
Kazanımlarla İlgili Açıklamalar bölümünde “… Bu amaç kazandırılırken
öğretmenlerin sanat eserlerini resimle sınırlandırmaması, heykel, grafik,
fotoğraf gibi diğer sanat eserlerini de kullanması önerilmektedir.” (MEB,
2006a, 37) cümlesi sanatın farklı alanlarına vurgu yapıyor olması nedeniyle
1f. kapsamında ayrıca kodlanmıştır.
Amaç ve Kazanımlar listesi analiz edilirken Psikomotor alanın 1.
amacının (Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme) 10.
kazanımı “Belli bir yükseklikten atlar.” herhangi bir çocuk hakları kategorisiyle
doğrudan ilişkili olmadığı için kodlanmamıştır. Ancak Amaç ve Kazanımlarla
İlgili Açıklamalar bölümünde bu kazanımla ilgili yer alan “… Ayrıca yaş grubu
ne olursa olsun öğretmenler belirlenen bu yüksekliğin güvenli bir yükseklik
olmasına, çocukta korku ya da başaramama kaygısı uyandırmamasına da
özen göstermelidirler (MEB, 2006a, 35).” cümlesi 3c. Her türlü şiddete karşı
korunma hakkı kapsamında kodlanmıştır.
Eğitim Etkinlikleri ile İlgili Açıklamalar bölümü analiz edilirken “Okul
öncesi eğitim kurumlarında ilgi köşeleri evcilik, fen ve matematik, sanat,
resimli kitap, blok, müzik, kukla, eğitici oyuncak köşeleri ile amaçlar ve
kazanımlar doğrultusunda düzenlenen geçici ilgi köşelerini içermektedir
(MEB, 2006a, 42).” cümlesinde geçen ilgi köşeleri, işlevleri göz önüne
alınarak şu şekilde kodlanmıştır: Evcilik 1f, fen ve matematik 4c, sanat 1f,
resimli kitap 4g, blok 2f, müzik 1f, kukla 4c ve eğitici oyuncak 2f. Eğitim
Ortamlarının Düzenlenmesi bölümünde aynı köşelerin açıklamalarına yer
verildiği için ayrıca kodlama yapılmamıştır. Ancak açıklamaların arasında yer
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alan

“Tüm

çocuklar,

anaokulu

ortamının

güvenliği

içinde

kendi

bağımsızlıklarını gerçekleştirmek için uygun alanı araştırırlar.”, “Çocuk, kitap
raflarına kolayca erişebilmelidir.” gibi ifadeler ilgili kategoriler (3c ; 4b )
kapsamında kodlanmıştır.

4. Sayısallaştırma. Kodlamanın ardından çocuk haklarına uygun olan
ifadelere “1”, uygun olmayan, hakkın olumsuz kullanımının görüldüğü
ifadelere “-1” değeri verilmiştir. Hakkın olumsuz kullanımlarının yalnızca
Öğretmen Kılavuz kitabındaki günlük plan ve etkinlik örneklerinde yer
aldığının görülmesi nedeniyle olumlu kullanımlar sayılarak çocuk hakları
kategorilerine ne sıklıkta yer verildiği belirlenmiş ve sonuçlar her bir kategori
için Tablo 2’ye yerleştirilerek gösterilmiştir. Tablolarda her bir kategori ve alt
kategorinin sıklık ve yüzde olarak değerleri bulunmuştur. Bu işlemlerde
aşağıdaki formüller kullanılmıştır:
Kategori % = (Alt kategorilerin frekanslarının toplamı / tüm
kategorilerin frekanslarının toplamı) x 100
Alt Kategori % = (Alt kategorinin frekansı / o kategorideki alt
kategorilerin frekanslarının toplamı) x 100
Çocuk haklarına uygun olmayan ifadeler için ise sıklık tespiti
yapılmamış ancak bu ifadelerin tamamı ilgili kategorilerin altında ayrıntılı
olarak betimlenmiştir.
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Tablo 2: Örnek Kodlama Tablosu
Programın Bölümleri

Toplam

a1+
b1+
c1+

a1+/x1+
b1+/x1+
c1+/x1+

y1=d1+e1
d1
e1

y1+
d1+
e1+

y1+/A1+
d1+/y1+
e1+/y1+

z1=f1+g1

z1+

z1+/A1+

3a.
3b.
…
Kategori 4
4a.
4b.
…
TOPLAM

f1
g1

f1+
g1+

f1+/z1+
g1+/z1+

t1=h1+ı1
h1
ı1

t1+
h1+
ı1+

t1+/A1+
h1+/t1+
ı1+/t1+

A1=x1+y1+z1+t1

A1+

100

Bölüm 7

a1
b1
c1

Bölüm 6

1a.
1b.
1c.
…
Kategori 2
2a.
2b
…
Kategori 3

Bölüm 5

x1+/A1+

Bölüm 4

x1+

Bölüm 3

x1=a1+b1+c1

Kategoriler
Kategori 1

Bölüm 2

%

Bölüm 1

f

Güvenirlik
Analiz araştırmacı tarafından yapılmış ancak güvenirliği sağlamak için
programın amaç ve kazanımlar bölümü çocuk hakları üzerine çalışan bir sivil
toplum örgütü üyesi olan bir çocuk gelişim uzmanı tarafından da
kodlanmıştır. Her iki kodlamada da psikomotor, bilişsel ve dil alanına ait bazı
kazanımlar haricindeki (Bu kazanımların kodlanmama nedeni aşağıda
anlatılmıştır.) 120 kazanımın 98’inin benzer biçimde kodlandığı ve uzman ile
araştırmacı arasında %81,67 oranında tutarlılık olduğu görülmüştür. Yüz
yüze yapılan görüşmede farklı alt kategorilerde kodlanan 22 kazanımın
16’sında görüş birliği sağlanmış ve tutarlılık oranı %95’e çıkmıştır.
Araştırmanın güvenirliği için kodlama yapan kişiler arasında en az %70
oranında görüş birliğine varılması gerekmektedir (Hall, Houten, 1983; akt:
Karaman Kepenekçi, 1999). Bu nedenle Program’ın içerdiği çocuk hakları
kategorilerinin güvenilir bir biçimde değerlendirildiği sonucuna varılmıştır.
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Çocuğun bedensel koordinasyonunu, kas gelişimini, dengesini ve
benzeri alanları desteklemeye yönelik olan psikomotor kazanımları; dikkatini
toplaması, eşleştirmesi, gruplaması, sayması gibi bilişsel alan kazanımları ve
sesleri ayırt edip sesini doğru kullanabilmesi gibi dil alanı kazanımları
Sözleşme’nin 29 (1). maddesinin a bendinde sözü edilen eğitimin
amaçlarının “Çocuğun kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün
olduğunca geliştirilmesi”ne yönelik olması gerektiği ilkesi ile uyumu nedeniyle
kodlandığında 2f: Madde 28-29. Nitelikli eğitim hakkı”nın sıklığı artmaktadır.
Bu da Program’da yer verilen diğer hak kategorilerinin yüzdesel olarak daha
az görünmesine neden olmaktadır. Bu durum Özdemir Uluç (2008)
tarafından da yukarıda adı geçen tezin ekler bölümündeki “Güvenirlik
Çalışmasında Kullanılan Kodlama Yönergesi”nde belirtilmiş, 2f kodlanırken
29. maddenin a bendinden çok diğer bentlerine odaklanılması gerektiği
uyarısı yapılmıştır. Her iki araştırma arasında bütünlük sağlanması nedeniyle
29 (1)(a) kapsamındaki kazanımlar kodlamaya dâhil edilmemiştir. Ancak bu
gerekçeyle psikomotor ve bilişsel alanlara ait kazanımların büyük bölümü
kodlanmadığında güvenirlik çalışmasına katılan uzmanın dikkat çektiği şu
durum ortaya çıkmaktadır: “Program, bu kazanımlara yer vermemiş olsaydı
çocukların bedensel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmeye dönük bir içeriğe
sahip olmayacaktı. Bu da çocukların nitelikli eğitim almalarını engelleyici bir
unsur olarak değerlendirilip betimlenecekti.”
Araştırmacı bu uyarıyı dikkate almış ancak 29 (1)(a) kapsamındaki
kazanım ifadelerini kodlamaya katmak yerine, 29 (1). maddesinin bentlerini
oluşturan ögeleri tablo haline getirip (Tablo 3) amaç ve kazanımlar bölümünü
ayrıca ve öncelikle analiz etmeyi uygun bulmuştur. Amaç ve kazanımlar
bölümü, Program’ın bölümlerinden birisidir ancak bu program kapsamında
eğitim alan çocukların neyi kazanmalarının hedeflendiğini göstermesi
açısından önemli bir bölümdür. Bu nedenle ayrıca analiz edilmesinin uygun
olacağı düşünülmüştür.
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Tablo 3: 29 (1). Maddesinin bentlerini oluşturan ögeler

a bendi: Gelişim
a1. Kişiliğinin geliştirilmesi
a2. Yeteneklerinin (talents) geliştirilmesi
Ögeler
a3. Zihinsel yeteneklerinin (abilities) geliştirilmesi
a4. Bedensel yeteneklerinin (abilities) geliştirilmesi
b bendi: İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı
b1. İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi
Öge
c bendi: Ulusal değerlere ve farklı uygarlıklara saygı
c1. Ana babasına saygısının geliştirilmesi
c2. Kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, yaşadığı veya geldiği
Ögeler
ülkesinin ulusal değerlerine saygısının geliştirilmesi
c3. Kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi
d bendi: Toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlenebilme
d1. Barış ruhu
d2. Cinsiyetler arası eşitlik
Ögeler d3. Hoşgörü ve tüm insanlar arasında (hangi etnik, dini, ulusal,
yerli halktan olursa olsun) dostluk ruhu
d4. Özgür bir toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlenecek biçimde
hazırlanması
e bendi: Çevreye saygı
e1. Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi
Öge

Bu analiz Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Uygulama El Kitabı’nda yer alan aşağıdaki bilgiler ışığında yapılmıştır:
29 (1)(a). “Çocuğun kişiliğinin,

yeteneklerinin, zihinsel ve

bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi”. Madde
geleneksel olarak okulların görevi sayılan çocuğun zihinsel becerilerinin
geliştirilmesinin ötesinde onların “yeteneklerinin” de gözetilmesi gerektiğini
vurgulamaktadır.
•

Bu kapsama yaratıcılık, sanat, zanaat, spor ve mesleki alanlardaki
beceriler de girmektedir.

•

“Bedensel yetenekler” ise temel motor eşgüdüm becerilerinden
yüzme, jimnastik, bisiklete binme ve top kontrolü gibi becerilere
uzanmaktadır.

•

“Kişiliğin gelişmesi”nden ise çocuğun nazik ve müşfik olması ve
benzeri değerleri kazanması kastedilmektedir.
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29 (1)(b). “insan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş
Milletlerce

benimsenen

ilkelere

saygısının

geliştirilmesi”.

Çocuk

haklarını da kapsayacak biçimde insan hakları konusunda sürekli eğitime tabi
tutacak programlar geliştirilmelidir. Amaç, çocuklara sadece insan hakları
metinlerinin içeriğinden hareketle “insan haklarını” öğretmek değil, “insan
haklarına yönelik saygının geliştirilmesidir”.
29 (1)(c).
•

“Çocuğun ana-babasına ... saygısının geliştirilmesi…”. Çocukların
kimliği

ana-babalarının

kimliğiyle

kaçınılmaz

biçimde

ilişkilidir.

Dolayısıyla, çocukların ana-babalarına saygı göstermeyen bir eğitim,
muhtemelen çocuğun kendi saygınlığına da zarar verecektir.
•

“Çocuğun ... kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğun
yaşadığı veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve
kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi”.
Hem taraf Devletin hem de diğer Devletlerin ve kültürlerin değer
sistemlerine eşit ağırlık verilmesi. “Saygı” herhangi bir sıralama
yapmaksızın, bütün kültürlerden halkların aynı değerde olduğunun
kabul edilmesi anlamında kullanılmıştır.
29 (1)(d).

•

“barış ruhuyla”. Çocukların şiddete karşı eğitimi, uyuşmazlıkların
çözümlenmesini sağlayacak becerilerin çocuklara kazandırılmasını
gerektirir. Öğretmenler, uyuşmazlıkları yardımlaşma yoluyla ve şiddete
başvurmadan çözme yollarını öğrencilerine öğretmelidir.

•

“... cinsiyetler arası eşitlik … ruhuyla...”. Kız çocukların kendilerine
ilişkin imgelerini kadınların daha az temsil edildikleri alanlarda
geliştirecek müfredatın, öğretim materyallerinin ve ders kitaplarının
hazırlanması ve benimsenmesi; eğitim kurumlarının kız ve erkek
çocuklara ilişkin kalıpçı olmayan ve dengeli imgeler yansıtması; insan
hakları eğitiminde kadınların ve kızların insan haklarının, evrensel
insan haklarının tartışılmaz ve ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu
gerçeğine yer verilmesi

•

“…hoşgörü … ister ulusal, ister dinî gruplardan, isterse yerli
halktan

olsun,

tüm

insanlar

arasında

dostluk

ruhuyla...”.
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Programlarda ayrımcılık ve ırkçılık karşıtı ögelere yer vermek,
öğretmenlerin,

öğrencilerinin

tutum

ve

davranışlarını

ayrım

gözetmeden, karşılıklı saygı ve hoşgörü ilkeleri doğrultusunda
biçimlendirecek donanımda olmaları.
•

“Çocuğun … özgür bir toplumda, yaşantıyı, sorumlulukla
üstlenecek şekilde hazırlanması”. Programların gerçek yaşama
uygunluğu, öğrencilerin akademik konularda yaşam becerilerinin
uygun bir bileşiminden oluşacak bir eğitim alması, bu çerçevede
iletişim, karar verme ve uyuşmazlık çözümü gibi başlıklara da yer
verilmesi, sosyal sorumlulukların öğretilmesi ve çocukların demokratik
süreçlere aktif katılımı.
29 (1)(e). “doğal çevreye saygısının geliştirilmesi”. Çevresel

konuları ele almanın en iyi yolu, ilgili bütün yurttaşların bu konuya gerekli
düzeylerde katılmalarıdır. Okullar, temiz içme suyu, sıhhi koşul, gıda, ekosistemler ve benzeri konular dâhil olmak üzere çevre sağlığı ile ilgili yerel ve
bölgesel araştırmalara öğrencileri de katmalıdır.

Dış Geçerlik- İç Geçerlik
“Nitel araştırmalarda dış geçerlik, elde edilen sonuçların benzer
gruplara ya da ortamlara aktarılabilirliğine, iç geçerlik ise araştırma
sonuçlarına ulaşırken izlenen sürecin çalışılan gerçekliği ortaya çıkarmadaki
yeterliğine ilişkindir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).”
Araştırmada, Özdemir Uluç’un (2008) izlediği ve ulaşılmak istenen
sonucu ortaya çıkarmadaki yeterliliği onaylanmış süreç titizlikle takip edilerek
araştırmanın iç geçerliği sağlanmıştır.
Araştırmada örneklem alınmadan Program’ın tamamı incelenmiştir.
İzlenen yöntem, başka araştırmalarla karşılaştırma yapılabilecek biçimde
ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Araştırmanın tüm aşamaları hakkında, bulguları
kolaylıkla test edebilecek biçimde ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir. Böylece
araştırmanın dış geçerliği sağlanmıştır.

77

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BULGULAR VE YORUMLAR

MEB (2006) 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı,
Milli Eğitim

Bakanlığı tarafından Temel Eğitimi Destekleme

Projesi

Çerçevesinde, ilköğretim programında yapılan değişiklikleri, okul öncesi
eğitim alanında yapılan araştırmalar ve uygulamalardan alınan geri
bildirimleri, AB ve uluslararası normlara uyum sağlama çalışmalarını dikkate
alarak ve çocukların insan haklarına, demokrasiye ve farklı kültürlere duyarlık
kazanmaları amacını benimseyerek 2006 yılında yeniden düzenlenip
yürürlüğe konmuştur. Program 8 ulusal uzman, 1 uluslararası uzman, 3
öğretmen ve Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir
komisyon tarafından hazırlanmıştır.
Program’ın amacı çocukların psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve
bilişsel gelişimlerini desteklemek, özbakım becerileri kazanmalarını ve
ilköğretime hazır bulunuşluklarını sağlamaktır.
Çocuğun tüm gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan bu program
“Çoklu Zeka Kuramı” ile uyumlu, program anlayışı olarak bütüncül,
programlama yaklaşımı olarak sarmaldır.
Programda çocuk hakları ile ilgili problem çözme, iletişim, akıl
yürütme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, çevre
bilinci,

yaratıcılık

gibi

becerilerin

çocuklar

tarafından

kazanılması

hedeflenmektedir.
Çocukların bu becerilere oyun merkezli etkinliklerle, aktif katılımla,
bilgiyi kendilerinin yapılandırmasıyla ulaşabileceklerinin belirtilmiş olması da
çocuk hakları açısından önemlidir.
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Program, aynı zamanda esnek olup öğretmene özgürlük tanımakta,
çocukların durumuna göre bireyselleştirilebilmektedir. Öğretmene, yeni amaç
ve kazanım ekleme inisiyatifi vermektedir.
Program’ın temel özellikleri açıklanırken;
•

Öğretmenin kendi grubundaki çocuklara uygun amaç ve kazanım
seçmesinin önemi,

•

Etkinliklerin düzenlenmesinde çocuğun gelişim özelliklerinin, ilgi ve
gereksinimlerinin, bireysel özelliklerinin, farklılıklarının dikkate alınması
gerektiği,

•

Çocuğun takvim yaşından çok gelişimsel yaşının önemli olduğu,

•

Program çocuk merkezli olduğu için öğrenme sürecinde çocukların bir
şeyleri

planlamalarına,

sorgulamalarına,

yapmalarına,

araştırmalarına,

tartışmalarına

düzenlemelerine,
ve

üretmelerine

mümkün olduğunca çok olanak tanınması gerektiği,
•

Çocuklara hazır ortamlar sunmanın ve onları sürekli yönlendirmenin
programın anlayışı ile çelişeceği,

•

Öğretmenin planları hazırlarken kullanacağı ifade biçimi de dâhil
olmak üzere çocuk merkezli anlayışı benimsemesi gerektiği,

•

Programın çocuklar arasındaki farklılıkları avantaja dönüştürmeyi
amaçladığı,

•

Önemli olanın çocuklara temel davranış ve alışkanlıklar kazandırmak
olduğu, konu öğretmenin gerekmediği,

•

Program esnek olduğu için bazı düzenlemelerle, özel eğitime
gereksinim duyan gruplarda da uygulanabileceği,

•

Öğretmene, evrensel ilkeler doğrultusunda belirlenen amaç ve
kazanımlara ulaşmada özgürlük tanındığı,

•

Yaratıcılığın ön planda olduğu,

•

Etkinliklerin günlük yaşam deneyimlerinden seçilmesi gerektiği,

•

Aktif-pasif etkinlik dengesinin önemli olduğu,

•

Ortamın, çocuğun özgürce deneyimler kazanmasına, güven duyarak
rahat hareket etmesine olanak sağlayacak ve tehlikelerden uzak
biçimde düzenlenmesi gerektiği,
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•

Problem çözme ve oyunun temel etkinlikler olduğu, bu amaçla çocuğa
seçenekler sunulması ve etkinliklerin oyun temelli planlanması
gerektiği,

•

Aile katılımının önemli olduğu,

•

Değerlendirme sürecinde öğretmenin objektif

olması, çocukları

birbiriyle kıyaslamaması, her çocuğu gerçekçi beklentilerle kendi
içinde değerlendirmesi gerektiği,
•

Belirli gün ve haftaların kutlanmasının gösteriye dönüştürülmemesi
gerektiği önemle vurgulanmaktadır.
Bu

özelliklerin

tamamı

Sözleşme’nin

ilkeleriyle

uyumludur.

Sözleşme’nin 29. maddesi öğrenmenin araçlarını (okuma yazma, sayı
sayma, gerçekleri tanıma, sorun çözme vb.) ayrıntılı olarak ele almamakta,
ancak öğrenmenin temel amacını ortaya koymaktadır: Çocuğa yaşam
becerileri

kazandırılması,

insan

haklarının

tümünden

yararlanma

kapasitesinin artırılması ve insan hakları değerlerini barındıran bir kültürün
geliştirilmesi. Amaç, becerilerini, öğrenme kapasitesini ve diğer kapasitelerini,
kendine olan saygısını ve güvenini geliştirerek çocuğun güçlendirilmesidir.
Program’ın yukarıda sıralanan temel ilkeleri çoğunlukla çocuğu güçlendirme
ve yaşam becerileri kazandırma amacının gerçekleştirilmesini sağlayacak
niteliktedir.
Program’da Psikomotor (5), Sosyal-Duygusal (15), Dil (8), Bilişsel (21)
alanlara ve öz bakım becerilerine (5) ait toplam 54 amaç ve 264 kazanım
bulunmaktadır.
Araştırmada öncelikle söz konusu 264 kazanımın Sözleşme’nin,
eğitimin niteliğinin nasıl olması gerektiğini belirten 29 (1). maddesi ile uyumu
araştırılmıştır.
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Sözleşmenin 29 (1). Maddesinin Bentlerinin Kazanımlarda Yer
Alma Durumuna İlişkin Bulgular
Tablo 4’te görüldüğü gibi Program’da ele alınan 264 kazanımın 210
tanesi (%79,5) çocuğun kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin
geliştirilmesine yöneliktir. Bu da tanıtım bölümünde yer aldığı gibi Program’ın
gelişimsel bir program olduğunu doğrulamaktadır. Ancak Programın,
Sözleşme’nin 29 (1). maddesinin diğer bentlerinde belirtilen konulara
yeterince odaklanmadığı görülmektedir.
Tablo 4: 29 (1). Maddesinin bentlerini oluşturan ögelerin MEB 36-72 Aylık Çocuklar
İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’ndaki (2006) Kazanımlarda Yer Alma Durumu

a bendi: Gelişim
a1. Kişiliğinin geliştirilmesi
Ögeler

Öge

Ögeler

Ögeler

Öge

Toplam
f
%
210 79,5
37
17,6

a2. Yeteneklerinin (talents) geliştirilmesi

14

6,7

a3. Zihinsel yeteneklerinin (abilities) geliştirilmesi

113

53,8

a4. Bedensel yeteneklerinin (abilities) geliştirilmesi

46

21,9

b bendi: İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı

1

0,4

b1. İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının
geliştirilmesi
c bendi: Ulusal değerlere ve farklı uygarlıklara saygı
c1. Ana babasına saygısının geliştirilmesi

1

100,0

8
0

3,0
0,0

c2. Kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, yaşadığı veya geldiği
ülkesinin ulusal değerlerine saygısının geliştirilmesi
c3. Kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi

7

87,5

1

12,5

d bendi: Toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlenebilme

34

12,9

d1. Barış ruhu

13

38,2

d2. Cinsiyetler arası eşitlik

0

0,0

d3. Hoşgörü ve tüm insanlar arasında (hangi etnik, dini, ulusal,
yerli halktan olursa olsun) dostluk ruhu
d4. Özgür bir toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlenecek
biçimde hazırlanması
e bendi: Çevreye saygı
e1. Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi

2

5,9

19

55,9

11
11

4,2
100,0

Toplam

264

100,0

İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi yalnızca
bir kazanımda ele alınmış; ulusal değerlere ve farklı uygarlıklara saygı %3,0;
doğal çevreye saygı %4,2; toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlenebilme ise
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%12,9 oranında yer bulmuştur. Çocuğun toplumda yaşantısını sorumlulukla
üstlenebilmesine yönelik kazanımların %55,9’u ise toplumda sorumluluk
sahibi olmasını sağlamaya yönelik kazanımlardır. Cinsiyetler arası eşitlik,
kazanımların hiçbirinde vurgulanmamış, tüm insanlar arasındaki dostluk
ruhuna sadece iki kazanımda değinilmiştir. Ulusal değerlere ve farklı
uygarlıklara saygı kapsamında kodlanan kazanımların %87,5’i kendi
ülkesinin değerlerine saygısının geliştirilmesine yöneliktir.
Tablo 4’teki sonuç, Program kazanımlarının Genel Yorum 1’de sözü
edilen, çocukların insan haklarının hepsinden tam olarak yararlanma
kapasitesini güçlendirmek ve insan hakları kültürünü yaygınlaştırmak
konusunda yetersiz kaldığını göstermektedir.

Çocuk Hakları Kategorilerinin Program’ın Bölümlerinde Yer Alma
Durumuna İlişkin Bulgular
Programın genelinin içerik analizinde çocuk haklarına yer veriliş sıklığı
toplamda 611 olarak belirlenmiştir. Tablo 5 ve Grafik 1’de de görüldüğü gibi
Program’da en çok gelişme (239 ; %39,1) ve katılım hakları (235; %38,5) yer
almakta, bunu yaşama hakları (121 ; %19,8) izlemektedir. Korunma haklarına
ise yok denecek kadar az sayıda (16 ; %2,6) yer verilmiştir. Bu bulgular
Özdemir Uluç’un (2008) bulgularıyla paralellik göstermektedir. İlköğretim
programlarında olduğu gibi okul öncesi eğitim programında da en çok
gelişme

haklarına

yer verilmiş,

korunma

hakları ise

yeterince

yer

bulamamıştır.
Her bir hak kategorisinin alt kategorileri aşağıda tablolar ve grafikler
halinde

verilip

ayrıntılı

olarak

incelenmiştir.

Bulgular

yorumlanırken

Program’ın bölümleri ayrı ayrı ele alınmamış, toplam frekans ve % değerleri
değerlendirilmiştir. Verilerin analizi bölümünde de ifade edildiği gibi
kodlamaya Program’ın ilk bölümünden başlanmış ve sonraki bölümlerde
tekrar eden ifadeler sıklığı yanıltıcı biçimde artırmamak için değerlendirmeye
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alınmamıştır. Dolayısıyla her bir bölümün içerdiği hak kategorilerini
birbirinden bağımsız olarak incelemek doğru olmayacaktır.
Tablo 5: Çocuk Hakları Kategorilerinin MEB 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi
Eğitim Programı’nın (2006) Bölümlerinde Yer Alma Durumu
Amaç ve Kazanımlar ile
İlgili Açıklamalar

Eğitim Etkinlikleri ile İlgili
Açıklamalar

Eğitim Ortamlarının
Düzenlenmesi

Değerlendirme

Günlük plan ve etkinlik
örnekleri

6

34

8

14

8

1

50

121

19,8

Kategori 2: Gelişme Hakkı

45

31

21

15

8

21 98

239

39,1

Kategori 3: Korunma Hakları

5

5

3

0

1

1

1

16

2,6

Kategori 4: Katılım Hakları

19

48

7

14

5

7

135

235

38,5

TOPLAM

75

118

39

43

22

30 284

Programın
Bölümleri

Programın Tanıtımı

Kategoriler
Kategori 1: Yaşama Hakları

Amaç ve Kazanımlar
Listesi

Toplam
f

%

611 100,0

Grafik 1: Çocuk Hakları Kategorilerinin MEB 36-72 Aylık Çocuklar İçin
Okul Öncesi Eğitim Programı’nda (2006) Yer Alma Durumu

Katılım Hakları
38,5%

Yaşama Hakları
19,8%

Yaşama
Hakları
Gelişme
Hakkı
Korunma
Hakları

Korunma Hakları
2,6%

Gelişme Hakkı
39,1%

Katılım
Hakları

Yaşama Hakları Kategorisinin Alt Kategorilerinin Program’ın
Bölümlerinde Yer Alma Durumuna İlişkin Bulgular
Yaşama Hakları kategorisine giren hakların %48,8’inin “Dinlenme,
eğlence ve kültürel etkinliklere katılma ve boş zamanlarını değerlendirme”;
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%45,4’ünün “Sağlık hizmetlerine erişim ve sağlığın korunması”; %5,0’inin
“Taraf Devletlerin hakların uygulanması için tedbir alma yükümlülüğü ve
yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkının korunması”; %0,8’inin ise “Aile
ve çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin sorumlulukları ve uygun yaşam
standartlarına sahip olma” hakkından oluştuğu görülmektedir. “Kendi yararı
açısından gerekli görüldüğü durumlar dışında ana babasından ayrılmama” ve
“Sosyal

güvenlikten

yararlanma”

haklarına

ise

Program’da

hiç

değinilmemiştir. (Tablo 6 ve Grafik 2).

Eğitim Etkinlikleri ile
İlgili Açıklamalar

Eğitim Ortamlarının
Düzenlenmesi

Değerlendirme

Günlük plan ve etkinlik
örnekleri

1a. Madde 4/6: Taraf Devletlerin
hakların uygulanması için tedbir
alma yükümlülüğü ve yaşama,
hayatta kalma ve gelişme
hakkının korunması
1b. Madde 9: Kendi yararı
açısından gerekli görüldüğü
durumlar dışında ana babasından
ayrılmama hakkı
1c. Madde 18/27: Aile ve çocuğa
bakmakla yükümlü kişilerin
sorumlulukları ve uygun yaşam
standartlarına sahip olma hakkı
1d. Madde 24: Sağlık
hizmetlerine erişim ve sağlığın
korunması hakkı
1e. Madde 26: Sosyal güvenlikten
yararlanma hakkı
1f Madde 31: Dinlenme, eğlence
ve kültürel etkinliklere katılma ve
boş zamanlarını değerlendirme
hakkı

Amaç ve Kazanımlar
ile İlgili Açıklamalar

Kategoriler
Kategori 1: Yaşama Hakları

Amaç ve Kazanımlar
Listesi

Programın
Bölümleri

Programın Tanıtımı

Tablo 6: Yaşama Hakları Ana Kategorisi ile Alt Kategorilerinin MEB 36-72 Aylık
Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’nın (2006) Bölümlerinde Yer Alma Durumu

6

34

8

14

8

1

50

1

1

2

3

23

10

1

4

4

13

3

1

f

%

121 100,0

6

5,0

0

0

1

1

0,8

21

55

45,4

0

0

59

48,8

3

5

Toplam

25

84

Grafik 2: Yaşama Hakları Kategorisinin Alt Kategorilerinin MEB 36-72
Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’nda (2006) Yer Alma
Durumu

1a. Madde 4/6
5,0%

1f Madde 31
48,8%

1c. Madde 18/27
0,8%

1a. Madde
4/6

1c. Madde
18/27

1d. Madde 24

1d.
1d.Madde
Madde24
24
45,5%
45,4 %

1f Madde 31

Yaşama haklarının içerisinde en çok yer tutan “1f. Dinlenme, eğlence
ve kültürel etkinliklere katılma ve boş zamanlarını değerlendirme hakkı”
kapsamına alınan ifadeler daha çok kültürel ve sanatsal etkinlikler
nedeniyledir. Alan yazında sanatın yaratıcı sürecinin, çocukların duygularını,
düşüncelerini, değerlerini açıklayabilmeleri için ideal bir yol olduğundan ve
çocuk

hakları

eğitiminde

sanattan

yararlanmanın

öneminden

söz

edilmektedir. Sanat etkinliklerinden hak eğitimi açısından yararlanılmamış
olsa da çocukların kendini sanatla ifade edebilmesine ve sanatın farklı
türleriyle tanışmasına olanak tanıyan ifadeler 1f kapsamında kodlanmıştır.
BM Çocuk Hakları Komitesi’nin 5. Genel Yorum’unda üzerinde önemle
durduğu

konulardan

biri

de

çocukların

yetişkinler

tarafından

yapılandırılmamış ortamlarda akranlarıyla yarışma baskısı olmadan bir arada
olabilmesidir. Alan yazında çocuğun gün içinde hiçbir şey yapmadan
dinlenerek geçireceği ya da ne yapacağına hiçbir yönlendirme olmadan
tamamen

kendisinin

karar

vereceği

zamanlara

gereksinimi

olduğu

belirtilmektedir. Çocuğun “boş zamanlarını değerlendirme ve dilediği oyunu
oynama hakkı” Program’da sadece “serbest zaman etkinlikleri” kapsamında
yer bulmuştur. Serbest zaman etkinlikleri, her gün, günlük akış içinde yer
alması gereken etkinliklerden biridir. “Eğitim Etkinlikleri ile İlgili Açıklamalar”
bölümünde bu zaman diliminde öğretmenin ilgi köşelerinde çeşitli materyaller
bulundurarak çocuklara seçenek sunması ve çocukların bu süreyi yetişkinin
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yönlendirmesi olmadan, kendi istekleri doğrultusunda köşe ve arkadaş
seçerek değerlendirmesi gerektiği belirtilmektedir (MEB, 2006a, 42). Bu
anlamda, Program’da serbest zaman etkinliklerine yer veriliyor olması alan
yazınla uyumludur. Ancak Öğretmen Kılavuz kitabında, ülkedeki tüm
öğretmenlere örnek almaları için hazırlanan 7 günlük plandan birinde (MEB,
2006b, 125) serbest zaman etkinliği başlığı altında Türkçe etkinliği yaptırıldığı
ve çocuklara gün içinde başka serbest oyun zamanı ayrılmadığı görülmüştür.
Bu durum, öğretmenlere günlük eğitim süreci içinde serbest etkinliklere hiç
yer vermeyebileceklerini düşündürebilecektir. Bu durumda da Program’dan
yararlanan çocukların 1f. Madde 31’de yer alan oyun ve boş zamanlarını
diledikleri gibi değerlendirme hakları ellerinden alınabilecektir.
Program’da oyunun, okul öncesi çocuğunun günlük yaşamının
ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilmektedir. Yapılandırılmamış oyunlar
serbest

zaman

yapılandırılmış

etkinliği

içinde

oyunlara

yer

eğitim

alırken

etkinlikleri

yarı

yapılandırılmış

içinde

yer

ve

verilmesi

beklenmektedir. Öğretmenin belli bir amaca ulaşmak üzere başlattığı ancak
sürecin

tamamen

yapılandırılmış

çocuk

oyunlar”

tarafından

olduğu,

bu

yönlendirildiği
oyunlarda

oyunların

çocuğun

“yarı

inisiyatifini

kullanmasının önemi, bu sayede yaratıcılığının destekleneceği belirtilmiştir
(MEB, 2006a, 42). Ancak Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda yer alan günlük plan
ve etkinlik örneklerinin çok azında çocuğun süreci yönlendirdiği görülmüştür.
Yaşama haklarının %45,4’ünü kapsayan “Sağlık hizmetlerine erişim
ve sağlığın korunması hakkı” eğitimle ilgili tüm kuruluşları yakından
ilgilendirmektedir. Ancak 24. madde kapsamında kodlanan ifadeler konuya
devletin

çocukların

yaklaşmamaktadır.

sağlığını
Örneğin,

korumadaki
öğretmenler

sorumlulukları
çocukların

açısından

düzenli

sağlık

taramasından geçirilmesi gerektiği konusunda uyarılmamış, okulda hijyenik
bir ortamın sağlanması zorunluluğuna değinilmemiş, ailelerin aile hekimlerini
düzenli

ziyaret

etmeleri

için

yapılan

bir

uyarıya

rastlanmamıştır.

Değerlendirme bölümünde, çocuk ve ailesi hakkındaki önemli bilgileri çocuk
okula ilk başladığı günlerde kayıt altına almanın önemi vurgulanmıştır (MEB,
2006a, 90). Ancak bu bilgiler arasında çocuğun sağlık durumuna ilişkin
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verilerin (alerji durumu vb.) de yer almasının ayrıca belirtilmesinin daha etkili
olacağı düşünülmektedir. Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndaki 53 etkinliğin
çoğunda aile katılım etkinliğine yer verilmiş ancak bunların hiçbirinde
çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesinin önemi hakkında ailenin de bilgi
sahibi olmasına hizmet edecek bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Programda 24. maddenin olumlu kullanımı olarak kodlanan ifadeler
daha çok çocuklarda kendi sağlıklarını koruma bilinci geliştirmeye yönelik
ifadelerdir. Bunun yanı sıra eğitim ortamının güvenli olmasına ve eğitim
etkinlikleri sırasında çocukları kazalardan korumaya yönelik uyarıların yer
aldığı ifadeler de bu kapsamda kodlanmıştır. Örneğin; “Çocuklar için zor
olabilecek hareketlerde çocuklara zarar gelmemesi için dikkatli olun.” (MEB,
2006b, 134), “Çevre temizliğine başlamadan önce çocukları, zararlı
olabilecek paslı metal, cam vb. nesnelere dokunmamaları konusunda uyarın
ve etkinlik süresince bu konuya dikkat edin.” (MEB, 2006b, 158).
Programda 24. madde ile çelişen şu duruma rastlanmıştır: Öğretmen
Kılavuz Kitabı’ndaki günlük plan örneklerinden birinde (MEB, 2006b, 120)
sağlıklı olmak için taze besinleri tüketmek gerektiğine ilişkin bir etkinlik
yaptırılmaktadır. 24. madde çerçevesinde olumlu olarak değerlendirilebilecek
bu etkinlikte öğretmenin bir hafta boyunca sınıfta bekletildiği için suyunu
çekmiş üzümlerle taze üzümleri çocuklara tattırması ve aradaki farkın neden
kaynaklandığını tahmin ettirmesi beklenmektedir. Duyu eğitimi için faydalı
olabilecek bu etkinlikte tazeliğini ve bir hafta sınıf ortamında beklediği için
hijyenikliğini kaybetmiş bir besinin tüketiliyor olması, çocukların sağlığı
açısından riskli sonuçlar da doğurabilecektir. Bu etkinliğin devamı korunma
haklarına ilişkin bulgular yorumlanırken ele alınacaktır.
Program’da

6

sıklık

ile

yer

alan

“Taraf

Devletlerin

hakların

uygulanması için tedbir alma yükümlülüğü ve yaşama, hayatta kalma ve
gelişme hakkının korunması”nı devletin sorumlulukları açısından ele alan bir
ifade bulunmamaktadır. Ancak çocukların her canlının yaşama hakkı olduğu
ve bu hakkının korunması gerektiğini kavramasına yardımcı olacak ifadeler
bu madde kapsamında kodlanmıştır.
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Örneğin, çocuklarla bahçede gerçekleştirilen etkinlikte (MEB, 2006b,
123) öğretmene her çocuk için canlı gözlem kutusu yapması ve kutuda
neden delikler olduğunu çocuklara sorması önerilmiştir. Canlıların hava alma
gereksinimlerine dikkat çeken etkinliğin bitiminde gözlem kutusuyla canlıları
gözlemleyen çocukların dikkati her canlının kendi doğal ortamında yaşama
hakkı

olduğuna

çekilmekte

ve

hayvanlar

alındıkları

yerlere

geri

bırakılmaktadırlar. İncelediği bir solucanı bile kendi doğal ortamına geri
bırakması gerektiği bilincini erken yaşlarda kazanan çocukların başkalarının
haklarına saygı duyması çok daha kolay olacaktır. Çocukların gözlem
yapmasını sağlama amacıyla planlanan bu fen etkinliği, çocuklara her
ortamda hak eğitimi verilebileceğini göstermesi açısından da son derece
olumlu bulunmuştur.

Gelişme Hakkı Kategorisinin Alt Kategorilerinin Program’ın
Bölümlerinde Yer Alma Durumuna İlişkin Bulgular
Gelişme hakları 239 sıklıkla Program’da en çok yer alan kategoridir.
Tablo 7 ve Grafik 3’te görüldüğü gibi gelişme hakkı kategorisi kapsamında
değerlendirilen ifadelerin %93,7’si “nitelikli eğitim hakkı”ndan oluşmaktadır.
Bunu 13 sıklık, %5,5 ile “Ailenin/Çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin
sorumluluklarına hak ve ödevlerine saygı gösterilmesi (Ana babanın
yönlendiriciliği ve çocuğun yeteneklerinin gelişimi)”, 2 sıklık, %0,8 ile
“Engelliler için özel bakım” hakkı izlemektedir.
Programın çocuk merkezli olduğuna, eğlenceli, ilgi çekici etkinliklerin
planlanması,
gerektiğine

etkinlikler
vurgu

sırasında

yapan,

çocuklara

çocukları

yeterli

araştırmaya,

zaman
problem

verilmesi
çözmeye,

yaratıcılığa, çevreye karşı duyarlı olmaya, farklılıklara saygı duymaya
yönlendiren, toplum yaşantısına hazırlayan, barış, hoşgörü gibi değerlere
değinen ifadeler [ör. “Çocuklarla büyüteçlerinizi elinize alın ve doğayı
inceleme amaçlı bir geziye çıkın (MEB, 2006b, 224).] nitelikli eğitim hakkı
kategorisinin sıklığını artırmıştır. Ancak bu durum Program’ın, 2f:28- 29.
maddelerin içeriğini tam olarak karşıladığı anlamına gelmemektedir.

88
Tablo 7: Gelişme Hakkı Ana Kategorisi ile Alt Kategorilerinin MEB 36-72 Aylık

2a. Madde 5: Ailenin/Çocuğa
bakmakla yükümlü kişilerin
sorumluluklarına hak ve
ödevlerine saygı gösterilmesi
(Ana babanın yönlendiriciliği ve
çocuğun yeteneklerinin gelişimi)
2b Madde 7: Nüfusa kayıt, isim
ve vatandaşlık, ana babasını
bilme ve onlar tarafından bakılma
hakkının korunması

Amaç ve Kazanımlar
ile İlgili Açıklamalar

Eğitim Etkinlikleri ile
İlgili Açıklamalar

Eğitim Ortamlarının
Düzenlenmesi

Değerlendirme

Günlük plan ve etkinlik
örnekleri

Kategoriler
Kategori 2: Gelişme Hakkı

Amaç ve Kazanımlar
Listesi

Programın
Bölümleri

Programın Tanıtımı

Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’nın (2006) Bölümlerinde Yer Alma Durumu

45

31

21

15

8

21

98

4

Toplam
f

%

239 100,0

3

6

13

5,5

2

0,8

224

93,7

2c Madde 8: Kimliğinin
korunması
2d. Madde 10: Ailelerin yeniden
bir araya gelmesinin
kolaylaştırılması
2e Madde 23: Engelliler için özel
bakım hakkı

1

2f. Madde 28-29: Nitelikli eğitim
hakkı

40

1
31

21

15

7

18

92

Grafik 3: Gelişme Hakkı Kategorisinin Alt Kategorilerinin MEB 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul
Öncesi Eğitim Programı’nda (2006) Yer Alma Durumu

2a. Madde 5
2a. Madde 5
5,5 %
5,4%

2e Madde 23
0,8%

2a. Madde
5

2e Madde
23

2f. Madde 28-29
93,7%

2f. Madde
28-29
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Program’da çocukların kendine saygısını, güvenini ve başkalarına
saygısını geliştirecek kazanımlar bulunmaktadır. Ancak Kuçuradi’nin (2007)
belirttiği biçimiyle insanın değerli bir varlık olduğunu çocuklara benimsetecek,
toplumda yaygın olarak bilinen “Sana yapılmasını istemediğini sen de
başkalarına yapma.” gibi çıkarcı bir anlayışın gelişmesini engelleyip
çocukların insan olmanın bilinciyle ve karşısındakinin insan olduğunu
düşünerek davranmalarını sağlayacak net bir bulguya rastlanmamıştır.
Programda, çocuğun insan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının
geliştirilmesine yönelik en dikkat çekici ifade, Sosyal-Duygusal Alan’ın
başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme başlıklı 6. amacının 5. kazanımında
belirtilen “Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir.” ifadesidir.
Ancak Program kitapçığında bu amaca ve kazanımlarına yönelik herhangi bir
açıklama yapılmadığı için kazanımda çocuğun kendisinin haklarına saygı
duyması ile neyin kastedilmek istendiği tam olarak anlaşılamamaktadır.
Amacın başlığının başkalarıyla ilişkileri yönetebilme olduğu göz önüne
alındığında kazanım ifadesi her ne kadar çocuğun kendisinin haklarına
değiniyor gibi görünse de aslında başkalarına karşı sorumluluklarının neler
olduğunun kazandırılmak istendiği izlenimi uyanmaktadır.
Programda, yukarıda adı geçen kazanım ifadesi dışında ne haklara ne
de Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne değinilmiştir. Öğretmenlerin çocuk haklarını
bilip içeriğini özümsemedikleri bir ortamda hakların hayata geçemeyeceği
alan yazında açıkça belirtilmiştir. Akman ve Ertürk’ün (2011) araştırması da
öğretmenlerin çocuklara haklarını öğretme konusunda yetersiz kaldıklarını
göstermektedir.
“Farklılıklara saygı gösterebilme” amacının her iki kazanımı da
(Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder. Başkalarının farklı özelliklerini kabul
eder.) 2f kapsamında kodlanmıştır. Ancak farklılıklara saygı, üzerinde titizlikle
durularak kazandırılmaya çalışılması gereken bir kavramdır. Kazanım ifadesi
bağlamından kopuk olarak yorumlandığında, çocuktan farklı olan her şeye
saygı göstermesi beklenebilir. Bu da çocuğun doğru bulmadığı, onaylamadığı
düşüncelere ve davranışlara karşı çıkmaması gerektiği gibi yanlış bir sonuca
varmasına neden olabilir. Benzer durum “hoşgörü gösterebilme” amacının
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kazanımları için de geçerlidir. Bu kazanımlara ilişkin açıklama yazılmamış
olması çocuklar açısından riskli durumlar oluşturabilecektir.
“Farklılıklara saygı gösterebilme” amacına yönelik Öğretmen Kılavuz
Kitabı’ndaki bir etkinlikte (MEB, 2006b, 170) çocuklardan kendi ten renklerine
en çok benzeyen ten rengine sahip çocuğun fotoğrafını göstermeleri, kendi
ten renklerine uygun çorapları giymeleri ve ardından farklı bir ten rengindeki
çorabı giyip bu ten rengine sahip olsalar ne hissedeceklerini söylemeleri
beklenmektedir. Bu yaş grubu çocukların benmerkezci dönemde olduğu
düşünüldüğünde, başkalarının farklı özelliklerini kabul etme amacıyla
düzenlenen bu etkinlik, çocukların kendi özelliklerinin en iyi özellikler
olduğunu düşünmelerine de neden olabilecektir. Oysaki etkinlikte insanların
bazı yönlerden aynı bazı yönlerden farklı özelliklere sahip olduğu gerçeğinin
uygun bir yöntemle ele alınması durumunda farklı ten renklerine sahip
insanları ötekileştirme riski taşımayacağı açıktır.
Aynı kazanıma ilişkin bir diğer etkinlikte de (MEB, 2006b, 174)
çocuklara farklı kültürlerin danslarını, müziklerini içeren videokasetlerin
izletilmesi ve kendi kültürümüz ile farklı kültürler hakkında grup tartışması
yapmaları istenmektedir. Çocukta, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın her
insanın bazı yönlerden aynı, bazı yönlerden farklı, ama sonuçta eşsiz ve eşit
olduğu bilinci yaratılmadan yapılacak bu tür etkinliklerin, çocuğun farklı
kültürlerin özelliklerini öğrenmesine yarayacağı ancak farklı kültürlere ilişkin
ayrımcılık duygusu geliştirmesine de neden olabileceği düşünülmektedir. Bu
konuda uygulanabilecek bir giriş etkinliğine ilgili alan yazın bölümünde (s.58)
yer verilmiştir.
Ailenin/Çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin sorumluluklarına hak ve
ödevlerine saygı gösterilmesi (Ana babanın yönlendiriciliği ve çocuğun
yeteneklerinin gelişimi) az değinilen haklardan birisidir. Program’da aile
katılımına ilişkin pek çok ifade ve etkinlik yer almaktadır. Ancak bunların çoğu
5. maddenin içeriği ile örtüşmemektedir.

İfadeler alan yazında belirtilen

kapsamda değerlendirilmiş, uygun olanlar kodlanmıştır. Örneğin, “Ailelerden
kendi ailelerine özel kısa bir ‘aile şarkısı’ oluşturmalarını ve bu şarkıyı okulda
seslendirmelerini isteyin.” (MEB, 2006b, 179), “Öğretmenlerin eğitim dönemi
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başında hangi araçları, hangi zamanda, hangi amaçla kullanacağını
belirlemesi ve bu konuda aileleri de bilgilendirmesi gerekmektedir.” (MEB,
2006a, 94).
Öğretmen Kılavuz Kitabı’ndaki aile katılımı kutucuklarında evde aile ve
çocuğun bir arada yapabileceği güzel etkinlik örnekleri yer almaktadır. Ancak
bu etkinliklerin bazılarında [“Ailelere evin çöpünü çocuklarıyla birlikte dökme
görevi verin.” (MEB, 2006b, 157), “…Bu yazı ile birlikte her aileye birbirleriyle
neler paylaştıklarını anlatan bir mektubu çocuklarıyla yazma görevi verin…”
(MEB, 2006b,163)] “aileye öneride bulunun” demek yerine “… görevi verin.”
gibi ifadeler kullanılmıştır. “Görev verin” biçimindeki bir ifadenin, uygulamada
öğretmenlerin kendilerini ailelerin üstünde bir yerde konumlandırmasına yol
açabileceği düşünülmektedir.
Engelliler için özel bakım hakkı 2 sıklıkla çok az değinilen haklardan
biridir. Programın tanıtımı bölümünde kaynaştırma eğitimi uygulanan
okullarda

Program’ın

bazı

düzenlemelerle

kolaylıkla

uygulanabileceği

belirtilmiştir ancak diğer bölümlerde bunun nasıl gerçekleştirilebileceğine dair
açıklamalarda bulunulmamıştır. Örnek etkinliklerin hiçbirinde, Etkinliklerle
İlgili İpuçları bölümü olmasına rağmen, sınıfta herhangi bir fiziksel/ duygusal/
zihinsel

engeli

bulunan

çocuk

olması

durumunda

etkinliğin

nasıl

uygulanabileceğine dair ipucu verilmemiştir.
Nüfusa kayıt, isim ve vatandaşlık, ana babasını bilme ve onlar
tarafından bakılma hakkının korunmasına, hiç değinilmemiştir. Bu hakka
ilişkin

çocukların

gelişim

düzeylerine

uygun

etkinlikler

düzenlemek

mümkündür. İsimleri olmasaydı neler olacağını sormak, soyadları olmasa
nasıl karışıklıklar yaşayabilecekleri hakkında konuşmalarını istemek bir isme
sahip olmanın önemini kavramalarına yardımcı olabilecektir. Tuğrul’un 2010
yılında gerçekleştirilen Okul Öncesi Eğitimde Çocuk Hakları seminerinde
verdiği şu örnek oldukça çarpıcıdır. Anasınıfındaki çocuklara “Adımız olmasa
ne olurdu?” diye sorulduğunda çocuklardan biri “Bana şişşşt mi desinler?”
biçimde yanıt vermiştir. Çocuğun yanıtı, isim hakkı ve toplumda birey olarak
kabul edilme arasında güçlü bir bağlantı kurduğunu göstermektedir.
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Korunma Hakkı Kategorisinin Alt Kategorilerinin Program’ın
Bölümlerinde Yer Alma Durumuna İlişkin Bulgular
Tablo 8 ve Grafik 4’te görüleceği gibi korunma, 16 sıklık ile
Program’da en az yer verilen kategori olmuştur. Program’da korunma
haklarına ilişkin ifadelerin %87,4’ü “her tür şiddete karşı korunma hakkı”na,
%6,3’ü “ayrımcılık yasağı”na, %6,3’ü ise “aile bakımından yoksun çocukların
korunması” hakkına değinmektedir.
Tablo 8: Korunma Hakları Ana Kategorisi ile Alt Kategorilerinin MEB 36-72 Aylık

3a. Madde 2: Ayrımcılık yasağı
3b. Madde 11: Yasa dışı yollarla
ülke dışına çıkarılma ve geri
döndürülmemesine karşı korunma
3c. Madde 19: Her tür şiddete
karşı korunma hakkı
3d. Madde 20/21: Aile
bakımından yoksun çocukların
korunması ve evlat edinmenin
izlenmesi
3e. Madde 22: Mülteci çocukların
korunması
3f. Madde 32: Ekonomik
sömürüden korunma
3g. Madde 33: Madde
bağımlılığından korunma
3h. Madde 34: Cinsel sömürüden
korunma
3ı. Madde 35: Çocuk satışı ve
kaçakçılığından korunmak
3j. Madde 36: Diğer tüm sömürü
biçimlerinden korunma
3k. Madde 37: İşkence veya diğer
zalimce, insanlık dışı veya
aşağılayıcı muamele ve cezadan
korunma

Amaç ve Kazanımlar
ile İlgili Açıklamalar

Eğitim Etkinlikleri ile
İlgili Açıklamalar

Eğitim Ortamlarının
Düzenlenmesi

Değerlendirme

Günlük plan ve etkinlik
örnekleri

Kategoriler
Kategori 3: Korunma Hakları

Amaç ve Kazanımlar
Listesi

Programın
Bölümleri

Programın Tanıtımı

Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’nın (2006) Bölümlerinde Yer Alma Durumu
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3l. Madde 38: Savaş ve silahlı
çatışmadan korunma
3m. Madde 39: Çocuk
mağdurların yeniden topluma
kazandırılması
3n. Madde 40: Ceza hukukunda
çocuklara yaklaşım

Program, bu kategorinin diğer alt kategorilerine değinmemektedir ve
bu beklenen bir durumdur. Ancak değinilen üç alt kategorinin sıklığının
yetersiz olduğu düşünülmektedir.
Grafik 4: Korunma Hakları Kategorisinin Alt Kategorilerinin MEB 36-72
Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’nda (2006) Yer Alma
Durumu
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Çocukları ihmalden ve duygusal istismardan korumaya yönelik ifadeler
“her tür şiddete karşı korunma” hakkı kapsamında kodlanmıştır. Ancak
günümüzde pek çok küçük çocuğun istismarın farklı türleriyle karşılaştığı
bilinmektedir. Program’da çocuğu bu anlamda korumaya yönelik bir bulguya
rastlanmamıştır. Oysa Şahin’in (2011) araştırması dördüncü sınıfa devam
eden ve ilgili tüm dersleri almış okul öncesi öğretmen adaylarının bile çocuk
ihmali ve istismarını fark edebilme yeterliklerinin geliştirilmesi gerektiğini
göstermektedir. Köse’nin (2009) gözleme dayalı araştırması ise okul öncesi
öğretmenlerinin zaman zaman fiziksel ve sözel şiddete başvurduğunu
göstermektedir. Bu nedenle hem öğretmenin dikkatini konuya çekecek hem
de çocuğun güçlenmesini sağlayacak amaçlara programda daha çok yer
verilmesi beklenmektedir. Özdemir Uluç’un (2008) araştırmasında da
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ilköğretim programlarında korunma haklarına (%3) yeterince yer verilmediği
görülmüştür. Bu durum çocukların yeni karşılaşacakları birçok riske karşı açık
hale gelmelerine yol açabilecektir. Özdemir Uluç araştırmasının “ilköğretim
birinci sınıfta çocuk haklarının yer alış sıklığı” bölümünde çocukların korunma
haklarının okula başladıkları ilk yılda bu kadar az verilmesinin, yeni
karşılaşacakları birçok riske karşı açık hale gelmelerine yol açabileceğini
belirtmiştir. Ancak gelişim düzeyleri açısından bakıldığında çocukların
risklerden ürkme, korkma tehlikesinin bulunduğunun da altını çizmiş, çocuk
haklarına

programda bütün

olasılıkları

değerlendirerek

yer verilmesi

gerektiğini vurgulamıştır.
“Program çocuklar arasındaki farklılıkları avantaja dönüştürmeyi
amaçlamakta

ve

bu

şekilde

öğrenme

ortamının

zenginleştirilmesini

desteklemektedir.” cümlesi Program’da ayrımcılık yasağına ilişkin tek cümle
olarak kodlanmıştır.
Yaşama hakları kategorisine ilişkin bulgular yorumlanırken başlangıç
kısmına değinilen etkinliğin (MEB, 2006b, 120) ilerleyen kısımlarında
çocukların suyunu çekmiş üzüm taneleriyle, cildi su-nem ve yağ kaybeden
insanlar

arasında

benzeşim

kurması,

bakımlı

ve

bakımsız

insan

fotoğraflarına bakarak sağlıklı bir cilde sahip olmak için alınması gereken
önlemler

hakkında

konuşması

beklenmektedir.

Çocukları,

sağlıklarını

korumak için önlem almaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu etkinlikten
çocuklar, pürüzsüz bir cilde sahip olmayan insanların kendilerine yeterince
dikkat etmeyen insanlar olduğu sonucunu da çıkarabileceklerdir. Oysa bu
durum genetik ya da sonradan yaşanan kimi dermatolojik sorunlar nedeniyle
de gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla önerilen etkinlik, çocukları sağlıklarını
korumaya yönlendirmenin yanı sıra kalıp yargılar geliştirmelerine, gördükleri
şeyler hakkında ön yargılı olmalarına, insanları çeşitli özelliklerine göre
etiketlemelerine de neden olabilecektir.
Aile bakımından yoksun çocukların korunması ve evlat edinmenin
izlenmesi, maddenin tam içeriğini karşılamıyor olsa da ailelerin katılımı ile
sınıfta gerçekleştirilecek etkinlik sırasında (MEB, 2006b, 121) ailesi
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çocukların

bulunmayan

katılımına

özen

vurgulanması

gösterilmesinin

nedeniyle bir kez kodlanmıştır.
Programın uygulanmasına ilişkin yapılan tüm açıklamalarda ve
öğretmene yol göstermesi için hazırlanan etkinlik örneklerinde anne babadan
yoksun çocuklar göz ardı edilmiş, aile katılımı çalışmalarının tamamı ev
ortamında ve anne baba ile yapılacak çalışmalar biçiminde önerilmiştir.
Öğretmene,

bu

etkinlikleri

anne

babadan

yoksun

çocuklarla

nasıl

gerçekleştirebileceğine dair öneride bulunulmamıştır. Bu durum, okul öncesi
öğretmeninin bu ve benzeri durumlarda nasıl davranması gerektiğini bildiği
kabulünden kaynaklanmış olabilir. Ancak Program Kitabı’nda yer alan pek
çok bilginin zaten üniversitelerin ilgili derslerinde okutulmakta olduğu göz
önüne alındığında, aile katılımı etkinlik örneklerine, anne babadan yoksun
çocuklarla

bu

etkinliklerin

nasıl

uygulanabileceğine

dair

önerilerin

eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Katılım

Hakkı

Kategorisinin

Alt

Kategorilerinin

Program’ın

Bölümlerinde Yer Alma Durumuna İlişkin Bulgular
Tablo 9 ve Grafik 5’te de görüldüğü gibi katılım hakları kategorisinde en
çok düşüncesini özgürce açıklama hakkı (109 ; %46,4) ve kendini ilgilendiren
her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme ve dinlenilme hakkı (93 ; %39,6)
yer almakta, bunu kitle iletişim araçlarına ve diğer bilgi kaynaklarına erişim
hakkı (26 ; %11,0) ve çocuğun yüksek yararı (7 ; %3,0) izlemektedir.
Çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat veren, onları soru
sormaya, keşfetmeye, bağlantılar kurmaya, yorumlamaya yönlendiren
ifadeler “düşüncesini özgürce açıklama” hakkı kapsamında kodlanmıştır.
Örneğin, “Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.” (MEB, 2006a,
33)
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Tablo 9: Katılım Hakları Ana Kategorisi ile Alt Kategorilerinin MEB 36-72 Aylık

4a. Madde 3: Çocuğun yüksek
yararı (çocuğun gereksinimlerinin
göz önünde bulundurulması)
4b. Madde 12: Kendini
ilgilendiren her konuda görüşlerini
serbestçe ifade etme ve
dinlenilme hakkı
4c. Madde 13: Düşüncesini
özgürce açıklama hakkı

Eğitim Etkinlikleri ile
İlgili Açıklamalar

Eğitim Ortamlarının
Düzenlenmesi

Değerlendirme
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4d. Madde 14: Düşünce, din ve
vicdan özgürlüğü
4e. Madde 15: Dernek kurma ve
barış içinde toplanma hakkı
4f. Madde 16: Özel yaşamına
saygı hakkı
4g. Madde 17: Kitle iletişim
araçlarına ve diğer bilgi
kaynaklarına erişim

Grafik 5: Katılım Hakları Kategorisinin Alt Kategorilerinin MEB 36-72 Aylık
Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’nda (2006) Yer Alma Durumu
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Etkinlik örneklerinde, çocuğun tercihte bulunmasını, karar vermesini
destekleyen ifadelerin bulunması “kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini
serbestçe ifade etme ve dinlenilme” hakkının sıklığını artırmıştır. Ancak bu
durum etkinliklerin Program’ın “eğitim etkinlikleriyle ilgili açıklamalar”
bölümünde

vurgulanan,

yönlendirdiği,

inisiyatif

“öğretmenin
kullandığı”

başlattığı
biçimiyle

ama

süreci

düzenlendiği

çocuğun
anlamına

gelmemektedir. Etkinlikler genel olarak öğretmen tarafından yapılandırılmış,
belli bir noktasında çocuktan seçim yapması (kullanacağı materyalin rengini
seçmek gibi) istenmiştir.
“Kendini sözel olarak ifade etme” amacı katılım hakları açısından son
derece önemlidir. Bu amacın kazanımları 4b ve 4c kategorileri kapsamında
kodlanmıştır. “Amaç ve kazanımlarla ilgili açıklamalar” bölümünde bu amaca
ulaşmak için düzenlenen etkinliklerde şiir ve tekerlemelerin sıklıkla
kullanılması

gerektiği,

ezberlenecek

basit

şiirlerin

çocukların

sözcük

dağarcıklarına ve edebi türlere duyarlık kazanmalarına önemli katkılar
sağlayacağı belirtilmiştir. Kazanım ifadesinin yalnızca açıklamada yer aldığı
biçimiyle yorumlanması durumunda, çocuklar bu kazanıma ilişkin etkinlikler
sırasında duygu, düşünce ve görüşlerini ifade etmek yerine kendilerine
ezberletilen cümleleri tekrar etmek durumunda kalacaklardır. Bu durumun,
çocukların katılım hakkını elde etme şansını sınırlandırmış olacağı
düşünülmektedir.
Sözleşme’nin 17. maddesi kitle iletişim araçlarının önemine değinerek
çocuğun gelişimini destekleyecek her türlü bilgi ve belge ile çocuk kitaplarının
üretiminin

teşvik

edilmesi

gerektiğini

söylemektedir.

Program’da

bu

kapsamda değerlendirilebilecek ifadelerin sıklığı 26’dır. Örneğin, “Evde
çocukları ile birlikte bir hikaye kitabı okumalarını … isteyin.” (MEB, 2006b,
189), “Sınıfa gelerek kaset ya da CD’den efekt sesleri dinleyin.” (MEB,
2006b, 178). Ancak Karaman Kepenekçi ve Aslan’ın (2011) belirttiği biçimiyle
çocuklara haklarını duyumsatmada çocuk kitaplarından yararlanmanın
önemini vurgulayan bir bulguya rastlanmamıştır.
Çocuğu etkileyebilecek bir karar alınırken en başta gözetilmesi gereken
ilke olan çocuğun yüksek yararı, Program’da “değerlendirme”ye ilişkin
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ifadelerde yer almıştır. Yüksek yarar ilkesi, her kademedeki hizmet
sunumundan önce bunun çocuğa olası etkisinin belirlenmesi ve sunum
yapıldıktan sonra da çocuktaki etkisinin değerlendirilmesini gerektirmektir.
Dolayısıyla Program kapsamında yapılan uygulamaların gözden geçirilmesini
ve çocukta yarattığı etkiye göre değiştirilmesini vurgulayan ifadeler bu
kapsamda kodlanmıştır. Yüksek yarar ilkesi, çocukların da geliştirilecek
politikalara, programlara dâhil edilmesini öngörmektedir ancak Program’da
bu tür bir bulguya rastlanmamıştır.
Özel yaşama saygı, Program’da hiç değinilmeyen haklardan biridir.
Değerlendirme bölümünde öğretmenlere çocuğun özel yaşamına ilişkin
bilgilerin, yasal olarak bu bilgilere ulaşma yetkisi olmayan kişilerin eline
geçmemesi, bu durumdaki kişiler tarafından kullanılmaması ve bu bilgilerden
Sözleşme ile çelişen amaçlar için yararlanılmamasını sağlayacak önlemleri
almaları konusunda uyarının yapılması gerekmektedir. Eğitim etkinlikleri
sırasında

çekilen

fotoğrafların

İnternet

ortamında

çocuktan

ve

ailesinden/bakım veren sorumlu kişilerden izin alınmadan yayınlanmaması
da bunlardan biridir. Ayrıca kamera sisteminin bulunduğu sınıflardaki
çocukların özel hayatlarının gizliliği ihlal edilmektedir. Kurum yönetimine
ilişkin bu sorumluklarının tamamının Program’da vurgulanması mümkün
değildir ancak Program’ın hiçbir bölümünde çocuklarda özel yaşama saygı
duyulması anlayışını geliştirebilecek bir bulguya da rastlanmamıştır.
“Evde en çok dinlenen müzik türüne ait bir kaset ya da CD’yi okula
göndermelerini isteyin” (MEB, 2006b, 185) etkinliği ise özel hayatın gizliliği
hakkı kapsamında olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Aile, özel yaşamına
ilişkin bir göstergeyi sınıfla paylaşmak zorunda değildir. Ayrıca evlerinde ilahi,
marş, arabesk gibi farklı türlerde müzik dinleyen aileler göz önüne
alındığında, bu etkinliğin uygulanması çocukların etiketlenmesine varan
sonuçlar da doğurabilecektir.
Amaç ve Kazanımlara İlişkin Açıklamalar bölümünde “Aile bireyleri ile
ilgili bilgileri açıklar.” kazanımına ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. Çocuktan
sınıfta arkadaşlarına ailesi ile ilgili ne tür bilgileri açıklaması beklendiğinin
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netleştirilmesi, Sözleşmenin 16. maddesinde belirtilen özel yaşama saygı
hakkı’nın ihlal edilmesinin önüne geçecektir.

Günlük Plan ve Etkinlik Örneklerinde Yer Alan Çocuk Hakları
Kategorilerinin Yaşa Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Öğretmen Kılavuz kitabında yer alan günlük plan ve etkinlik
örneklerinin içerik analizi sonuçları, üzerlerinde belirtilen aylara göre
gruplandığında çocuk hakları kategorilerinin sıklığının 36-48 ay için “68”; 4860 ay için “76”, 60-72 ay için ise “137” olduğu görülmüştür (Tablo 10).
Gelişen yetenekler kavramı, çocuğun yaş ve olgunluk seviyesi arttıkça
haklarını kendi başına daha fazla kullanır hale gelmesini ifade etmektedir.
Dolayısıyla yaş arttıkça, eğitim etkinliklerinde çocuk hakları kategorilerine yer
verme sıklığının artması istenen bir durumdur.
Tablo 10: Günlük Plan ve Etkinlik Örneklerinde Yer Alan Çocuk Hakları Kategorilerinin
Yaşa Göre Dağılımı
Yaş

Toplam

36-48 Ay

48-60 Ay

60-72 Ay

f

%

f

%

f

%

f

%

Yaşama Hakları

15

22,1

14

18,4

21

15,3

50

17,8

Gelişme Hakkı

28

41,2

22

29,0

48

35,1

98

34,8

Korunma Hakları

0

0

0

0

1

0,7

1

0,4

Katılım Hakları

25

36,7

40

52,6

67

48,9

132

47,0

Toplam

68

100,0

76

100,0

137

100,0

281

100,0

Kategoriler

100
Grafik 6: Günlük Plan ve Etkinlik Örneklerinde Yer Alan Çocuk Hakları Kategorilerinin
Yaşa Göre Dağılımı
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Ancak Grafik 6’da da görüldüğü gibi her bir kategori ayrı olarak
incelendiğinde, sadece katılım haklarında yaşla doğru orantılı bir artış
görülmüştür. Yaşama ve gelişme hakları 48-60 ayda düşüş gösterip 60-72
ayda yeniden yükselmiştir. Küçük yaşlarda korunma haklarına daha çok yer
verilmesi beklenirken bu kategoriye yalnızca 1 kez 60-72 ayda yer verilmiştir.
Tablo 10 ve Grafik 6, etkinliklerin çocukların gelişen yeteneklerinin
yeterince dikkate alınarak hazırlanmadığını düşündürmektedir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERİLER
Alan yazın ve Okul Öncesi Eğitim Programı’nın içerik analizi bulguları
birlikte değerlendirildiğinde şu sonuçlara varılmıştır:
Programın temel ilkelerinin,

çocukta problem çözme, iletişim, akıl

yürütme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, çevre
bilinci, yaratıcılık gibi becerileri geliştirmeyi amaçlaması, bu becerilere oyun
merkezli etkinliklerle, aktif katılımla, bilgiyi kendilerinin yapılandırmasıyla
ulaşabileceklerinin belirtilmiş olması Sözleşme’nin ilkeleriyle uyumludur.
Ancak Okul Öncesi Eğitim Program Kitabı’nda ve Öğretmen Kılavuz
Kitabı’nda, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin varlığından söz edilmemesi hem
çocukların kendi haklarının farkında olmalarının hem de öğretmenlerin hak
temelli

bir

sınıf

ortamı

oluşturmalarının

önünde

bir

engel

olarak

görülmektedir. Program öğretmene haklara uygun bir yaklaşımı sergileme
noktasında sorumluluk vermemekte, hak ihlalleri konusunda uyarmamakta,
çocuklara demokratik biçimde davranmanın iyi olduğu iletisini vermekle
yetinmektedir. Oysa alan yazında öğretmenin tutumunun, hakların hayata
geçmesinde ne denli önemli olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır.
Programda gelişme ve katılım hakları daha çok yer bulmuş, yaşama
haklarına az, korunma haklarına çok az yer verilmiştir.
Gelişme haklarına ilişkin olarak; Program’da daha çok 2f: Nitelikli
eğitim hakkının yer aldığı, diğer gelişme haklarına yeterince yer verilmediği
görülmüştür. Ayrıca kazanım ifadeleri de çoğunlukla nitelikli eğitim hakkının
içermesi gereken beş başlıktan biri olan çocuğun zihinsel ve bedensel
yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu durum, Program’ın gelişimsel
bir program olduğunu doğrulamaktadır. Ancak çocuğu pek çok alanda
geliştiren bu Program’ın, Sözleşme’nin 29. maddesinin diğer bentlerinde
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belirtilen, çocuğun insan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının
geliştirilmesine yönelik konulara yeterince odaklanmadığı görülmektedir.
Katılım haklarına ilişkin olarak; Program’da yer alan ifadeler Genel
Yorum 12’de sözü edilen gerçek anlamda katılımı yansıtmamaktadır. Genel
olarak öğretmenin yapılandırdığı etkinliğin çocuk tarafından uygulanması
beklenmiştir. Program’ın tanıtım bölümünde anlatılan ve çocuk hakları
kategorilerine uygun olduğu için betimlenen bazı ifadelerin (bireysel
farklılıklar, çocukların kendi ilgi alanlarının farkına varmaları, motivasyonları
birbirinden farklı çocuklara seçenekler sunulması, etkinlikler düzenlenirken
çocuğun inisiyatif alması gibi) günlük plan ve etkinlik örneklerine genel olarak
yansımadığı

görülmüştür.

Çocuk

kitaplarından,

çocuklara

haklarını

duyumsatmada yararlanmanın önemine değinen önerilere rastlanmamıştır.
Oysa konusu doğrudan çocuk haklarını öğretmeye dönük olmasa bile
karakterlerin davranış biçimlerinden, kullandıkları sözcüklerden yararlanarak
çocukta hak temelli bir anlayışın gelişmesini sağlamak mümkün olabilecektir.
Yaşama haklarına ilişkin olarak; Program’da daha çok çocuklarda
kendi sağlıklarını koruma bilinci geliştirmeye yönelik ifadeler yer almış,
konuya devletin çocukların sağlığını korumadaki sorumlulukları açısından
yaklaşılmamıştır. Öğretmenler çocukların düzenli sağlık taramasından
geçirilmesi gerektiği konusunda uyarılmamış, okulda hijyenik bir ortamın
sağlanması zorunluluğuna değinilmemiş, ailelerin aile hekimlerini düzenli
ziyaret etmeleri için yapılan bir uyarıya rastlanmamıştır. Aile katılımı
etkinliklerinin hiçbirinde çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesinin önemi
hakkında ailenin de bilgi sahibi olmasına hizmet edecek bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Oyunun Program’ın temel özelliklerinden biri olduğu
belirtilse de çocukların boş zamanlarını dilediği gibi değerlendirme ve oyun
oynama hakkı günlük plan ve etkinlik örneklerinde Genel Yorum 7’de
anlatıldığı biçimiyle yer bulmamıştır.
Korunma haklarına ilişkin olarak; öğretmene, çocuğun (aile/bakım
veren kişi ya da kuruluş ya da okulda ve okul dışındaki kişi ve kurumlar
tarafından) hak ihlaline uğradığını gördüğünde ya da sezdiğinde neler
yapabileceğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. Kendini koruyabilmesi için
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çocuğu güçlendirecek amaç ve kazanımlara yer verilmemiştir. Programın
uygulanmasına ilişkin yapılan tüm açıklamalarda ve öğretmene yol
göstermesi için hazırlanan etkinlik örneklerinde anne babadan yoksun
çocuklar göz ardı edilmiş, aile katılımı çalışmalarının tamamı ev ortamında ve
anne baba ile yapılacak çalışmalar biçiminde önerilmiştir.
Program’da Sözleşme ile çelişen çok az sayıda ifade bulunmasına
rağmen, amaç ve kazanımları gerçekleştirmeye dönük iyi niyetle hazırlanan
kimi etkinlik örneklerinin çocuklarda ayrımcılık, etiketleme, ön yargı oluşturma
gibi riskler de taşıyabileceği görülmüştür.
Programın temel ilkelerinde çocuk haklarıyla uyumlu pek çok ifade yer
almasına rağmen, geneline bakıldığında Sözleşme’yi temel alan bir program
olmadığı, dolayısıyla da Sözleşme’nin gereklerini tam olarak karşılamadığı
söylenebilmekte ve çocuk hakları kültürüne sahip bireylerin yetiştirilmesi için
yeniden yapılandırılmaya gereksinimi olduğu düşünülmektedir.
Araştırma sonuçlarına dayanarak şu önerilerde bulunulmuştur:
Güncelleme

çalışmaları

devam

eden

yeni

Program’da

çocuk

haklarının temel alınması; çocuğun haklarını duyumsayıp insan haklarına
saygısının geliştirilmesinin ve toplumda haklarını kullanabilmesinin önünü
açacak düzenlemelerin yapılması,
Program’da Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin tüm öğretmenler tarafından
bilinmesi ve içselleştirilmesi gerektiğinin belirtilmesi,
Aile katılımı etkinlik örneklerine, anne babadan yoksun çocuklarla bu
etkinliklerin nasıl uygulanabileceğine dair önerilerin eklenmesi, ayrıca
Program’ın genelindeki “anne baba” ifadesinin “anne baba/bakım veren”
biçiminde değiştirilmesi,
Etkinlik örneklerine, sınıfta engelli bir çocuk olduğunda etkinliğin nasıl
uygulanabileceğine dair öneri kutucuğu eklenmesi,
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Çocukların hem okul içinde hem okul dışında sağlıklı beslenmelerinin
önemini ele alan kazanımlara ve etkinlik örneklerine yer verilmesi,
Eğitim ortamlarında fiziksel güvenliğin artırılmasına ve çocuğun
istismarın her türünden korunmasına yönelik ciddi uyarılarda bulunulması;
öğretmenin çocuğa hak ihlali yapıldığını gördüğü durumda ne yapabileceği
ve nerelere başvurabileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi,
Kazanımların içeriğinin kesin bir biçimde anlaşılabilmesi ve yanlış
uygulamaların engellenebilmesi için her kazanıma ilişkin açıklama yapılması,
Etkinlik örneklerinin katılım konusunda uygun örnekleri içerecek
biçimde zenginleştirilmesi, etkin katılım uygulamalarına ilişkin video çekimleri
yapılarak bunların öğretmenlerle paylaşılması,
Araştırmacılara; okul öncesi dönemde uygulanabilecek çocuk hakları
eğitimi

programı

tasarlamaları

ve

denemeler

yapmaları;

okullarda

kullanılması teşvik edilen tablet, akıllı tahta ve benzeri teknolojik aracın
çocuğun sağlığına etkileri hakkında araştırma yapmaları; çocuğu endişeye
sokmadan kendisini ihmal ve istismardan korumasını sağlayacak güçlendirici
programlar geliştirmeleri, sınıf içi uygulamaları gözlemleyerek çocuk
haklarının uygulamaya nasıl yansıdığını araştırmaları,
Okul Yönetimlerine; çocuk hakları politika belgeleri hazırlayıp tüm
personelin buna uygun biçimde davranmasını sağlamaları,
Okul Öncesi Öğretmenlerine; her planladıkları etkinliğin ayrımcılık,
etiketleme, ön yargı geliştirme gibi riskler taşıyıp taşımadığını gözden
geçirmeleri önerilmektedir.
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Ekler
Ek 1: İzin Belgesi
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Ek 2: Çocuk Hakları Kategorilerinin Açıklamaları
Kategori 1: Yaşama
Hakları
1a. Madde 4/6: Taraf
Devletlerin hakların
uygulanması için tedbir
alma yükümlülüğü ve
yaşama, hayatta kalma
ve gelişme hakkının
korunması
1b. Madde 9: Kendi
yararı açısından gerekli
görüldüğü durumlar
dışında ana
babasından ayrılmama
hakkı

1c. Madde 18/27: Aile
ve çocuğa bakmakla
yükümlü kişilerin
sorumlulukları ve uygun
yaşam standartlarına
sahip olma hakkı

Açıklama
 Taraf Devletlerin haklarının uygulanması amacıyla her tür
yasal ve idari tedbiri alması ve kaynakları seferber etmesi
 Devletin çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için azami
çaba göstermesi

 Devlet, ayrılığın çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda bir
karar verilmediği sürece, çocuğun ailesinden ayrılmamasını
güvence altına alır.
 Bu tür bir ayrılık kararı çocuğun ana babası tarafından kötü
muamele ya da ihmale maruz kalması ya da ana babanın
ayrılması durumunda söz konusu olabilir.
 Bu süreçte ilgili bütün taraflara işleme katılma ve görüşlerini
bildirme olanağı verilir.
 Çocuğun yararı aksini gerektirmedikçe, ayrıldığı ebeveyni ile
düzenli kişisel ilişki kurmaya hakkı vardır.
 Bu ayrılık Devlet tarafından yapılan bir işlemin sonucunda
olmuş ise çocuğun esenliğine aykırı olmadıkça, ayrıldığı
ebeveynin yeri konusunda bilgi verilecektir.
 Çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinde ana baba birlikte
sorumluluk taşır.
 Bu kişiler çocuğun yüksek yararını gözeterek hareket ederler.
 Devlet ana babanın bu sorumluluklarını yerine getirmesinde
ana babalara yardım eder.
 Devlet çocukların bakımı ile sorumlu kuruluşların ve
hizmetlerin gelişmesini sağlar.
 Devlet çalışan ana babanın ve çocuklarının çocuk bakım
hizmetlerinden yararlanabilmesi için her tür tedbiri alır.
 Her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal
gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine sahip olma
hakkı vardır.
 Bu hayat şartlarını sağlama sorumluluğu, sahip oldukları
imkanlar çerçevesinde öncelikle çocuğun ana babasına aittir.
 Devlet, bu sorumluluğunu yerine getirme konusunda ana
babaya/bakmakla yükümlü olanlara özellikle beslenme, giyim
ve barınma konularında yardım eder.
 Devlet, çocuğa karşı mali sorumluluğu bulunan kişilerin
çocuğun bakım giderlerini karşılaması konusunda uygun
tedbirleri alır.
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1d. Madde 24: Sağlık
hizmetlerine erişim ve
sağlığın korunması
hakkı

1e. Madde 26: Sosyal
güvenlikten yararlanma
hakkı
1f Madde 31:
Dinlenme, eğlence,
sanatsal ve kültürel
etkinliklere katılma ve
boş zamanlarını
değerlendirme hakkı
Kategori 2: Gelişme
Hakkı
2a. Madde 5:
Ailenin/Çocuğa
bakmakla yükümlü
kişilerin sorumluluk, hak
ve ödevlerine saygı
gösterilmesi (Ana
babanın yönlendiriciliği
ve çocuğun
yeteneklerinin gelişimi)
2b Madde 7: Nüfusa
kayıt, isim ve
vatandaşlık, ana
babasını bilme ve onlar
tarafından bakılma
hakkının korunması
2c Madde 8: Kimliğinin
korunması

2d. Madde 10: Ailelerin
yeniden bir araya
gelmesinin
kolaylaştırılması

 Tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşlardan
yararlanma hakkı
 Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi
 Temel sağlık hizmetlerini geliştirmek suretiyle bütün
çocuklara tıbbi yardım ve tıbbi bakımın sağlanması
 Besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu sağlanması yoluyla
ve çevre kirlenmesinin tehlike ve zararlarının da göz önünde
tutarak hastalık ve yetersiz beslenmeye karşı mücadele
edilmesi
 Anneye doğum öncesi ve sonrası bakımın sağlanması
 Bütün toplumun, özellikle ana baba ve çocukların çocuk
sağlığı ve beslenmesi, anne sütü ile beslenmenin yararları,
toplum ve çevre sağlığı ve kazaların önlenmesi konusunda
temel bilgileri edinmesi ve uygulaması
 Koruyucu sağlık hizmetlerinin, ana baba rehberliğinin, aile
planlaması eğitimi ve hizmetlerinin geliştirilmesi
 Çocukların sağlığı için zararlı geleneksel uygulamaların
kaldırılması için tedbir alınması
 Bu hakların gerçekleşmesini tedricen sağlamak için
uluslararası işbirliği yapılması ve bu konuda gelişmekte olan
ülkelerin gereksinimlerinin özellikle dikkate alınması
 Devlet, çocuğun sosyal sigorta dahil sosyal güvenlikten
yararlanma hakkını tanır ve gerçekleşmesini sağlamak için
gerekli tedbiri alır.
 Her çocuğun, dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama
ve yaşına uygun eğlence, kültürel ve sanatsal etkinliklerine
katılma hakkı vardır.
 Bu haktan yararlanma konusunda devlet, uygun ve eşit
fırsatlar sağlanmasını teşvik eder.
Açıklama
 Devlet, çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi için ana baba ya
da çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin çocuğa yol gösterme
ve onu yönlendirme konusundaki sorumluluklarına, haklarına
ve ödevlerine saygı duyar.

 Derhal nüfus kütüğüne kayıt hakkı
 İsim ve vatandaşlık hakkı
 Ana babasını bilme ve onlar tarafından bakılma hakkı

 Devlet, vatandaşlığı, ismi ve aile bağları dahil olmak üzere
çocuğun kimliğini koruma hakkına saygı gösterir.
 Kimliğini oluşturan bu unsurlardan yasaya aykırı olarak
yoksun kalması durumunda Devlet, çocuğun kimliğine
yeniden kavuşması için gerekli yardımda bulunur.
 9. Madde kapsamındaki ayrılık, bir ülkeden giriş ya da çıkışı
gerektiriyorsa, devletler bu konudaki talepleri olumlu, insani
ve ivedi bir tutumla ele alır.
 Kişisel ilişki hakkının kullanılması konusunda da taraf
Devletler ülkeyi terk etme ve dönme hakkına saygı gösterirler.
 Bir ülkeyi terk etme hakkı yalnız ulusal güvenlik, kamu
düzeni, kamu sağlığı, başkalarının hak ve özgürlüklerini
korumak amacıyla kısıtlanabilir.
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2e Madde 23:
Engelliler için özel
bakım hakkı

2f. Madde 28-29:
Nitelikli eğitim hakkı

Kategori 3: Korunma
Hakları
3a. Madde 2:
Ayrımcılık yasağı

3b. Madde 11: Yasa
dışı yollarla ülke dışına
çıkarılma ve geri
döndürülmemesine
karşı korunma

 Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların
saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve
toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını sağlayan
koşullarda eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul eder.
 Özürlü çocuğa ve ona bakmakla yükümlü olanlara gerekli
yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler.
 Bu yardım, yardım alanların parasal durumları ve olanaklar
ölçüsünde ücretsiz yapılır.
 Bu yardım çocuğa genel ve mesleki eğitimi, tıbbi bakım
hizmetleri, rehabilitasyon, meslek-iş edindirme programları,
dinlenme-eğlenme olanakları sağlamak biçiminde olabilir.
 Eğitim hakkı fırsat eşitliği temelinde tedricen gerçekleştirilir.
 İlköğretim herkes için zorunlu ve parasızdır.
 Genel ve mesleki ortaöğretim olanaklarının tüm çocuklara
açık olması sağlanır ve parasız yapmak için gerekli tedbirler
alınır.
 Yüksek öğretim yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale
getirilir.
 Eğitim ve meslek seçimi için bilgi ve rehberlik tüm çocuklar
için erişilebilir olmalıdır.
 Düzenli devamın sağlanması ve okulu terk oranlarının
düşürülmesi için gerekli önlemler alınır.
 Okul disiplini çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla
bağdaşır olmalıdır.
 Cehaletin ve okuma yazma bilmemenin sonlandırılması ve
çağdaş eğitim yöntemleri ve bilimsel ve teknik bilgilere sahip
olunmasını kolaylaştırmak için uluslararası işbirliği
güçlendirilir. Gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle
gözetilir.
 Eğitimin amaçları aşağıdakilere yönelik olmalıdır:
• Çocuğun kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin
geliştirilmesi
• İnsan hakları ve temel özgürlüklerine saygısının geliştirilmesi
• Ana babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, yaşadığı
veya geldiği ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden
farklı uygarlıklara saygısının geliştirilmesi
• Anlayış, barış, hoşgörü, cinsiyetler arası eşitlik ve tüm
insanlar arasında (hangi etnik, dini, ulusal, yerli halktan olursa
olsun) dostluk ruhuyla özgür bir toplumda yaşantıyı
sorumlulukla üstlenecek biçimde hazırlanması
• Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi
 Bu madde asgari kurallara uygun olması koşuluyla gerçek ve
tüzel kişilerin öğretim kurumu açma özgürlüğü ile çelişmez.
Açıklama
 Sözleşmedeki haklardan her çocuk ayrım gözetmeksizin
yararlandırılır.
 Kendileri, anne babaları ya da yasal vasilerinin sahip olduğu
ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal,
etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer
statüler nedeniyle ayrım gözetilmemesi
 Ana-baba, yasal vasi veya ailenin öteki üyelerinin düşünce,
eylem ve inançları nedeniyle çocuğun ayrımcılığa ve cezaya
uğramaması için her tür tedbirin alınması
 Devlet bu durumla mücadele için gerekli tedbirleri alır.
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3c. Madde 19: Her tür
şiddete karşı korunma
hakkı

3d. Madde 20/21: Aile
bakımından yoksun
çocukların korunması
ve evlat edinmenin
izlenmesi

3e. Madde 22: Mülteci
çocukların korunması

3f. Madde 32:
Ekonomik sömürüden
korunma

3g. Madde 33: Madde
bağımlılığından
korunma

3h. Madde 34: Cinsel
sömürüden korunma

3ı. Madde 35: Çocuk
satışı ve
kaçakçılığından
korunma
3j. Madde 36: Diğer
tüm sömürü
biçimlerinden korunma

 Devlet, çocuğun bakımını üstlenen kişilerin yanında iken
bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet ve suistimale her tür
ihmal ve istismara karşı korunması için her tür yasal, idari,
toplumsal ve eğitsel tedbirleri alır.
 Bu tedbirler önleme dahil idari ve adli tedbirler olabileceği
gibi, çocuğun bakımını üstlenen kişilere gereken desteği
sağlamak üzere sosyal programlar da olabilir.
 Geçici veya sürekli olarak aile bakımından yoksun kalan
çocuk devletten özel koruma ve yardım görme hakkına
sahiptir.
 Devlet bu çocuklara uygun bakım olanağını sağlar (evlat
edinme, koruyucu aile, kurum bakımı gibi).
 Bu çözümler düşünülürken çocuğun yetiştirilmesinde
süreklilik, çocuğun etnik, dinsel, kültürel ve dil kimliğine saygı
esastır.
 Evlat edinmede çocuğun yüksek yararı esastır.
 Evlat edinmeye tüm bilgileri ve ilgililerin onayını dikkate alarak
yetkili makam karar verir.
 Ülkelerarası evlat edinme, çocuğun kendi ülkesinde bakılması
mümkün olmadığı durumda uygundur. Ancak kendi
ülkesindekine eşdeğer güvence ve ölçütlerin izlenmesi
esastır. Bu işlemin ilgililer için yasadışı bir para kazanma yolu
olmaması için gerekli tedbirler alınır.
 Devlet, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da mülteci olan
çocuğun haklarını kullanması amacıyla koruma ve insani
yardımdan yararlanması için gerekli tedbirleri alır.
 Devletler, mülteci çocuğu korumak, ona yardım etmek ve
ailesi ile yeniden bir araya gelmesi için işbirliğinde bulunur.
 Çocuğun her tür ekonomik sömürüye ve tehlikeli ya da
eğitimine, sağlığı, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal,
toplumsal gelişimine zarar verecek nitelikte çalıştırılmasına
karşı korunma hakkı vardır.
 Bunun uygulanması için devlet, her tür yasal, idari, toplumsal
ve eğitsel tedbirleri alır. Özellikle;
• Asgari çalışma yaşı belirler
• Çalışmanın saat olarak süresi ve koşullarını düzenler.
• Etkili uygulamayı sağlamak için cezai yaptırımlar öngörür.
 Çocuğun uyuşturucu ve psikoptrop maddelerin yasadışı
kullanımına karşı korunması
 Çocukların bu maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı
alanında kullanılmasını önlemek için yasal, sosyal ve eğitsel
önlemleri alır.
 Devletler, çocuğu her tür cinsel ve istismara karşı koruma
güvencesi verirler.
 Devletler, çocuğun
• Yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya
zorlanmasını;
• Fuhuş ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak
sömürülmesini;
• Pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak
sömürülmesini, önlemek amacıyla gerekli her türlü önlemi
alırlar.
 Devletler, çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhuşa
konu olmalarını önlemek için gereken her türlü önlemleri
alırlar.
 Devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek
başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.
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3k. Madde 37: İşkence
veya diğer zalimce,
insanlık dışı veya
aşağılayıcı muamele ve
cezadan korunma

3l. Madde 38: Savaş
ve silahlı çatışmadan
korunma

3m. Madde 39: Çocuk
mağdurların yeniden
topluma kazandırılması

3n. Madde 40: Ceza
hukukunda çocuklara
yaklaşım

 Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya
aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulmayacaktır.
 On sekiz yaşından küçük olanlara, işledikleri suçlar nedeniyle
idam cezası verilemeyeceği gibi salıverilme koşulu
bulunmayan ömür boyu hapis cezası da verilmeyecektir.
 Hiçbir çocuk yasa dışı ya da keyfi biçimde özgürlüğünden
yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocuğun tutuklanması,
alıkonulması veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak en son
başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp uygun olabilecek en
kısa süreyle sınırlı tutulacaktır.
 Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa insancıl biçimde
ve insan kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve kendi
yaşındaki kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak
davranılacaktır. Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk, kendi
yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden
ayrı tutulacak ve olağanüstü durumlar dışında ailesi ile
yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkına sahip
olacaktır.
 Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa zamanda
yasal ve uygun olan diğer yardımlardan yararlanma hakkına
sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun bırakılmasının
yasaya aykırılığını bir mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız
ve tarafsız makam önünde iddia etme ve böylesi bir işlemle
ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakkına da sahip
olacaktır.
 Devletler, silahlı çatışma halinde kendilerine uygulanabilir
olan uluslararası hukukun, çocukları da kapsayan insani
kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamakla yükümlüdürler.
 Devletler, on beş yaşından küçüklerin çatışmalara doğrudan
katılmaması için uygun olan bütün önlemleri alırlar.
 Devletler, özellikle on beş yaşına gelmemiş çocukları askere
almaktan kaçınırlar. Devletler, on beş ile on sekiz yaş
arasındaki çocukların silah altına alınmaları gereken
durumlarda, önceliği yaşça büyük olanlara vermek için çaba
gösterirler.
 Silahlı çatışmalarda sivil halkın korunmasına ilişkin
uluslararası insani hukuk kuralları tarafından öngörülen
yükümlülüklerine uygun olarak, Devletler, silahlı çatışmadan
etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak amacıyla
mümkün olan her türlü önlemi alırlar.
 Devlet, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da
her türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya
da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir
çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden
kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için
uygun olan tüm önlemleri alır.
 Bu tür sağlığa kavuşturma ve toplumla bütünleştirme,
çocuğun sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir
ortamda gerçekleştirilir.
 Hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddia edilen ve bu nedenle
itham edilen ya da ihlal ettiği kabul edilen her çocuğun;
çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve
toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları
göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer
duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve
temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte
muamele görmeye hakkı vardır.
 İşlendiği zaman ulusal ya da uluslararası hukukça
yasaklanmamış bir eylem ya da ihmal nedeniyle hiçbir çocuk
hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddiası ya da ithamı öne
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Kategori 4: Katılım
Hakları
4a. Madde 3: Çocuğun
yüksek yararı (çocuğun
gereksinimlerinin göz
önünde
bulundurulması)

sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlalde bulunduğu da kabul
edilmeyecektir.
 Hakkında ceza kanununu ihlal iddiası veya ithamı bulunan
her çocuk aşağıdaki asgari güvencelere sahiptir:
• Haklarındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar
masum sayılmak;
• Haklarındaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve doğrudan
doğruya; ya da uygun düşen durumlarda ana babaları ya da
yasal vasileri kanalı ile haberli kılınmak ve savunmalarının
hazırlanıp sunulmasında gerekli yasal ya da uygun olan
başka yardımdan yararlanmak;
• Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme
önünde adli ya da başkaca uygun yardımdan yararlanarak ve
özellikle çocuğun yaşı ve durumu göz önüne alınmak
suretiyle kendisinin yüksek yararına aykırı olduğu
saptanmadığı sürece, ana-babası veya yasal vasisi de hazır
bulundurularak yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile
konunun gecikmeksizin karara bağlanmasının sağlanması;
• Tanıklık etmek ya da suç ikrarında bulunmak için
zorlanmamak; aleyhine olan tanıkları sorguya çekmek veya
sorguya çekmiş olmak ve lehine olan tanıkların hazır
bulunmasının ve sorgulanmasının eşit koşullarda sağlanması;
• Ceza yasasını ihlal ettiği sonucuna varılması halinde, bu
kararın ve bunun sonucu olarak alınan önlemlerin daha
yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme
önünde yasaya uygun olarak incelenmesi;
• Kullanılan dili anlamaması veya konuşamaması halinde
çocuğun parasız çevirmen yardımından yararlanması;
• Kovuşturmanın her aşamasında özel hayatının gizliliğine tam
saygı gösterilmesine hakkı olmak;
 Devlet, hakkında ceza yasasını ihlal ettiği iddiası ileri sürülen,
bununla itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul olunan çocuk
bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasaların, usullerin,
onunla ilgili makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik
edecek ve özellikle şu konularda çaba göstereceklerdir:
• Ceza yasasını ihlâl konusunda asgari bir yaş sınırı
belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza
ehliyetinin olmadığının kabulü.
• Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, insan hakları ve
yasal güvencelere tam saygı gösterilmesi koşulu ile bu tür
çocuklar için adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin alınması.
Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık
şartlı salıverme, bakım için yerleştirme, eğitim ve meslek
öğretme programları ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi
çeşitli düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve
suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine olacak biçimde
muamele edilmesi sağlanacaktır.
Açıklama
 Çocuğu ilgilendiren bütün faaliyetlerinde kurum ve kuruluşlar
çocuğun yararını temel alır.
 Devletler, çocuğun güvenliği için gerekli bakım ve korumayı
sağlamak üzere tüm uygun yasal ve idari tedbirleri alır. Bunu
yaparken çocuğa bakmakla yükümlü kişilerin hak ve
ödevlerini de göz önünde bulundurur.
 Devletler çocuğun bakımı ve korunmasından sorumlu tüm
kurumların, yetkili makamlarca konulan ölçütlere uymalarını
sağlarlar.
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4b. Madde 12: Kendini
ilgilendiren her konuda
görüşlerini serbestçe
ifade etme ve
dinlenilme hakkı
4c. Madde 13:
Düşüncesini özgürce
açıklama hakkı

4d. Madde 14:
Düşünce, din ve vicdan
özgürlüğü

4e. Madde 15: Dernek
kurma ve barış içinde
toplanma hakkı

4f. Madde 16: Özel
yaşamına saygı hakkı
4g. Madde 17: Kitle
iletişim araçlarına ve
diğer bilgi kaynaklarına
erişim

 Görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini
ilgilendiren her konuda görüşlerini ifade etme hakkı vardır.
 Çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak
görüşlerine özen gösterilir.
 Çocuğu ilgilendiren adli ya da idari işlemde çocuğun
doğrudan ya da temsilci aracılığıyla dinlenilmesine fırsat
verilir.
 Çocuk, ülke sınırları ile bağlı olmaksızın yazılı, sözlü, basılı,
sanatsal biçimde ya da başka araçlarla her tür haber ve
düşüncenin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesini
içerecek biçimde düşüncelerini özgürce açıklama hakkına
sahiptir.
 Bu hakkın kullanılması yalnızca başkalarının haklarına ve
itibarına saygı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı,
ahlakın korunması nedenleriyle kanunla sınırlandırılabilir.
 Devlet, çocuğun düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne saygı
gösterir.
 Devlet, çocuğun bu haklarını kullanmasında ailenin çocuğa
yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine çocuğun
gelişimiyle bağdaşması suretiyle saygı gösterir.
 Din ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla ve gerekli
olması durumunda başkalarının haklarına ve itibarına saygı,
kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı, ahlakın
korunması nedenleriyle sınırlandırılabilir.
 Devlet, çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma
(çocukların asayişi ihlal etmeyen gösteri ve toplantılarda yer
alma) hakkını kabul eder.
 Bu hak, ancak kanunla ve gerekli olması durumunda
başkalarının haklarına ve itibarına saygı, kamu güvenliği,
kamu düzeni, kamu sağlığı, ahlakın korunması nedenleriyle
sınırlandırılabilir.
 Çocuğun özel yaşamına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da
haksız bir biçimde müdahale edilemez.
 Onur ve itibarına haksız olarak saldırılamaz.
 Devletler, çocuğun toplumsal, ruhsal, ahlaki güvenliği ile
bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik
kaynaklardan bilgi edinmesini sağlarlar.
 Kitle iletişim araçlarını m. 29 doğrultusunda bilgi ve belgeyi
yaymak için teşvik ederler.
 Bilgi ve belgelerin üretim, değişim ve yayımı için uluslararası
işbirliğini teşvik ederler.
 Çocuk kitaplarının üretim ve yayımını teşvik ederler.
 Kitle iletişim araçlarını azınlık ya da yerli ahaliye mensup
çocukların dil gereksinimlerine özen göstermesi için teşvik
ederler.
 Çocuğun güvenliğine zarar verebilecek bilgi ve belgelere
karşı korunmaları için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilmesini
teşvik ederler.

