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Abstract

The present study aims to analyze the characteristics of Roma families living in
Konya and to present suggestions in order to take effective precautions.While gipsy mothers
were illiterate, the fathers were primary school graduates. Parents got married after flirting,
via arranged marriages, consanguineous marriages or without the permission of their own
parents. Gipsy women were getting married between the ages of 14-19, and becoming
mothers between the ages of 15-20, having one or two children. It is identified that gipsy
families were nuclear families with a low-income, and most of them were without a fixed
income.
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discrimination in society as a Roma
woman, in addition to the problems they
experience in their families. It is specified
that, Roma women are not only exposed to
ill treatment by the non-Roman, but are
also mostly put upon at home by their
husbands. It is also emphasized that
women are nevertheless the economic
protectors of the Roma families. It is
stated that, in addition to housework, they
also play important roles as providers of
the family. It is emphasized in research
conclusions, that the education level of the
Roma
people
is
generally
low
(Kyuchukov, 2007), the part played by
woman and mother in Roma families is
important, their main duties are supporting
the family economically, doing the
housework and raising children, and
women generally do not have any power
in the functioning of the family (Posavec
and Hrvatic 2000). Generally, the Roma
women have a strong character, which do
not panic in the face of problems, which
display leadership characters and which do
not shy away from fighting men when
necessary. Actually the most important
role of the woman in the family is to
become mother and to give birth to many
children (Sal, 2009). The importance of
children is huge for Roma families. Child
is the core, target and center of their lives.
Children have fairly important duties in
the Roma family life, leading the Roma
children to be more enterprising and to
have a confidence, which helps them to
express themselves more easily, when
compared to other children. The children
achieve their freedom from the moment
they learn to walk. Children are also
among the contributors to the maintenance
of the Roma families. Children generally
contribute to the family economy by
working as shoeshine boys, simit sellers
and beggars. Due to the latter fact, having
a high number of children does not bring a
heavy burden to the Roma families (Sal,
2009). Children of the Roma family work,
or are made to work, mostly because they
have to, due to problems arising from the
poverty, lowness of the education level
and general culture. According to the
study performed by AkĢit, Karancı and
Gündüz HoĢgör (2001), it was determined
that the average age of children working in

1. Introduction
The Roma people left their
homeland in India a thousand years ago
and they were dispersed all around the
world. Since then, they integrated their
religious, linguistic, social and economic
differences under a single spectrum.
Nowadays, majority of the Roma people
live a settled life (Smith, 1997). A large
majority of the Roma people have
conserved their traditions, customs and the
order of their community. Roma family
lives are determined by moral and
traditional norms. Women, men, children
and the elderly play their parts in the
family in the frame of these norms. The
Roma family structure has an extended
family characteristic. This large family
consists of mother, father, children,
grandmothers and grandfathers. Men in
Roma families play their part in the family
within the framework of moral and
traditional norms. Roma men generally
work as musicians, porters, boot polishers,
bagel (simit) sellers and hawkers (Sal,
2009).
The Roma women play an
important role in the family. Roma women
are responsible from the protection and
care of the family. Many Roma women are
married and have children at a very young
age. Due to this reason, many are unable
to complete the mandatory education and
may not be trained to have a profession.
Since they marry and have children at a
very young age, their responsibilities and
duties are not limited to the house-related
ones, they also are under the obligation to
work, to earn money. Since their education
is not completed, they have to work in
unsecured jobs in consideration of ill pays
(Bedmar and Leon, 2012). Roma women
in Turkey work as travelling cloth sellers,
day laborers, cleaning ladies, beggars,
fortune tellers, sorceresses, florists, etc.
Despite having in hand a significant
portion of the domestic economy (Sal,
2009), their position within the family is
quite different when compared to women‟s
position in the families of non-Roma
communities (Posavec and Hrvatic, 2000).
Roma women can encounter many
problems in their family lives and in
society. Posavec and Hrvatic (2000) state
that Roma women are also exposed to
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the streets was 12, 38% of these children
never went to school or left it, children
working in the streets marketed tissue
papers, gums, water, tickets and other
small commodities, depending on the
season, could be involved in dangerous
activities from time to time, and as for
street children, they generally collected
garbage, their work hours were long and
irregular, and they were coming from large
families with low education and income
levels. As seen in the study carried out, it
is observed that children coming from
families with low education and income
levels, generally work, starting from very
young ages. Since it is deemed important
to attract attention to Roma families and
children, in order to take efficient
measures against problems of Roma
families and to contribute to the
development and life qualities of Roma
families and children, the aim of the study
was to determine the characteristics of
Roma families living in Konya and to
make suggestions in order for efficient
measures to be taken.

Roma mothers living in Yeni
Mahalle (New Quarter) of Karatay
District, which is one of the central
districts of the Konya province, were
included to the study. 30 Roma mothers,
who participated to the research as
volunteers, constituted the sample of the
research.
2.3. Collection of the Data
“Interview Form” prepared by the
researchers, in order to determine the
characteristics of the Roma families were
used in the research. The “Interview
Form” was applied in a quite environment,
through
meeting
the
participants
individually and face-to-face, in order to
prevent families from being influenced
from each other.
2.4. Analysis of the Data
During the data analysis, data
concerning the age, working status and
education levels of the Roma mothers and
their husbands, the events leading to their
marriage, the existence of civil marriage,
their relationship status, the childbearing
age, number of children, the family type,
the number of married couples living in
home, their cohabitants, the income level
of the family, whether the family has a
fixed income, the number of providers,
whether they want to work in a regular
job, and jobs they would like to have, were
evaluated in terms of percentage
distribution.
3. Findings and Discussion
Findings obtained from the study
carried out in order to determine the
characteristics of the Roma families are
presented in tables, and it was tried to
support these tables with relevant sources.

2. Method
2.1. Method of the Research
The model of the present research,
which was performed in order to
determine the characteristics of Roma
families living in Konya, is descriptive
survey. Descriptive models are models
aiming to describe a situation, which
existed in the past, or which exists in the
present, in its existing form (Karasar,
2005).
2.2. Sample Group

Table 1. Distributions of the Roma Parents Pertaining Their
Characteristics Concerning Their Ages,
Working Statuses and Education Levels
N

%

25 years old and younger

11

36.6

26 years old and older

19

63.4

25 years old and younger

6

20.0

Mother age
Father age

3

Mother
profession

Father
profession

Mother
education
Father
education

26 years old and older

24

80.0

Housewife

21

70.0

Tissue paper seller

5

16.6

Stallholder-cleaning lady

4

13.4

Doesn‟t work

15

50.0

Works occasionally if there is employment (musician)

4

13.3

Self-employed (stallholder, boot polisher, paper collector)

11

36.6

Illiterate

20

66.7

Primary school graduate

10

33.3

Illiterate

4

13.3

Primary school graduate

26

86.7

When Table 1 is examined, it is
observed that 63.4% of the Roma mothers
and 80% of the fathers included to the
sample group are 26 years and older. It is
observed that 70% of the Roma mothers
are housewives, 16.6% work as tissue
paper sellers and 13.4% work as cleaning
ladies and stallholders. As for the Roma
fathers, it is observed that 50% does not
work at all, 36.6% are self-employed and
13.3% work occasionally if there is
employment. Accordingly, it is understood
that the majority of the Roma mothers are
housewives, and the others do not work in
regular jobs and as for the fathers,
approximately half of them do not have a
regular job. According to the research they
carried out (2006), Tuna, Oğuz and
Kolukırık displayed efforts to determine
the socio-cultural characteristics of the
Roma people living in Menemen. It was
observed according to the research
findings that, their most important
problems
were
unemployment,
discrimination, poverty, despisement and
lack of education.
When the education levels of the
Roma mothers and fathers are observed, it
was determined that 66.7% of the mothers
were illiterate, while 33.3% were primary
school graduate; and as for fathers, 86.7%
were primary school graduates and 13.3%
were illiterate. In the study carried out in

Roma by Cozma, Cucos and Momanu
(2000), it was determined that 58% of the
Roma men and 89% of the Roma women
did not have vocational competency; 59%
of Roma women and 44% of Roma men in
Roma, were illiterate and this rate was at
the levels of 80%, 90% in some areas.
According to Bedmar and Leon
(2012) and Sleem (2001), the Roma
women and their husbands, generally did
not receive any education. Many of the
Roma people have a low education level
or are completely devoid of educational
competency, since they left school at an
early age or they skipped /absconded from
school. McDonald, in his research (1999),
stated that the Roma people living in
Roma were living in outskirts of the cities,
in small villages and even in integrated
cities, separate from the regular social life,
and mostly lacking general educationtraining knowledge. It was emphasized
that these families were unaware of what
they have to do and where they have to go
to send their children to school and to
make them enrolled. It was argued by
McDonald that, there is a deep-rooted
distrustfulness in Roman families against
the majority of society, when it comes to
asking help concerning the difficulties
they
encounter,
and
that
such
distrustfulness may have been increased in
children.
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Within the Roma society, it is
frequent for the children to leave school or
to continue their education irregularly.
Among the main reasons of the
abovementioned situation are; poverty,
children having trouble adapting to the
school and classroom environment and
negative knowledge of teachers on the
children and their families (Dominguez,
1999; Messing, 2008). Kyuchukov (2007)
stated that, the Roma people in Bulgaria
have a very low level of education since
they have not completed their education,
and therefore are mostly unemployed and
are unable to find work. Girls in Roma
families carry out housework such as

cooking, dishwashing, cleaning and water
carrying in homes and tents. As for the
boys, they generally accompany their
mothers, who work as traveling cloth
sellers. Also the duty to check and control
their sisters also belongs to the boys (Sal,
2009). Within this context, the educations
of girls and boys are not given importance,
and it is observed that children start to
work from early ages to contribute to
family budget. The Roma children start
working at early ages and also marry at
early ages, and these lead to the
emergence of uneducated parents. This
vicious circle holds on since many long
years.

Table 2. Distribution Pertaining to Characteristics pertaining to Marriage in Roma People

Events leading to
marriage

N

%

Arranged marriage

14

46.7

Elopement

12

40.0

Kin marriage

1

3.3

Friendship-flirting

3

10.0

Between 14 and 19

20

83.3

20 years and older

10

16.7

Yes

28

93.4

No

2

6.6

Alive-together

27

90.0

Separated-divorced

1

3.3

Spouse in prison

2

6.7

Between 15 and 20

23

76.7

21 years and older

7

23.3

Marriage age

Civil marriage

Associated with the
status of her husband

Childbearing age

5

Number of children

1–2 child(ren)

17

56.7

3–4 children

5

16.7

5 and more children

8

26.7

When the Table 2 is examined, it
is observed that 46.7% of the Roma
parents perform arranged marriage, 40.0%
marry
following
elopement,
10%
following flirting, and 3% of the parents
perform kin marriage. Özkan, in his
research (2006), examined the marriage
practices of the Roma people living in
Turkey. According to the research, it was
observed that, since it is accepted as the
only way to protect the Roma social life,
endogamy (intrafamilial marriage) is
particularly
widespread.
As
for
endogamous marriage, it occurs in three
forms
“purchase”,
“trade”
and
“elopement”. In the study, it is also
specified that polygamy and divorce cases
are also widespread.
When the marriage ages of the
Roma mothers are examined, it is
observed that 83.3% marry between the
ages of 14 and 19, and 16.7% marry at the
age of 20 twenty or older. The average
marriage age for Roma women is 15 and
16. It is a very widespread age range for
marriage (Sleem, 2001). In all marriage
types, the marriage occurs at early ages. In
Turkey, the marriage age of Roma girls is
13 to 17 and for Roma boys 15 to 19
(Özkan, 2006). Also, when the existence
of civil marriage between parents is
examined, it is observed that 93.4% of the
Roma parents have made civil marriages,
while 6.6% did not. Accordingly, it can be
stated that nearly all of the Roma parents
have made civil marriages. Status of the
parents' association are examined, it is
observed that 90% of them are alivetogether, 6.7% in prison and 3.3%
separate-divorced.

culture, newly married young women have
to give child within one year following the
marriage (Sleem, 2001).
When the number of children
owned by families is examined, it is
observed that 56.7% of the Roma families
have one and two child/ren, 26.7% have
five and more children and 16.7% have
three and four children. In the study
carried out by Cozma, Cucos and Momanu
(2000), they concluded that the average
marriage age of girls was 17, while the
average marriage age of men was 18. As
for the average number of children owned
by a Roma woman, it was determined to
be five. In the research carried out by
Bereczkei (1998), the relationship by
affinity of the Roma People and the
Hungarians and their child care and
fertility rates were examined. The results
of the study indicated that the Roma
families have a very high fertility rate. In
the research carried out by Bereczkei
again, along with Dunbar (2002), it was
understood that older daughters in rural
life, still had an important duty in
housework concerning the care of their
young sisters and brothers, even after their
marriage. Such support given to the
mother by the daughter, not only increases
the reproduction of the mother but it also
decreases the intervals between births. In
the study, it was observed that Roma
women, whose first birth led to a daughter,
have considerably more children, when
compared to Roma women whose first
birth led to a son.
The non-attendance of Roma girls
to education institutions, and their
marriage upon elopement at an early age,
lead to them become mothers during
adolescence. The fact that they become
mother during adolescence, without
adequate awareness, that they are
unknowledgeable on healthy pregnancy
and motherhood, that they don‟t have
much information on child raising and

When the childbearing age of the
Roma women is observed, it is understood
that 76.7% have become mother between
the ages 15 and 20, and 23.3% at the age
of 21 and older. According to the Roma
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family life, makes the Roma people
disadvantageous in social life. In the
study, the high number of children owned
by Roma families may be explained with

them being parents without adequate
awareness, and with the desire to increase
the number of working persons in the
house.

Table 3. Distribution of Roma Families pertaining their Family Types, Number of Married
Couples Living in Home, and Their Cohabitants
N

%

Nuclear family

19

63.3

Extended family

11

36.7

1 family

19

63.3

2 families

11

36.7

Mother, father and children

19

63.3

Mother, father, children and
senior members of the family

11

36.7

Family type

Number of married
couples living in home

Cohabitants

When Table 3 is examined, it is
people (Sal, 2009). Levinson and Sparkes
determined that 63.3% of the Roma
(2004) state that, in the absence of a father
mothers have nuclear families while
at home, the decision mechanism consists
36.7% have an extended family structure.
of the grandfather, uncle and older
In terms of married couples living in
brothers. Each Roma family consists of 12
home, it is seen that 63.3% percent of
persons in average, including the mother
Roma mothers have one family, while
and the father. Even if the whole family
36.7 have two families, 63.3% of the
lives in a house of single room, they live
Roma mothers live together as mother,
along with the man‟s family (Sleem,
father and children, while 36.7% live
2001). This situation may be explained
together as mother, father, children and
with men‟s desire to support themselves
senior members of the family. It is
since they can be forced to leave home due
emphasized that authority, power and line
to certain reasons (illness, prison, etc.).
of descent are important in the Roma
Table 4. Distribution of Roma Families Pertaining Their Income State
50 TL and less
Family’s monthly income Between 51 TL and 300 TL
level
301 TL and more
Yes
Whether the family has
fixed income
No
1 person
Number of providers
2 persons
Whether the mother wants Yes
to work in a regular job
No
Any job
Jobs they would like to

7

N
10
9
11
1
29
20
10
28
2
14

%
33.3
30.0
36.7
3.3
96.7
66.7
33.3
93.3
6.7
46.7

have

Cleaning
Factory Labor

12
4

In terms of the income levels of the
families, it is seen that 36.7% have an
income of 301 TL and more, 33.3% have
an income of 50 TL and less and 30% have
an income between 51 and 300 TL. When
the families participating to the study was
examined in terms of whether the family
has fixed income, it was determined that
96.7% of the Roma families did not have a
fixed income. When the number of
providers was observed, it was determined
that 66.7% of the Roma families have one
provider.
Concerning whether the mother
wants to work in a regular job, it was
observed that 93.3% of the Roma mothers
would like to work in a regular job. When
the jobs the mothers would like to have are
examined, the following answers were
encountered: I would do any job, 46.7%; I
would do cleaning job, 40%; I would do
factory labor, 13.3%. Approximately half
of the Roma mothers claimed they would
work at any job.
Majority of the Roma families
experience economic struggle, due to their
unemployed status. Economic struggles
lead to the emergence of poverty, which in
turn leads to the wearing down of
intrafamilial relations, negative behaviors,
and in the end the attachment of the family
members to each other, their trusts, and
most important of all, their supports start to
disappear (Kyuchukov, 2000; McDonald,
1999). Nowadays, struggles overcome in
village families through cooperation
become struggles of each family separately
in the cities, leading to hopes, values and
beliefs to be damaged (IĢık, 2007). Among
the most important problems of Roma
families are poverty, lack of education, and
prejudices, arising due to Roma traditional
culture and lifestyle. The fact that families
do not have a fixed income, that their
education level is low, that they do not
have qualified professions and also due to
prejudices, the Roma people experience
difficulties in finding employment, which
drags them to poverty with each passing
day.

40.0
13.3

According to the study, it was
observed that the majority of the Roma
mothers and fathers are 26 years old and
older. It was understood that the Roma
mothers work as housewife, paper tissue
seller, cleaning lady and stallholder, and
the Roma fathers did not work, are selfemployed and work occasionally if there is
employment. While the majority of the
Roma mothers included to the research are
illiterate, it was determined that the
majority of the fathers were primary school
graduates. It was determined that Roma
parents married through arranged marriage,
elopement, by flirting or through kin
marriage. When the marriage ages of the
Roma mothers were examined, it was
understood that the majority married
between the ages 14 and 19, and the Roma
families are alive and together, in prison
and separated-divorced. It was determined
that the Roma women become mother
between the ages 15 and 20, and the
majority have one and two child(ren).
While the Roma mothers have nuclear
family, it was determined that they live
together as mother, father and children. In
terms of income level of the families, it
was determined that the Roma families
have a low level of income, and most of
the families do not have fixed income. It
was determined that the number of
providers in the family is one, and
concerning whether the mother wants to
work in a regular job, it was determined
that the Roma mothers want to work in a
regular job. When the mothers are asked
which jobs they would like to have, it was
observed that their answers were factory
labor, cleaning and any job. In parallel
with the results obtained, the following
may be suggested:
 In cooperation with university,
municipality and law enforcement
agency,
opportunities
of
employment must be created in
order to allow the Roma families
to work in a regular job, through:
a. preparing
training
programs
for
Roma
families
on
parents

4. Conclusion and Suggestions
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training
and
child
development,
b. preparing
training
programs
for
these
families on the subjects of
health,
nutrition
and
hygiene,
c. seminars and courses on
social life and social rules
for these families, all to be
held by people‟s expert in
their fields.
It is concluded from the results
obtained that, the life levels of the
Roma families are fairly backward,
and children living under these
living conditions are at risk. In line
with these results, it may be stated
that development of projects to
increase the life qualities of
families would be helpful.
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ABSTRACT
Art is a creative and silent way that helps children to express themselves unequivocally.
However, various interpretations are assigned to a work of art by various people. These
differences are seen in the assessment approach adopted by teachers which may greatly
enhance the development or withdrawal of the child‟s artistic talents. The assessment of art at
the foundational levels of the basic education in Ghana is difficult and full of subjectivities
and biases. The objective of this research was to identify and describe how assessment in art
is practised in early childhood classrooms and their impact on artistic development of the
child. This exploratory research utilized both qualitative and quantitative methods including a
structured interview of teachers, extensive classroom observation, documentary review, and
focus groups to gather data. Findings revealed dichotomous lapses within and cross assessors.
Keywords: Creative arts, assessment,child art, early childhood, art education, art teacher
and interpreting the child‟s expressions in
the form of art.
The first set of early childhood
teachers are those who may not have had
the opportunity of developing their artistic
talents and now made to teach and assess
art at the Kindergarten (KG) or the
primary level which is the harp of
spontaneous expression of the child‟s art
work. They may misinterpret children‟s art
expression and may not also be sensitive
to the unique qualities of tools marks made
on their artistic expressions. The other
category is the art specialist early
childhood teachers. They are endowed
with the skills and the abilities in the
technicalities of media and the production
of art. Nevertheless, this knowledge is not
translated
in
the
assessment
of
developmental and spontaneous artistic
expression of the child.

INTRODUCTION
Art is a creative and silent way
that helps children to express themselves
unequivocally.
However,
various
interpretations are assigned to a work of
art by various people. Reyner (2006)
declares that children‟s art is many things
to many people. These differences are seen
in the assessment approach adopted by
teachers which may greatly enhance the
development or withdrawal of the child‟s
artistic talents.
The assessment of art at the
foundational levels of the basic education
in Ghana is difficult and full of
subjectivities and biases. The study of art
at the basic education levels in Ghanaian
institutions prior to the 2007 Education
Reform has been absent from the official
curriculum or subsumed under other
subjects. This adversely affected two sets
of early childhood teachers who now face
the challenge of adequately understanding
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The adoption of preschool
education into formal education system in
Ghana was to initiate the child into formal
education earlier to tap and build on their
creativity. There is also the establishment
of the Department of Early Childhood
Care and Development at the University of
Education, Winneba, to train professionals
to man these preschools. Graduates from
this department are expected to build a
strong educational foundation for the
child. Creative art is one such subject area
that has the power to build critical thinking
and problem solving abilities in the child.
However, it seems the subject is
not effectively handled due not only to the
fact that there is unavailability of tools and
materials in the schools, but more
importantly teachers‟ wrong approaches to
the examination of the child‟s art. As
Hopper (2007 p. 27) admitted „assessment
of children‟s art is a difﬁcult issue that is
often only superﬁcially addressed.‟ There
is the need to study the trend and pattern
prevailing in the teacher assessment
behaviour to understand and accept the
challenges to build an innovative
assessment strategy in the education of the
early childhood.

categories of teachers in the basic schools
of Ghana.
Significance of the Research
The results of this study would
help identify how teachers approach the
assessment of pupils‟ art work at the
preschool level. This would help teachers
adopt pragmatic steps in the assessment of
children‟s art thereby developing the
artistic skill of children. It will also
enhance the teachers‟ skills in the
assessment of the child‟s creative process
and product.
The Framework
Child art
A child art in general means any
work made for the use of a child or a work
of an adult that depicts children in them.
But most importantly, child art refers to
drawings, painting, and other artistic
works created by children. It is
spontaneous and creative activities
through which children covertly express
themselves. Lowenfeld and Brtittain
(1971) in recounting on child art state that,
child art is principally for self-expression
and that every child‟s art is unique since
his/her
observations,
perception,
understanding, and interpretation of the
environment differ from every child and
that of the adult. The art of adults have
been modelled and shaped by criticism
and the society. Picasso once admitted that
it took him a whole of his lifetime to draw
like children (Ashton, 1972).
Unlike adults, children‟s art reflect
the trueness of their inner emotions and
the perception of their world. However,
their works are many things to many
people (Reyner, 2006). As Wilson (1997
p.83) puts it „if we are to understand child
art, we must look at what the child has
presented and expressed, the conditions
under which child art is made, and
ourselves and others in the act of studying
it.‟ The art of children should not be taken
for granted as it speaks more than the
words they use. This calls for the
understanding of the symbols used in their
art and artistic development to increase the
adults‟ sense of appreciation and
interpretations.

Objectives
The objectives of this research were to:
 identify and
describe how
assessment in art as practised in
early childhood classrooms
 assess the appropriateness of
assessment practised and their
impact on artistic development of
the child
Research Questions
 Is there any correlation
between the art of the child
and how it is assessed?
 What
informs
preschool
teachers‟ decision as to marks
assigned for an artwork of the
child?
 Must art of the child be
assessed and by what means?
Delimitation
The study was limited to the drawing of
children and their assessment by three
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Ideas about art and the importance
of art to the development of the child have
been looked at by different scholars. Some
art are as instruments for cognitive
development. For others, art is a tool for
thinking, for both adults and for children
(Bae, 2004; Millikan, 2003; Svendson,
2004).
Language depends on set of
symbols and rules. In art, these symbols
could be equated to the elements while the
principles that the use of these elements
could be considered as the rules. Of all the
written languages, it is argued that visual
art is the first that children use in forming
a concept of their world, representing what
they know, and conveying ideas and
emotions to others (Bae, 2004; Koster,
2005; Svendson, 2004). These are done
through scribbling which could be
paralleled to babbling in spoken language.
The child develops his/her own concepts
and is able to convey them through
scribbling on a surface. In doing so,
several
modalities
like
hand-eye
coordination, motor-memory, short-term
and long-term memory, and emotion are
more influenced by using art. Art provides
an opportunity for self-expression, selfdiscovery, self-esteem and confidence.
The importance of child art to the
teacher is immeasurable. Teachers can use
their knowledge in child art to identify the
deficiencies and deviations in a child‟s
stages of artistic developments. They can
also use a child‟s art as diagnostic measure
to monitor the progress of child‟s mental
development. Teachers can also use the
knowledge in child art to apply
appropriate interventions and strategies to
correct growth deficiencies in a child‟s
development or to accelerate the child‟s
growth.

should have a background in clinical
psychology. This is referred to as
psychological approach. The child‟s art is
the medium of discovering the inner
conflicts and the disturbing influences of
the child‟s development (Winner, 1982).
The child‟s art is subjected to series of
analyses by the psychoanalyst to
determine the meanings of the omission,
distortion, and exaggeration in the work
which helps him to find remedy for the
child.
The
second
approach
is
behavioural psychological approach. In the
examination, the behavioural psychologist
uses art to trace changes in attitude or
behaviour of the child. In most cases, these
changes affect the child and his immediate
environment. Through art work the child
may exhibit some of the causes of his
behaviours and this would be picked by
the psychologist. Koster (2005 p. 30)
asserts that „the teacher is the most
important ingredient in allowing the child
to develop their artistic natures.‟ In the
assessment of the child‟s art, the teachers‟
role can affect the child adversely.
Teachers of art at the early childhood
education/level should therefore, be
circumspect in their decisions.
Another approach is educational
assessment. Assessment is the process of
collecting and documenting evidence of
student learning such as knowledge, skills,
attitudes and beliefs.Assessments can be
approached in many different ways:
formative and summative; objective and
subjective; and informal and formal.
Summative
assessment
(assessment of learning) is generally
carried out at the end of a course or
project. Assessment of art at the early
childhood education is based on formative
assessment which is also referred to as
educative assessment or “assessment for
learning” (Arts Education Key Learning
Area, 2007). Processes and products are
both parts of art assessment. It is carried
out throughout the course of study and is
concerned with providing feedback on a
child‟s art to aid and improve teaching and
learning, and would not necessarily be
used for grading purposes. Art in any form
lends itself to subjective assessment
because it provides an avenue for the child

Approaches to the examination of the child
art
There are different approaches to
the examination of the child art.
Armstrong and Armstrong (1975) reiterate
that a parent, a teacher, an artist and a
clinical psychologist will all see different
things, view different aspects, in a child‟s
drawing.
In the first approach to the
examination of the child‟s art, the observer
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to produce more than one way of
expressing the correct answer which is
different from an objective assessment (a
form of questioning which has a single
correct answer). Equally, art assessment
can be either formal or informal. A formal
assessment calls for the assigning of a
numerical score or grade based on the
child‟s performance, whereas an informal
assessment does not contribute to a child's
final grade. At the early childhood level,
assigning of letters or percentages in the
assessment of the child‟s art is
inappropriate and potentially damaging.
Art at this level is highly a personal
expression which is based on individual
experiences and interest. It also displays a
combination of concepts and techniques
which are both subjective and objective
elements respectively.
These
broad
directions
in
assessment have been prescribed by
Segers et al (2003). These directions
indicate a shift from decontextualised to
authentic,
contextualised
assessment
practices; from using one single measure
to using multiple measures to build a
student‟s learning profile; from assessing
low
level
of
competence
and
understanding to assessing high level
skills; from assessing a few to assessing
many dimensions of intelligence; from
isolated
assessment
to
integrating
assessment within the learning and
teaching practices; and from teacher
directed assessment to increasing student
responsibility in the assessment process.
This form of assessment may include
participation, observation, checklists,
rating scales, performance and portfolio
assessments, discussion and anecdotal
reports. It is a vital and integral part of
classroom instruction, and serves several
purposes and audiences. Assessment gives
feedback to students, teachers, schools and
parents on the effectiveness of teaching
and on students‟ strengths and weaknesses
in learning. The most important role of
assessment is in promoting learning and
monitoring students‟ progress. (Arts
Education Key Learning Area, 2007).
).Assessment in a constructivist and
sociocultural view of learning is reflected
in a contextual-qualitative paradigm
(Birenbaum in Segers et al [eds] 2003).

This approach contributes to an
assessment culture that embeds assessment
in the teaching and learning process and
“focuses on the assessment of the process
of learning in addition to that of its
products” (Birenbaum, in Segers et al
[eds] 2003, p22). Processes and products
are both parts of art assessment.
Constructivism form of assessment calls
for the elimination of grades and
standardized testing. Instead, assessment
becomes part of the learning process so
that students play a larger role in judging
their own progress.
METHODOLOGY
This research adopted the qualitative
approach which utilized data collection
instruments such as structured interview of
teachers, extensive classroom observation,
documentary review, and focus groups to
gather data. The use of multiple data
collection
instruments
permitted
triangulation of the data to improve the
validity of the findings, and enabled
greater inferences from the results.
The target population for this
study comprised all early childhood
teachers and children who were less than
five years of age. Three pupils were
purposely selected to provide the drawing
for the study. They comprised of a nonschooling child (see figure 1), one from a
less endowed preschool (see figure 2) and
the other form a well-endowed preschool
(figure 3); all from Winneba. The children
were labelled as child „A‟, „B‟, and „C‟ in
order to hide their real identity and to
ensure confidentiality. Six teachers were
also selected using the purposive sampling
technique to assess the drawings of the
pupils. These teachers were made up of
two trained early childhood care givers,
two untrained art teachers and two trained
art teachers.
FINDING AND DISCUSSIONS
Each of the three works assessed
by the six teacher, attracted different
marks. This is supported by Hopper (2007)
who believes that artwork by its very
nature will engender personal and unique
responses and it is interesting to share
these in a positive way for the
development of the child. Assessment of
art is subjective in many respects.
However, it is expected that, a teacher
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should be able to assess an art work with a
minimal difference if any. The teachers
involved in the study were made up of two
trained early childhood care givers
(Teacher A and B); two untrained art
teachers (Teacher C and D); and two
trained art teachers (Teacher E and F); (see
figures 1, 2 and 3).

Table 1
Summary of marks awarded by the teachers
Assessors
Inter
Childhood

Care Untrained

Art Trained

Art
Assessors’

Givers

Teachers

Teachers
Total marks

A

B

C

D

E

F

Figure 1

6

9

5

5

9

5

39

Figure 2

7

7

8

8

5

5

40

Figure 2*
Figure 3

8*

8*

9*

6*

6*

5*

6

8

8

6

5

5

27

32

30

25

25

20

42*
38

Intra Assessors’
Total Marks

* To validate the assessment results, new photocopies of figure 2 were given back to the
teachers to re-assess.

imperative that the teacher takes into
consideration the following three factors
as indicated below:
 Process (handling of materials, use
of media, critical skills)
 Product
 Stage of artistic development of
the child
Even though, the selected teachers
were available when the children were
engaged in the art work, most of these
teachers were not interested in the
processes the children went through in the

The correlation between the art of the
child and how it is assessed
In order for these teachers to monitor
the progressive artistic development of
their pupils, it is important for them to
assess the art works (process and product)
critically. To some extent, a drawing is
worth a thousand words and does reflect
the child who created it (Cathy, 2011). In
assessing
the
child‟s
artwork
quantitatively (assign marks or grades) or
qualitatively (assigning praises or words
such as excellent, good etc.) it is
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production of the work. The trained early
childhood teachers admitted that they were
trained not to „interfere‟ with the children
while they engage in art work but
misconstrued that to mean they were „not
to observe‟ the children as they draw. The
choice and the handling of media, the
posture, the rate at which they work, the
pressure they exert on the medium all give
clue to the readiness or otherwise of the
child and must be observed in the choice
of decisions teachers make.
It was also observed that the assessors
awarded marks to the products from the
children without recognition to their
background, artistic developmental stage,
and the symbols they used in representing
their ideas. In this situation, a long

dichotomy is thereby created which
becomes inimical to the child‟s
performance and progress. The children
selected were expected to operate at the
advanced peripherals of scribbling stage.
Their works indicated that they operated
within the artistic developmental stage
expected. At this stage distortion,
omission, and exaggerations are obvious
since the children are developing their
own schemas. The children now see real
meaning behind the drawings and names
the objects in their drawing. The human
form is often a child‟s first concrete
symbol usually with circle for head and
two vertical lines for legs. The symbol
develops as the child progresses into the
pre-schematic stage.

Figure 1: Drawing by Child „A‟ (4 years)
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Figure 2: Drawing by Child „B‟ (3½ years)

Figure 3: Drawing by Child „C‟ (4 years)

materials or techniques used to assess
student learning in the arts should satisfy.
1. Assessment should be standards-based
and should reflect the arts skills and
knowledge that are most important for
students to learn. Assessment of
children‟s achievement should not be
based on the skills, aptitudes, concepts

The appropriateness of assessment
practised and their impact on artistic
development of the child.
The study employed the headings
outlined by Alaska Department of
Education and Early Development Arts
Framework which stipulates that any
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and knowledge that are easiest to
assess. Instead, it should be based on
the extent to which each child has met
the standards established. In this
study, all the children were able to
perform the task of drawing the
„family‟ based on their schemas and as
any unfair assessment practices could
erode the confidence and the desire to
do art. However, from the findings
(table 1) above, assessors were
interested in quantitative assessment
without recall to the child‟s
performance as expected under the
artistic developmental stages.
2. Assessment should support, enhance,
and reinforce learning. Instead of both
children and teachers viewing
assessment as a continuing and
integral part of instruction, children
consider it as an intrusion into or
interruption of the process of learning
or expression. Teachers did not make
assessment process as a learning
experience, it was viewed separately
from the learning process. Assessment
in early childhood education should be
a means of gathering information on
the children to better understand their
progress
and
development.
Assessment of young children should
be based on their behaviours, skills,
competencies,
preferences,
and
interactions than assessing the
children. Most teachers teaching at the
kindergarten in Ghanaian schools use
art as a time for respire. They assign
children to work when they are tired
and most offen do not show any
interest in assisting children in need or
monitoring children‟s progress. This
practice undoubtedly affects the
artistic
development
of
those
unfortunate children.
3. Assessment should be reliable.
Reliability refers to the quality of
measurement. The consistency at
which a skill or knowledge will
produce essentially the same results.
From the study, table 1, it is observed
that each of the six assessors assigned
different marks to the works done by
the children. In the case where fresh
copies of figure 2 were given to the
assessors to collaborate the earlier

marks assigned, only one assessor was
able to assign the same marks. Form
this, one might be tempted to conclude
that even the case of assessor F,
coincidence was at play as he assigned
the same marks across board.
4. Assessment should be valid.Validity
refers to the degree to which a study
accurately reflects or assesses the
specific concept that the researcher is
attempting to measure. If there is a
mismatch
between
assessment
strategies and the objectives of the
curriculum, the assessment strategies
are not valid for that curriculum. The
curriculum for kindergarten schools
developed by the Curriculum Research
and Development Division (CRDD) of
the Ministry of Education, Ghana
recognises the danger the quantitative
or qualitative assessment poses to the
artistic development of the child. That
is why it recommends that assessment
must be as informal (observation,
conversation, gallery work) as much
as
possible
(CRDD,
2010).
Nevertheless, school heads require
teachers to fill the terminal reports
with marks. Teachers are therefore,
compelled to assign marks to child‟s
art instead of using the works as a
means
of
determining
the
psychological,
behavioural
psychological,
or
the
artistic
developmental stage of the child.
5. Assessment should be authentic.Young
children learn by doing, and
demonstrate knowledge and skills
through action-oriented activities.
Authentic assessment of youngsters as
they participate in daily activities,
routines, and interactions generally
produces
the
most
valuable
information for assessment. To the
extent possible, assessment methods
should allow for observation of young
children engaged in spontaneous
behaviours in familiar settings and
with familiar people.
Conclusion
In this study, it is revealed that the
teacher of an early childhood education is
expected to provide a congenial
atmosphere where rich and deepening art
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experiences can happen and to serve as a
motivational source for the creation of art
work. Nevertheless, most teachers at the
early childhood education classroom are
demotivated by poor remunerations, larger
class sizes, lack of resources, and studios
for artwork, to give their best. The award
of scores which often is unreliable has
implications for teacher training and for
developing the artistic talents of preschool
children. This undoubtedly affects the
creativity of these children.





Recommendations
Based on the findings of the study, the
following are recommended:
 There is the need to reduce the
class size at the early
childhood classroom for easy
monitoring and for the
teachers to be able to offer
individual
attention
to
children who requires it in
order to develop children‟s
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full potential and motivate
them to learn art, and promote
effective and independent
learning.
There is the need to retrain
teachers in the early childhood
classroom to keep them
abreast of the 21st century
learning
and
teaching
strategies, latest changes in
curriculum, and assessment
practices as outlined in art
curriculum.
Children need to operate at a
free environment where they
would have the space and
resources. This calls for the
establishment
of
studios
furnished with variety of art
materials to promote and
expand the creativity of the
children.
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Çocuk Hakkı Olarak Anadilde Eğitim ve Türkiye’de Anayasal Sürecin Çocuk
Hakları SözleĢmesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
“Education in Mother-Tongue as Children’s Rights and Evaluation of
Constitutioanal Process in the Context of United Nations Convention on Rights of the
Child.”
Yrd. Doç. Dr. Aydın İPEK
ABSTRACT
Education in mother-tongue deals with a child‟s rights, not just for children whose
mother-tongue is Turkish, but also rights for children whose mother tongue is not Turkish.
Children who are taking education in language which is not their own language can be
affected negatively because of obligatory programs in primary school. Possible failures which
stem from being unfamiliar with educational language classes can cause emotional problems.
Imposing these difficulties by state while supporting children‟s rights as education rights is
opposed to the idea of nurturing a positive educational environment.
The Republic of Turkey is part of the most important agreement related to children‟s
rights, the United Nations Convention on Rights of the Child. However, since Turkey has
reservation on the education in mother-tongue and minority regulations of the United Nations
Convention on Rights of the Child, Turkey diverged from the goal in this issue. Recent
developments in Turkey shows that the time for reevaluation of the reservation of Convention
has come. It would be useful to regulate the education in mother-tongue right from the
children‟s rights perspective in the ongoing preperatory work on constitution.
Keywords
Children‟s rights, education rights, education in mother-tongue, The United Nations
Convention on Rights of the Child
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GĠRĠġ

bu konudaki düzenleme ihtiyacının
göstergesi olarak kabul edilmelidir.

Çocuk, korunması, kendi haklarını
savunamadığı için haklarının çocukluk
çağını geçmiĢ yetiĢkinler tarafından
savunulması
gereken
bir
bireydir.
Bedensel ve ruhsal açıdan geliĢim ve
değiĢim içinde olan çocuk her türlü etkiye
de açıktır. Olumsuz etkilerin ortadan
kaldırılması tüm çocukların hakkıdır. Bu
bağlamda bilmediği bir dilin kendisine ana
dili olarak okutulması çocuğun mağdur
edilmesi olarak karĢımıza çıkabilir. Elbette
ülkede birlik ve beraberliğin sağlanması,
aynı devlet içinde yaĢayan bireylerin
birbirleriyle konuĢup anlaĢabilmesi, kamu
hizmetlerinin uyumlu ve sağlıklı Ģekilde
sunulması toplumun örgütlenmiĢ Ģekli
olan devlete bir takım sorumluklar
yüklemektedir. Ancak devletin bir diğer
sorumluluğu
da
mağdur
çocuklar
oluĢturmamak,
çocukların
olası
mağduriyetlerini yaĢanmadan önlemektir.

Çocuk Kavramı
Ġnsanlar doğumdan ölüme farklı
özellikler
göstererek
hayat
süren
varlıklardır. Erken dönem özellikler
çocukluk özellikleridir. “Çocuk gibi
incinmek”, “çocuk gibi davranmak”,
“çocuk kalbi” hep bu döneme ait atıflardır.
Günümüzde çocuk kavramı üzerinde
tartıĢmalar
ve
çocukluk
dönemini
tanımlama
çabaları
daha
da
yoğunlaĢmıĢtır. Farklı bakıĢ açıları
üzerinden
farklı
tanımlara
ulaĢılabilmektedir.
Çocuğun kendi baĢına hareket
edecek kabiliyet açısından bedensel-cinsel
olgunluğun yeterli sayıldığı dönemler olsa
da günümüzde düĢünsel olgunluk önem
kazanmaktadır. Bunun bir sonucu olarakta
bu olgunluğun kız ve erkek çocuklarda eĢit
olarak 18 yaĢında var olduğu kabul
edilmektedir. Nitekim BM Çocuk Hakları
SözleĢmesi de çocuğu, “18 yaĢından
küçük insan” olarak tanımlamaktadır. 3
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
benzer Ģekilde 3. maddesinde “Daha erken
yaĢta ergin olsa bile, onsekiz yaĢını
doldurmamıĢ kiĢi”yi çocuk olarak
tanımlamaktadır.4

Okul çağındaki çocuklar, 18 yaĢ
altı bireyler olarak kabul edilen çocukların
en önemli parçasını oluĢturmaktadır.
Üstelik bütün çocukların okul çağından
geçeceği gözönüne alındığında okulda
eğitim üzerine kurulu çocuk haklarının
sadece belli bir grup çocuklar için
olmadığı, tüm çocukları ilgilendirdiği de
anlaĢılacaktır.
Çocuk
haklarını
korumayı
amaçlayan ulusal ve uluslararası hukuk
kuralları yeni bir düzenleme alanı olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Türkiye‟de bu
anlayıĢ ve çabaların doğal bir sonucu
olarak çocuk hakları sözleĢmelerinin bir
tarafı olmuĢtur. Ancak çekince yoluyla da
olsa ortak aklın ürünü olan düzenlemelerin
zamanın ruhuna aykırı olarak ıskalanması
ülke adına eksiklikten daha da önemli
olarak mutsuz çocuklar, mağdur çocuklar
oluĢturmaktadır. Çocukların eğitim ve
öğrenim Ģartları ve kuralları günlük siyasi
çıkarların dıĢında tutulmalıdır. 1982
Anayasasının “eğitim ve öğrenim hakkı ve
ödevi baĢlığı” altında, aslında tamamen
çocuk haklarını ilgilendiren bir konuda
sergilemiĢ olduğu ana dil yasağı üzerine
kurulu sosyolojik gerçeklerden, evrensel
değerlerden ve ortak akıldan uzak anlayıĢ,

Çocuk hakları ise hukukun
çocuklara özgü olan yanıdır. Diğer bir
deyiĢle çocuk hukukunun
düzenleme
alanıdır. Çocuğun bedensel, zihinsel,
duygusal, sosyal, ahlâki ve ekonomik
bakımdan özgürlük ve saygınlık içinde,
sağlıklı ve normal Ģekilde geliĢebilmesi

3

SEROZAN, Rona, Çocuk Hukuku, Vedat
Kitapçılık Yay., İkinci Bası, İstanbul, 2005, s. 11;
aynı tanım için bkz: YILMAZ, Ejder, Hukuk
Sözlüğü, Yetkin Yay., Ankara, 2011,s. 271.
4

YURTCAN, Erdener, Çocuk Koruma Kanunu
ve Yorumu, Kare Yay., Ocak İstanbul, 2006, s.
9.
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için hukuk
yararlarıdır.5

kuralları

ile

korunan

değildir. 8 Önsöz ve on maddeden oluĢan
Bildirge öğüt niteliğindeki bazı genel
ilkelerin dünyaya duyurulması açısından
önemlidir.9

Anayasalarda
“herkes”
“hiç
kimse” vb. Ģekilde ele alınan haklar da
özelliklerine göre (yaĢama hakkı, mülkiyet
hakkı vb. ) çocukların haklarının bir
parçasını oluĢturmaktadır. 6 Özellikle
konumuz açısından ana dilde eğitim
hakkının bir çocuk hakkı olarak
değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
Çocuklar, Anayasamızda
yer
alan
haklardan faydalanmanın yanı sıra, yine
Anayasaya göre kendilerine pozitif
ayrımcılık yapılması gereken gruplardan
biridir. (mad. 10, mad. 61)
BirleĢmiĢ
Miletler
Hakları SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları
Bildirgesi'nin 1959 yılında kabulünden
sonraki 20 yıl içinde çocuk hakları
konusunda anlayıĢlar değiĢmiĢ, yeni
fikirler ortaya çıkmıĢtır. Böylece çocuk
haklarının kapsamı geniĢlemiĢ, çocukların
karĢılaĢtığı güçlükler ve istismara iliĢkin
verilerin çoğalmasıda bu geliĢimde etkili
olmuĢtur. Bu ve benzeri nedenlerle çocuk
haklarını güçlendirme ve yaĢama geçirme
yönündeki uluslararası irade kabul
görmeye baĢlamıĢtır.10

Çocuk
20 Kasım 1989 tarihinde BM
Genel Kurulu Tarafından Çocuk Haklarına
Dair SözleĢme kabul edilmiĢtir. Bu
SözleĢmenin önemi uluslararası hukukta,
çocuk haklarını koruyan temel yasa
olmasından kaynaklanmaktadır. 11 Bu
SözleĢme, çocuğun yaĢama, korunma,
geliĢim ve katılım haklarının olduğunu
kabul eden ve bunları güvenceye
bağlayan12 pozitif bir metindir.

Ġkinci Dünya SavaĢından sonra
BirleĢmiĢ Milletlerin KuruluĢunu izleyen
yıllarda BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları
Komisyonu ile Ekonomik ve Sosyal
Haklar Meclisi'nin (Ekonomik ve Sosyal
Haklar Konseyi) hazırladığı tasarı,
BirleĢmiĢ Milletler'e üye devletlere
görüĢleri alınmak üzere gönderilmiĢtir.
Üye devletlerin çoğunluğu, hukuksal
bağlayıcılığı olmayan ve uygulama
zorunluluğu bulunmayan genel ilkeler
Ģeklindeki bir bildirgeye taraftar oldukları
Ģeklinde görüĢ bildirmiĢlerdir. Bu öneriler
dikkate alınarak gözden geçirilen tasarı, 20
Kasım 1959 tarihinde “BirleĢmiĢ Milletler
Çocuk Hakları Bildirgesi” adı altında
kabul edilmiĢtir. 7 Bu Bildirge, ahlaki bir
metin olup bağlayıcı niteliğe sahip

Doğal hukukta çocuğun öncelikle
insan olmasından, sonra da bakıma,
korunmaya ve yetiĢtirilmeye muhtaç
olmasından kaynaklanan haklar olarak
kabul edilen çocuk hakları, SözleĢmenin
doğal hukukta sözü edilmeyen haklara yer
vermesiyle pozitif hukukun doğal hukukun

5

8

AKYÜZ, Emine, “Çocuk Hukukunun Gelişimi
ve Çocuk Koruma Sisteminin
Değerlendirilmesi”, I. Türkiye Çocuk Hakları
Kongresi Yetişkin Bildirileri Kitabı -2,Çocuk
Vakfı Yay., İstanbul, 2011, ss. 18-19.
6
EVLİYAOĞLU, Selçuk Abdullah,“Çocuk Hakları
Bakımından Anayasal Güvence Sorunu”, I.
Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin
Bildirileri Kitabı -2,Çocuk Vakfı Yay., İstanbul,
2001, s. 45.
7
MOROĞLU, Nazan, “Ulusal ve uluslar arası
Hukukta Çcuk Hakları”, Türkiye’de ve Dünya
da Çocuk Hakları, Alman Liseliler Kültür ve
Eğitim Vakfı Yay, İstanbul, 2003, s. 32; İNAN,
Ali Naim, Çocuk Hukuku, Ankara Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Yay., İstanbul, 1968, s. 98.

ERDOĞAN, Oktay,Çocuk Hakları, Acar Basım,
İstanbul, 2011, s. 173.
9
BALO, Solmaz Yusuf,Uluslararası İlkeler
Işığında Çocuk Koruma Kanunu ve
Uygulaması, Seçkin Yay., İkinci Baskı, Ankara,
2009, s. 169.
10
BOĞA, Mehmet, “Çocuk Suçluluğunun
Sosyo-Ekonomik Sebepleri ve Önlenmesi İçin
Alınması Gereken Tedbirler”, Dumlupınar
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya,
2011,s. 23.
11
BALO, 2009, s. 169.
12
GÖKPINAR, M., “Sosyal ve Kriminal
Boyutlarıyla Çocuk Suçluluğu”, TBB Dergisi,
Sayı: 72, 2007, s. 206
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önüne geçtiği bir alan olarak karĢımıza
çıkmaktadır.13

30. 16 maddelerine, TC. Anayasası ve 24
Temmuz 1923 tarihli Lozan AndlaĢması
hükümleri ve ruhuna uygun yorumlama
hakkına iliĢkin olarak çekince koymuĢtur.
"

Türkiye, Çocuk Haklarına Dair
SözleĢme'yi
14.09.1990
tarihinde
imzalamıĢ, 9.12.1994 tarih ve 4058 Sayılı
Kanunla onaylanmasını uygun bulmuĢtur.
SözleĢme, 27.01.1995 günü Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Ancak Türkiye, SözleĢmenin 1714, 2915 ve

Devletlerin hukuki bir tanımla
kendilerini bağlamaktan çekinmelerinden
dolayı, pozitif hukukta azınlık tanımı
konusunda bir uzlaĢı bulunmamaktadır.
Her devlet, kendi azınlık tanımını
yapmaktadır.
Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti,
azınlık
sıfatını,
sadece
yürürlükteki ulaslararası andlaĢmalarla
kendilerine bu nitelik tanınmıĢ olan

13

TEKİN, Uğur, “Almanya Örneğinde Çocuk
Adalet Sistemi”, Kanunla İhtilaf Halindeki
Çocuklar, (editörler: ULUDAĞ, Şener vd), Polis
Akademisi Yay., Ankara, 2009, s. 286.
14
Madde
17—
TarafDevletler,kitleiletişimaraçlarınınöneminik
abulederekçocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal
ve ahlâki esenliği ile bedensel ve zihinse
l
sağlığını geliştirmeye yö nelik çeşitli ulusal ve
uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge
edinmesini sağlarlar . Bu amaçla Taraf
Devletler:

olduğunca geliştirilmesi;
b)
İnsan haklarına ve temel özgürlüklere ,
Birleşmiş Milletler Andlaşmasında benimsenen
ilkelere saygısının geliştirilmesi;
c)
Çocuğun
ana-babasına,
kültürel
kimliğine, dil ve değer lerine, çocuğun yaşadığı
veya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine
ve kendisininkinden farklı uygarlıklara
saygısının geliştirilmesi;

a) Kitle iletişim araçlarını çocuk bakımı ndan
toplumsal ve kültürel yararı olan ve 29 uncu
maddenin ruhuna uygun bilgi ve belgeyi
yaymak için teşvik ederler;

d)
Çocuğun, anlayışı, 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;

b) Çeşitli kültür el, ulusal ve uluslararası
kaynaklardan gelen bu türde bilgi ve belgelerin
üretimi, değişimi ve yayımı amacıyla
uluslararası işbirliğini teşvik ederler;
c) Çocuk kitaplarının üretimini ve yayılmasını
teşvik ederler;

e)
d) Kitle iletişim araçlarını azınlık grubu veya bir
yerli ahaliye mensup çocukların dil
gereksinimlerine özel önem göstermeleri
konusunda teşvik ederler;

Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi,

2.
Bu maddenin veya 28 inci maddenin
hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kişilerin öğretim
kurumlan kurmak ve yönetmek özgürlüğüne ,
bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilkelere
saygı gösterilmesi ve bu kurumlarda yapılan
eğitimin Devlet tarafından konulmuş olan
asgari kurallara uygun olması koşuluyla , aykırı
sayılacak biçimde yorumlanmayacaktır.
16
Madde 30 — Soya, dine ya da dile dayalı
azınlıkların ya da yerli halkların varolduğu
Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya
da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık
topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi
kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma
ve uygulama ve kendi dilini kullanma
hakkından yoksun bırakılamaz.

e) 13 ve 18 inci maddelerde yeralan kurallar
gözönünde tutularak çocuğun esenliğine zarar
verebilecek bilgi ve belgelere karşı koru nması
için uygun yönlendirici ilkeler geliştirilme sini
teşvik ederler.
15
Madde 29 — 1. Taraf Devletler çocuk
eğitiminin aşağıdaki amaçlara yönelik olma sını
kabul ederler;
a)
Çocuğun kişiliğinin , yeteneklerinin,
zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün
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topluluklar için kabul etmektedir.17 Çocuk
Hakları SözleĢmesi imzalanırken Lozan
hükümlerine gönderme yapılması da bu
düĢüncenin bir ürünüdür.

düzenlemeleri,
Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaĢı olup, ana dili Türkçe olmayan
vatandaĢlarımıza vermeme gibi bir
düĢünce doğru bir düĢünce değildir.
Anayasanın eĢitlik ilkesi açısından da
sıkıntılı bir düĢüncedir. Hatta uluslararası
kamuoyunda ana dili Türkçe ya da baĢka
dilde olsun tüm çocukların devlet ve
vatandaĢlar olarak güçlü bir Ģekilde
haklarını savunmak adına ülke içindeki
kendi vatandaĢlarımızın çocuk haklarını
savunmak ve yerine getirmek gerekir.

Osmanlı döneminde azınlıklar,
sistem
içinde
kendilerine
tanınan
ayrıcalıklardan faydalanarak kendi eğitim
kurumlarında, kendi dillerinde ve devlet
denetimi
dıĢında
eğitimlerini
sürdürmüĢlerdir. Gayri müslimler, idare
ettikleri okullarda ana dilde eğitim
verirken ders programlarını da kendileri
düzenlemiĢlerdir. 18 Cumhuriyetle birlikte
Lozan andlaĢması hariç olmak üzere
eğitim hakkı “millet sistemi” yani kolektif
haklar dıĢına çıkarak bireysel haklara
dönüĢmüĢtür.19Lozan BarıĢ AndlaĢmasının
Rum, Ermeni ve Musevi cemaatleri
dıĢında baĢka gayrimüslim grupları
kapsamadığı ve bu üç grup dıĢındaki
gayrimüslim gruplara uygulanmayacağı
söylenmektedir. 20 Nitekim 2010 yılı için
özel azınlık okulu statüsünde Rum,
Ermeni ve Musevi Azınlıkların devam
ettiği 47 okul söz konusudur.21

DüĢünceyi iletmeyi ve iletiĢim
kurmayı sağlayan dil, aynı zamanda tarihi,
sosyal ve kültürel boyutları olan kamaĢık
bir sistemdir 23 ve zihinsel geliĢmenin bir
göstergesidir. BiliĢsel ve sosyal geliĢim
açısından da oldukça önemlidir. Bireyler
sosyal becerileri dil vasıtasıyla edinir ve
kullanırlar. Sosyal becerilerin baĢında
gelen iletiĢim, dil ile gerekleĢebilir. Bu
nedenle toplumda sağlıklı iliĢkilerin
kurulabilmesi için etkin bir ana dili
eğitimine ihtiyaç duyulur. 24 Ayrıca dil,
bütünleĢme açısından ortak bir araç
olabileceği gibi, ayrıĢtırmaya yönelik
olarakta
kullanılabilir.
Toplumsal
bütünleĢmenin sağlanması için dil birliği
oldukça önemlidir.25 Ancak dil birlikteliği
sağlama adına Kürtçenin yasaklanması yer
isimlerinin TürkçeleĢtirilmesi ayrımcılığı
oluĢturan etkenlerden olmuĢtur. Ana dilde
eğitimin verilememesi de terör ögütüne
sempatinin
artma
sebebi
olarak
değerlendirilmiĢtir. 26 Mağduriyet duygusu

Söz konusu çekince konulan
maddelerde azınlık çocuklarının dil, eğitim
ve kültür haklarına iliĢkindir. 22 Bu
maddelerde “yerli ahaliden (halk) olan
çocukların dil gereksinimleri”, “dile dayalı
azınlık”, “azınlık grubuna mensup
çocukların dil gereksinimleri” gibi
kavramlar bulunmaktadır.
Söz konusu düzenlemeler ele
alınırken yurt dıĢında yaĢayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaĢlarının çocukları ve
akrabalarını da düĢünmek yararlı olacaktır.
Örneğin Federal Almanya‟da Alman
vatandaĢlığına geçmiĢ fakat ana dili
Türkçe olan çocuklar için istediğimiz

23

YÖNDEM, Zeynep DENİZ ve TAYLI, Aslı,
“Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi”, (Editör: KAYA,
Alim), Eğitim Psikolojisi, Pegem Akademi Yay.,
Ankara, 2009, ss. 96-97.
24
MELANLIOĞLU, Deniz, “Türkçe Eğitimi
Açısından “Artvin” Konulu Tezler Üzerine Bir
Değerlendirme”, Eğitim Odağında Artvin
Sempozyumu Bildirileri, (Editörler: Demirel,
Fatih ve Efe, Hüseyin), C: I, Artvin Çoruh
Üniversitesi, 2007, s. 531.
25
TÜRKKAHRAMAN, Mimar ve ŞAHİN, Kamil,
“Ayrılıkçı
Terörle
Mücadelede
Sosyal
Bütünleşmeyi Sağlayıcı Unsurlar”, Terörle
Mücadelede Mikro ve Makro Perspektifler,
Polis Akademesi Yay., Ankara, Aralık 2011, s.
61.
26
OKYAR, Onur ve GÜNEŞ, İsmail Dinçer, “PKK
Sempatisini Etkileyen Faktörler: Van İli
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TERZİOĞLU, Süleyman S., Uluslararası
Hukukta Azınlıklar ve Anadilde Eğitim Hakkı,
Alp Yayınevi, Ankara, 2007, s. 249.
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TERZİOĞLU, 2007, s. 172.
19
TERZİOĞLU, 2007, s. 180.
20
TERZİOĞLU, 2007, s. 258.
21
Cumhuriyet Döneminde Türk Milli Eğitim
Sistemindeki Gelişmeler (1920-2010), T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığı, Ankara, 2010, s. 175.
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etkili bir duygudur. Türkiye‟de bazı
insanlar ana dilde eğitim verilmemesinden
dolayı
mağdur
edildiklerini
ifade
etmektedirler.27

bireylere
etmektedir.29

devredilmesini

ifade

Azınlık
olarak
Türkiye‟ye
dayatma içine girilemeyeceğine, hiçkimse
Türkiye‟ye
azınlık
tanımı
dayatamayacağına
göre,
çekincenin
kaldırılması
sıkıntı
oluĢturmayabilir.
Ancak çekinceyi kaldırmadan da azınlıklar
dıĢında baĢka gruplara özellikle de
çocuklara mağduriyetlerini giderici haklar
tanıyabiliriz. SözleĢmede bu çekincenin
olması da bu anlamda Türkiye‟yi
kısıtlamaz.

Anayasada yer alan eĢitlik ilkesi,
herkese eğitim yapma hakkı verir. Ancak
ana dilde eğitimi içermediği de
söylenmektedir. Bununla birlikte ana dil
olarak Türkçeden baĢka bir dilde eğitim
yapılmaması ayrım gözetmeme ve eĢit
muamale ilkesine aykırılık olarak da
değerlendirilmektedir.28
Türkiye 2001 değiĢikliklerini takip
eden son on yıl içinde temel hak ve
özgürlükler açısından oldukça ilerleme
kaydetmiĢtir. SözleĢmede çekince konulan
konulara
baktığımızda
aslında
bu
konuların demokratik ve hukuki açıdan
Türkiye‟nin gelmiĢ olduğu seviye ile bir
problem içinde olmadığını görmek gerekir.

“Gerçek ve tüzel kiş ilerin öğretim
kurumları kurmak ve yönetmek
özgürlüğüne, … bu maddenin 1 inci
fıkrasında
belirtilen
ilkelere
saygı
gösterilmesi ve bu kurumlarda yapılan
eğitimin Devlet tarafından konulmuĢ olan
asgari kurallara uygun olması koş uluyla ,
aykırı
sayılacak
biçimde
yorumlanmayacaktır.” Burada kastedilen
azınlık grupları veya yerli ahaliye mensup
çocukların dillerinde öğretim kurumları
kurulmasıdır. Ülkemizde bu türden
öğretim kurumları azınlık kavramı içinde
olmasa da artık kurulabilmektedir. Üstelik
SözleĢme hükmü “devlet tarafından
konulmuĢ olan asgari kurallara uygun”
diyerek bu alanda devletin düzenleme
yetkisini de tanımıĢken bu hükme çekince
koymakta anlamsızlaĢmıĢtır denilebilir.

“Kitle iletiş im araçlarını azınlık
grubu veya bir yerli ahaliye mensup
çocukların dil gereksinimlerine özel önem
göstermeleri konusunda teş vik ederler” .
Söz konusu hüküm Türkiye‟nin ulaĢmıĢ
olduğu özgürlük ortamı ve bir çok dilde
özgürce hem özel hem de devlet eliyle
yayın yapılıyor olması gerçeği karĢısında
çekince kaynağı olmaktan uzak kabul
edilmelidir. Ayrıca “azınlık grubu”
ifadesinin çerçevesi bu SözleĢme ile
çizilemeyeceğine göre de Lozan‟a
gönderme yapmaya da gerek olmadığı
söylenilebilir.

“Dile dayalı azınlıkların ya da
yerli halkların varolduğu Devletlerde , …
kendi dilini kullanma hakkından yoksun
bırakılamaz.” Türkiye‟de insanlar rahat bir
Ģekilde kendi dillerini kullanmaktadır. Söz
konusu kullanma ile kastedilen resmi dilin
dıĢlanması, sadece Türkçe dıĢındaki
dillerin
kullanılması
Ģeklinde
anlaĢılamayacağına göre, bu açıdan da
çekincenin kaldırılması yararlı olacaktır.

Ayrıca “gereksinim” kelimesi,
eğitimin
kamu
tarafından
finanse
edilmesini gerktirmemektedir. Eğitimin
özelleĢtirilmesini ve sorumluluğun aile ve

Örneği”, Terörle Mücadelede Mikro ve Makro
Perspektifler, Polis Akademesi Yay., Ankara,
Aralık 2011, s. 145.
27
ŞEKER, B. Dilara vd., “Doğu ve Güney Doğu
Anadolu’da Terör Suçuna Karışan Bireyler ve
Arka Planlarının Değerlendirilmesi”,Terörle
Mücadelede Mikro ve Makro Perspektifler,
Polis Akademesi Yay., Ankara, Aralık 2011, s.
173; GÖKPINAR, 2007, s. 181.
28
TERZİOĞLU, 2007, ss. 83-84.

SözleĢmenin yazıldığı, kabul
edildiği ve Resmi Gazete‟de yayınlandığı
Türkiye ile günümüz Türkiye‟si arasında
29

ÇAĞLAR, Selda, Uuslararası Hukuk ve Türk
Hukuk Sisteminde Engellilerin Eğitim Hakkı ve
Devlet Yükümlülükleri, Beta Yay., İstanbul,
2009, s. 77.
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dağlar kadar mesafe söz konusudur. O
dönem için bu çekincenin konmasının
nedeni demokratik ve hukuk devleti
açısından eksik, askeri bir vesayet
rejiminin refleks göstermesidir. Artık
seçilmiĢleri, sivil - asker bürokrasisi ve
halkı ile Türkiye‟nin bu vesayet rejimini
geride bıraktığının bilinmesi, demokratik
ve hukuk devletinin kıyaslanamayacak
ölçüde
değiĢtiği,
geliĢtiği
ve
güçlendiğinin anlaĢılması, bu çekincenin
anlamsızlığının
da
anlaĢılmasını
sağlayacaktır.

dünyaya gidilirken çeliĢkilerden kaçınmak
gerekmektedir. SözleĢme‟nin bir bütün
olarak ele alındığında yararlı ve iĢlevsel
olacağı düĢünülmelidir.34
20 Kasım 1989 tarihli Çocuk
Haklarına Dair SözleĢme, 20 Kasım 1959
tarihinde BirleĢmiĢ Milletler Genel
Kurulu'nca kabul edilen “BirleĢmiĢ
Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi”ne
dayanmaktadır. 35 Kuralları kesinlikten
uzak, Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi
gibi, üst yargısal bir baĢvuru makamı
öngörmeyen SözleĢme, Anayasanın 90.
maddesinin son fıkrasında belirtilen
“usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ temel
hak ve özgürlüklere iliĢkin milletlerarası
anndlaĢmalarla kanunların aynı konuda
farklı hükümler içermesi nedeniyle
çıkabilecek uyuĢmazlıklarda milletlerarası
andlaĢma hükümleri esas alınır” hükmü
uyarınca
iç
hukukta
doğrudan
uygulanmaktadır ve yasa ile değiĢtirilemez
nitelik taĢımaktadır. Yargıtay ve DanıĢtay
dairelerinin kararları da bu yöndedir.
SözleĢme, Anayasanın yorumlanmasına
ıĢık tutan dolaylı bir yürürlük gücü
taĢımaktadır.36

YaĢam süreci sırasında bireylerin
uğradıkları tüm mağduriyetler telafi
edilmediği
takdirde
tepkilere
dönüĢmektedir. 30 Eğitim öğretim süreci,
insanı baĢarılı ve etkili bir Ģekilde
toplumsallaĢtıran bir süreçtir. Örgün
eğitim sürecinde, okulun bu iĢlevini yerine
getirememesi,
çocuğun
baĢarısını,
geliĢimini, çevresine uyumu ve özellikle
de ruh sağlığını olumsuz yönde etkileme
potansiyelerine sahiptir. Ayrıca okul
yaĢamında olumsuzluklarla karĢılaĢan
çocukların suça yönlendiği de ifade
edilmektedir. 31 Eğitim öğretim süreci
devletle özdeĢleĢmiĢ bir süreçtir ve bu
süreçten olumsuz etkilenenlerin tepkisi de
devlete yönelebilir.32

Anayasal Açıdan Çocuk Hakları
ve Ana dilde Eğitim Hakkı
Anayasanın Cumhuriyetin temel
nitelikleri arasında saydığı sosyal devlet
ilkesi çocuk hakları bakımından önemli bir
ilkedir. Çocuklar korunmaya muhtaç
insanların baĢında gelmektedir. Sosyal
devlette kendi kendisine yetemeyen
bireylerin ve korunmaya muhtaç olanların
yanında olduğu için çocukların yanındadır
ve yardımına hazırdır.

Çocuklar, kendi özelliklerinden
kayanaklanan
sebeplerden
dolayı
toplumsal, biyolojik ve
psikolojik
etkenlerin rol oynadığı durumlarda
yetiĢkin insanlara göre daha çok
etkilenmektedirler.33
Ballar‟a göre, çekince koymak
suretiyle SözleĢme‟nin kabul edilmesi
yarardan çok çeliĢki doğurmuĢtur. Çünkü
varolan kavramları dıĢlayarak, yok sayarak
bir yere varılamaz, Ayrıca entegre bir

1982 Anayasasını değerlendirirken
2010 öncesi ve 2010 sonrası olmak üzere
ikili bir ayrıma gitmek gerekmektedir.

30

OKYAR, Onur ve GÜNEŞ, İsmail Dinçer, 2011,
s. 146.
31
ŞEKER, B. Dilara vd., 2011, s. 173;
GÖKPINAR, 2007, s. 206.
32
OKYAR, Onur ve GÜNEŞ, İsmail Dinçer, 2011,
s. 146.
33
POLAT, Halil, “Türk Hukukunda Çocukların
Cezai Sorumluluğu ve Yargılamalarındaki
Özellikler Üzerine Bir İnceleme”, TBB Dergisi,
Sayı: 90, 2010, s. 98.

34

BALLAR, Suat, Çocuk Hakları, Beta Yay.,
İstanbul, 1998, s. 281
35
EVLİYAOĞLU, Selçuk Abdullah,“Çocuk
Hakları Bakımından Anayasal Güvence
Sorunu”, I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi
Yetişkin Bildirileri Kitabı -2,Çocuk Vakfı Yay.,
İstanbul, 2001, s. 45
36
BALO, 2009, ss. 170-171
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2010 Anayasa değiĢikliği ile Anayasanın
10. maddesine “Çocuklar … için alınacak
tedbirler eĢitlik ilkesine aykırı sayılmaz.”
ilavesi ile çocuklar hakkında pozitif
ayrımcılık
anayasal
dayanağa
kavuĢturulmuĢtur.

Çocuğun mağdur edilmesi, bu
mağduriyetin ağırlığına bağlı olarak
kendine güvensiz sinik bir bireyden, çocuk
suçluluğuna kadar çeĢitli Ģekillerde ortaya
çıkmaktadır.39
Çocuk Hakları SözleĢmesi madde
28 kapsamındaki eğitim hakkı, çocukların
en önemli haklarından biridir. Çocuğun en
temel hakkı olan yaĢama hakkı ile de
yakından iliĢkilidir. Çocuğun bedensel,
ruhsal, duygusal, sosyal ve ahlaki geliĢimi
için eğitim bir gereksinim olduğu gibi,
insanın yeteneklerini geliĢtiren önemli de
bir araçtır.40

Ancak Kaboğlu‟na göre, çocuklar
lehine kayda değer bir ilerleme sağlamak
için “pozitif ayrımcılık” ölçütünün açık bir
Ģekilde
kullanılması
daha
yararlı
olacaktır.37
1982 Anayasasının ilk metninde
41. madde “Ailenin Korunması” baĢlığını
taĢımaktayken, 2010 değiĢikliği ile baĢlık,
“Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları””
olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu durum yasa
koyucunun çocuk haklarını özel olarak
tanıdığının açık bir göstergesidir. Ancak
bu tanıma diğer demokratik anayasaların
çoğunda olduğu gibi aile kavramı içinde
ele alınan bir tanımadır. Oysa literatüre
baktığımızda yeni ve daha dikkat çeken
akım, çocuk haklarına özgü bir baĢlık
altında çocuk haklarının düzenlenmesi
yönündedir.

Ancak,
Çocuk
Hakları
SözleĢmesine Türkiye‟nin koymuĢ olduğu
çekince alanının 2010 Anayasa değiĢikliği
ile daraltılmamıĢ olması, kimilerine göre
çocuk hakları konusunda kısmi bir
iyileĢtirme
ile
yetinilmiĢ
olduğu
değerlendirmesine de neden olmaktadır.41
Anayasanın “Eğitim ve öğrenim
hakkı ve ödevi” baĢlıklı 42. maddesinin
son fıkrası çocukların ana dilde eğitimleri
açısından
oldukça
problemli
bir
düzenlemedir. “Türkçeden baĢka hiçbir
dil, eğitim ve öğrenim kurumlarında Türk
vatandaĢlarına
ana
dilleri
olarak
okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve
öğrenim kurumlarında okutulacak yabancı
diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim
yapan okulların tabi olacağı esaslar
kanunla
düzenlenir.
Milletlerarası
andlaĢma hükümleri saklıdır.” Ģeklindeki
bu düzenleme ile ana dilleri Kürtçe olan
çocuklara Türkçeden baĢka hiç bir dil
okutulamayacağı ve öğretilemeyeceği için
Kürtçe ana dilde eğitim anayasal açıdan
problemli bir alana dönüĢmektedir.
Kürtçenin, ana dilleri Kürtçe olan
çocuklara yabancı dil olarak okutulması
anayasal açıdan mümkün görünse de bu
çocuklar açısından Kürtçe yabancı dil
olmadığı için bir ana dilin yabancı dil
olarak okutulması durumu olacaktır.

Çocuk hakları konusunda adeta
anayasal bir niteliğe sahip olduğu kabul
edilen BM Çocuk Hakları SözleĢmesi,
çocukla ilgili bütün giriĢimlerde, çocuğun
yüksek yararını gözetmeyi, ana-babaların
ya da sorumluluk taĢıyan kiĢilerin
çocuklara karĢı sorumluluklarını yerine
getirmemeleri durumda ise devletin
müdahil olarak “çocuğun yüksek yararı”nı
gerçekleĢtirmesi ilkesini kabul etmiĢtir. 38
Ancak ana dilde eğitim hakkı “çocuğun
yüksek yararı içinde” değerlendirilecek
olursa ana dilde eğitimin yasaklandığı
ülkelerde “çocuğun yüksek yararı” devlet
eliyle anlamsızlaĢtırılmıĢ ve ihlal edilmiĢ
olmaktadır. Bu durum çocuğun devlet
eliyle
mağdur
edildiğini
de
göstermektedir.
37

KABOĞLU, İbrahim Ö., Değişiklikler Işığında
1982 Anayasası Halk Neyi Oylayacak, İmge
Kitabevi Yay., Ankara, 2010, s. 257
38
ALPSOY, Arif N., “Uluslararası Hukuk ve
Ulusal Mevzuatımız Işığında Mağdur Çocuklara
Yönelik Düzenlemeler”, TBB Dergisi, Sayı: 58,
2005, s. 252.

39

ALPSOY, 2005, s. 248.
GÖREN, Zafer, “Çocuk Haklarının
AnayasadaTanınması”, Yeni Türkiye Yeni
Anayasa Özel Sayısı, Yıl:9, Sayı:50, 2013, s.
791.
41
KABOĞLU, 2010, s. 256.
40
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Hukukun zorlamasıyla ortaya çıkan garip
ve gülünç bir durum olarak karĢımıza
çıkacaktır.

VatandaĢlarının Günlük YaĢamlarında
Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil
ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında
46
Yönetmelik kabul edilmiş tir
.
Yönetmelikte “ana dil” terimi yerine
“geleneksel olarak kullandıkları” ifadesi
Azınlık Dilleri ġartında da bulunmaktadır.
ġart, bölgesel ve azınlık dillerini aynı
anlamda kullanarak Fransa gibi “azınlık
dili” terimini kullanmak istemeyen ülkeler
için alternatif oluĢturmuĢtur. Böylece
Türkiye‟de farklı gruplara azınlık statüsü
tanınmadan, Türk vatandaĢlarının bireysel
yaĢamlarında kullandıkları Türkçe
dıĢındaki (Kürtçe, Arapça, Çerkezce)
dilleri öğrenme olanağı sağlanmış tır.47

Türkçe‟den baĢka bir dille ana
dilde eğitimin yasaklanması, Türkiye‟nin
ayırım gözetmeme ve eĢit muamele
ilkesine aykırı hareket ettiği eleĢtirilerine
neden
olmaktadır.
Ancak
Lozan
AndlaĢması‟na tabi olan azınlıklara iliĢkin
uygulama ile Lozan AndlaĢması‟na tabi
olmamakla birlikte Avrupa Birliği uyum
yasaları
kapsamında
değerlendirilen,
geleneksel olarak Türkçe‟den baĢka dil
kullanan vatandaĢlara iliĢkin uygulama
farklılık göstermektedir.42

Ayrıca siyasi partilerin “Kürt
dilinin
varlığı
ve
geliĢtirilmesi”
taleplerinin Anayasa Mahkemesince,
“Türklüğe saldırı” olarak algılandığı iddia
edilmektedir. GeçmiĢ yıllarda Anayasa
Mahkemesinin
ana
dilde
eğitim
verilmesini bir ilke olarak benimseyip
parti programına almıĢ siyasi partileri,
“Devletin
bölünmez
bütünlüğüne
aykırılıktan
kapattığı
da
ifade
edilmektedir. 48 Ancak bu dönemde,
Anayasa Mahkemesinin üye yapısının
bireylerin korunmasından çok devletin
korunmasını önceleyen bir yapıda olduğu
ifade edilmekte ve günümüz hukukçuları
tarafından da eleĢtirilmektedir.

Anayasa Mahkemesi, “Türkçeden
baĢka hiçbir dil, eğitim ve öğrenim
kurumlarında Türk vatandaĢlarına ana
dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez”
hükmünü,
“ulusal
birliğin
ve
dayanıĢmanın” sağlanması gerekçesiyle
izah etmekte ise de kimilerine göre, böyle
bir yaklaĢım “asimilasyoncu resmi
yaklaĢım” olarak nitelendirilmektedir.43
Avrupa Birliği‟ne uyum sürecinde
Türkiye‟deki değiş ik toplulukl arın kendi
dillerini öğrenebilmeleri konusunda
birtakım serbestiler getirilmiş tir . 2002
yılında 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitim ve
Öğretimi Kanunu‟ nun 1 ve 2. maddeleri
değiĢtirilmiĢ, 44 bu Kanun , Yabancı Dil
Eğitim ve Öğretimi ile Türk
VatandaĢlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin
Öğrenilmesi Hakkında Kanun adını
45
almış tır.
Ardından da Türk

Esaslar
Madde 2 – Milletlerarası andlaşma hükümleri saklı
olmak üzere, resmi ve özel her derece ve türdeki
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak
yabancı dillerin ve yabancı dille eğitim ve öğretim
yapan okulların tabi olacağı esaslar şunlardır:

42

ERGİN, Ayşe Dicle, “Azınlık Dillerin Kullanımı
Konusunda Türkiye Nerede Duruyor?”,
AUHFD., 59 (1), 2010, s.19.
43
IŞIK, Hüseyin Murat, Anayasa Mahkemesi
Kararlarında Devletin Resmi İdeolojisi, Adalet
Yay., Ankara, 2012, ss. 330-341.
44
ERGİN, 2010, s. 21.

a) (Değişik: 30/7/2003-4963/23 md.) Eğitim ve
öğretim kurumlarında, Türk vatandaşlarına
Türkçeden başka hiçbir dil, ana dilleri olarak
okutulamaz ve öğretilemez. Ancak, Türk
vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel
olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin
öğrenilmesi için, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu hükümlerine tâbi olmak üzere özel kurslar
açılabilir;

45

Madde 1 – (Değişik: 3/8/2002-4771/11 md.)

Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim kurumlarında
okutulacak yabancı diller, yabancı dille eğitim ve
öğretim yapan okullar ile Türk vatandaşlarının
günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları
farklı dil ve lehçelerin öğreniminin tâbi olacağı
esasları düzenlemektir.

46

TERZİOĞLU, 2007, s. 196
TERZİOĞLU, 2007, s. 197
48
IŞIK, 2012, ss. 330-341.
47
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2010 Anayasa değiĢikliği sonrası
“Herkes, Anayasada güvence altına
alınmıĢ temel hak ve özgürlüklerinden,
Avrupa
Ġnsan
Hakları
SözleĢmesi
kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü
tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla
Anayasa Mahkemesine baĢvurabilir.”
(madde 148/3) hükmü düĢünülecek olursa,
Anayasa Mahkemesinin Avrupa Ġnsan
Hakları SözleĢmesi ve Avrupa Ġnsan
Hakları Mahkemesinin özgürlüklerden ve
bireylerden yana olan ve evrensel değerleri
öne çıkaran özelliklerini dikkate alacağı
gerçeği yeni üyelerle birleĢince Anayasa
Mahkemesinin yeni bir yapıya bürüneceği
söylenilebilir.

eğitimin yasaklanmaması
belirtmektedir.50

gerektiğini

Uluslararası hukuk belgeleri, ana
dil öğretimi ve ana dilde eğitim olmak
üzere azınlıkta kalan gruplar için iki farklı
alternatif sunmaktadır. Ana dilde eğitim
azınlık dilinin öğretilmesinin ötesinde,
resmi
dilin
öğretilmesini
ortadan
kaldırmaksızın resmi dil yerine ulusal
mevzuata uygun olarak eğitim ve
öğretimin söz konusu azınlık dilinde
yapılmasıdır. Ancak ana dilde eğitim
verilmesi durumunda bütün derslerin
azınlık dilinde verilmesi gibi bir
zorunlulukta bulunmamaktadır. 51 Ancak
Anayasanın 42. maddesi sadece ana dilde
eğitimi yasaklamamakta, “Türkçeden
baĢka hiçbir dil, ... ana dilleri olarak ...
öğretilemez” diyerek ana dil öğretimini de
yasaklamaktadır.

Yukarıda
ki
açıklamalar
doğrultusunda 42. maddenin son fıkrasının
yeni anayasa tarafından ana dilde eğitimi
kolaylaĢtırıcı Ģekilde yeniden düzenlemesi
bir
zorunluluk
olarak
karĢımıza
çıkmaktadır.

Ülkemizde eğitim ve öğretim
kurumlarında yeni uygulamaya giren
seçmeli olarak ana dilin öğretiminin
veriliyor olması ve geçmiĢ yıllarda olduğu
gibi bu durumun yargı kararları ile
engellenmemesi, çocukların ana dilleri ile
eğitim hakları doğrultusunda düzenlemeler
ve değiĢimler olarak değerlendirilmelidir.

Ġlk ve ortaöğretim kurumlarında
eğitim dilinin Türkçe olması Türkiye‟de
yaĢayan tüm bireylerin birbirini anlaması,
kaynaĢması ve iletiĢim kurması açısından
olukça önemlidir. Ancak resmi dil olan
Türkçe dıĢındaki dillerde, o dillerin
geliĢimini de sağlayacak Ģekilde özellikle
de ana dili Türkçe olmayan çocukların
ilkokula baĢladıkları yıl, Türkçeye
intibaklarını kolaylaĢtırmak ve ana dili
Türkçe olan öğrenciler karĢısındaki
dezavantajlı konumlarından kaynaklanan
mağduriyetlerini
gidermek
adına,
çocukların ana dillerinin Türkçe ile birlikte
okutulmasına yönelik anayasal ve yasal
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.49
TÜSĠAD, TESEV ve SDE gibi sivil
toplum kuruluĢları da yeni anayasa için
hazırladıkları raporlarda üslup ve yazım
farkı bir yana bırakılırsa anlayıĢ ve
düĢünce birliktekĢği içindedir denilebilir.
TÜSĠAD seçmeli olarak ana dilde eğitimin
verilmesini önerirken SDE ana dilde

Ancak kamu tüzel kiĢiliğine sahip
olmayan öğretim kurumlarında Türkçenin
dıĢındaki dillerde eğitim yapılması resmi
dil zorunluluğuna aykırılık oluĢturmaz.
Ancak 42. madde gereği, bu kurumlarda
da Türk vatandaĢlarına ana dil olarak
Türkçe okutulması gerekir.52
Ana dilin öğretilmesi ya da ana
dilde eğitim verilmesi sağlansa bile resmi
dilin öğretilmesi ve öğrenilmesi devlet ve

50

FENDOĞLU, Hasan Tahsin, “Üniter Devlet
Anadilde Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığının
Anayasal Konumu”, Yeni Türkiye Yeni
Anayasa Özel Sayısı, Yıl:9, Sayı:50, 2013, s.
673.
51
TERZİOĞLU, 2007, s. 255.
52
GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin
Yay., Bursa, 2011, s. 105.

49

YAZICI, Serap, “Kürt Sorununun Çözümü ve
Yeni Anayasa”, Yeni Türkiye Yeni Anayasa
Özel Sayısı, Yıl:9, Sayı:50, 2013, s. 661.
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bireyler için hak olduğu kadar yükümlülük
olarakta değerlendirilmektedir.53

Fransa,
ülkesinde
azınlık
bulunduğunu kabul etmediği için konuyla
ilgili düzenlemelerde ısrarla “azınlıkların”
ana dilde eğitim hakkı yerine, “yöresel
dillerin
öğretilmesi”
ifadesini
kullanmaktadır. 55 Nitekim 2002 yılında
Anayasa‟nın resmi dilin Fransızca
olmasını öngören 2. maddesine “Bölgesel
diller Fransa’nın ortak mirasıdır”
Ģeklindeki ifadenin eklenmesine yönelik
teklifin
Ulusal
Meclis
tarafından
reddedilmesinden 6 yıl sonra Anayasa‟da
yerel
yönetimlerin
düzenlendiği 56
maddelerden biri olan 75-1. maddesine
“Bölgesel diller Fransa’nın ortak
mirasıdır.” ifadesini koymuĢtur.57

Ana dilin öğretilmesi ya da dilsel
hakların bireysel ya da kolektif haklar
içinde olduğu tartıĢmasını 54 bir kenara
bırakıp bu çocukların daha kaliteli bir
eğitim
almasının
önü
açılmalıdır.
ÇalıĢmanın amacı da dilsel hakların hangi
haklar içinde olduğu ile ilgili değildir.
Önemli olan olası mağduriyetlerin
giderilmesidir. Ayrıca dilsel hakların
kolektif haklar konusu içinde ele alınarak
çözülmeye çalıĢılması ülke siyasetini de
içerdiği için çözümü zorlaĢtırdığından
çocukların birey olarak ana dillerini
öğrenme haklarının sağlanmasını da
zorlaĢtırır.

Bu konuda Ġtalyan Anayasasının 6.
maddesi “Cumhuriyet, dil azınlıklarını,
uygun tedbirler aracılığıyla himaye eder”
Ģeklindedir.
Bu düzenleme açısından
Türkçe dıĢındaki diller “dil azınlıkları”
kavramı içindedir. Ancak biz “yerelde
konuĢulan diller” kavramının daha tercih
edilir
bir
kavram
olabileceğini
düĢünmekteyiz. “dil azınlıkları” kavramı
uluslararası çocuk hakları sözleĢmesinde
de kullanılan bir kavramdır. “Dil
azınlıkları” kavramında geçen “azınlık”
kelimesinin
halkımızın
okuduğunda
kafasında yapacağı çağrıĢım açısından
değerlendirilmesi gerekir.

Bütün eğitim sürecinin ana dilde
verilmesi yerine ana dilin öğretilmesinin
de ötesinde resmi dile intibak sürecini
çocuklar
için
kolaylaĢtırmak
ve
mağduriyetleri gidermek adına üçüncü bir
yol da düĢünülebilir. Bu yol, ana dil
öğretiminin ana dilde eğitim olarak
adlandırabileceğimiz bir süreç içinde talep
doğrultusunda verilmesi. Bu yolla ana dil
öğretiminden daha fazla ana dilde ders,
ana dil öğretimi amacına yönelik olarak ve
ana dilde eğitim çerçevesinde verilebilir.
Yani eğitim ve öğretim resmi dil ile
yapılırken,
resmi
dilin
yanında,
belirlenmiĢ dersler, resmi dile intibakı
sağlamak adına ana dilde verilebilir.
Resmi dilin yeterli seviyede öğrenilmesi
ile birlikte ana dilde eğitim yerini
tamamen seçimlik ana dil öğretimine
bırakabilir. Böylece resmi dili bilmemeden
kaynaklı
mağduriyetler
giderilerek
çocukların hem ana dillerini öğrenmeleri
hem
de
toplumsal
bütünleĢmenin
gerçekleĢmesi sağlanmıĢ olur.

Ġspanya Anayasası‟nın 3. maddesi
(Kastilyanca ve diğer Ġspanyol dilleri)
baĢlığını taĢımaktadır. “Devletin resmi dili
Katilyancadır. Tüm Ġspanyolların bu dili
bilme ödevi ve kullanma hakkı vardır.
Diper Ġspanyol dilleri de, kendi Yasalarına
göre, ilgili Özerk Topluluklarda resmi
dildir. Ġspanya‟nın farklı dillerden oluĢan
zenginliği özel saygı ve koruma
gösterilmesi gereken bir kültürel mirastır.”
Eğitim sisteminin yönetiminde
yetki, onyedi özerk komin ile merkezi

Asıl tartıĢmalı alan baĢta Kürtçe
konuĢan
Türkiye
Cumhuriyeti
VatandaĢları
olmak
üzere
günlük
yaĢamlarında Türkçe dıĢındaki dillerde
konuĢan
vatandaĢların
eğitim
ve
öğretimlerinde
nasıl
bir
anayasal
düzenlemenin yapılacağıdır.
53
54

55

TERZİOĞLU, , 2007, s. 256.
Yerel Yönetimler başlığı altında bulunan
maddeler 72. maddeyle başlayıp 75-1’le son
bulmaktadır.
57
SELÇUK, Engin, “ “Azınlık ve Bölgesel Diller
Avrupa Şartı” ve Türkiye İçin Notlar”,
Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı
2, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Yay., No:
171, İstanbul, 2012, s. 306.
56

TERZİOĞLU, 2007, s. 256.
TERZİOĞLU, , 2007, s. 254.
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yönetim arasında paylaĢılmıĢtır.58 Örneğin
hem Bask Hükümeti, hem de Katalan
Hükümeti eğitimi düzenleme yetkisine
sahiptir. Her öğrencinin Kastilyan dili ile
birlikte özerk bölgenin dilinde Baskça,
Katalanca eğitim alma hakkı vardır.
Ortaöğretim sonunda Bask bölgesinde
öğrencilerin hem Baskça, hemde Kastilyan
dilinde kendini anlatabilme yeteneğine
sahip olması zorunluluktur. Katalanya da
ise müfredatta her iki dilin öğretimi yer
almak zorundadır. Çocuklar zorunlu
eğitim sonunda her iki dili kullanabilecek
düzeyde olmalıdır.59

vurgulamak ve göstermek adına çocuk
hakları baĢlığı altında düzenlenmesi de
düĢünülmelidir. 18 yaĢından küçük
bireyler çocuk olarak kabul edildiğine, ilk
ve ortaöğrenimde genel olarak 18 yaĢını
doldurmamıĢ küçükler için söz konusu
olduğuna göre, ilk ve orta öğrenimle ilgili
düzenlemelerin çocuk hakları kısmında
düzenlenmesi çocuk hakları ve ana dilde
eğitim hakkının anlaĢılırlığı açısından da
daha yaralı olacaktır.
Anne ve babaların konuĢtukları
dilleri çocuklarına aktarmak hakları
olduğu gibi, çocukların da anne, baba ve
akrabalarının konuĢtukları dili öğrenmeleri
hakkıdır.
Bu
konuda
devletinde
vatandaĢlarına karĢı sorumluluğu söz
konsudur. Özellikle zorunlu eğitimin
olduğu
ülkelerde
mağduriyetlerin
oluĢmasını engelleme adına bu konu iyi
düĢünülmelidir. Ancak mağduriyet oluĢup
oluĢmayacağı konusunun toplumun en
küçük bireyleri olan çocukların ailelerince
kararlaĢtırılmasının çocuk açısından daha
yararlı olacağını düĢünüyoruz. Bu yüzden
bu hakkın kullanımının kendileri ve
çocukları adına karar verme yetkisine
sahip olan velilere verilmesini teklif
ediyoruz.

Konumuz açısıdan Azınlık ve
bölgesel Diller ġartı‟nın bilinmesi de
yararlı olcaktır. Azınlık ve bölgesel Diller
ġartı‟nın amaçları kapsamında, “azınlık ve
bölgesel diller”, bir devletin toprakları
içinde bu devletin geriye kalan nüfüsundan
sayıca daha az bir grup oluĢturan
vatandaĢları tarafından geleneksel olarak
kullanılan ve Devlet‟in resmi dil(ler)inden
farklı olan; devletin resmi dilinin diyelakti
ve/veya göçmen dillerinin dıĢında kalan
diller olarak tanımlanabilir. 60 Fransa‟nın
da azınlık kavramı yerine bölgesel diller
kavramını kullandığı görülmektedir.
SONUÇ

Ana dilde eğitim bize göre isteğe
bağlı olmalıdır. Bu konuda da yetki,
velilere
aittir.
Çocukların
içinde
bulundukları toplumun kültürel kodlarını,
bu
kodların
toplumsal
hayata
yansımalarını
öğrenmeleri
açısından
velilerin
verecekleri
kararlar
esas
alınmalıdır. Bu kararlar doğrultusunda
sorun çözüme kavuĢacaktır. Seçmeli
olarak velilerin isteği doğrultusunda ana
dilde eğitim verilmesi diğer bireylere bir
yükümlülük getirmediği ve bireylerin
özgürlüklerini de sınırlamadığı için
tartıĢma ortamını da yatıĢtıracaktır.

Çocuklar siyaset ve egemenlik
alanının figürleri değildir. Çocuk hakları
anayasanın en özgürlükçü yaklaĢımla ele
alındığı bir konumla yazılmalı, yeni
anayasada doyurucu bir Ģekilde ve kendi
baĢlığı altında düzenlenmeli, çocukların
ana dilde eğitim hakkı, anayasanın
özgürlükçü ve çocuk merkezli yaklaĢımını
ve yeni anayasanın ruhunu ortaya koyan
yeni anayasanın üstünlük göstergelerinden
biri olmalıdır.
Bu bağlamda ana dilde eğitim
hakkının çocuk hakları açısından önemini

Öyleyse yeni anayasa da bu durum
Ģu Ģekilde düzenlenebilir;
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KORKMAZ, Tuğba ve KARADAĞ,Engin,
“İspanya Eğitim Sistemi”, Eğitim Yapıları ve
Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir
Bakış, (Editörler: ADA, Sefer ve BAYSAL, Z.
Nurdan), Pegem Akademi Yay., Ankara, 2009,
s. 297.
59
TERZİOĞLU, 2007, ss. 144-145.
60
SELÇUK, 2012, s. 277.

İlk ve orta öğretim kurumlarında
eğitim dili Türkçedir. Eğitim ve öğretim
kurumlarında yerelde konuşulan dillerin
(çocukların ana dillerinin) velilerin
istekleri doğrultusunda seçmeli olarak
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okutulması kanunla düzenlenir. Ana
dilini öğrenmek ve öğretmek herkesin
hakkıdır.
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Çocuk Gelişimi Bölümü
ÖZET
Sosyal beceri; bireylerin diğer bireylerle olumlu ilişkiler kurması ve bu ilişkileri
devam ettirebilmesi için sahip olması gereken problem çözme, birbiriyle iyi geçinme,
arkadaşlık ile sosyal etkileşime destek olma yeteneği olarak ifade edilmektedir. İçinde
bulunulan sosyal ortama uygun davranma yeteneği olarak tanımlanan sosyal beceriler,
kişinin olumlu ya da olumsuz duygularını uygun şekilde anlatabilmesini, kişisel haklarını
savunabilmesi, gerektiğinde başkalarından yardım isteyebilmesini, kendisine uygun olmayan
istekleri geri çevirebilmesini kolaylaştırma konusunda önemli rol oynamaktadır. Kişinin
sosyal gelişiminde etkili olan sosyal becerilerin erken çocukluk döneminde kazanılmasın
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Çocukların 0-8 yaş arasındaki eğitimini kapsayan bir süreç
olarak ifade edilen erken çocukluk dönemi çocuğun kişiliğinin oluşumu ve şekillenmesi, temel
bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması, geliştirilmesi gibi birçok kazanımları elde ettiği
kritik bir dönemdir. Çocuğa bu dönemde kazandırılan sosyal beceriler arkadaş ilişkilerini,
okul başarısını, ailesi ile olan ilişkisini, plan yapma ve problem çözme becerilerini, haklarını
savunabilmesini, grupla bir işi yürütme becerilerini, stres durumlarıyla başa çıkma
becerilerini, kendini kontrol etme becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. Yapılan
araştırmalarda sosyal beceri yetersizliğinin sosyal uyumu olumsuz etkilediği, sosyal beceri
yetersizliği olan bireylerde suç işleme eğilimin daha yüksek olduğu, daha fazla kaygı ve
depresyon eğimi olduğu, düşük akademik başarı gibi çeşitli sorunlara yol açtığı
vurgulanmaktadır. Bireyin yaşamını büyük ölçüde etkileyen sosyal becerilerin erken çocukluk
döneminden itibaren desteklenmesinin önemli olduğu düşüncesinden hareketle bu çalışmada
erken çocukluk döneminde sosyal becerilerin desteklenmesi konusu irdelenecektir.
ABSTRACT
Social ability is referred to as a skill,individuals` getting in touch with each other
within the scope of positive connections and to maintain these relationships they should have
the ability of problem solving,get along with each other,supporting friendship and social
interaction. Social abilities , defined as skills behaving accordingly to place lived in,play a
crucial role regarding individual`s explaining positive or negative emotions accordingly,
defending personal rights,,calling for help when it is necessary,enabling to reject wishes that
are not suitable. It is emphasized that social abilities , playing an important role in social
development of an individual ,should be gained in early childhood. Early childhood, referred
as a period involving the education of 0-8 years of children, is a critical period in which
children` formation and shape of personality are identified and they acquire and develop
core knowledge,skills and habits .Social abilities that a children gain in this period effect in
a positive way friendship relationships,school success,relationships to family ,skills of
making plan and problem solving,defending rights,running the business with a group,coping
up with stress and controlling themselves. It is emphasized in the researches that inadequacy
of social abilities effect social adaptation in a negative way and individuals ,who have
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inadequacy in social abilities ,have high inclination of delinquency,anxiety and depression
and it also leads to low academic achievement and so forth.From this point of it is
important to support social abilities,effecting individual`s life to a large extent,should be
supported in early childhood view, the subject of supporting social abilities in early
childhood will be examined in this study.
yılarındaki sosyal uyum ve becerilerinin
GĠRĠġ
geliĢimi, daha sonraki yıllardaki sosyal
Sosyal beceri; bireylerin diğer
uyum ve becerinin temelini oluĢturur.
bireylerle olumlu iliĢkiler kurması ve bu
Bireyin mutlu bir yaĢam sürmesini ve
iliĢkileri devam ettirebilmesi için sahip
toplumun sağlıklı bir Ģekilde devamlılığını
olması gereken problem çözme, birbiriyle
sağlayan sosyalleĢmesi süreci içerisinde
iyi geçinme, arkadaĢlık ile sosyal
birey, bir takım sosyal becerileri
etkileĢime destek olma yeteneği olarak
kazanması ve geliĢtirmesi gerekmektedir
ifade edilmektedir (Dinçer, 1995) Ġçinde
(Günindi 2008, Gander ve Ganrdiner
bulunulan sosyal ortama uygun davranma
2007, Bayhan-San ve Artan 2007, Kandır
yeteneği olarak tanımlanan sosyal
2008 ).
beceriler, kiĢinin olumlu ya da olumsuz
duygularını uygun Ģekilde anlatabilmesini,
Yapılan araĢtırmalarda erken
kiĢisel
haklarını
savunabilmesi,
çocukluk döneminde çocukların belirli
gerektiğinde
baĢkalarından
yardım
düzeyde sosyal becerileri edinemedikleri
isteyebilmesini, kendisine uygun olmayan
taktirde, hayatları boyunca risk altında
istekleri geri çevirebilmesini kolaylaĢtırma
olma
olasılığının
yüksek
olduğu
konusunda önemli rol oynamaktadır.
vurgulanmaktadır (Aral ve Durualp 2010,
Sosyal becerilerin, sosyal etkileĢimle
Sucuoğlu 2005, Çetin vd. 2003). Çocuğa
kazanıldığı ve sosyal geliĢimi desteklediği
bu dönemde kazandırılan sosyal beceriler;
belirtilmektedir (Kara ve Çam 2007, Aral
arkadaĢ iliĢkilerini, okul baĢarısını, ailesi
ve Durualp, 2010). KiĢinin sosyal
ile olan iliĢkisini, plan yapma ve problem
geliĢiminde etkili olan sosyal becerilerin
çözme
becerilerini,
haklarını
erken çocukluk döneminde kazanılmasın
savunabilmesini, grupla bir iĢi yürütme
önemli olduğu vurgulanmaktadır.
becerilerini, stres durumlarıyla baĢa çıkma
becerilerini,
kendini
kontrol
etme
Çocukların 0-8 yaĢ arasındaki
becerilerini olumlu yönde etkilemektedir
eğitimini kapsayan bir süreç olarak ifade
(Gülay ve Akman 2009). Sosyal beceri
edilen erken çocukluk dönemi çocuğun
yetersizliğinin, ergenlikteki düĢük sosyal
kiĢiliğinin oluĢumu ve Ģekillenmesi, temel
uyum, sosyal-duygusal yetersizlikler, suç
bilgi, beceri ve alıĢkanlıkların kazanılması,
iĢleme, kaygı, depresyon, düĢük akademik
geliĢtirilmesi gibi birçok kazanımları elde
performans gibi sorunlara yol açtığı
ettiği kritik bir dönemdir. Çocukların
araĢtırmalarla ortaya konmuĢtur (Gülay ve
sağlıklı iliĢkiler kurmalarında, günlük
Akman 2009, Bacanlı 1999, AcunyaĢamdaki gerekli kuralları öğrenerek
Kapıkıran vd. 2006, Özabacı 2006).
temel
alıĢkanlıklar
kazanmalarında,
Sosyal becerileri geliĢmiĢ çocukların,
kendilerine ve baĢkalarına olumlu tavır
arkadaĢları tarafından sevilen, etkileĢimi
geliĢtirmelerinde küçük yaĢlardan itibaren
kendiliğinden baĢlatabilen ve sürdürebilen,
verilen eğitimin önemli bir rolü vardır.
arkadaĢ bulmakta zorluk çekmeyen, birçok
Zembat (1999)‟a göre, erken çocukluk
sosyal etkinliğe katılabilen, kendine
eğitimi ile çocukların sonraki eğitim
güvenen, hoĢ olmayan durumlarla baĢa
basamaklarına hazır olmaları, kendilerini
çıkabilme ve iĢbirlikçi olma gibi özellikler
ifade eden, yaratıcı yönleri ve becerilerini
gösterdiği belirtilmektedir (Uysal 1996,
ortaya koyan, sosyal bireyler olarak
Vural 2006). KiĢilerin mutlu ve baĢarılı bir
yetiĢmeleri
sağlanmaktadır.
Erken
yaĢam sürdürmelerinde oldukça önemli
çocukluk dönemi; geliĢimin en hızlı
olan sosyal becerilerin erken çocukluk
olduğu, kiĢiliğin temellerinin atıldığı,
döneminden
itibaren
desteklemesi
çocuğun yakın çevresinden en çok
gerekmektedir.
etkilendiği ve her türlü öğrenmeye açık
olduğu, bir dönemi içerir. Çocuğun ilk
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kızarak yani maddi ya da manevi güç
kullanarak istediği davranıĢı yaptırmaya
çalıĢabilir. Aynı zamanda attığı her
adımda yanlıĢ yapma korkusu yaĢar. Yeni
bir
Ģey
denemekten
korkar
ve
bağımsızlıkla hareket edemez. Oysa
demokratik tutum içerisinde büyüyen
çocuk kendisine söz hakkı verildiği için
saygı duymayı, hakkına sahip çıkmayı
baĢkalarının haklarına saygı duymayı
öğrenir. Demokratik tutum sergileyen
aileler, diğer tutumlardaki ailelere göre
sosyal becerilere daha çok sahiplerdir.
Demokratik tutuma sahip olan aileler
çocuklarının öz düzenleme, iĢbirliği,
uzlaĢma gibi becerilerini olumlu yönde
etkileyebilmektedirler. Çocukla özellikle
yaĢamın ilk yıllarında oynanan oyunlar,
kurulan sıcak ve yakın iliĢkiler, güvenli
bağlanma biçimi sosyal becerileri ve
yeterliliği olumlu yönde etkilemektedir
(Sarı 2007, Gülay ve Akman, 2009, ġanlı
2007, Seven 2006). Anne-babaların tutarlı
olması, çocukların toplum kuralları ve
normlarına uygun davranıĢlar geliĢtirerek,
sosyal çevreye uyum sağlamalarını
kolaylaĢtırmaktadır (ÇağdaĢ ve Seçerġahin 2002).Aile içindeki iliĢkilerin
niteliğinin çocuğun gerekli sosyal
becerileri kazanması açısında önemli
olduğu vurgulanmaktadır. Anne babanı
birbirlerine davranıĢ Ģekilleri ve iletiĢim
biçimleri, birbirlerini dinleme, birbirlerine
saygı duymaları ve teĢekkür etmeleri,
toplumsal hayattaki haklarına sahip
çıkmaları gibi
sergilenen davranıĢlar
çocuklara iyi model oluĢturacağından
sosyal becerilerini de olumlu yönde
etkileyecektir. Seven (2006) yaptığı bir
araĢtırmada, yedi ve sekiz yaĢ ilköğretim
öğrencilerinin
sosyal
becerilerinde
annenin öğrenim düzeyi inin ve ailenin
sosyo-ekonomik
durumunun
sosyal
becerilerinde anlamlı farklılık yarattığını
belirlemiĢtir. Ekinci Vural (2006) da
erken çocukluk döneminde kiĢiler arası
beceriler, dinleme becerileri, sözel
açıklama becerileri ve kendini kontrol
etme becerileri gibi sosyal becerilerin dört
alt boyutunu içeren, aile katılımlı ve
öğretmen ile ailelerin iĢbirliği içeren bir
eğitim programı uygulamıĢ ve araĢtırma
sonucunda, sosyal beceri boyutlarının,
psiko-sosyal
davranıĢların
ve
aile

ERKEN ÇOCUKLUK
DÖNEMĠNDE SOSYAL
BECERĠLERĠN DESTEKLENMESĠ
Erken çocukluk döneminde sosyal
becerilerin desteklenmesinde en önemli
sorumluğun aileye ve okula düĢtüğü
vurgulanmaktadır. Aile, çocuğun iliĢki
kurduğu ve sosyalleĢmeye iliĢkin ilk
deneyimlerini kazandığı ilk çevredir.
Bireyin yetiĢtiği aile ortamı ve aile
bireyleri ile olan iliĢkileri kiĢiliğinin
oluĢmasında ve sosyal geliĢiminde önemli
rol oynamaktadır. Çocuğun yetiĢtiği
ailenin yapısı, geniĢliği, sosyo-ekonomik
ve kültürel özelikleri, anne-babanın çocuk
yetiĢtirme tutumları
çocuğun sosyal
becerilerinin geliĢimini etkilemektedir
(Yavuzer 1999, Ahmetoğlu 2009).Ailenin
çocuğa; fiziksel beceriler, özbakım
becerileri, evi koruma, okuldan eve gelme,
telefonu
kullanma,
yiyecek-içecek
hazırlama, zamanını yararlı kullanma,
tehlikelere karĢı önlem alma, ilkyardım
becerileri, kardeĢlerle geçinme, yalnızlık
ve korku ile baĢ etme gibi birçok bağımsız
yaĢam becerisini kazandırma gibi çeĢitli
becerileri öğretmede önemli rol oynadığı
vurgulanmaktadır (Coleman ve Apts,
1991).
Çocuğun sosyalleĢmesinin sağlıklı
olabilmesi için anne babanın, çocuğu ile
sağlıklı bir iletiĢim ve etkileĢim içinde
olmaları gerekir. Bu amaçla anne-baba
tarafından çocuğun arkadaĢ gruplarına
girmesine, grup etkinliklerine katılmasına,
duygularını düĢüncelerini ifade etmesine,
sorumluluk almasına bağımsız hareket
etmesine imkan sağlamasının önemine
dikkat çekilmelidir ( Özen, 2001; Bayhan
ve Artan, 2007).
Anne babanın tutumu çocuğun
kiĢiliğini
etkilemekte
ve
çocuğun
davranıĢlarına yön vermektedir. AĢırı
otoriter tutum sergileyen ebeveynler
çocuğu dinlemek, onu anlamaya çalıĢmak,
davranıĢın nedenlerini araĢtırmak gibi
duygusal paylaĢımlar sergilemezler. Bu
ebeveynler değiĢikliğe karĢı son derece
dirençlidirler ve ev içerisinde katı kurallar
uygularlar. Bu tutumun hakim olduğu
ailelerde yetiĢen çocuk, duygusal anlamda
kaygılı mutsuz, huzursuzdur. Kızdığı
zaman öfke kontrolü sağlayamadığı gibi
fiziksel güce baĢvurabilir. Bağırarak,
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katılımının programa katılan grubun lehine
farklılaĢtığı görülmüĢtür.

programı uygulanan gruptaki çocukların
sosyal uyum ve becerilerinin daha yüksek
olduğu belirlenmiĢtir. Erken çocukluk
döneminde sosyal beceri öğretiminde
drama, iĢbirlikçi yaklaĢım, buluĢ yada
araĢtırma
yoluyla
öğretim,
uyum
çalıĢmalarına yer verilmelidir. Öğretmenin
sosyal becerileri ile ilgili sergileyeceği
davranıĢlar
onlara
olumlu
model
olmaktadır.

Tıpkı aile gibi okulda çocuğun
sosyalleĢmesinde
önemli
rol
oynamaktadır. Okulda sosyal becerilerin
desteklenmesinde özellikle öğretmen
davranıĢ ve tutumları önemli rol oynar.
Erikson‟a göre bireyin kiĢiliği yaĢamı
boyunca içinde bulunduğu sosyal çevreden
etkilenmektedir. Bu dönemde erken
çocukluk döneminden itibaren öğretmen,
çocuğun araĢtırıcı, g iriĢken davranıĢlarını
desteklemeli, çocukların grup oyunlarını
oynamalarına izin vermeli ve eğitim
programında sosyal becerileri destekleyici
etkinliklere yer vermelidir. Çocukların
meraklarını
tatmin
edebilecekleri,
araĢtırma ve gözlem yapabilecekleri,
problem
çözebilecekleri
öğrenme
ortamları düzenlemelidir. Bu dönemde
çocuklara yaĢıtları ile baĢarılı sosyal
deneyimler yaĢamaları için olanaklar
vermek önemlidir
(Senemoğlu 2005;
Erden ve Akman 2004; Gürhan 2006,
Diener ve Kim 2004; Lobo ve Winsler
2006).Sosyal beceri eğitiminde amaç,
bireyin duygularının ve düĢüncelerinin
farkında olmasını ve pozitif etkileĢim
kurmasını
sağlayan
davranıĢlar
geliĢtirmesini sağlamaktır. Bireyin bunu
baĢarmaları
için,
sosyal
olayları
yorumlayabilmeleri, kendi duygularını ve
karĢısındakinin duygularının farkında
olabilmeleri ve gerekli olduğunda farklı
biliĢsel stratejileri kullanabilmeleri gerekir
(Çelik 2007, Bacanlı 1999).
Erken çocukluk döneminde sosyal
beceriler ile ilgili yapılan çeĢitli
araĢtırmalarda erken çocukluk döneminde
hazırlanan çeĢitli eğitim programları ile
çocukların sosyal becerilerinin olumlu
olarak desteklendiği belirlenmiĢtir. Choi
(2000) tarafından düĢük akran kabulü olan
dört-beĢ yaĢındaki çocuklar için sosyalbiliĢsel öğrenme modeli kullanılarak
hazırlanan sosyal beceri eğitim programı
verilmiĢ ve programının çocukların
akranları ile pozitif oyun etkinlikleri
sürdürmesinde etkili olduğu, Kurt‟un
(2007) okul öncesi eğitim kurumlarına
devam eden beĢ-altı yaĢ çocuklarının
sosyal uyum ve becerilerine proje
yaklaĢımlı eğitim programlarının etkisi
incelediği araĢtırması sonucunda da eğitim

Yapılan çeĢitli araĢtırmalarda okul
öncesi eğitim kurumunda devam eden
çocukların
sosyal becerilerinin daha
yüksek olduğu belirlenmiĢtir. ( Kapıkıran
vd. 2006; Dinç 2003 ; Atılgan 2001). Bu
bulgular okulun çocukların sosyal
becerilerini
desteklemedeki
etkisini
göstermektedir. Okul öncesi eğitim
kurumları, fiziksel donanımları, eğitim
programları, öğretmenleri, personeliyle
çocukların tüm geliĢim alanlarındaki
potansiyellerini en üst düzeye çıkarmakla
görevlidirler. Okulda çocukların birlikte
olmaları, ortak etkinlikler yapmaları ve
bunları
sürdürebilmeleri,
programda
bulunan sosyal beceriler ile ilgili
uygulamalara yer vermeleri, sosyal
becerilerin geliĢtirilmesi için personelin ve
öğretmenlerin olumlu model olmaları, aile
katılım çalıĢmalarıyla sosyal beceriler
konusuna yer verilmeleri gibi uygun
ortamlar sağlanmalıdır (Gülay ve Akman
2009, IĢık 2007).
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Erken çocuk döneminde sosyal
becerilerin desteklenmesi ile ilgili ele
alınan bu çalıĢmada çocuğun ilk çevresi
olan aile, öğretmen ve okul ortamının
sosyal becerilerini geliĢmesinde ne kadar
önemli olduğu görülmektedir. ÇalıĢma
sonucunda anne babalar ve öğretmenlere
aĢağıda
belirtilen
çeĢitli
öneriler
sunulmaktadır.
Anne
babalar
çocuklarının
becerilerini desteklemek için;
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sosyal



Kendileri
uygun
sosyal
davranıĢlar göstererek çocuğa
model olabilir,



Öğrenilen
yeni
sosyal
beceriler ödüllendirilebilir.



Çocuğa akranlarıyla zaman
geçirebilecekleri
(Sosyal
etkinlikler,
çeĢitli
kurlar
vb.)ortamlar sağlayabilir,



Çocukların kendilerini ifade
etmelerine olanak sağlayabilir,



Çocuğa sık sık kitap okunarak
kitaptaki olaylar hakkında
konuĢulabilir,



Günlük yaĢamda
çocuğa
alıĢveriĢ yapma, bir Ģey rica
etme
vb.
deyimlerde
bulunabileceği
ortamlar
sağlanabilir.



Okul
öncesi
eğitim
kurumlarına gönderebilir,
Öğretmenler erken çocukluk döneminde
sosyal becerileri desteklemek için;


DavranıĢlarla öğretmen çocuklara
sosyal beceriler açısından model
olmalıdır.



Çocuğun yeni edindiği beceriyi
kullanabileceği
ortamlar
oluĢturulmalı,



Çocuk yeni beceriyi kullandığında
ona
olumlu
pekiĢtireç
kullanılmalıdır,



Öğretilen becerinin kalıcılığını
sağlamak için aile katılımı
sağlanabilir.
Ailelere
beceri
hakkında ve beceriyi evde nasıl
destekleyecekleri
hakkında
bilgilendirebilir,



Becerilerle ilgili evlere etkinlikler
gönderilebilir ve ertesi gün
ailelerden gelen etkinlikleri tüm
çocuklarla değerlendirilebilir.

Birçok teknikten elde edeceğiniz
bilgilerle, her çocuğun sosyal
beceri
profilini
ortaya
çıkartılabilir,
bu
bilgileri
aileleriyle paylaĢılabilir.



Sınıf kuralarına neden ihtiyaç
duyulduğunun çocuklar tarafından
bilinmesi kurallara uymalarını
kolaylaĢtırabilir.



Çocukların sosyal problem çözme
yöntemlerini
üretebilecekleri,
uygulayabilecekleri, arkadaĢlıklar
geliĢtirebilecekleri ve bu Ģekilde
özgüvenlerini geliĢtirebilecekleri
ortamlar oluĢturulabilir

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMĠNDE
SOSYAL BECERĠLERĠ
GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK
ETKĠNLĠK ÖRNEĞĠ

Türkiye‟de 36-72 aylık çocuklar
için MEB okul öncesi eğitim
programında yer alan amaç ve
kazanımlar dahilinde hazırlanan
etkinlikler aracılığıyla, okul öncesi
dönem çocuklarında sosyal beceri
geliĢimi desteklenmelidir.





Etkinlik : (Drama, Sanat ve Okuma
Yazmaya hazırlık, Müzik/5-6 yaĢ)
Kazanımlar: Kendiliğinden iletiĢimi
baĢlatır,Grup etkinliklerine kendiliğinden
katılır., Kendisinin ve baĢkalarının
haklarına
saygı
gösterir,
Gerekli
durumlarda nezaket sözcükleri kullanır,
Ürünlerini çeĢitli yollarla sunar, Görsel
sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar,
ÇeĢitli sesleri kullanarak ritim oluĢturur,
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
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Öğretmen
çocukları
drama
odasına fabrika müdürüymüĢ gibi
alır. Müdür, buranın bir çanta
üretim fabrikası olduğunu söyler.
Müdür bu fabrikada hangi
bölümlerin olabileceğini, bir çanta
yapımının hangi aĢamalardan
geçtiğini sorar. Tüm grupla
fabrikanın bölümleri oluĢturulur.
Sonra
herkes
tüm
grupla
oluĢturulan kendisine belirlenmiĢ
bölümünün
baĢına
geçer
çalıĢmaya baĢlar.
Müdür belirli aralıklarla 3 lü
gruplar halinde toplantı yapar ve
üretimde bir sıra izlenmesi
gerektiğini vurgular. Çantanın
tasarımına karar veren grup
kumaĢa kara verilmesi için bir
sonraki gruba çantayı gönderir.















Böylelikle çantanın kumaĢı, askısı,
iç
kısmı,
süslemesi
farklı
bölümlerde yapılır ve çalıĢma için
birbirlerine beklerler.
Müdür tüm ekiple toplantı yapar
ve baĢka bir ülkede sergilenmek
üzere çanta üretimi yapılmalıdır.
Herkes birbirinden farklı çanta
yapar.
Müdür eliĢi kağıtları dağıtılır ve
üretime baĢlanır. Müdür yapılan
çantalar için tüm gruba teĢekkür
eder. Yapılan çantalar grup
odasında sergilenir ve sergi
salonunda dans edilir.
Sergi salonunda müdür konuĢma
yapar ve tüm çantaları çok
beğendiğini söyler herkesin kendi
çantasının yanında bir fotoğrafını
çeker. Bittikten sonra herkes
istedikleri gibi yere oturur ve
varlıkların
özelliklerine
göre
ayırdıkları resimler kadar çocuklar
gruba ayrılır. Öğretmenle beraber
her gruptan kaç resim oldukları
sayılır ve gruplardan biri masanın
üzerinde duran sayı kartlarından
uygun kartı alır ve gruplanan
resmin altına konur.
Tüm grup daire Ģeklinde durur ve
çocuklar denizde yaĢayan bir canlı
olurlar. Sırayla herkes ortaya
geçer ve bu hangi canlı olduğunu
bize gösterirler.
Tüm çocuklar denizde yaĢayan
canlılar olarak sınıfta dolaĢmaya
baĢlarlar. Öğretmen cebinden bir
harita çıkartır ve deniz canlılar bu
yolu takip edersek bir hazineye
ulaĢacakmıĢız hep beraber oraya
gitmeye ne dersiniz der ve yola
çıkılar.
Ġlerde deniz yılanı gördüm bize
zarar vermemesi için hemen
herkes denizyıldızı gibi olsun”
der. Ve lider müziği açıp yılan
dansını
yapar.
Kafasına
dokunduğu denizyıldızları yılanın
kuyruğuna takılıp hep beraber
dans ederler. Böylece deniz
yılanını atlatmıĢ olurlar.
Gittikleri yerde farklı torbalarda
farklı malzemelerden yapılmıĢ
nesneler vardır. Deniz canlıları

hep beraber bunları yapıldıklar
malzemelere göre gruplarla ve bu
konuyla ilgili biraz konuĢurlar.
Öğretmen ĢaĢırtmak için yanlıĢ
gruplamalar yapar ve doğru yanlıĢ
hakkında bahsedilir.
 Öğretmen deniz canlılar iyi
çalıĢtıkları için birer çikolata
dağıtır ve geldikleri yoldan geri
evlerine dönerler.
 Öğretmen evlerine geldiklerinde
çocukları yere yatırır ve gözlerini
kapatıp bir-iki saniye dinlenmeleri
için süre verir.
Elini çırptığında tüm çocuklar kalkar ve
yemeğe giderler.
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