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ÖZET
Eğitim hakkı, temel insan haklarından birisi 
olarak kabul edilmektedir. Bu anlayışa kar-
şın belirli toplumsal grupların eğitim hizmet-
lerine erişiminde güçlükler yaşadığı açıktır. 
Bu durum önemli bir sosyal sorun olarak 
eğitimde dışlanmayı ortaya çıkartmaktadır. 
Çocukların eğitim süreçlerinden dışlanma-
sı toplumsal yapıyı etkileyen önemli faktör-
lerden birisidir. Eğitimde dışlanma mikro 
düzeyden makro düzeye pek çok faktörle il-
gilidir. Bu faktörler temelde mikro düzeyde 
okul ve öğrenme ortamıyla; mezzo düzeyde 
eğitimin örgütlenmesi ve sunumuyla ve mak-
ro düzeyde eğitim politikalarıyla ilgilidir. Bu 
çalışmanın konusunu, çocuklar açısından 
eğitimde dışlanmaya ilişkin söz konusu fak-
törleri tartışmak oluşturmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Eğitimde dışlanma, eği-
tim, çocuk, okul, eğitim sistemi.

ABSTRACT 
Right to education is accepted as one of fun-
damental human rights. In contrast to this 
understanding, it is clear that certain social 
groups have difficulties to access education-
al services. This caused social exclusion as 
a major social problem. Children’s exclusion 
from educational processes is one of the ma-
jor factors that affect social structure. Exclu-
sion from education is related many factors 
from micro to macro level.  These factors are 
basically related with school and learning 
environment in micro level, organization and 
provision of education in mezzo level and ed-
ucational policies in macro level. This study 
aims to discuss factors that affect children’s 
exclusion from education. 

Key Words: Exclusion from school, educa-
tion, child, school, education system

GİRİŞ 

Toplumun ekonomik, sosyal, politik ve 
kültürel yaşamına anlamlı katılım, günü-
müz toplumlarının önemli sorunlardan 
birini oluşturmaktadır. Topluma katılım 
bireyin haklarından yararlanması ile ilgi-
lidir. Araştırmalar insan yaşamında 0–18 
yaş arasında özellikle de okul öncesi ve 
ilköğretim döneminde bireyin içinde ya-
şadığı çevrenin ve bu çevrede kazandı-
ğı yaşantıların, kısacası aldığı eğitimin 
onun sonraki yaşamını biçimlendirme-
de can alıcı bir öneme sahip olduğunu 
göstermektedir. Warrington (2005: 797), 
eğitimin, bireylerin iş piyasasına daha 
donanımlı olarak katılmasına olanak ta-
nırken sosyal içermeye (social inclusion) 
de katkı sağladığına işaret etmiştir.

Eğitim, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nde de vurgulandığı gibi en 
temel haklardan birini oluşturmakta-
dır (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 
Madde 26). Eğitimin, bireyin yaşamını 
sürdürme,  kendini geliştirme, toplumun 
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bir üyesi olma ve toplumla uyum içinde 
yaşama,  gereksinimlerini karşılama yö-
nünde önemli bir payı vardır. Hak sahibi 
olmak, insanın insan olabilmesinin ölçüt-
lerinden biridir.  İnsanın özgürlüğü, hak-
larını kullanılmasıyla olanaklıdır (Sene-
moğlu, 2001; Armstrong, 2008: 8). Blyth 
and Milner, (1993, akt: Barr ve Kilpatrick, 
1998) okuldan dışlanmanın toplumdan 
dışlanmanın ilk adımı olduğunu ifade 
etmektedir.  Ancak eğitim hakkından 
yararlanamayan önemli bir grup olduğu 
görülmektedir. Jomtien’de 1990 yılında 
düzenlenen Herkes İçin Eğitim Dünya 
Konferansı’nda, herkesin eğitim hakkın-
dan yararlanması üzerinde önemle du-
rulmuş ve eğitimde dışlanma sorununa 
vurgu yapılmıştır (Stubbs, 2008: 19).

Toplumdaki her bireye eşit değer veril-
diğinde, sosyal refaha erişme ve eşit 
katılımlarının temel bir hak olduğu ka-
bul edildiğinde,  eğitime de eşit olarak 
ulaşılması mümkün kılınacaktır. Eği-
timde fırsat eşitliğinin iki boyutu bulun-
maktadır. İlki “tarafsızlık”tır. Cinsiyet, 
sosyo-ekonomik statü veya etnik köken 
gibi bireysel ve toplumsal özelliklerin, 
kişinin eğitim potansiyelini geliştirmesi-
nin önünde bir engel oluşturmamasını 
güvence altına almayı ifade etmekte-
dir. İkincisi, herkes için minimum temel 
eğitim standardını -örneğin herkesin 
okuyabilmesi, yazabilmesi ve basit 
aritmetik işlemlerini yapabilmesini-
sağlamayı ifade etmektedir. Tarafsızlık 
ve kapsamlılık birbiriyle iç içedir: Okul 
başarısızlığıyla uğraşmak, okul başarı-
sızlığına sıklıkla neden olan sosyal yok-
sunluk etkilerinin üstesinden gelmeye 
de yardım etmektedir. Tarafsız ve kap-
sayıcı eğitim, toplumun daha eşit hale 
gelmesinde en güçlü düzenleyicilerden 
biridir (Field, Kuczera ve Pont, 2007; 
Armstrong, 2008: 12).

Eğitim, çocukların hakkı sayılmak yeri-
ne, genellikle çocuklar için “iyi bir şey” 
olarak görülmekte bunun sonucu olarak 
da hükümetlerin bütün çocukların kalite-
li eğitim görmelerini sağlayacak kaynak-
ları harekete geçirmeleri pek de zorunlu 
ya da gerekli sayılmamaktadır (Fazlıoğ-
lu ve Dersan, 2004: 3). Ulusal ve Uluslar 
arası tüm çabalara karşın, bugün dün-
yada yaklaşık 115–130 milyon çocu-
ğun eğitim hakkından yaralanamadığı 
görülmektedir. Bu çocukların % 90’ı alt 
ve alt orta ekonomik düzeye sahip olan 
ülkelerdedir. 80 milyondan fazla çocuk 
da Afrika’dadır. Tehlikeli olan şey, sa-
yısız çocuğun nitelikli eğitimi olmayan 
okullarda öğrenim görmesidir. İlköğ-
retimde kayıtlı olmasına karşın, çoğu 
çocuk temel eğitimi tamamlayamadan 
okulu bırakmaktadır. Mevcut strateji ve 
programlar, özellikle marjinalleşmiş ya 
da dışlanmış olan çocukların ihtiyaçla-
rını karşılamada yetersiz kalmaktadır 
(UNESCO, 2005a: 11). 

Türkiye’nin de kabul ettiği Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi (Madde 28-29) “tüm” 
çocukların eğitim hakkından yararlan-
masını öngörmekte ve bu hakkın kulla-
nılmasında Sözleşmeye taraf devletle-
rin sorumluluklarını vurgulamaktadır. 

Eğitimde hak temelli bir yaklaşım üç te-
mel ilkeyi içerir:

● Ücretsiz ve zorunlu eğitime giriş

● Eşitlik, kapsayıcılık ve damgalama-
ma

● Nitelikli eğitimin içerik ve süreci-
ne sahip olma hakkıdır (UNESCO, 
2005a: 12). 

Yukarıda da belirtildiği gibi, eğitimin, bir 
çocuğun geleceğinin biçimlenmesindeki 
yeri düşünüldüğünde, bu haktan yarar-
lanmanın ne kadar önemli olduğu daha 
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iyi anlaşılmaktadır. Bu haktan yararlana-
mama bir bakıma “eğitimde dışlanma” 
olarak kabul edilebilir. Bu dışlanma ço-
cuğun yaşamının her boyutunda kendini 
göstermektedir. Bir başka deyişle, okula 
gidemeyen çocuklar, aynı zamanda yok-
sulluk içinde yaşayan, sosyokültürel ola-
rak marjinalleşmiş, coğrafik olarak izole 
olmuş çocuklardır (UNESCO, 2001: 5). 
Bu nedenle eğitimde dışlanma, farklı 
koşullar ve faktörler ışığında çok fak-
törlü olarak değerlendirilmesi gereken 
bir konudur. Bu çalışmanın konusunu, 
eğitim hakkından yararlanamayan, di-
ğer bir ifadeyle eğitimden dışlanan ço-
cuklar ve bu dışlanmada etkili faktörler 
oluşturmaktadır. Eğitimde dışlanmaya 
ilişkin faktörler, UNESCO’nun hazırla-
mış olduğu “Tematik Çalışmalar; Her-
kes İçin Eğitim ve Dışlanan Çocuklar” 
Raporu (2001)’nda ayrıntılı şekilde ele 
alınmıştır. Bu makalede de söz konusu 
raporda eğitimde dışlanma ile ilgili ya-
pılan sınıflandırma temel alınarak konu 
tartışılmıştır.

Eğitimde Dışlanmayla İlgili Faktörler

Toplumdaki eşitsizlikler, yoksulluk ve 
temel hizmetlerden yararlanamama gibi 
faktörler çocukları risk altında bırak-
makta, öğrenmeyi sekteye uğratmakta 
ve eğitimde dışlanmaya neden olmak-
tadır. Bu faktörlerin, kültürel, sosyal ve 
ekonomik sonuçları zamandan zama-
na, ülkeden ülkeye değişkenlik göstere-
bilmektedir. Eğitimde dışlanmaya ilişkin 
bazı engellerden bahsedilebilir. Bu en-
geller eğitimin örgütlenmesi ve gelişi-
mi, sosyo ekonomik faktörler, tutumlar, 
eğitim programı, öğrenme ortamı, dil ve 
iletişim, eğitim sisteminin yönetimi ve ör-
gütlenmesi, insan kaynakları gelişimin-
deki problemler ve eşitsizliklerle ilgilidir 
(UNESCO, 2003: 9-11)

Dışlanma etkileşimli bir durumdur. Bir 
okula kaydını yaptırmamış olma, de-
vamsızlık, sınıfta kalma, okulu bırakma 
bireysel ve sosyal düzeyde dışlanma 
sürecinde eğitimle ilgili göstergelerden 
bazılarıdır. Bir çocuk okul dışında kal-
mış olduğunda, bu hem eğitim sistemi-
nin hem de daha geniş sosyal, ekono-
mik ve politik bağlamda dışlanmanın 
parçasını oluşturmaktadır (UNESCO, 
2001: 5). Dolayısıyla dışlanmayı mik-
rodan makroya pek çok faktörle birlikte 
düşünmek gerekir. 

Bazı çocukların daha fazla dışlanma ris-
kine sahip olduğunu söylemek mümkün-
dür. Yoksul çocuklar, sokak çocukları ve 
kız çocukları, diğer çocuklara göre daha 
fazla dışlanma riski içindedirler. Ancak 
bunun dışında görünür olmayan bazı ço-
cukların (ailesi tarafından okula gönderil-
meyen, okuldaki karşılaştığı davranışlar 
nedeniyle okula gitmeyi reddeden vb.) 
da eğitimden dışlanma sorununu tartış-
mak gereklidir (UNESCO, 2001: 5). 

Sayed (2009: 25-26), eğitimde dışlan-
ma açısından kişilerin farklı biçimlerde 
yaşantıya sahip olduğunu ve bu dışlan-
mada üstesinden gelinmesi beklenen üç 
güçlük olduğuna işaret etmiştir. Birincisi, 
eğitime fiziksel olarak girişin/kabulün ya-
pılabilmesidir. İkincisi çocuk okula kaydı-
nı yaptırmış dahi olsa, genellikle düşük 
nitelikli bir eğitim alması ile ilgilidir. Eği-
timsel yaşantının niteliği, temel eğitime 
olan talep ve temel eğitimi tamamlama 
açısından hayati bir etkiye sahiptir. Temel 
eğitimi tamamlama ve daha ileri aşama-
lara geçme giderek daha az sayıda ço-
cuğun yapabildiği bir şeydir. Bu durum 
okul hizmetlerinin çocuğun ihtiyaçlarını 
karşılayamamasından kaynaklanmakta 
ve çocuğun okula yabancılaşması ve 
dışlanması sorununu doğurmaktadır. Bu 
konuda yapılan araştırmalar, okullarda-
ki kurumsal kültürün marjinal çocukları 
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belirgin biçimde dışladığı ve yabancılaş-
mayı ortaya çıkardığını ortaya koymak-
tadır. Üçüncü güçlük ise, öğrencinin oku-
lu bırakmasıdır. Burada marjinalleşmiş 
nüfus gruplarına ve istihdam piyasasının 
olanaklarına odaklanmak önemlidir. Pek 
çok durumda bu nüfus grupları toplumda 
önemli pozisyonlarda olamamaktadır. Bu 
da eğitimi tamamlama ve onun getirdiği 
sosyal statülerle ilgilenme konusunda-
ki motivasyonu düşürmektedir. Hayden 
(1996; akt.: Macrae, Maguire ve Milbo-
urne, 2003: 93), özellikle öğrencilerin te-
mel okuma, yazma ve sosyal etkileşimi 
öğrenmelerini sağlayan bir dönem olma-
sı bakımından ilköğretimde dışlanmanın 
daha önemli olduğunu vurgularken, eği-
tim ve sosyalizasyonun bu dönemde ke-
sintiye uğramasının daha sonraki eğitim 
yaşamında sorunlar yarattığına işaret 
etmektedir.

Görüldüğü gibi eğitimde dışlanma, bir-
çok değişkeni içinde barındırmaktadır. 
Dolayısıyla eğitimde dışlanmayı üç bo-
yutta tartışmak doğru olacaktır: Bunlar 
mikro, mezzo ve makro düzeylerde dış-
lanmadır. Aşağıda bu boyutlar üzerinde 
daha ayrıntılı durulmaktadır.

Mikro Düzeyde Eğitimden Dışlanma: 
Okul

Okuldan dışlanmanın her geçen yıl art-
ması, dikkati dışlanmanın altında yatan 
nedenleri ortaya koymaya toplamıştır.  
Nedenlerine yönelik açıklamalardan 
biri,  okula gelmek istemeyen ve çalı-
şılması güç çocuklara çözüm oluştur-
mada çaresiz kalınması iken, bir diğeri 
eğitim sisteminin gittikçe daha fazla 
hedef, kural, ölçme ve değerlendirme-
ye doğru yönelmesine oluşturulan tep-
kilerdir. Eğitimde dışlanma açısından 
iki eğitimsel hareketten söz edilebilir. 

İlki okulun gelişimidir. Nitelikli eğitim ve 
etkili okul burada öne çıkan kavramlar-
dır. Öğrenciler öğrenme sorunu yaşa-
dığında, okulu bıraktığında, sınıf tekrar 
ettiğinde vb. eğitim sisteminin başarı-
sızlığı gündeme gelmelidir.  Bir diğeri 
eğitimde özel ihtiyaçlarla ilgilidir. Özel 
eğitimsel ihtiyaçlar kavramı geniş tutul-
malı, her öğrenciyi kapsayacak şekilde 
tanımlanmalıdır. Uygulamada genellik-
le bu kavram daha dar bir odaktadır ve 
bu da eğitimde dışlanma ve kapsayıcı 
(inclusive) eğitimin gelişimi açısından 
anahtar bir etkiye sahiptir (Cullingford, 
2005; Stubbs, 2008: 30).

Eğitimde dışlanma açısından önemli 
faktörlerden biri olan okullara bakıldı-
ğında, okulların çocukların kim oldukları, 
ne yaptıkları ve/veya ne yapmadıkları ile 
ilgili olduğu görülmektedir. Çocuklar, öğ-
renmeyi gerektiği gibi gerçekleştireme-
diklerinde, öğretmenlerini birer uzman 
olarak kabul etmediklerinde, bu konuda 
aileleri ile birlikte hareket etmediklerin-
de, okullar bu çocukları dışlayabilmek-
tedir (UNESCO, 2001: 5). Okullardaki 
kaynak yokluğu, öğrenme ortamına iliş-
kin yetersiz fiziksel koşullar ve eğitimci-
lerin öğrenciye yönelik uygun olmayan 
yaklaşımları da bu dışlamayı kolaylaştır-
maktadır (UNICEF, 1999: 9).

Öğrenme ortamı önemli başka bir fak-
tördür. Çoğu okul özellikle özürlü öğren-
ciler için yeterli olanaklara sahip değildir. 
Daha yoksul olan ve özellikle kırsal ke-
simlerdeki okullar fiziksel olarak da yeter-
li olmamaktadır. Bu binalar çocuklar için 
hem sağlık hem de güvenlik açısından 
uygun değildir (UNESCO, 2003: 10).

Okulların iklimi dışlanma açısından ele 
alınması gereken başka bir faktördür. 
Okulda bir barış iklimi yaratılamamışsa, 
istismar ve şiddet eylemleri söz konusu 
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ise okullarda dışlanmadan söz edilebil-
mektedir. Okulun içinde ve çevresinde, 
öğrenci ve öğretmenler arasında, öğ-
renciler arasında, psikolojik ve fiziksel 
tehdit, istismar ve şiddet olabilmektedir. 
Bunlar söz konusu olduğunda özellikle 
kız öğrenciler başta olmak üzere okul-
lar, güvenli ortamlar olmaktan çıkmak-
tadır. Bu durum erkek çocuklar için de 
sorundur. Çünkü çoğu şiddet davranışı, 
daha öncesinde mağdur olmaya da-
yanmaktadır. Öğretmenlerin etkileşimli 
öğretim yöntemlerini bilmemesi ya da 
kullanmaması durumunda davranışı 
yönlendirmede katılımdan çok gücün 
kullanımı ve ceza öne çıkmaktadır. Bu 
durum, fonksiyonel olmayan bir okul 
iklimi yaratmakta ve bu da bazı çocuk-
larda saldırgan ve şiddet davranışını 
ortaya çıkarmaktadır. Böylece öğret-
men tarafında tükenmişlik ve atalet 
yaşanabilmektedir. Dışlanmış çocuklar 
üzerinde yapılan bir araştırmada, ço-
cukların dışlandıklarında daha güçlü 
ve olumsuz duygusal tepki verdikle-
ri gözlenmiştir. Başlıca tepkilerin ise 
üzüntü, öfke, endişe, korku ve şaşkınlık 
olduğu belirlenmiştir (UNESCO, 2001: 
5; Munn, Lloyd ve Cullen, 2000: 2-3). 
Buna benzer öğrenme-öğretme ortam-
larında geçirilen olumsuz yaşantıların, 
olumsuz duygusal tepkilere ve isten-
meyen davranışlara neden olması bek-
lenen bir sonuçtur. 

Okulların bulunduğu bölge bir başka 
faktördür. Eğitim sistemindeki yeter-
sizlikler ve eşitsizlikler ile bu faktörle-
rin öğrenmeyi sekteye uğratması daha 
çok temel hizmetleri alamayan, işsiz-
liğin ve yoksulluğun olduğu bölgeler-
dedir. Toplumdaki şiddet ve istismar, 
önemli sayıda öğrenciyi etkilemektedir 
(UNESCO, 2003: 11). Okul yoksullu-
ğun, şiddetin vb. olduğu bir yerde ise 

bu bölgede çalışan eğitimciler çalışma 
yerleri açısından memnuniyetsizlik 
yaşayabilmektedir. Bulunulan okulda 
eğitim ve öğretim kaynaklarının az-
lığı diğer bir sorunu oluşturmaktadır 
(UNESCO, 2001: 5). 

Okulların öğrenme ve eğitime ilişkin pa-
radigmaları dışlama açısından bir baş-
ka belirleyicidir. Okullar, çocukların kim 
olduğu ve nasıl öğrendiğine ilişkin sınırlı 
paradigmalara sahip olduğunda dışlama 
söz konusu olabilmektedir. Bilgiyi trans-
fer etmede tek bir yolu kullanma, her 
çocuğun bireysel özellikleri, öğrenme 
kapasitesi ve ilgisinin farkında olmama 
bu konuda ortaya çıkan diğer sorunlar-
dır. Öğrencinin bireysel özellikleri; okulla 
ilişkisi, okul başarısı ve okuldan yarar-
lanmada önemli faktörlerdir. Geleneksel 
ve öğrenci için iyi bir hizmet sunamayan 
okullar, çocukların dışlanması açısından 
risk oluşturmaktadır.

Okullar, güç koşullardaki çocuk  (yoksul 
aile çocukları, sokakta çalışan, suça 
sürüklenen vb.) ve ailelerine ulaşama-
dıklarında dışlayıcı olmaktadır. Ailelere 
ulaşma ve ailelerle birlikte çalışma, ço-
cukların okulu bırakması konusundaki 
risk açısından önemli bir belirleyicidir. 
Her ne kadar zorunlu eğitim parasız 
olsa da, aileler çocuğun bazı okul ihti-
yaçlarını (kıyafet, okul araç gereçleri 
vb.) karşılamakta dahi güçlük çekmek-
tedirler. Bu durum, çocukların eğitime 
devam edememeleri açısından bir risktir 
(UNESCO, 2001: 6).  Aileler, çocuklarını 
okula göndermeleri konusunda evle ilgi-
li tüketim ve çocuklarının geleceği ara-
sında bir karar vermek durumundadır. 
Yoksulluk, çocuğun eğitimini doğrudan 
etkilemektedir (Chimombo 2005: 132).

Okuldan kaçan ve devamsız öğrenci-
leri tespit etmek ve izlemekle ilgili bir 
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sistem kuramamış okullar çocukların 
dışlanmasına katkıda bulunur. Öğren-
ci, resmi olarak okulda kayıtlı olmasına 
karşın devamsızlık yapabilmekte veya 
sık sık okuldan kaçabilmektedir. Bazı 
durumlarda okul bu çocukların farkında 
olmasına rağmen söz konusu öğrenci-
lerin başarısız ve problemli olması ne-
deniyle üzerinde durulmayabilmektedir. 
Hatta çoğu zaman, bu problem kimse 
tarafından fark edilmeyebilmektedir. 
Sahip olduğu sorumluluk düşünüldü-
ğünde okul, dışlanma sorunu açısında 
öğrencilerin okul dışındaki zamanını da 
göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin 
Afrika’daki okullarda okul dışı saatlerin 
çok fazla olması nedeniyle, çocukların 
sokak çeteleri ve diğer şiddet türlerine 
karşı savunmasız bırakıldığını görmek 
mümkündür (African Contexts, 1998, 
Section 3.2.4; akt.: UNESCO, 2001: 
6). Özellikle marjinal çocukların okula 
devam etmelerini olanaklı kılacak giri-
şimlerde bulunmak gerekmektedir. Bu 
girişimler,

● Eğitimin doğrudan veya dolaylı 
maliyeti düşünüldüğünde yoksul 
çocukları korumak açısından burs 
sağlamak,

● Çocukların sağlık ve beslenme ihti-
yaçlarını sağlamak yoluyla okul mo-
tivasyonlarına katkıda bulunmak,

● Çocukların okula gitmeleri gerekli-
liği konusunda toplumu bilinçlendir-
meye yönelik kampanyalar düzenle-
mek, 

● İşverenlerle hukuki ve/veya sözel 
anlaşmalar yapmak yolu ile çalışan 
çocukların okula girmelerini destek-
lemek ve okula gitmeleri için onlara 
zaman yaratmak şeklinde ele alına-
bilir (Save the Children, 2008: 17). 

Görüldüğü gibi, mikro düzeyde dışla-
namaya ilişkin faktörlerde okul, öğret-
men ve ailelerle ilgili özellikler önemli 
unsurları oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
dışlanmanın önüne geçmede söz ko-
nusu bu faktörlerle ilgili düzenlemelere 
gitmek ve atılacak her adımda katılım-
cı bir yaklaşımı benimsemek önemli 
görünmektedir. Ayrıca mikro faktörler 
içerisinde özellikle kız çocuklarını ve 
güç koşullarda yaşayan çocuklarla ilgi-
li düzenlemelerin önemini vurgulamak 
gerekir.

Mezzo Düzeyde Eğitimden 
Dışlanma: Eğitim Bürokrasisi

Eğitimin örgütlenmesi ve provizyonuna 
ilişkin problemler dışlama açısından 
önemlidir. Öncelikle belirtmek gerekirse, 
okul sisteminden dışlanan çocukların 
sayısı açık değildir. Bu sayı içinde okulu 
bırakmış veya hiç başlamamış çocuklar 
da bulunmaktadır. Özel gereksinmeleri 
olan çocukların sadece çok az bir kısmı 
okul sisteminden yararlanmakta ve uy-
gun olan eğitimi almaktadır. Eğitim sis-
temi dışında kalan çocuklar için başka 
alternatifler yaratılmamıştır (UNESCO 
2003: 9). Okuldan dışlanmaya ilişkin 
UNESCO raporunda eğitimden dışlanan 
çocuklarla ilgili istatistiklerin tutulmasın-
daki sorunlara vurgu yapılmış, aynı yıl 
içinde uluslararası örgütlerin farklı sa-
yısal öngörülerine işaret edilmiştir. Ra-
por, eğitimden dışlanan çocuklarla ilgili 
kavramsal tanımlamaların kapsamlı ya-
pılmasına, araştırma yöntemleri ve veri 
kaynaklarının dikkatli seçimine dikkat 
çekmektedir (2005b: 13).

Eğitim sisteminin örgütlenmesi ve yö-
netimine ilişkin olarak eğitim sisteminin 
merkeziliği, değişim ve inisiyatifi engel-
leyen sınırlayıcı bir merkezi kontrolü 
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getirmektedir. Kararların hukuki sorum-
luluğu, en üst düzeyde ve yönetim oda-
ğında yerini bulmaktadır ve çalışanlar 
nitelikli hizmet sunmak yerine kuralla-
ra uymaya çalışmaktadır (UNESCO, 
2003: 11). Okullar büyük kurumlardır 
ve buradaki çoğu kural ve standartlar 
kabul edilmektedir. Ancak eğitimde dış-
lanma açısından sorun, söz konusu bu 
kuralları kabul etmeyen çocuk ve aile-
ler açısından daha esnek davranılması 
konusundadır. Okulda olamayan grup-
ların da eğitime ihtiyacı vardır ve bu ba-
sit bir deyimle “Okulumuz burası: Kabul 
et ya da ayrıl” şeklindeki bir yaklaşımla 
çözülemez (Whitney 2007: 41).

Eğitim bürokrasisi, öğrencilerin birey-
sel farklılıklarını göz önüne alamaması, 
öğretmenlerin yeterli donanıma sahip 
olmaksızın görevlendirilmeleri ve uygun 
olmayan eğitim programların hazırlan-
ması ile dışlamaya neden olmaktadır. 
Eğitim programları, birbirinden oldukça 
farklılıklar gösteren öğrencilerin ihtiyaç-
larını karşılamada yetersiz kalmaktadır 
(UNESCO, 2003: 10). Başta formal 
olmayan eğitim olmak üzere alternatif 
eğitim yöntemlerini yaratmaktaki başa-
rısızlık, ulaşılması güç çocuklar açısın-
dan bir dışlama yaratmaktadır. Aydın 
(2005: 343), alternatif okulların risk al-
tındaki çocuklar açısından önemini vur-
gularken, öğrencilerin gereksinmelerini 
en iyi şekilde karşılayabilecek özerkliği 
olan bu okul ve programların yaygınlaş-
tırılmasına işaret etmiştir. 

Eğitim bürokrasisi, yetkin, sorumlu ve 
motive olması beklenen öğretmenlere 
yeterli lisans eğitimi ve profesyonel sta-
tü sağlamada başarısız olabilmektedir. 
Bu durum, bazı ülkelerde öğretmen-
öğrenci ilişkisini olumsuz etkilemekte ve 
verimi düşürmektedir (UNESCO, 2001: 
8). Daha eşitlikçi bir eğitim için toplumun 

katılımı, daha güçlü bir talep ve kapasi-
te yaratır. Pek çok sivil toplum örgütü ve 
hükümet projeleri okul yönetim komitele-
ri kurmak için çalışmayı, öğretmenler ile 
ebeveynler ve öğretmenlerle öğrenciler 
arasında daha iyi ilişkiler kurmayı ve ye-
rel yönetimler yoluyla insanların eğitim 
ihtiyaçlarını ifade etmesine olanak sağ-
lamayı amaçlamaktadır. Toplum katılı-
mına dayalı, paylaşımcı ve kuruluşlar 
arası işbirliği temelli projeler katılıma da-
yalı olumlu bir etki yaratmaktadır. Çalış-
malarda maliyet etkinliğinin sağlanması, 
sosyal adalete daha fazla katkıda bulu-
nulabilmesi ve projeler aracılığıyla doğ-
ru işler yapılabilmesi için sinerji yaratıcı 
kalkınma modellerinin yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. “Öğretmenler, çocuklar, 
aileler” ile “toplum, yerel düzeyde eği-
tim örgütlerinin yöneticileri” arasında 
ilişkiler kurulabilirse, dışlamanın önüne 
geçilebilmesinden ve eğitimin niteliğinin 
artırılmasından söz edilebilir (Save the 
Children, 2008: 28).

Eğitim programı, kapsayıcı bir eğitimin 
gelişimini kolaylaştırıcı ya da tersine 
önemli bir engel olabilmektedir  (UNES-
CO, 2003: 16). Eğitim programları ve 
okullarla ilgili, insan ve finansal kaynak-
lara ilişkin karar verme ve takdir yetkisi, 
bireysel farklılığa ilişkin düzenlemeyi 
zorlaştırmaktadır (UNESCO, 2001: 8). 

Eğitim bürokrasisi, uygun olmayan ve 
pedagojik olarak niteliği düşük mater-
yaller üretme konusunda ısrarcı olması 
ile de dışlamayı ortaya çıkarmaktadır. 
Cinsiyet açısından önyargılı, her ço-
cuğu kapsamayan eğitim programları 
buna olanak tanımaktadır. Topluma ve 
kültüre yabancılaşmaya neden olan 
öğrenme felsefesinden çocuğu uzak-
laştıran bir eğitim sistemi dışlamaya 
meydan vermektedir (Serpell, 1996; 
akt.: UNESCO, 2001: 8).
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Eğitim sistemleri, öğretmenlere yeterli 
hizmet içi eğitim ve moral destek sağ-
lamakta da başarısız olabilmektedir. 
Özellikle kaynak yoksunluğu yaşayan 
okullarda bu sorun daha belirgindir. Kal-
dı ki, nitelikli bir eğitim almış öğretmenler 
de, beklenen ve karşılaşılan öğrenciler-
le ilgili kültür farklılığı olduğunda öğren-
ciyi dışlamaktadır. Hiçbir hizmet öncesi 
eğitim, her sorun veya durum ile ilgili 
(farklı kültüre sahip, yoksul, istismara 
uğramış vb. çocuklarla birlikte çalışma) 
öğretmenleri tam olarak hazırlayamaz. 
Hazırlıksız öğretmenler, öğrenci ve aile-
lerle ilgili problemlerin olduğu okullarda 
bu tükenmişliği daha fazla yaşamakta 
ve sorumluluklarını yerine getireme-
mektedir (UNESCO, 2001: 8). Bir başka 
açıdan ele alındığında eğitim sistemleri, 
öğretim ve öğretmenin değerini azalta-
rak da bu dışlamayı gerçekleştirmek-
tedir. Eğitim sistemlerinin mesajı ger-
çekte, “Vicdanlı öğretim, az görünür ve 
kıymeti bilinmeyen etkinliklerdir”  şeklin-
de olmaktadır (Public Report on Basic 
Education (PROBE), 1999: 58–62; akt.: 
UNESCO, 2001: 8). 

Yetersiz insan kaynakları bir başka 
dışlama sorunudur. Çalışanların eği-
tim ihtiyaçları tam olarak karşılanama-
maktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki 
eğitimler genellikle, bölümlenmiş, koor-
dine edilmemiş, yetersiz, eşitsiz ve sık-
lıkla da ihtiyaçlara uygun olarak düzen-
lenmemektedir (UNESCO, 2003:10). 
Öğretmenlerin kendilerini çocukların 
öğrenmesinden sorumlu olarak gör-
mesi, okulların da daha kabul edici ol-
masına olanak tanıyacaktır. Başarılı bir 
sınıf, çocuğun orada olmak istediği bir 
sınıftır. Bu da öğrencinin sınıfta kendini 
iyi hissetmesi, desteklenmesi ve kendi-
sine ulaşılması ile mümkündür. Hizmet 
içi eğitim programları, öğretmenlerin bu 
amaç doğrultusunda mücadele etmesi 
açısından hazırlayıcı olmalıdır (Save 
the Children, 2008: 23).

Farklılıklara karşı olumsuz tutumlar 
ve buna bağlı olarak damgalama ve 
önyargılar öğrenme açısından önemli 
bir engeli oluşturmaktadır (UNESCO, 
2003:10). Eğitimde dışlamayı önleme 
ve öğrenci odaklı bir öğrenme orta-
mı (welcoming school)1 yaratmada ilk 
adım, düşünce ve tutumların farkında 
olmaktır. Öğretmenler, özür veya özel 
eğitim gereksinmeleri değil, çocuklar-
la ilgili olmalıdır (UNESCO, 1999:8). 
Yeni fikir ve bilgilere açık olmayan ve 
bu konuda ilgisiz olan öğretmenler ço-
cuklarla etkileşimde daha az yaratıcı 
olabilmektedir. Bu öğretmenler, birey-
sel olarak öğrencinin kapasitesini, ko-
runma ve gelişim ihtiyaçlarını daha az 
dikkate almakta; öğrencilerin eleştirel 
düşünme ve problem çözme becerile-
rini geliştirmede rehber olma ve bilgiyi 
transfer etme konusunda daha az çaba 
sarf etmektedirler. Bu durum duygusal 
ve fiziksel olarak savunmasız ve kül-
türel olarak farklı çocuklarla etkileşimi 
daha olumsuz etkilemektedir (UNES-
CO, 2001: 8). Öğretmenler genellikle 
“normal” bir çocukla ilgili beklentilerine 
uymayan öğrencilerle çalışmak açısın-
dan tereddüt göstermekte ve özellikle 
bu çocuklarla ilgili korku ve önyargıla-
rı olabilmektedir (Save the Children, 
2008: 15). 

1 Öğrenci Odaklı Bir Öğrenme Ortamı (Wel-
coming Schools): Yöneticiler, eğitimciler ve 
ailelere, tüm öğrencilerin kabul edildiği (wel-
comed) ve saygı duyulduğu bir öğrenme orta-
mı yaratmak için gerekli kaynakların sağlan-
dığı İnsan Hakları Kampanyası Kuruluşu’nun 
(Human Rights Campain Foundation) bir aile 
projesi girişimidir.  Aileler arası farklılıklar, 
toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve okullarda-
ki zorbalık açısından okullarının yaklaşımlarını 
güçlendirmek isteyen yöneticiler, eğitimciler ve 
aileler için yeni ve kapsamlı bir rehberi oluştur-
maktadır (http://www.hrc.org/issues/parenting/
schools/7201.htm). 
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Mezzo düzeydeki faktörlerde ülkede-
ki eğitim sistemi, örgütlenmesi, eğitim 
programları, insan kaynaklarına ilişkin 
durum ve farklılıklara karşı olumsuz 
tutumlar ve damgalama ilk akla gelen 
önemli unsurlar arasındadır. Eğitim sis-
teminin tüm çocukları kapsayacak şe-
kilde yerinden örgütlenebildiği, katılım-
cı ve demokratik bir yönetim anlayışının 
var olduğu, yeterli insan kaynaklarının 
olduğu bir eğitim sistemi dışlanmayı en 
aza indirgemede üzerinde durulması 
gereken konulardır.

Makro Düzeyde Eğitimde Dışlanma: 
Ulusal Eğitim Politikası

Hükümetler ve eğitim politikaları, eği-
timde dışlamayı temelde iki şekilde 
yapmaktadır. Birincisi uyguladıkları 
düzenlemelerle (kayıtlardaki kriterler, 
özürlü çocuklara ilişkin ayrımcılık vb.) 
çocukların eğitim hakkını açıkça red-
detmektedirler. İkincisi, “herkes için 
eğitim”i bir sosyal felsefe olarak benim-
sememe ve çocukları koruyan politika-
ları öncelikli ve sistematik bir biçimde 
uygulayamamadır.

Risk altındaki çocuk ve ailelerin eğitimi 
için engelleri kapsamlı bir biçimde ta-
nımlayamama, onların katılımını sapla-
yacak olanakları yaratamama da başka 
bir faktördür. Bazı gruplarda (örneğin 
sığınmacı ve göçmenler) daha fazla 
sayıda eğitimden yararlanamayan ço-
cukları görmek mümkündür. Bazı sis-
temler, özel öğrenme ihtiyaçları olan 
çocukları amaçlı olarak ayırmaktadır.  
Bu sistemler, çocuğun okulda görülen 
problemleri ve başarısızlıklarını öğre-
tim ya da okul çevresi yerine çocuğun 
kendisinde görerek bu dışlamayı yap-
maktadırlar. Kendilerine bilgi, beceri 
ve kaynağa sahip okul ve öğretmenleri 

sağlamayan, onların öğrenmelerini ko-
laylaştırmayan sistemlerdeki çocuklar 
daha fazla dışlanmaktadır (UNESCO, 
2001: 9).

Makro düzeyde, öğrenme çıktılarının 
ülke genelinde sistematik olarak de-
ğerlendirilmediği durumlarda dışlama 
olmaktadır (UNESCO, 2001: 10). Ge-
lişmekte olan çoğu ülkede öğrencinin 
öğrenmesine ilişkin ölçmeyi gerçekleş-
tirecek programlar bulunmamaktadır 
(Chimombo, 2005: 144).

Bireysel farklılıkları göz ardı eden stan-
dartlaştırılmış testler nedeniyle bir prog-
rama giremeyen veya reddedilen çocuk-
lar bu dışlanmaya maruz kalmaktadır. 
Öğrenciler okullarda sınavı geçmekle 
ilgili sorun yaşadığında söz konusu sis-
temik dışlama gözden kaçırılmaktadır. 
Bu testlerden yüksek alan öğrencilerin 
daha başarılı olduğu, daha iyi öğrendiği; 
düşük alanların ise akademik olarak za-
yıf ve okulla daha az bütünleşmiş olduğu 
düşünülmektedir. Politikacılar ve değer-
lendirme görevini üstlenenler, kesin ve 
açık olmayan, süreklilik göstermeyen ve 
etkisiz değerlendirmeler yaptığında, de-
ğerlendirmeleri doğru yorumlamadığında 
ve değerlendirme sonuçlarından uygula-
mada yararlanmadığında dışlama ortaya 
çıkabilmektedir (UNESCO, 2001: 10).

Dışlayıcı olmayan bir eğitim programı, 
esnek, başarı odaklı ve sürece dayalı de-
ğerlendirmeyi içermektedir. Çocukların 
değerlendirilmesinde eğitim programının 
amacı, çocuğun kültürü ve yaşam dene-
yimi ile yakından ilgilidir. Eğitim programı 
bu temelde düzenlenmelidir (UNESCO, 
2003: 18). Ürün temelli bir eğitim progra-
mında, öğrencinin gelişimi her öğrenme 
süreci sonunda ölçülür (Örneğin genel 
beceriler, değerler vb.). Aynı zamanda 
sürece dayalı değerlendirme de olmalı-
dır. Bu değerlendirmede seçilen öğretim 
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yöntemlerine ilişkin öğrencilerden ve öğ-
retmenlerden geri bildirim almak önemli-
dir. Bu durumda, öğrencilerin diğerleriyle 
karşılaştırılarak bir sonuca varma yerine 
her öğrenci kendi başarıları açısından 
değerlendirilmiş olacaktır (National De-
partment of Education, 1997;akt. UNES-
CO, 2003: 19). 

Eğitim politikaları, formal eğitim siste-
mini, diğerlerinden daha üstün kıldığın-
da dışlamaya neden olmaktadır. Eğitim 
politikaları, akademik gelişmeyi sadece 
bir öğretim kanalı ile akredite ettiğinde, 
formal olmayan eğitimi ikinci sınıf bir 
alternatif olarak gördüğünde sosyal ve 
ekonomik olarak marjinalleşmiş olan 
yerlerde yaşayan çocukların hemen 
hepsini dışlamış olmaktadır (UNESCO, 
2001: 10).

Makro düzeyde eğitim sistemi ile ilgili po-
litika ve müdahaleler dışlanmada önemli 
unsurlardır. Eğitim sisteminin her çocuğu 
kapsayacak biçimde yapılandırılması, 
dışlanmada özellikle risk altındaki çocuk-
larla ilgili bir düzenlemedir. “Herkes için 
eğitim” felsefesini benimseme ve hayata 
geçirme bu konuda belki de en önemli 
noktadır. Öğrenme çıktıları açısından 
nasıl bir yaklaşıma sahip olunduğu, ne-
yin hedeflendiği ve bu hedefe varmak 
için nasıl bir planlama ve uygulamanın 
yapıldığı da başka bir konudur. Çünkü 
öğrenme çıktılarının değerlendirilme-
sindeki yöntemler de bir başka dışlama 
faktörünü oluşturabilmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Eğitimde dışlanma temel bir insan hak-
kı olan eğitimden yararlanma ile ilgilidir. 
Dolayısıyla böyle bir durum, bireyin pek 
çok alanda (sağlık, çalışma vb.) da hak-
larından yararlanamaması ve sorun ya-
şaması açısından önemlidir. Bu sorun, 

bazı nüfus grupları için (kız çocukları, 
yoksul çocuklar vb.) daha hayatidir. Eği-
timde dışlanma sorunu, mikrodan mak-
roya birbiriyle ilgili pek çok faktörlerle 
ilgili bir sorundur.

Bu faktörlere bakıldığında mikro faktör-
lerin temelde okul ve öğrenme ortamı 
ile ilgili olduğu görünmektedir. Okulun 
iklimi ve çocuğa bakış açısı dışlanmayı 
belirleyici bir faktördür. Çocuğun birey-
sel ihtiyaçlarına odaklanmayan, içinde 
bulunduğu koşullarla ele almayan okul, 
hem öğrenciye ihtiyaç duyduğu öğren-
me ortamını sağlayamamakta hem de 
o öğrenciyi farklılıkları nedeni ile dışla-
yabilmektedir. Burada çocuğun ailesinin 
de katılımının sağlanamaması ve birlikte 
çalışılmaması da üzerinde önemle du-
rulması gereken bir noktadır. Yine, oku-
lun yetersiz maddi ve insan kaynakları 
bu dışlamayı pekiştirmektedir.

Mezzo düzeydeki faktörlere bakıldığın-
da ülkedeki eğitimin örgütlenmesi ve 
provizyonu eğitimde dışlanma açısından 
önemli faktörler olarak göze çarpmak-
tadır. Eğitimin örgütlenmesinde eğitim 
hakkından yararlanan (veya yararlana-
mayan) çocukların veri tabanlarının iyi 
bir biçimde oluşturulmamış olması bu 
dışlanmayı ortaya çıkarmaktadır. Eğitim 
bürokrasisi ve yönetimdeki merkeziyet-
çilik, kararların alımındaki esnekliği or-
tadan kaldırabilmekte bu da bireysel ih-
tiyaçlarıyla değerlendirilmesi beklenen 
öğrenciler açısından dışlanmayı yara-
tabilmektedir. Burada öğrencinin içinde 
yaşadığı koşulları da dikkate alabilen bir 
eğitim programının yanı sıra, nitelikli ve 
bu koşullar için yetiştirilmiş eğitimcilerin 
önemine işaret etmek gerekir. 

Makro düzeydeki faktörler açısından 
konuya bakıldığında, hükümetlerin ve 
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eğitim politikalarının önemi açıktır. As-
lında eğitimde dışlanma açısından mik-
ro ve mezzo düzeydeki faktörlerin biçim-
lenmesinde etkili olan makro faktörler, 
eğitimde dışlanma sorununun ortadan 
kaldırılması için önemlerin alınması ve 
uygulamaların hayata geçirilmesi açı-
sından hayatidir. Makro faktörler içinde 
uygulamaların bilimsel açıdan değer-
lendirilmesinde önemli olan öğrenme 
çıktılarının sistematik değerlendirme 
araçlarını oluşturamama eğitimde dış-
lanma açısından bir başka belirleyicidir. 
Eğitimde dışlanmayı somut bir biçimde 
tanımlamak ve görmek ancak bu araç-
ların geliştirilmesi ve düzenli olarak de-
ğerlendirilmesi ile mümkündür. 

Söz konusu üç düzeydeki faktörlere 
bakıldığında eğitimde dışlanmaya iliş-
kin bu faktörlerin birbiriyle iç içe olduğu 
ve birbirini etkilediği görülecektir. Eği-
timde dışlanmanın önüne geçmede, 
dışlanmaya neden olan faktörlerle ça-
lışılması ve her bir faktörün eğitimdeki 
dışlanmadaki yerinin ülke düzeyinde 
yeterli bir biçimde tanımlanması ve de-
ğerlendirilmesi gerekir. 

Eğitimde dışlanmayı en aza indirge-
mekten bahsetmek için “kapsayıcı bir 
eğitim nasıl olmalıdır?” sorusuna yanıt-
lar aranmalıdır. Dolayısıyla kapsayıcı 
bir eğitim, dışlanmada belirleyici söz 
konusu faktörlerin elemine edilmesini 
gerekli kılmaktadır. Bir başka deyiş-
le, herkes için eğitim felsefesini haya-
ta geçirmeyi hedefleyen,  buna ilişkin 
eğitim politikalarını ve örgütlenmesini 
gerçekleştiren, çocuğun içinde yaşadı-
ğı koşulları ve ihtiyaçlarını dikkate alan 
ve ailenin katılımını sağlayan öğren-
ci odaklı ve bireysel farklılıkları kabul 
eden bir bakış açısına ve eğitim siste-
mine gereksinim vardır. 
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