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Görsel-işitsel Öğretim Yardımcıları 
ve Kitapçıkların yanı sıra

DVD:
İnsan Haklarının Öyküsü: Her yaştan insanlar için insan haklarını 
tanımlayan, ödüllü bir eğitici bir fi lm. Bu kaliteli fi lm, insan haklarının 
en eski tarihten günümüze kadar olan dramatik geçmişini ve gelişimini 
anlatarak insan haklarını tanımlamaktadır. 
Oyun zamanı: 9:30 dakika

30 Hak 30 Duyuru: 30 saniyelik ve bir dakikalık İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nde bulunan 30 insan hakkını tasvir eden görsel hikayeler. 
Toplam oyun zamanı: 28 dakika

BİRLİK Müzik Videosu: Bu ödüllü video bu el kitabındaki görsel-
işitsel malzemenin temelidir. Oyun zamanı: 5 dakika

Kitapçık:
İnsan Haklarının Öyküsü: Bu kitapçık insan haklarının neler 
olduğunu ve onların neden önemli olduğunu açıklamaktadır. Bu İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi'nin ilan edilmesiyle sonuçlanan olayları 
içermektedirve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin gençler için tasvir 
edilmiş tam bir versiyonudur.

Posterler:
Her bir insan hakkı için bir adet olmak üzere bu 30 poster derslerle 
birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Onlar sınıft a, okulda yada kamu 
alanlarında insan haklarına vurgu yapmak için sergilenebilir.

İndirilebilir basılı materyaller 
Bu Eğitimci Rehberi'nde yer alan baskıya-hazır materyallerin 
kopyaları youthforhumanrights .org/downloads adresinde 
indirilebilir durumdadır. 
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1

Giriş

Bu kitapçığın amacı insanların birbirlerine saygı ve sevgi çerçevesi içinde yaklaştığı, 
bireyler, gruplar, milletler arasında barışçıl çözümlerin arandığı, her kadının,erkeğin 

ve çocuğun haklarından rahatlıkla faydalanabildiği bir dünyanın temellerini atmaktır.

Bu bazılarına çok naif bir şey gibi gelebilir ancak Nobel Barış Ödüllü Oscar Arias Sánchez'in 
şu sözlerini aklınıza getirin: "İmkansızı başarmak için çalışan bir kişi onun imkanlı hale 
getirmeye başlamıştır."

Bu amaca giden yol eğitimle başlar. Bu kitapçık insan haklarının önemi konusundaki 
farkındalığı artıracak, gençlere ilham kaynağı olacak kendini kanıtlamış Ders Planlarını 
ve eğitimsel materyalleri içermektedir. Bu el kitabı, görsel-işitsel öğretime yardımcı 
malzemelerin öğrencileri etkileyici bir biçimde herhangi bir öğretmen yada grup lideri 
için öğretimini kolaylaştıran pratik bir sıralamasıdır.

Sınıf için yeni olan terimlerin tanımları metnin içinde verilmiştir. Bütün tanımlar öğretmenin 
öğrencilere direkt olarak aktarabilmesi için basit tutulmuştur.

Bu materyaller öncelikle öğretmenlere hitap etse de genç grup liderleri,akıl hocaları,aileler 
ve işverenler için de eşit derecede kullanışlıdır—hem dini hem laik olarak— İnsan hakları 
anlayışının geliştirilmesini isteyen herhangi bir ilgili birey tarafından da kullanılabilir.

Hadi başlayalım!
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5

İnsan Hakları Hakkında
Öğretmen için Hızlı Bir Bakış

B u özet insan hakları için bilimsel bir tez olma niteliğinden ziyade sizin, meşgul bir 
öğretmen yada grup liderinin, derslere hazırlanmasına yardımcı olmak için bir 

kaynaktır.

Herhangi bir ünitede anahtar kelimelere göz atmak esas değildir fakat yararlıdır. 

Hadi hak kelimesine bir göz atalım. Bazı sözlüklerin kelimeyi "bir ayrıcalık" olarak 
tanımlamasına rağmen bağlamı insan hakları iken, daha basit bir şeyden bahsediyoruz.

Her insan, sadece insan olmasından dolayı belirli temel haklara sahiptir. Bunların ismi 
insan haklarıdır. Onlar birinin isteğine bağlı olarak elinizden alınabilecek basit ayrıcalıklar 
değillerdir.

Onlar haklardır çünkü onlar bir kişinin yasal ve ahlaksal olarak kişinin varlığına aittirler. 
Bu haklar bize, ailemize, çevremize zarar vermek isteyenleri engellemek için belirtilmeli ve 
öğrenilmelidir. Onlar aynı zamanda birbirimizle barış içinde yaşamamıza yardımcı olurlar.

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB her insanın sahip olduğu 
hakları açıklamaktadır. Belge 1945'te İkinci Dünya Savaşı'ndan bitişinden kısa süre sonra 
kurulan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilmiştir. Barışı korumak ve savaşları 
önlemek için kurulan BM bugün 192 üye ülkeye ulaşmıştır. 

Başlangıçta BM 1933-1945 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne başkanlık 
eden Franklin D.Roosevelt'in eşi olan Eleanor Roosevelt'in başında olduğu bir komisyon 
oluşturmuştur. Herkes için ortak olan temel hakları belgelemek amacıyla. Yeni İnsan Hakları 
Komisyonu, 18 ülkenin temsilcilerinden oluşan, 30 maddelik belgeyi yayınlamıştır: İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi. İHEB (1.-2. Maddeler ile) dünya çapında hakların eşitliğini, 
(Madde 3-21 ile) sivil ve siyasi hakları, (Madde 22-27 ile) ekonomik ve sosyal hakları ve 
(Madde 28-30 ile) bu hakların başkaları için de ayakta kalabilmesi için gereken görevleri 
ve sorumlulukları kapsamaktadır. Son üçü çok büyük önem arz etmektedir, çünkü bu 
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hakların bir başkası için de geçerli olduğundan emin olmadan onların kendimiz için de 
geçerliliğinden emin olamayız. 

Bu önemli belge ülkelerin birbirleri arasındaki anlaşmazlıkların kökünü kazıması ve 
ülkelerin savaşma ihtimalini yok etmek için basit bir antlaşma oluşturmuştur. 

BM'nin niyetini bildiren BM sözleşmesinin açılış konuşması İNSAN HAKLARININ 
ÖNEMİNİ BİLDİREREK ŞUNLARA YER VERMİŞTİR: "...ve yeni nesilleri savaşın 
kamçısından kurtarmak... ve temel insan hakları konusundaki inancı, insan değerini 
tekrar teyit etmek için." 

İnsan haklarına saygı duymadan asla kalıcı barışın sağlanamayacağının farkına varan BM 
resmi olarak İHEB'Nİ 1948 yılında açıklamıştır. İHEB BM VE ONUN ÇALIŞMALARI 
İÇİN rehber niteliği taşımaktadır. 

Ancak maalesef İHEB BM dışında YAYGIN OLARAK BİLİNMEMEKTEDİR. Bu 
potansiyel problemi öngören BM Genel Meclisi 1948 yılında bütün ülkelerden bu hakları 
"ülke veya toprakların politik durumlarındaki farklılıklara bakılmaksızın özellikle okullarda 
ve diğer eğitim kurumlarında yaygınlaştırılarak sergilenmesi, okunması ve açıklanmasıı 
yoluyla kamuya duyurulmasını" istedi.

Bugüne kadar yazılmış en önemli belgelerden olan İHEB gelecek yıllarda Dünya'daki 
uygarlıklar için barışın ve hoşgörünün anahtarı olabilir. 

İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası (İHGU İHEB'in erken yaşlarda öğretilmediği 
müddetçe BELGEDE YER ALAN DEĞERLERİN günlük yaşantımızın geçtiği evlerin, 
okulların, mahallelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası ilişkilerde de işlevselliğini 
kaybedeceğinin farkına varmıştır. 

İnsan Hakları İhlalleri Örnekleri
İnsan hakları ihlalleri çok farklı maskelerle karşımıza çıkmaktadır. İşkence ve (günümüzün 
köleliği olan) insan ticaretinden açlık ve savaş vahşetlerine, dini baskılardan cinsel ve ırksal 
ayrımcılığa kadar bir çok şeyi kapsamaktadır.

Hali hazırda yaygın olan insan hakları ihlali insan ticaretidir— insanların kar amacıyla 
alınması, satılması ve ulaştırılması. Bu insanlar insanlık dışı koşullar altında çalışmaya 
zorlanmıştır yada yasal olmayan işlerde kurtulma umudu olmadan çalıştırılmışlardır. İnsan 
ticareti multimilyarlık bir endüstri haline gelmiştir, ancak öylesine gizlilik içerisindedir 
ki çok az insan onun amacından ve hemen hemen dünyadaki her ülkede bulunan 
hacminden haberdardır. Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ bir Birleşmiş Milletler 
kuruluşu, herhangi bir zamanda dünya üzerinde 12.3 milyon erkeğin, kadının ve çocuğun 
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köleliğe zorlandığını tahmin etmektedir.Diğer kuruluşlar ise bu sayının iki katı olduğunu 
tahmin etmektedir. İnsan ticaretine maruz kalan 800.000'den fazla mağdurun yarısından 
fazlasının azınlıklardır—çoğu kız çocuğu—

Bir başka temel hak olan yaşama hakkının büyük düşmanı HIV/AIDS'DİR. İlk olayların 
belgelendiği 1981'den bu yana HIV/ AIDS'İN pandemik boyutlara ulaşmasıyla o günden 
bugüne 25 milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir. 

Ek olarak, dünya çapında 880 milyon insanın okuma yazmayı en basit seviyede bile 
bilmemesi, cehaletin kamçısı ve yeterli eğitimin eksikliği bireysel ve toplumsal yaşamlar 
üzerinde derin yaralar açmaktadır. 

Bir Değişiklik İhtiyacı
İnsan hakları ihlallerinden doğan manevi ıstırabı yok etmek için daha yapılması gereken 
çok şey var. Neyse ki, iyi niyetli insanların her biri büyük bir adanmışlık ve hayal gücü ile 
bunları yapmak için çeşitli şekillerde çalışıyorlar

Yugoslavya doğumlu Rahibe Teresa fakirlerle, hastalarla ve kimsesizlerle ilgilenerek 
çalışmalarıyla evrensel bir etki yaratmıştır. 

Ünlü Meksikalı şair ve elçi Octavio Paz insan hakları kurbanlarının durumlarını dile 
getirmek ve şefk ati teşvik etmek için bir şiir yazmıştır. 

Asyalı bitki genetikçisi M.S. Swaminathan açlık sınırının altında olan popülasyonun daha 
fazla beslenmesini sağlamak için, bahçe buğdayından çok daha verimli olan bir uzun 
gövdeli bir buğday türü geliştirmiştir.

Brezilyalı avukat Joenia Bastia de Carvalho kendi ülkesinin halkının atalarına ait topraklarını 
ellerinde tutma hakları için çok büyük çaba sarf etmiştir. 

Yediden yetmişe duyarlı insanlar insan hakları alanında gelişme talep etmektedirler.

İnsan Hakları için Umut Var mı?
Bu örnekler ilham vericidir ancak görevin kendisi de göz korkutucudur. Öğretmenler ve 
diğer duyarlı yetişkinler uzun süreli çözüm için büyük ehemmiyete sahiptir. Temel eğitim 
yoksa topraklar insan hakları tohumları için verimli değil demektir. Bir öğretmenin eğitim 
programına insan haklarını dahil ettiği her seferinde, yarının liderlerini insan hakları 
ihlallerini bitirmeleri için etkili bir biçimde eğitiyoruz.

Hepimiz kollarımızı sıvayıp çalışmaya başlarsak, insan haklarını kendi kültürümüze entegre 
etmek konusunda umut var demektir.
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İnsan hakları konusunda daha fazla bilgiye şu sitelerden ulaşabilirsiniz:

İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası youthforhumanrights .org 
Birleşmiş Milletler un .org 
İnsan Hakları İzleme Örgütü hrw .org 
Uluslararası Af Örgütü amnesty .org
Amerikan Dışişleri Bakanlığı state .gov

İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası nedir?
İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası'nın (İHGU) amacı gençleri barışın ve hoşgörünün 
savunucuları olmaları için insan hakları konusunda eğitmektir.

İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası (İHGU İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni yazılar, 
sanat yarışmaları, bilgilendirici ve ilham verici etkinlikler ile gençlere iletmek, öğrencilere 
materyal okullara ise öğretim rehberleri sağlamak için oluşturulmuştur.

Her İHGU programının çekirdeğinde yer alan kitapçık İnsan Hakları Nelerdir? şunu baz 
alan: İHEB. Bu Bildirge'nin gençler anlayabileceği bir biçimde özel olarak tasvir edilmiş 
etkileyici bir versiyonudur. İHEB'İN TAM METNİ İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığının 
arkasında yer almaktadır. kitapçık.

İHGU uzun süredir bir eğitimci olan Mary Shuttleworth tarafından kurularak kurucusu 
gibi eğitim alanında hizmet vermektedir. Bir Güney Afrikalı olan Mary, dünyayı seyahat 
etmiştir. İnsanlar için eğitimin engellenmesine birinci kaynaktan şahit olduktan sonra ve 
çocuklara ve ailelere karşı işlnen insan hakları ihlallerini gördükten sonra insan hakları 
ihlallerini düzeltebileceği bir alanda çalışmaya karar verdi.

İHGU 2001 Avrupa İnsan Hakları Maratonu'nun gerçekleştiği günlerde Cenevre'deki 
Birleşmiş Milletler binasında kuruldu. 100'den fazla üye ülkesiyle uluslararası bir amaca 
hizmet etmektedir. Kuruluşun eğitimsel video materyalleri dünya çapında 5.000'den fazla 
TV istasyonundan yayınlandı. Organizasyon eğitimcilerle, öğretmenlerle, derneklerle, 
eğitim bakanlıklarıyla, kuruluşlarla, farklı dini inanışların temsilcileriyle, hükümet yetkilileri 
vb. kişiliklerle birlikte çalıştı. İHGU kâr amacı gütmeyen bağımsız bir organizasyondur. 
Milliyetlerine, ten renklerine, ırklarına, dini inanışlarına, yaşlarına, yeteneklerine, cinsiyetine 
yada medeni durumuna bakılmaksızın İHGU amacını ilerletmek isteyen üyeleri ve 
katılımcıları kabul etmektedir.
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BİRLİK hakkında
BİRLİK bir müzik videosudur ve İHGU HAREKETİNİN tema müziğidir. Bu işbirliğinin 
ve insan hakları bilincinin gençler arasında oluşmasını sağlamaya adalı multi etnik bir 
üründür.

Bu BİRLİK klibinin konsepti genç yönetmen Taron Lexton'ın annesi Mary Shuttleworth'e 
çocukları insan hakları konusunda bilgilendirebilmek için ne yapabileceğini sormasıyla 
başladı. İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası'nın başkanı olarak ondan öğretim 
malzemesi olarak kullanılabilecek bir video yapmasını istedi. Lexton eğitimcilerin ve 
topluluk liderlerinin insan hakları mesajlarıyla her yerde genç dimağlara ulaşabilmeleri 
için kısa bir fi lm tasarladı.

Bahsi geçen BİRLİK videosunun büyük bir kısmı İHGU'nun 35 gün süren 45,000 millik 
"Dünya Eğitimsel Turu" sırasında fi lme çekildi. 150 aktörün de dahil olduğu iki bin gönüllü 
bu fi lmin çekilmesinde rol aldı. Bay Lexton BİRLİK videosunu hazırladığında sadece 19 
yaşındaydı, fi lm ekibinin de çoğunlukla bu yaşlarda olması videoyu tam bir genç projesi 
haline getirmektedir.

Bu BİRLİK şarkısı Chris Th omas ve Florida'lı rap şarkıcısı Charles Gee tarafından yazıldı, 
15 yaşındaki rapçi Lai Lai'de bu karışımda yer aldı. Şarkı Hiroko Hayata'nın da katkılarıyla 
ödüllü bestekar Geoff  Levin tarafından bestelendi.

Filmde aynı zamanda soul müziğin efsanesi Isaac Hayes, ve Erika Christensen, Jenna 
Elfman, Catherine Bell ve Lynsey Bartilson gibi aktrisler de rol aldı. 

İlk olarak Ağustos 2004'te Birleşmiş Milletler'in New York'ta bulunan genel merkezinde 
gösterilen BİRLİK klibi New York Uluslararası Bağımsız Film & Video festivalinde jüri 
özel ödülü aldı ve Floransa'daki Taglio Corto Film Festivalinde En İyi İnsan Hakları Filmi 
ödülü aldı ki bu festivalin düzenleyicilerinden biri UNESCO'DUR. Kaliforniya Valisi'nden 
BM Genel Müdürü'ne hayatın her alanından bir çok önemli fi gür fi lmin eğitimsel değerini 
tanımıştır. Film altyazılılarıyla birlikte 18 farklı dil için mevcuttur.
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Öğretim Vurgusu 
Maksimum Sonuç Almak için

•	 Her ders anlaşılması zor ve karmaşık kelimeleri öğrencilerin tam olarak anlaması için 
tanımlayan bir "Sözlük" bölümüne sahiptir. Bu kelimelerin tanımını yapmak ve cümle 
içindeki kullanımına örnekler vermek önemlidir.

•	 Tanımlar derslerde veriliyor olmasına rağmen, kelime tanımlarını sadece bu kelimelerle 
sınırlamayınız. Öğrencilerinizi ihtiyacı olduğu müddetçe diğer kelimeleri de bu sürece 
dahil edebilirsiniz. Öğrencilerinizin anlamadığı bir kelimeyi atlamak onların ilgilerini 
kaybetmesine neden olabilir.

•	 Bu dersler en iyi, gerçek hayattan örneklemeler ve ilüstrasyonlar yapılarak anlaşılır 
kılınabilir. Örneğin, BM konusunda konuşurken Birleşmiş Milletler'in sitesi un .org 
adresini ziyaret ediniz yada Birleşmiş Milletler'le ilgili fotoğrafl ar gösteriniz.

•	 İnsan haklarını öğretirken insan hakları ihlallerinin verdiği zararlara odaklanmak 
yerine bu ihlallere karşı olası çözümleri vurgulayınız.

•	 İnsan Hakları çalışmalarınıza dünyanın en saygın hümanitaryanlarının hikayelerini 
de dahil ediniz. Böylesi bireyler yaşamlarında insan hakları durumlarını çözmek 
için barışçıl metodlar kullanmışlardır ve bu da öğrencilerin çalışmaları için model 
oluşturacaktır.

•	 Madde 29 (Sorumluluk)'u vurgulayarak öğrencilerin yalnızca haklarını savunmalarını 
değil aynı zamanda diğerlerinin temel özgürlükleri için sorumluluk üstlenmelerini 
sağlayınız.

•	 Öğrencilerinize öğrendikleri yeni insan hakları bilgileri ile ilgili sınıf dışında neler 
gözlemlediklerinin raporlarını yazdırınız. Bu hakların uygulamaları aracılığıyla 
dünyanın geliştirilmesini teşvik ediniz. 
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•	 Sık sık BİRLİK müzik videosunu oynatınız ve insan haklarının uygulanmasını teşvik 
ediniz. Şüphesiz ki öğrenciler tekrar tekrar oynatmanız için ısrar edecektir. Onlara 
istediklerini veriniz—bu kabadayılık karşıtı temasıyla tekrarlanmayı hak eden bir 
videodur.

•	 "30 Hak 30 Duyuru" DVD'de insan haklarına yaşam vermek için çok güçlü malzemeler 
var. Öğrencileriniz bu kamu spotu duyurularını defalarca görmek ve başkalarıyla 
paylaşmak isteyeceklerdir. Onlara bu konuda yardımcı olun.
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Başlamadan Önce
Öğrencilerin Önceki Bilgilerini Değerlendirme

Bir sonraki sayfada önceki ve sonraki bilgileri karşılaştırmanız için bir anket bulun-
maktadır,yada şu adresten youthforhumanrights .org/downloads indirebilirsiniz. Sizin 

derslerin ve etkinliklerin başarısını ölçmenize yardımcı olmak için bu anket her ikisi için de 
kullanılabilir. Öğrencileriniz herhangi bir tartışmaya girmeden önce ve BİRLİK videosunu 
izlemeden önce bunu doldurmalarını sağlayın. İnsan hakları konusunda bahsetmeden önceki
öğrenci cevaplarını alacaksınız. Bu derslerin öğrenciler üzerindeki etkisini değerlendirmek
için ve öğrencilerin bu konu hakkındaki ilgilerini uyandırmak için önemli bir elemandır. 

Talimatlar: İşleyecek olduğunuz insan hakları çalışma ünitesi hakkında bir şey demeden 
önce, öğrencilerden bu ders öncesi anketi doldurmalarını isteyiniz. Talimatları yüksek 
sesle okuyunuz ve öğrencileriniz tüm soruları bilgelikle cevaplayamazlar ise bunu sorun 
olmayacağını belirtiniz. Ellerinden gelen en iyi şekilde cevaplamalılardır.

Önemli Not: Ek değerlendirmeler “Değerlendirme Protokolleri” adlı ekte yer almak-
tadır. Bu ek protokoller okul aile birliğine yada yönetime bu müfredatın önemini gös-
termek isteyen öğretmenler yada grup liderleri tarafından kullanılabilir.Bu yolla insan 
hakları eğitiminin yaygınlaştırılması için fon sağlayabilirsiniz. (Şu adresten ulaşabilirsiniz 
youthforhumanrights .org/downloads)

Yukarıda bahsedilen öğrenci formları derslerin ayrılmaz bir parçasıdır ve ek olarak 
yapılabilecek formların dışında kesinlikle yapılmalıdır. 

Anket kolay ve hızlıca cevaplanabilecek sorulardan oluşmaktadır. Bitirildiğinde, ön 
değerlendirme formları sonradan yapılacak olan değerlendirme formuyla karşılaştırılmaları 
için bir dosyada tutulmalıdır. Lütfen bu değerlendirmelerin kopyalarını İHGU'YA 
gönderiniz ki bu programın uluslararası başarısını oylayabilelim.

İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası 
1920 Hillhurst Cad. Los Angeles, Kaliforniya 90027 ABD

(323) 663-5799
youthforhumanrights .org 

e-mail info@youthforhumanrights .org
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Öğrenci Anketi
İnsan Hakları Nelerdir?

Okul/Grup İsmi: ______________________________________________________

Sınıf:  _______________________________________________________________

Öğrencinin Adı: ____________________________ Tarih: ___________________

Yönlendirmeler: Anket belirli bir konu hakkında bilgi toplamayı amaçlayan sorulardan 
oluşan bir formdur. Bu anket bir sonraki dersi düzenleyebilmesi için öğretmeninize yardımcı 
olacaktır. Bu bir sınav değildir. Bütün soruları bilmeniz beklenmemektedir. Tüm soruları 
cevaplayamayabilirsiniz, bu sorun değil. Sadece elinizden geleni yapınız. İhtiyacınız olursa 
fazladan kağıt kullanabilirsiniz.

1. Birleşmiş Milletler nedir?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. "İnsan hakları" size neyi ifade etmektedir?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

™
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3. Sizin insan haklarınız var mı?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Hangi insan haklarına sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

TUR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   18 8/1/2015   11:51:21 AM



TUR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   19 8/1/2015   11:51:21 AM



TUR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   20 8/1/2015   11:51:21 AM



21

BİRLİK Etkinlik Zenginleştirmeleri
Birlik Olmayı Öğrenmek

Bu etkinlik zenginleştirmeler başlangıçtr. Onlar heyecan oluşturacak ve sonrasında 
gelecek olan insan hakları dersleri için tema oluşturacak. 

Hemen sınıfınız için BİRLİK müzik videosunu DVD'DEN yürütmeye başlayınız. DVD'de 
ifade edilen konu olan BİRLİK hakkında kısa bir tartışma yapınız. Sonra bölümde yer alan 
ilgili üç etkinliği yapınız. 

Zaman ve şartlar müsaade ettikçe DVD'yi sık sık oynatınız. BİRLİK tekrar edilmeye değer 
faydalı mesajlar içermektedir. Bir çok insan—çocuklardan yetişkinlere kadar—videoyu her 
izlediklerin yeni konseptler bulmaktadırlar. Öğrenciler BİRLİK'İ ikinci kez izlediklerinde, 
ne tür yeni ifadeler fark ettiklerini ve neler gözlemlediklerini sorunuz. 

Öğrencilerin öğrenmeleri ve başkalarına da öğreterek hoşgörü ve anlayış mesajını 
yayabilmeleri için şarkının sözleri de yer almaktadır. Öğrencilerin BİRLİK mesajını iyi 
kavrayabilmeleri için eşlik ederek yada dans ederek enerjilerini kullanmalarına izin veriniz.

Bu noktada öğrenciler 30 insan hakkı öyküsünü oynatmanız için ısrar edeceklerdir. Onları 
sonraki derslere saklayınız. Ders Planlarını uygulayınız ve öğrencilerinizin kendi bakış 
açılarıyla 30 insan hakkını düşünmelerine izin veriniz,her seferinde bir adet gösteriniz.
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M üzik Chris Th omas, Geoff  Levin ve Hiroko Hayata tarafından bestelenmiş ve 
yapılmıştır. Şarkı sözleri ve vokaller Charles Gee tarafından. Rap düzenlemeleri 

Lai Lai tarafından.

Bilmeniz gereken kelimeler:
nakarat: şarkının tekrar eden, bazen de bütün söyleyenler tarafından birlikte tekrar edilen 
kısmı. Örnek: Nakarat bir çok defa tekrar edilmektedir ve öğrenciler de buna katılabilir.

intikam: cezalandırma, birinden hak ettiği için yada hak ediyor gibi göründüğü için öç 
alma Örnek: İntikam duygusu daha fazla nefret için yakıt oluşturur ve gerçekten kazanan 
kimse yoktur.

hafta: have to kalıbının argodaki ifade ediliş. Örnek: Öyle gerekiyor ki markete gidip 
almalıyım.

Eğer B-İ-R-L-İ-K olursak
Dünya daha iyi bir yer olur ... anlarsınız ya?

Kalemimden damlayan mürekkep gibi acılar yüreğimden akıp gider
Bir yerlerde açlıktan ölmek üzere olan çocukların olduğunu bilmek
Biraz durun, gözlerinizi kapatın ve bunu hayal edin:
Renk ayrımı yok, nefret yok, intikam yada farklılıklar yok
TV içime umutsuzluk salıyor
Fakat istekli olarak işbirliği yaparsak bunu kontrol edebiliriz,
Çok uzun bir mesafe kat ettik ancak daha gidecek çok yolumuz var.
Silahlar öldürür, fakat bizi en çok mahveden şey nefrettir.

Ve problem çözümsüz kalır, gördüğünüz gibi,
İnsan hakları—EŞİTLİK kelimesini tanımlayın
Eğer birbirimize saygı ve sevgi göstermezsek, sadece bir yalan içinde 
yaşıyoruz demektir

™
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Çünkü BİRLİK olmak seninle ve benimle başlar!
Anlıyor musun beni?

(Nakarat)
B-İ-R-L-İ-K olsa
Bu dünya daha iyi bir yer olurdu 
Hepimiz bu oyuna dahiliz, görmüyor musun?
Hepimiz bu soy ağacının bir parçasıyız.

(Nakarat Tekrar)

(Lai Lai'nin rapi)
Hepimiz doğuştan özgür ve eşitiz,
Yürümekte
ve konuşmakta özgürüz
Dans etmekte
hoplayıp zıplamakta özgürüz
Demek istediğimi anlıyor musun? 
Sa� arı sık tutmalıyız
Hava ne kadar kötü olursa olsun
Her şey yoluna girecek
vazgeçmeyin
Çünkü hepimiz özgürlük haklarına sahibiz
Her gün, geceden
engin gündüze dek

Ayrım yapmayın
minnet duymayı öğrenin
Ki taklit etmek zorunda kalmayın
nefret eden kişi olmayın
Asla çok geç değildir
yaşama hakkına sahipsin
Suçluluğu kanıtlanana kadar herkes masumdur
istediğini söyleyebilirsin
Eğitim hakkına sahipsin
bunu heba etme
İnsan haklarını bil 
çünkü onlar belki bir gün sana yardımcı olabilir

(Nakarat)
B-İ-R-L-İ-K olsa
Bu dünya daha iyi bir yer olurdu 
Hepimiz bu oyuna dahiliz, görmüyor musun?
Hepimiz bu soy ağacının bir parçasıyız.
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BİRLİKTE kağıttan uçak yapınız

İ smi BİRLİK olan videoda geçen kağıt uçak kelimesi dünyanın dört bir yanına ulaşmak 
ve insanları bir insan hakları mesajıyla birleştirmek için kullanılmış sembolik bir 

deyimdir. Bu etkinlik öğrencilerin insan hakları felsefesini öğrenirken eğlenmelerine 
olanak tanımaktadır.

Öğrenciler favori insan hakları sözlerini seçecekler ve (sayfa 31'de bulunan) kağıt uçağın 
kenarlarına yazacaklar ve sonra verilen talimatları izleyerek kağıttan bir uçak yapacaklar.

Materyaller
•	 Her öğrenci için "İnsan Hakları Alıntıları" belgesi

•	 Her öğrenci için uçak taslağı. (Sayfa 31'e göz atınız.)

•	 BİRLİK KAĞITTAN UÇAĞININ Talimatları (Opsiyonel çalışma sayfası 29)

Şu adresten kopyalayın yada indirin YouthforHumanRights .org/downloads

Talimatlar:
 1.  Her öğrenciye “İnsan Hakları Alıntıları” nı dağıtınız.

 2. “İnsan Hakları Alıntıları”nda bulunan çeşitli ifadeleri okuyunuz ve tartışınız. 
Hepsini tartışmak için yeterli vaktiniz olmayabilir bu yüzden anlaşılmasının zor 
olduğunu düşündüğünüz alıntıları seçiniz ve onların üzerinden geçiniz. Öğrencilerin 
anlamama ihtimali olan herhangi bir karmaşık kelimeyi net olarak açıkladığınızdan 
emin olunuz.

 3. Her öğrenciye uçak taslağını dağıtınız (kullanılan kağıdın mektup ağırlığında 
bir kağıt olduğundan emin olunuz ki çevredekiler için tehlike oluşturmasın) ve 
alıntıları okuyarak en çok beğendiklerini seçmelerini isteyiniz. Öğrencilerin uçağın 

TUR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   24 8/1/2015   11:51:21 AM



BİRLİKTE KAĞITTAN UÇAK YAPINIZ

25

üstünde gösterilen yere favori insan hakları alıntılarını yazdırınız. Küçük ve özenli 
yazmalarını söyleyiniz. Bu sayede tırnak işaretinin kullanımını da gözden geçirebilir 
ve öğrencilere öğretebilirsiniz.

 4. Uçak yapımı talimatlarını dağıtınız yada öğrenciler sizi izlerken onlara uygulamalı 
olarak yapılışını gösteriniz.

 5. Her öğrenciye kendi alıntısını okutturun ve uçağı uçurmasına izin verin. Öğretmenler 
ve grup liderleri güvenlik açısından sorumludur, uçakların kimsenin yüzüne doğru 
atılmadığından emin olunuz. En güvenli önlem, öğrencilere uçaklarını insanların 
olmadığı bir yere atmalarını söylemek olacaktır.
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Talimatlar:
BİRLİK Kağıttan Uçak

 1. Favori insan hakları alıntınızı köşe-
genel bölgeye yazınız. Sözün kime 
ait olduğunu da yazdığınızdan 
emin olun.

 2. Alıntı yukarı bakacak şekildeyken, 
kağıdı ikiye katlayınız(alıntı kısa 
süreliğine görülmez olacaktır). 
Katladığınız kısmın üzerini ezin ve 
kağıdı tekrar açınız.

™
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 3. Üst köşeleri ortaya doğru katlayarak 
eziniz.

 5. Köşegenel bölgeyi köşenin altına 
doğru katlayınız. Daha sonra diğer 
taraf için de aynı işlemi yapınız.

 4. İkiye katlayınız.

 6. Yeni köşegenel kenarı aşağı doğru 
bükünüz. Daha sonra diğer taraf için 
de aynı işlemi yapınız. Bu kanatları 
oluşturacaktır. Şimdi iki kanadı da 
yukarı doğru katlayınız (yarısında 
geri açınız).
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 7. En altından tutunuz ve fırlatınız! (Ama güvenliği göz önünde bulundurun ve onu 
insanlara doğru atmayın.) Uçağın dizaynına eklemeler yapabilirsiniz fakat bu uçağın 
yükselmesini ve hızını kötü şekilde etkileyebilir.
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TALIMATLAR:
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Talimatlar:
BİRLİK Kağıttan Uçak
1. Favori insan hakları alıntınızı köşegenel bölgeye yazınız. 
Sözün kime ait olduğunu da yazdığınızdan emin olun.

  2. Alıntı yukarı bakacak şekildeyken, kağıdı ikiye katlayınız 
(alıntı kısa süreliğine görülmez olacaktır). Katladığınız kısmın 
üzerini ezin ve kağıdı tekrar açınız.

3. Üst köşeleri ortaya doğru katlayarak eziniz. 

4. İkiye katlayın. 

  5. Köşegenel bölgeyi köşenin altına doğru katlayınız.(Merkezi
Buruşturun) Daha sonra diğer taraf için de aynı işlemi yapınız.

6. Yeni köşegenel kenarı aşağı doğru bükünüz. Daha sonra diğer 
taraf için de aynı işlemi yapınız. Bu kanatları oluşturacaktır. Şimdi 
iki kanadı da yukarı doğru katlayınız (yarısında geri açınız). 

 7.  En altından tutunuz ve fırlatınız! (Ama güvenliği göz 
önünde bulundurun ve onu insanlara doğru atmayın.) 
Uçağın dizaynına. eklemeler yapabilirsiniz fakat bu uçağın 
yükselmesini ve hızını kötü şekilde etkileyebilir.
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İnsan Hakları Alıntıları

•	 "Dünyanın her yerindeki genç dostlarım, siz bu hakları ilelebet hatırlamak zorunda 
olanlarsınız. Onların kaderi ve geleceği sizin ellerinizdedir." —Kofi  Annan, Birleşmiş 
Milletler Eski Genel Sekreteri

•	 "Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, herhangi bir yerdeki adalete tehdittir." —Martin 
Luther King, Jr.

•	 "Kötülerin muza� er olması için gereken tek şey iyilerin hiçbir şey yapmamalarıdır."
—Edmund Burke, İrlandalı devlet adamı

•	 "Söylediklerine katılmayabilirim ama bunu söyleme hakkını ölümüne savunurum."
—Evelyn Beatrice Hall, Voltaire'in sözlerini aktarırken

•	 "Irkçılık bir yetişkin hastalığıdır ve onu yaymak için çocuklarımızı kullanmaktan 
vazgeçmeliyiz." —Ruby Bridges, sivil hakları aktivisti

•	 "Benim özgür toplum tanımım popüler olmamanın güvenli olduğu bir toplumdur."
—Adlai E. Stevenson, ABD elçisi BM, 1960-1965

•	 "İnsan hakları bir gerçeklik haline getirilmelidir, idealist bir rüya haline değil." —L. Ron 
Hubbard, Amerikalı yazar ve hümanitaryan

•	 "Hissetmediğiniz bir şeyi hissetmenizi sağlayamazsınız, ancak iyi şeyler yapabilirsiniz." 
—Pearl S. Buck, Pulitzer Ödüllü Amerikalı yazar

•	 "Korku medeni insanların doğal hissi değildir." —Daw Aung San Suu Kyi, 1991 Nobel 
Barış ödüllü, Burma (Myanmar)

•	 "Tutku dinsel bir şey değildir, insana ait bir şeydir, lüks değildir, o ruh ve huzur dengeniz 
için gereklidir, insanın hayatta kalması için gereklidir." —Dalai Lama

™
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•	 "Dünyada görmek istediğiniz değişiklik olmak zorundasınız." Mahatma Gandhi

•	 "Şunu öğrendim ki cesaret korkunun yokluğunda değil, korkunun üstesinden geldiğinde 
ortaya çıkar. Cesur insan korkmayan insan değil korkusuyla baş edebilen insandır." 
— Nelson Mandela, 1993 Nobel Barış Ödülü sahibi

•	 "Eğer en zeki, hayal gücü en kuvvetli, en enerjili ve en duygusal ırkı bir araya getirmek 
isteseydik, her ırk temsil edilirdi." —Franz Boas, Antropolojist

•	 "Her ülkedeki düzen, güvenlik ve huzur diğer ülkelerin düzeni, güvenliği ve huzuruyla 
iç içedir." —Papa Angelo Giuseppe Roncalli

•	 "Cehalet zararlı bir ottur ... hiçbir demokrasi bahçesinde onu istemez." —William Henry 
Beveridge, İngiliz ekonomist

•	 "Her birey kendisini yabancılaştırsa bile, çocuğunu yabancılaştıramaz, özgür insanlar 
olarak doğarlar, onların özgürlükleri onlara aittir ve kimsenin bu özgürlükleri onlardan 
almaya hakkı yoktur" —Jean Jacques Rousseau, Fransız fi lozof ve yazar

•	 "Kimsenin sizi sizin rızanız olmadan aşağılamaya hakkı olmadığını hatırlayın..." 
—Eleanor Roosevelt,"Amerikan diplomat ve yazar, Franklin D. Roosevelt'in eşi.

•	 "Silahlar kendi kendilerine ateş almazlar. Umudunu yitirenler onları ateşlerler."
—Dr. Oscar Arias Sánchez, Kosta Rika Başkanı
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BİRLİK Sözü

BİRLİK üzerine yapılan TARTIŞMALAR ÜZERİNE, öğretmenlerin ve grup liderlerinin 
BİRLİK ANDINI İÇME 'nin tanımını ilk olarak aşağıdaki anahtar kelimeleri kullanarak 

yapabilecekleri bulundu.

taahhüt: Bir şeyi yapmaya niyetinin olduğunu gösteren söz, anlaşma. Örnek: Üvey anne 
ve baba evlatlık edindikleri çocuklarının doğruyla yanlışı ayırmasına yardım edeceklerini 
taahhüt etti.

birlik: bir araya gelme, bir amacı gerçekleştirmek için takım olarak çalışma, bir anlaşmaya 
sahip olmak ve bunun üzerine birlikte çalışmak. Örnek: Biz birlik olmuş bir grup olarak, 
tek kişinin yapabileceğinden daha fazlasını başarabilmeye muktediriz.

Şimdi öğrencileri BİRLİK müzik videosunda basket sahasındaki çocuğun problemi çözüş 
şeklini beğenip beğenmediklerini sorunuz. Bu taahhüdü imzalamak isteyenleri davet 
ediniz. Öğrencilerin taahhüdü imzalamadan önce yüksek sesle okumalarına izin veriniz.

İmzalanmış taahhüdü muhafaza edin ve onu el işi panosu gibi bir yere asarak sergileyin.

Taahhüdün kişisel kopyalarını dağıtın ki öğrencilerde de kendilerine ait birer kopya 
bulunsun.
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Birlik Olmayı Öğrenmek
Ben burada grubumla BİRLİK  

 olarak herhangi bir kabadayılığın üstesinden geleceğimize 
 ve başkalarına zarar vermek isteyenlere de izin vermeyeceğime söz veriyorum.

Bir BİRLİK üyesi olarak yapacaklarım:

•	 Sınıf arkadaşlarıma oyun sahalarında yardımcı olacağım

•	 Sınıf arkadaşlarıma ödevlerinde yardımcı olacağım

•	 Diğer öğrencilere saygılı davranacağım

•	 Yeni arkadaşları hoş karşılayacağım ve onları dışlamayacağım

•	 Benim grup üyesi arkadaşlarıma saygı gösteren herkesi 
grubumda hoş karşılayacağım

•	 Diğerlerine karşı nazik olacağım

•	 Hiç bir arkadaşımı yüz üstü bırakmayacağım.

•	 Diğerlerini de iyi işler yapmaları konusunda teşvik edeceğim

•	 İnsan haklarımı öğreneceğim ve başkalarına da bu konuda 
yardım edeceğim

Bu kuralları her zaman şiddet kullanmadan elimden gelen  
en iyi şekilde uygulayacağıma söz veriyorum. 

        İMZALAR:           
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İnsan Hakları Nelerdir?
Ders Planları

Bu Ders Planları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan 
30 temel insan hakkını öğretmektedir.

Ders I: Öğretmen'in Rehberi
İnsan Haklarının Öyküsü  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43

Ders I: Ders Planı
İnsan Haklarının Öyküsü  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45

Ders II: Öğretmen'in Rehberi
İnsan Hakları Tanıtımı  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47

Ders II: Ders Planı
İnsan Hakları Tanıtımı  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49

Bayan Roosevelt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53

DersIII: Öğretmen'in Rehberi
İnsan Hakları Madde 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .55

DersIII: Ders Planı
İnsan Hakları Madde 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57

İşaret Şablonu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .61

Serbest ve Eşit Öğrenci Anketi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

Ders IV: Öğretmen'in Rehberi
İnsan Hakları Madde 2-5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65
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Ders IV: Ders Planı
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Ders V: Öğretmen'in Rehberi
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Ders VI: Öğretmen'in Rehberi
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Dersler Hakkında
Dersler ortalama 50-60 dk uzunluktadır ancak daha fazla tartışma ve öğrenci katılımı için 
birkaç güne yayılabilir. Ardından, ortalama iki buçuk haft a alırlar ancak çoğu öğretmen 
dersleri bir aya yaymayı tercih eder.

Dersleri verilen dizilişiyle işlemeniz tavsiye edilir. Bütün video materyallerini bir an önce 
göstermeniz yönündeki baskılara dayanınız. Öğrencilerinizin her hak hakkında kendi 
fi kirlerini ve kendi düşüncelerini oluşturmalarına izin veriniz ve sonra 30 yada 60 saniyelik 
insan haklarının görsel hikayelerini gösteriniz.(*30 Hak 30 Duyuru" Şuna eşlik eden (DVD 
İLE BİRLİKTE) İster dersleri zaman darlığı nedeniyle kısa bir sürede işleyin, ister uzun 
uzun heyecanını yayarak işleyin önemli olan şey mesajları başarılı bir biçimde iletmektir. 
Kısa görsel hikayeler her insan hakkının en önemli noktalarına vurgu yapmaktadır.

Materyaller Hakkında
Bu dersler şu iki kitapçığı gerektirecektir: İnsan Haklarının Öyküsü ve İnsan Hakları 
Nelerdir? Zaten halihazırda bu kitapçıkların bir seti size ulaştı, bunları sınıfın kullanımı 
için muhafaza edebilirsiniz.

Posterleri paketin bir parçası olarak temin ediyoruz.
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İnsan Haklarının Öyküsü
Ders I: Öğretmen'in Rehberi

Amaç: 
"İnsan Hakları" terimini açıklamak ve günümüzde ne anlama geldiğini keşfetmek Konuya 
ilgi uyandırmak ve genel bir temel atmak.

Materyaller:
•	 İnsan Haklarının Öyküsü fi lmi

•	 İnsan Hakları Nedir kitapçığı

•	 Sınıft aki tartışmalar sırasında kullanmak için kağıt ve kalemler

Zaman:
 1. İlgi çekici  5 dk.

 2. Filmi oynatın 10 dk.

 3. Tartışma 15 dk.

 4. Etkinlik 15 dk.

  Toplam Süre: 45 dk .

Öğretmen Hazırlığı:
•	 Kurunuz ve hazırlayınız: DVD oynatıcı

•	 Pakette yer alan İnsan Haklarının Öyküsü fi lmini izleyiniz.

•	 Eğer sınıft aki tartışma süresince yazılı olarak cevap vermek isteyen öğrenciler için 
kağıt ve kalemleri hazır bulundurunuz.
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İpuçları:
•	 Öğrenciler tartışma süreci boyunca sorularınız için küçük kağıt parçalarına cevaplar 

yazabilirler yada ellerini kaldırarak fi kirlerini sınıfl a paylaşabilirler.

•	 Tartışma sırasında verilen hızlı cevaplar tartışmayı canlı tutmayı sağlayacaktır. Siz de 
kendi cevaplarınızı yazmak isteyebilirsiniz.

•	 Eğer bir kamera bulunuyorsa, etkinlik videoya çekilebilir.
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İnsan Haklarının Öyküsü
Ders I: Ders Planı

Dersin her bölümünü aşağıdaki düzeni izleyerek sununuz.

İlgi çekici (5 dk.):
Öğrencilerle kısa bir "İnsan Hakları Nelerdir?" soru-cevap etkinliği yaptıktan sonra 
dersi başlatınız. Bir kaç öğrencinin cevap vermesine izin veriniz ve cevapları için onlara 
teşekkür ediniz. Birçokları cevap verirken tereddüt yaşayacağından, onlara bu soru bir 
çok insanın aklında olan bir soru olduğunu söyleyin ve bu soruya cevap vermek için bir 
fi lm çekildiğini söyleyin.

Filmi oynatınız (10 dk.):
İnsan Haklarının Hikayesi filmini gösteriniz.

Tartışma (15 dk.):
 1. Filmden sonra sınıft a bir tartışma açınız. 

  İlk olarak şimdi "İnsan Hakları Nelerdir?" sorusuna cevaplarının ne olacağını so-
runuz. Öğrenciler cevap vermek için ellerini kaldırabilirler yada cevaplarını bir 
kağıdın üzerine yazıp size iletebilirler.

 2. Sonra İnsan Hakları Nedir? kitapçığını öğrencilere dağıtınız.

 3. İnsan haklarının tanımını kitapçıkta yer aldığı gibi yapınız:

  "Her insan, sadece insan olmasından dolayı belirli temel haklara sahiptir. Bunlar 
‘haklar’ olarak adlandırılır çünkü onlar olmaya, yapmaya ve sahip olmaya izniniz 
olan seylerdir. Bu haklar size zarar vermek isteyebilecek insanlara karsı korunmanızı 
saglamak için mevcutturlar. Onlar aynı zamanda birbirimizle barıs içinde yasamamıza 
yardımcı olurlar."
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  Öğrencilerinizin eğitim seviyesine dayalı olarak, herhangi bir anlaşılmayan kelimeyi 
bu Rehber'de yer alan sözlüğü kullanarak tanımlayınız.

 4. Daha sonra DVD'NİN öğrencilerin dikkatini çeken bölümlerini tartışınız. Bazen 
ilginç bir tartışma "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" gibi basit bir şeyle başlar. 
Henüz görmüş oldukları DVD hakkındaki ucu açık bu soruyu bir kaç öğrenciye 
yöneltiniz. 

 5. Sorulabilecek diğer sorular:

•	 "İnsan Hakları Görmezden Gelinirse Neler Olabilir?"

•	 "(TV'de değil gerçek hayatta olmak üzere) hiç insan hakları ihlaline(adil 
olmayan bir durum) tanık oldunuz mu?"

•	 "Tarih insan haklarımızı sevmemiz gerektiği konusunda yardımcı olabilir 
mi? Nasıl?"

•	 "İnsan hakları için çalışmış erkeklerden ve kadınlardan neler öğrenebilirsiniz?"

•	 "Herkes insan haklarını bilseydi neler olurdu?"

Etkinlik (15 dk.):
 1. Öğrencilerinizi ayağa kaldırın ve gruplar oluşturun. Bir öğrenci diğerine sorular 

yöneltecek. Soruları yönelten öğrenci bir yandan not alırken bir yandan da mikrofon 
tutuyormuş gibi yapacak ve "İnsan Hakları Nelerdir?" sorusunu yöneltecek. tıpkı 
DVD'DEKİ GİBİ. Soruları yönelten öğrencilerin birkaç soru sorduktan sonra 
kendilerine soru yöneltilen öğrencilerin yerine geçmelerini sağlayın.

 2. Öğrencilerin ne olduğu konusunda rapor vermelerinden sonra kısa bir tartışma 
yürütün.

Öğrenci Etkinlikleri(seçmeli):
•	 Dersten sonra en az 3 gence ve en az 3 yetişkine "İnsan Hakları Nelerdir?" sorusunu 

sorunuz. Neler olduğunu yazınız.

•	 Bu etkinliği uygulayan öğrencilerinize ödül, rozet, yapıştırma gibi bazı ayrıcalıklar 
tanıyarak onları takdir ettiğinizi gösterebilirsiniz.

 � Dersin Sonu

TUR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   46 8/1/2015   11:51:25 AM



47

İnsan Hakları Tanıtımı
Ders II: Öğretmen'in Rehberi

Amaç:
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi konusunda daha fazla bilgi sahibi 
olmak ve öğrencileriniz gibi gençlerin insan hakları konusunda bir fark yaratabileceğini 
keşfetmek.

Materyaller
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

Çalışma kağıtları:
•	 "Bayan Roosevelt İnsan Hakları Hakkında Şunları Söyledi”

Zaman:
 1.  İlgi çekici  5 dk.

 2.  Anahtar kelimeleri tanımlayınız. 10 dk.

 3.   İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı
(yüksek sesle okuyunuz) 10 dk.

 4.  Referansları tartışınız 10 dk.

 5.  Eleanor Roosevelt
(Bölümü yüksek sesle okuyunuz)  5 dk.

 6.  Açıklayınız ve gösteriniz  5 dk.

Toplam süre: 45 dk .
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Öğretmen hazırlığı:
•	 Direkt olarak Ders Planı'nın içinde bulduğunuz çalışma kağıdının fotokopisini 

çektirerek çoğaltınız. “"Bayan Roosevelt" öğrenci etkinliklerinde de belirtildiği gibi 
öğrencilere verilen çalışma kağıdı ders için bir destek mekanizması olarak kullanılabilir.

•	 Bir BM binasına ait fotoğraf bulunuz(ansiklopediden yada internetten) ve öğrencilere 
gösteriniz. 

İpuçları: 
•	 En yakın kütüphaneye gidin yada İnternet'te Eleanor Roosevelt ve Birleşmiş Milletler 

ile ilgili arama yapın. Kitapları yada diğer basılı maddeleri sınıfınızda sergileyiniz. 
Öğrencilerinizin etkilenmesi ve kolayca mesajı aktarabilmek için resimli kitaplar en 
iyi seçenektir. 
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Dersin her bölümünü aşağıdaki düzeni izleyerek sununuz.

İlgi çekici (5 dk.): 
Aşağıda yer alan genç bir insan hakları savunucusuyla ilgili öyküyü genç bir insanın 
neler yapabileceğinin bir örneği olarak okuyunuz. İlk cümlede yer alan anlaşılması zor 
kelimeleri, savunucu, gibi tanımlamayı unutmayınız. Başlamadan önce, öğrencilere bir 
dünya haritası kullanarak Çin'in ve Tibet'in bulunduğu yerleri gösteriniz. Bu iki ülke 
konusunda konuşacağınızı söyleyiniz. Bu öyküyü öğrencilerin ilgisini çekmek ve onları 
gelecek olan derse dahil etmek için kullanınız.

Bir Genç İnsan Haklarını Öğretiyor: Claire genç bir insan hakları savunucusu(savunucu, 
bir şeyi savunan kimseye denir). Bu kız İnsan Hakları için Gençlik diye adlandırılan bir 
grupta etkin. 

Yetişkinlerin insan hakları konusunda görüşme yaptıkları önemli toplantılarda konuşmalar 
yaptı.

Bir gün o ve arkadaşları yaşadıkları yer olan Los Angeles'ın çevresinde beş gün boyunca 
bisiklet sürdü. Yol boyunca, okullu çocuklarla, yerel liderlerle ve gazete muhabirleriyle 
görüştüler. Claire ve arkadaşları çocukları görüşmelerini öğretti ve insanlardan insan 
haklarına destek konusunda bir taahhüt imzalamalarını istedi. 

Claire bir çok sınıft a konuşarak insan haklarının ne olduğunu açıkladı ve gençleri insan 
haklarını öğrenmeleri konusunda teşvik etti.

Claire aynı zamanda New York'ta bulunan Birleşmiş Milletlere gitti ve diğer gençlerle ve 
yetişkinlerle insan haklarının eğitim yoluyla çözülmesi konusundaki çözümler hakkında 
konuştu ve dünyanın değişik yerlerinden insanlarla karşılaştı.

İnsan Hakları Tanıtımı
Ders II: Ders Planı
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Bu projeyi gerçekleştirirken İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası'nın diğer genç üyelerden 
de yardım aldı.

Claire ilk kez altı yaşındayken insan hakları konusunda bir şeyler duydu. Ailesi onu 
ilginç bir fi lme götürdü; Tibette Yedi Sene. Film Tibet'in—Dalai Lama denen—Çin ile 
savaşından dolayı ülkesini ve evini terk etmek zorunda kalan dini lideri hakkında. Claire 
ailesine Dalai Lama ile ilgili kitaplar okumak istediğini söyledi ve sonra ona onun Tibet'e 
dönmesi için ne yapabileceğini soran bir mektup gönderdi. Dalai Lama bazı belirli liderlere 
ve gruplara mektuplar yazmasını önererek cevap verdi. Kız onun istediklerini yaptı ve 
ona yardım ettiği için çok mutluydu. Kız o zamandan beri bir insan hakları savunucusu.

Claire'in insan hakları çalışmasının yanı sıra, okula gidiyor, hobilere sahip, spor yapı yor, 
arkadaşlarıyla geziyor, piyano çalıyor, koroya katılıyor ve şakalara gülüyor. Claire'i farklı 
kılan şey onun insan haklarına verdiği önemdir. Bu onun her gün üzerine düşündüğü 
ve çalıştığı bir şey.

Claire sizden farklı mı görünüyor? Aslına bakarsanız hepimiz birbirimizden farklıyız 
ve birbirimizle tanışmayı eğlenceli yapan şey de bu. Aynı zamanda bir çok yönümüz de 
benzer. Şu bir gerçek ki her biriniz Claire'in yaptığı gibi insan hakları konusunda birşeyler 
yapabilirsiniz.

 � Öykünün Sonu

Sözlük (10 dk.):
Aşağıdaki anahtar kelimeleri tanımlayınız. Öğrencileriniz her kelime için 1-3 cümle 
yazmasını ve kelimelerin doğru kullanımını göstermelerini sağlayınız.

haklar: iddialar (sahip olmaya yasal olarak izninizin olduğu) yada bir şey yapmak yada 
bir şeye sahip olmak için özgürlük Örnek: Onun insan hakları yasalarla korunmaktadır.

insan: insanoğlu, insan türü Örnek: Diğerlerini insan ırkının devam etmesi için eğitiyoruz.

Beyanname: Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği 
çizelge, bildirge. Örnek: O dün beyannameyi imzaladı.

 evrensel: herkes tarafından paylaşılan Örnek Yemek ihtiyacı evrenseldir.

ittifak: Anlaşma, uyuşma, bağlaşma Örnek: Birinci dünya savaşında ittifak kuran devletler 
bir anda güçlendiler.

TUR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   50 8/1/2015   11:51:26 AM



İNSAN HAKLARI TANITIMI

51

Öğrencilere yüksek sesle okuyunuz (10 dk.):
" İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Kısa bir Geçmişi" İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığında 
bulunan. Okumanız sırasında öğrencilerinizin anlamayacağı herhangi bir kelimenin 
tanımını yaptığınızdan emin olunuz.

Tartışma Soruları (10 dk.):
İnsan haklarının barış içinde yaşamamıza ve birbirimizle iyi geçinmemize yardımcı 
olduğu doğru mudur? Bu nasıl doğru olabilir? Örnek verebilir misiniz?

İnsan haklarının sizinle ilgisi nedir?

Gençler insan hakları konusunda yetişkinlerle konuşabilir mi?

Öğrencilere yüksek sesle okuyunuz (5 dk.): 
Eleanor Roosevelt: Eleanor Roosevelt (1884-1962), 1939 yılının Eylül ayında başlayıp 
1945 yılının Ağustos ayında biten İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin başkanlığını 
yapan Franklin D. Roosevelt'in eşidir. Başkan Roosevelt savaşın sonlanmasından hemen 
önce vefat etti. Eşi başkanlık yaparken bayan Roosevelt insanların—özellikle gençlerin— 
yaşam standartlarını iyileştirmek için çok çalıştı ve eşi öldükten sonrada çalışmalarına 
devam etti. Savaş bittiğinde, Bayan Roosevelt'e Birleşmiş Milletlere katılması için delegelik 
teklifi yapıldı. (delege: Grubunu önemli toplantılarda önemli projeler için temsil eden 
kişi) Amerika delegesi olarak. Bayan Roosevelt Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nin en sorumlu kişisi haline geldi.

Açıklayınız ve gösteriniz (5 dk.):
Birleşmiş Milletler binası New York'da bulunmaktadır (haritada gösteriniz).

Birleşmiş Milletler'in amacı iletişim ve görüşmeler aracılığıyla dünya milletlerinin arasındaki 
barış için çalışmaktır.

 Bir ansiklopediden yada İnternet'ten BM'NİN fotoğrafını gösteriniz.

Öğrenci Etkinlikleri (seçmeli): 
Öğrencilere "Bayan Roosevelt İnsan Hakları Hakkında Şunları Söyledi” başlıklıçalışma 
kağıdını veriniz. Öğrencilerin bunu okumasını ve şu kısmını ezberlemelerini isteyiniz. 
"Her şeyden önce insan hakları nerede başlar? Küçük yerlerde, evinizin yakınında—o 
kadar küçük ve o kadar yakın ki hiç bir dünya haritasında görünemez. Bu ders planları 
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boyunca tekrarlanacak olan temalardan biridir. Öğrencilerinizden bunu bir sonraki 
derste ezberden okumalarını isteyiniz ve okuduklarında, bu öğrencilere yapıştırma, ödül 
benzeri bazı ayrıcalıklar tanıyarak onları takdir ettiğinizi gösteriniz.

 � Dersin Sonu
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Bayan Roosevelt 
İnsan Hakları Hakkında Şunları Söyledi

"Herşeyden önce evrensel insan hakları nerede başlar? Küçük yerlerde, evinizin yakınında—o 
kadar küçük ve o kadar yakınki hiç bir dünya haritasında görünemez. Ancak burası bireylerin 
dünyası, yaşadığı mahalle; gittiği okul veya kolej; çalıştığı fabrika, çi� lik veya ofis. Burası 
her kadın, erkek ve çocuğun eşit adaleti, eşit fırsatları, ayırımcılık olmadan eşit haysiyeti 
aradığı yerlerdir. Orada bu hakların bir anlamı olmadıkça, her yerde çok az anlamı olacaktır. 
Vatandaşlar bunları uyumlu şekilde evlerinin yakınında uygulamadıkça daha büyük dünyada 
ilerleme için boşuna bekleyeceğiz."

Sözlük:
madde: bir belgenin belirli bir noktasıyla ilgilenen bölümü Örnek: İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nde 30 madde vardır.

vatandaş: bir ülkede doğması yada ülkeye tüm haklarla kabul edilmesi nedeniyle orada 
yaşama hakkı bulunan Örnek: Ben bir Fransa vatandaşıyım bu da Fransız olduğum 
anlamına geliyor.
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ittifak: Anlaşma, uyuşma, bağlaşma Örnek: Birinci dünya savaşında ittifak kuran devletler 
bir anda güçlendiler.

saygınlık: Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, itibar, prestij. Örnek: Amcasının 
yaptıklarına karşılık o saygınlığını korudu.

ayrımcılık: davranışlarda adil olmayan bir fark, eşit olmalarının reddedilişi. Örnek: Bu 
şirket ayrımcılıkta bulunmayan insanları işe almaktadır.

eşit: başkasının sahip olduğu aynı şartlara, haklara ve fırsatlara sahip olma. Örnek: İki kız 
da tenis yarışmasında eşit şansa sahiptir.

boşuna: istenen başarının elde edilememesi, başarısızlık Örnek: Saatlerce ayakkabısını 
aradı ama boşuna.

adalet: adil olma, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. 
Örnek: Gazetede hakkında yalan haberler yazılan adam adalet istedi. 

fırsat: bir amacı yada isteği gerçekleştirmek için iyi bir şans. Örnek: Çocuğun iyi bir 
futbolcu olma fırsatı vardı.

aramak: bir şeyi bulmaya yada gerçekleştirmeye çalışmak Örnek: O elbiselerini yıkamanın 
daha hızlı bir yolunu aradığı için pişman olmadı.

Öğrenci Etkinliği: 
Yukarıda yer alan cümlelerin ilk iki cümlesini ezberleyin, "Her şeyden önce evrensel insan 
hakları nerede başlar? Küçük yerlerde, evinizin yakınında—o kadar küçük ve o kadar yakın 
ki hiç bir dünya haritasında görünemez. Bu cümleleri tam olarak ezberleyene kadar bir 
başka öğrenciye söyleyiniz.

™
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Amaç: 
"Hepimiz doğuştan özgür ve eşitiz" sözüyle ne ifade edildiğini ve farklılıklara saygı duyulması 
gerektiğini öğrencilere öğretmek.

Materyaller 
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

•	 BİRLİK (DVD)

•	 "30 Hak 30 Duyuru" kamu spotu duyuruları (DVD)

Çalışma kağıtları: 
•	 Serbest & Eşit Değerlendirme

Zaman:
 1. İlgi çekici         5 dk.

 2. Anahtar kelimeleri tanımlayınız.         5 dk.

 3. İnsan Hakkı 1—yüksek sesle okuyunuz         2 dk.

 4. Tartışma       13 dk.

 5. Uygulamalı gösterim        5 dk.

 6. Etkinlik      10 dk.

 7. Şu görselin ilkini gösteriniz "30 Hak 30 Duyuru"       2 dk.

  Toplam süre:     42 dk .

İnsan Hakları Madde 1
Ders III: Öğretmen'in Rehberi
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Öğretmen hazırlığı:
•	 İnsan Hakları Nelerdir? 'de bulunan İnsan Hakları Madde 1'i okuyunuz. ve aynı 

kitapçığın arkasında bulunan 1.Madde'nin kısaltılmamış versiyonunu da. Kısaltılmamış 
versiyonu okurken, emin olmadığınız kelimelerin anlamlarını tanımlamak için iyi bir 
sözlük kullanınız.

•	 "Rozet şekilleri" için şablonu üç farklı renk olması adına kopyalayınız ki her rozet şekli 
için küçük bir renk çeşidi olsun. Eğer kart stoğunuz yoksa sizdeki kağıtları kullanınız. 
Onları kesiniz. Ekstradan lazım olabileceği için öğrenci sayısının 10 fazlasını yapınız.

•	 Ders Planı'nı izleyen çalışma kağıtlarını fotokopiyle çoğaltınız.

•	 Bir DVD oynatıcı yada bilgisayar kurunuz ki DVD'yi oynatabilesiniz.

İpuçları: 
•	 Sıra yeni bir insan hakkını okumaya geldiğinde, bunu bir öğrencinin yapmasına izin 

veriniz. Her seferinde farklı bir öğrenci seçiniz. 

•	 Her tartışmanın başında bazı kurallar koyunuz. Zamanınızı kontrol etmek için, 
öğrencilere bazı sorular soracağınızı ve bunlar için iki yada üç kişiyi görevlendireceğinizi 
söyleyiniz. Bu noktada onların onayını da alınız. Tartışma kurallarını belirleyip onları 
takip etmeye başladığınızda ilerlerken daha fazla işbirliği elde edeceksiniz ve böylece 
dersler daha akıcı bir hal alacak. 

•	 "Rozet Şekilleri" Gösterim ve Etkinlik bölümleri için öğrenciler için belirgin ve 
anlaşılması kolay olması için belirgin farklılıklara sahip olması gerekmektedir.

•	 Eğer kartları bahsedildiği gibi temin edemeyecek durumdaysanız, basit alternatifl er 
üretebilirsiniz: Eğer bu uygulanabilir değil ise, öğrencileri giysilerine göre gruplandır-
abilirsiniz, örneğin "kısa kollu giyen öğrenciler" Basitçe öğrencileri benzerliklerine 
göre sınıfl andırmalısınız fakat her benzerlik bir grubu temsil etmelidir.
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57Dersin her bölümünü aşağıdaki düzeni izleyerek sununuz.

İlgi çekici (5 dk.):
 1. Farklı renkleri olan geometrik şekilleri hazır duruma getiriniz. (Temin edilen 

şablona ve talimatlara göz atınız.) Bunlar "rozetler" olacak.

 2. Çeşitli şekillerden ve renklerden oluşan bu şekilleri rastgele dağıttığınızdan emin 
olunuz.

 3. Öğrencilerden hızlıca bir resim çizmelerini yada onların şeklinde bir şey yazmalarını 
isteyiniz. (Bunu ne kadar hızlı yapabildiklerini kontrol ediniz — en fazla iki dakikaları 
var.) Herkes bitirene kadar kimsenin birbirine göstermemesi gerektiğini söyleyiniz. 
Böylece herkes kendine ait bir şeyler oluşturacak ve dersin etkisini yükseltecek.

 4. Bunları daha kolay görünebilecek yer olan tshirtlerine tutturmak için ataç 
kullanabilirsiniz.

 5. Önemli: Olayı eğlenceli ve gizemli bir hale getirin. Bunu neden yaptığınız konusundaki 
hiç bir soruya cevap vermeyiniz. Sadece yakında neden yaptığınızı anlayacaklarını 
söyleyiniz. 

Sözlük (5 dk.):
serbest: hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, özgür. Örnek: İşimiz, 
eğitimimiz, dinimiz kısacası sosyal yaşantımız konusunda seçimler yaparken serbest 
olduğumuzu düşünmekteyiz.

eşit: başkasının sahip olduğu aynı şartlara, haklara ve fırsatlara sahip olma. Örnek: Adamlar 
işe başvurmak için eşit şanslara sahipler.

İnsan Hakları Madde 1
Ders III: Ders Planı
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Öğrencilere yüksek sesle okuyunuz (2 dk.):
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı, İnsan Hakkı 1, "Hepimiz doğuştan özgür ve eşitiz"

Tartışma Soruları (13 dk.):
 1. Hepimiz eşsiz ve harika özelliklere sahibiz. (özellik:bir şeyi o şey yapan ve diğerlerinden 

ayırt etmemizi sağlayan ayrıcalıklar) Kim hayran olduğunuz sıradışı bir özelliğe 
sahip?

 2. Hepimizin farklı alanlarda farklı yetenekleri vardır. Öğrencilere sınıf dışından 
iki insanı yazdırarak her birinin sahip olduğu farklı özellikleri tanımlatın. 
(Öğrencilerinizin bir acizliği örneklendirmesine izin vermeyiniz. Olayı olumlu 
yönde tutunuz.)

 3. Tam olarak aynı olan herhangi biri var mı? (Kimsenin aynı olmadığına dair onayı 
alınız.)

 4. "Eşitlik" kelimesinin ne anlama geldiğini hatırlıyor musunuz? (Kelimeyi inceleyiniz.) 
Herkes tam olarak eşit midir? (Kimsenin tam olarak eşit olmadığına dair anlaşınız.)

 5. "eşit olmak" ile "eşit haklara sahip olmak" arasındaki fark nedir?

Uygulamalı gösterim (5 dk.):
 1. Kısa bir şekilde "özgür" kelimesini inceleyiniz.

 2. Temin edilen şablonlardan yaptığınız geometrik şekilli rozetleri kullanarak her 
şekilden bir adet tutunuz. Renk fark etmez. 

 3. Bir öğrenciyi tahtanın önüne çağırınız.

 4. Şekillerden birini seçmesine izin veriniz. Ona istediğini seçmenin onun kararı 
olduğunu söyleyiniz. Seçiminden tereddüt etmediği konusunda emin olunuz.

 5. Diğer öğrencilere " Öğrenci herhangi birine zarar verdimi, herhangi bir anlaşmayı 
bozdu mu yada kendisine yapılmasını istemeyeceği bir şey yaptı mı?" diye sorunuz. 
(Cevap HAYIR olmalı.)

 6. "Kendi kararını verdi mi?" diye sorunuz. (Cevap EVET olmalı.)

 7. O özgür mü? (Cevap EVET olmalı.)

 8. 2–7. adımları mesajı vurgulamak için farklı öğrencilerle iki defa daha tekrar ediniz. 
Bunu hızlıca yapınız ve üç soruyu vurgulayınız (5, 6, 7)
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Etkinlik (10 dk.):
 1. Üçgen'e sahip olan bütün öğrencileri sınıfın bir yanında toplayın ve diğerlerinden 

ayrılmasını sağlayın. Çembere sahip olan öğrencilerin de aynısını yapmalarını 
sağlayın. Kareye sahip olan öğrencilerin de aynısını yapmalarını sağlayın.

 2. Her öğrencinin grubundan başka biriyle eşleşmesini sağlayın ve diğerine partnerinin 
rozetiyle kendi rozeti arasındaki üç farkı söyleyiniz. (şekilsel ve muhtemelen renksel 
olarak aynılar) Diğer bir deyişle, A öğrencisi B öğrencisine, B öğrencisinin rozetiyle 
ilgili farklı olan üç şeyi söyleyecek. (kendi rozetinden farklı olan özellikleri) Sonra B 
öğrencisi dönecek ve A öğrencisine A öğrencisinin rozetiyle ilgili farklı olan üç şeyi 
söyleyecek. Örnek: A öğrencisi "Senin şeklin benimkinden daha oval Senin çizimin 
mavi mürekkepli kalemle yapılmış benimkisi kurşun kalemle. Senin çizimin biraz 
daha geniş" diyebilir. Sonra B öğrencisi A öğrencisinin rozetinin farklılıklarını fark 
edecek.

 3. "Hepiniz eşit misiniz?" sorusunu yöneltiniz. (Cevap HAYIR olmalıdır.)

 4. Şimdi üçgene sahip bütün öğrencilerin yerlerine oturabileceğini, diğerlerinin 
oturmayacağını bildiriniz. Dahası, çembere sahip öğrenciler sırtları sınıfa ve yüzleri 
duvara dönük olmak üzere sıralanıp beklemeliler.

 5. Kimse hareket etmeden "Hepiniz eşit haklara sahip misiniz?" sorusunu yöneltiniz. 
(Cevap HAYIR olmalıdır.)

 6. Şimdi rozet şekillerine bakılmaksızın bütün öğrencilerin iyi davrandıkları sürece 
isterlerse oturabileceklerini, isterlerse ayakta durabileceklerini isterlerse de sınıft a 
serbestçe yürüyebileceklerini bildiriniz.

 7. Herkesin ilgisini toplaması için onlara bir dakika verin ve "Hepiniz üçgenler, 
çemberler ve kareler olarak eşit haklara sahip misiniz?" sorusunu sorunuz. (Cevap 
EVET olmalıdır.)

 8. Etkinliği sonlandırın ve herkesin sıralarına oturmasını sağlayınız.

Gösteri (2 dk.): 
Dersi 1. İnsan Hakkının "30 Hak 30 Duyuru" da ye alan görsel hikayesini kullanarak bitiriniz. 
Şuna eşlik eden (DVD İLE BİRLİKTE) Orada durunuz. Diğerleri dersler ilerledikçe uygun 
zamanlarda gösterilecektir.
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Yazı ödevi (seçmeli)
Şu senaryoyu ortaya koyunuz: Kimsenin diğerlerinin haklarına saygı duymadığı ve diğerlerine 
nazik davranmadığı bir dünya hayal edin. Böylesi bir dünyada özgür olabilir miydiniz?
Öğrencilerinize eğer kendimiz de özgür ve eşit olarak kalmak istiyorsak başkalarına saygı 
ve sevgiyle yaklaşmamız gerekliliği hakkında en az üç paragrafl ık bir yazı yazmalarını 
söyleyin. Yabancı insanlar da dahil olmak üzere diğerlerinin hak ve özgürlüklerine saygı 
duymazsak bizim hak ve özgürlüklerimizin akıbeti ne olur? Onlara tanıdıkları yada yeni 
tanıştıkları biriyle eşit hakları nasıl paylaştıklarına dair bir deneme yazısı yazdırınız. 
Örneğin, kişiyi eleştirmeden birinin fi kirleri hakkında konuşmalarına izin verebilirler 
yada genç bir çocuğun hakkı olan yemeği almasına yardım edebilirler. 

Öğrenci Etkinlikleri(seçmeli):
"Özgür & Eşit Öğrenci Anketi" başlıklı çalışma kağıdını kullanınız. Öğrencilere "Bugün 
dersten ayrıldığınızda, sınıf arkadaşınız olmayan üç kişiye aşağıdaki soruları sorun: 

"Ailenin genç olduğu zamanlarda sahip olmadığı ancak senin günümüzde sahip olduğun 
haklar nelerdir?"

"Bu hakkı muhafaza etmek için ne yapabiliriz?"

"İnsanların saygı duymadığı hangi haklara sahipsiniz?" ”

Bu etkinlik için öğrencilerinize ödül, rozet, yapıştırma gibi ayrıcalıklar tanıyarak onları 
takdir ettiğinizi gösterebilirsiniz.

 � Dersin Sonu
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Rozet Şablonu
Bu şablonu üç farklı renkten oluşan kart grupları oluşturmak üzere kopyalayınız ve şekilleri 
kesiniz.(yada öğrencilere kestiriniz.)
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İsim: _____________________________________ Tarih: ____________________

Ders sonrası ödevi: Sınıfınızdan olmayan üç kişiye aşağıdaki soruları yöneltiniz. 

 1. Ailenin genç olduğu zamanlarda sahip olmadığı ancak senin günümüzde sahip 
olduğun haklar nelerdir?

 A Kişisi:  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 B Kişisi:  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 C Kişisi:  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

Özgür & Eşit
Öğrenci Anketi

™
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ÖZGÜR VE EŞIT ÖĞRENCI ANKETI

 2. Bu hakkı muhafaza etmek için ne yapabiliriz?

 A Kişisi:  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 B Kişisi:  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 C Kişisi:  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 3. İnsanların saygı duymadığı hangi haklara sahipsiniz?

 A Kişisi:  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 B Kişisi:  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 C Kişisi:  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________
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Amaç: 
Öğrencilerin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 2-5. maddelerini anlamasını sağlamak 
ve bunu anlamanın nasıl bir çözüm olacağını göstermek. Aynı zamanda öğrenciler 
Madde 1 ile ilgili daha derinlemesine çalışacak.

Materyaller 
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

•	 "30 Hak 30 Duyuru" kamu spotu duyuruları (DVD)

Çalışma kağıtları: 
•	 Çare Sizsiniz!

Zaman:
 1. İlgi çekici  5 dk.

 2. Anahtar kelimeleri tanımlayınız. 10 dk.

 3. İnsan Hakları 2-5 (yüksek sesle okuyunuz)  5 dk.

 4. "30 Hak 30 Duyuru" yu gösteriniz. KSD'ları  5 dk.

 5. Tartışma  5 dk.

 6. Etkinlik 15 dk.

 7. John Howard Griffi  n hikayesi  5 dk.

Toplam süre: 50 dk .

İnsan Hakları Maddeler 2-5
Ders IV: Öğretmen'in Rehberi
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Öğretmen hazırlığı:
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığında yer alan İnsan Hakları 2-5. maddelerini okuyunuz.

ve kitapçığın arkasında bulunan kısaltılmamış versiyonlarını. Kısaltılmamış versiyonu 
okurken, emin olmadığınız kelimelerin anlamlarını tanımlamak için iyi bir sözlük 
kullanınız. 

•	 Bu dört hakkın öğrencilerinizin hayatıyla ilişkisini belirleyiniz ki tartışmaya yön 
verebilesiniz.Bu şekilde oyun alanlarından, okuldan gerçekçi örnekler verebilirsiniz.

•	 Ders Planı'nı izleyen çalışma kağıtlarını fotokopiyle çoğaltınız. 

•	 Bir DVD oynatıcı yada bilgisayar kurunuz ki DVD'yi oynatabilesiniz.

İpuçları: 
•	 Irksal ayrımcılığın yanı sıra cinsiyet, engellilik, dini inanç, ekonomik gelir, giyim tarzı 

gibi konularda da ayrımcılık maalesef ki vardır.

•	 Öğrencileriniz tartışmadan sonra çözüm önerilerini sunduklarında hataları düzeltin 
ve yanlış noktaları işaret edin böylece ortaya çıkardıkları düşünceler denemeye uygun 
bir hal alacaktır. Bu onların kişisel bir eseridir. Onları takdir edin ve çalışmaları için 
teşekkür edin. Bu egzersizi yapma teşebbüsünde bulunmak bile eğitimsel bir değerdir. 

•	 İşkence bir çok öğrenciye göre uzak bir kavram olsa da, modern kölelik (insan ticareti) 
bu kadar uzak gelmeyecektir. “İnsan Hakları Hakkında” bölümünde yer alan “İnsan 
Hakları İhlalleri Örnekleri” kısmını gözden geçiriniz ki modern kölelik hakkında daha 
fazla bilgiye sahip olabilesiniz. Bu durum, üretimlerinde ucuz işçi çalıştırmak için 
insan kaçakçılığına bulaşan şirketleri belirtmek üzere, öğrencilerin hayatlarında bir 
değişiklik yapmalarını sağlayabilir. Bu şirketlerden ürünler aldığımızda bir anlamda 
köle ticaretini desteklemiş oluyoruz. Bu gerçekler İnternet'ten de araştırılabilir. Kimsesiz 
çocukların yada evden kaçan çocukların köle ticareti için potansiyel değer taşıdığını 
belirterek öğrencilerinizin gerçek hayatla bu hakkı ilişkilendirmelerine yardımcı 
olabilirsiniz. Öğrenciler evlerinden kaçmış yada gidecek yerleri olmayan insanlar 
görmüş yada tanıyor olabilirler.

•	 “Çare Sizsiniz!” etkinliği öğrencilerinizden önemli bir miktarda sorumluluk gerektiriyor. 
Eğer sınıfınızın nüfusu yada öğrencilerinizin seviyesi küçük gruplara ayrılıp bağımsız 
olarak çalışmalarına olanak tanımıyorsa, sınıfınızı gruplara ayırmadan çeşitli örnekler 
üzerinden geçmelisiniz. Öğrencilerinizin bi konuyu seçmelerine ve hep birlikte beyin 
fırtınası yapmalarına izin veriniz. Siz sekreter gibi tahtada fi kirleri yazarken bırakın 
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İNSAN HAKLARI MADDELER 2-5

öğrencileriniz arka planda beyin fırtınası yapsınlar. İyi yada kötü, öğrencilerinizin 
gayreti sonucunda oluşan fi kirlerin serbestçe ifade edilmesine izin veriniz. İhtiyaç 
duyulduğunda kibarca rehberlik ediniz, fi kirleri olumlu yönde tutunuz.
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Dersin her bölümünü aşağıdaki düzeni izleyerek sununuz.

İlgi çekici (5 dk.):
Bu alıştırmaları öğrencilerin ilgisini çekmek ve gelecek ders için dikkatlerini toplamak 
için kullanınız.

Öğrencilere "John Howard Griffi  n ile ilgili sekiz gerçeği okuyacağınızı ve bütün maddeleri 
okuduktan sonra onun hangi etnik kökene sahip olduğunu soracağınızı" söyleyiniz. Etnik:
ırksal yada renksel olarak ait olunan topluluk.

Aşağıdaki gerçekleri okuyunuz:

•	 John Howard Griffi  n Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta 1920 yılında doğdu.

•	 John'un babası bir market işletiyordu.

•	 John Fransa'da okudu.

•	 O ismi Sepia olan ve afro-amerikalılar tarafından okunan bir dergide muhabir olarak 
çalıştı sepya sarımsı yada kırmızımsı bir koyu kahverengi tonudur.

•	 John'un eşinin adı Elizabeth'ti.

•	 John'un dört çocuğu vardı.

•	  Bazı insanlar John'u görünüşünden dolayı dışladılar ve restoranlarına girmesine izin 
vermediler.

•	 Amerika Birleşik Devletleri'nde sorunlar yaşayınca John ailesiyle birlikte Meksika'ya 
taşındı.

Şimdi soruyu sınıfa tekrar yöneltin, "Sizce John'un etnik kökeni nedir?"

İnsan Hakları Maddeler 2-5
Ders IV: Ders Planı
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Cevapları tahtaya yazınız. Bu işlemi bir oylama olarak da yapabilirsiniz. Bazı olası cevaplar: 
Siyahi yada afro-amerikalı, Meksikalı yada Fransız

Eğer vaktiniz var ise suçlayıcı bir şekilde olmamak suretiyle neden böyle düşündüklerini 
açıklamalarını isteyiniz.

Daha fazla ipucu vermeyiniz. Dersi işlemeye devam ederken onların meraklarını artırın. 
Bırakın bu gizem bir kaç dakika sürsün.

Sözlük (10 dk.):
Ayrımcılık yapmak: Fark gözetmek, ayrı tutmak. Örnek: Ne olursa olsun ayrımcılık 
yapmak insanları birbirinden uzaklaştıran kötü bir davranıştır.

yaşama: insan olarak hayatta olma durumu, doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, 
hayat. Örnek: Kadın ölmek yerine yaşamayı tercih etti.

kölelik: insanları çalışmaya zorlayan bir sistem, genelde çok az ödeme yapılır yada hiç 
yapılmaz, insanların istemediği şeyler yaptırmak için yalanlar, tehditler, hileler kullanılır. 
Örnek: Kölelik bir çok ülkede vardır.

işkence: bilinçli ve istekli olarak bir kişinin çok aşırı acılar çekmesine neden olma, 
genellikle cezalandırmak için. Örnek: Bu fi lmin çok korkunç bir işkence sahnesi vardı ve 
gözlerimi kapatmak zorunda kaldım.

ihlal: yasanın, sözün, anlaşmanın çiğnenmesi.; sözün, anlaşmanın yada doğal bir hakkın 
hiçe sayılması. Örnek: Birini işkence yapılması insan haklarının ihlal edildiği anlamına 
gelmektedir.

Öğrencilere yüksek sesle okuyunuz (5 dk.):
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı, İnsan Hakları 2-5 Her birinin ayrı ayrı ne anlama geldiğini 
açıkladığınızdan emin olun ve öğrenci katılımını yükseltin.

Gösteri (5 dk.):
"30 Hak 30 Duyuru"da bulunan İnsan Haklarının 2-5 maddelerini gösteriniz. Kamu Spotu 
Duyuruları

Tartışma (5 dk.):
Bu dört hakkın öğrencilerin hayatlarıyla olan bağlantısını tartışınız Öğrenciler tarihten 
örnekler vermek isteyeceklerdir, ancak günümüzden de örnekler aldığınızdan emin olunuz.
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Etkinlik (15 dk.):
Öğrencileri beş gruba ayırın ve her birini ilk beş insan hakkından biri ile ödevlendiriniz.

 1. Her gruba günümüzdeki insan hakları ihlallerini içeren "Çare Sizsiniz" adlı çalışma 
kağıdını veriniz.

 2. Her grubun çalışma kağıdında sorumlu olduğu insan hakkıyla ilgili olan bölümünü 
okumalarını sağlayınız, sonra bu hakkın ihlaline bir çözüm üretiniz. Onlara bunu 
yapmaları için beş dakika veriniz.

Öğrencilere şunları hatırlatınız:

•	 Birinci kural kimsenin başkasının fikriyle ilgili olumsuz yorumlar yapmaması 
gerektiğidir. İyi de olsa kötü de olsa bir fikir başka ve daha iyi bir fikri teşvik 
edecektir.

•	 Fikirlerinizi belirtirken sıranızı bekleyiniz.

•	 Lider kimsenin bir başkasının sözünü bölmesine izin vermemelidir.

•	 Her öğrenci fikirlerini ifade etmekte özgür hissetmelidir.

•	 Bir kişi sekreter olmalı ve fikirleri yazmalıdır.

•	 Grup fikirleri inceleyecek ve bir fikri çözüme kavuşturmak için seçecek. 
Fikirleri uygulanabilir ve etkili hale getirmek için düzeltmeliler.

 3. Grupları tekrar toplayın ve çözümlerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlayın.8

Yüksek sesle okuyunuz (5 dk):
John Howard Griffin: John Howard Griffi  n(1920-1980) ünlü bir yazar olarak tanınır. 
Teksas'ta bulunan Dallas'ta Jack Walter Griffi  n ve Lena Mae Young'ın oğlu olarak dünyaya 
geldi. Babası bir market işletiyordu. Annesi ise bir müzisyendi.

15 yaşına geldiğinde Fransa'da yatılı okula gitmek istedi ancak masrafl arı karşılayacak 
parası yoktu. Bu yüzden okul masrafl arı karşılığında okulda çalışmak için anlaşma yaptı. 
Mezun olduktan sonra Fransa'da kaldı ve tıp, sanat, kültür ve insan düşünceleri üzerine 
çalışmalar yaptı.

Bir süre sonra John Elizabeth Holland ile tanıştığı ve 1952 yılında evlendiği yer olan 
Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü. Güney Pasifi k'te, ABD'de ve Fransa'da 
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yaşarken bir çok enteresan tecrübe edindi. Ve en sonunda aylık dergi olan ve siyahi 
amerikalılar için yazılanSepiaadlı dergide muhabir oldu.

1959 yılında John'a ABD'nin Güney'indeki siyahilerin yüksek intihar oranlarını araştırma 
görevi verildi. Güney ABD siyahi insanları köleleştirme geçmişine sahiptir. 1950'lere 
kadar kölelik çoktan yürürlükten kalkmıştı ancak yasalar hala tüm Amerikanlar için eşit 
haklar tanımıyordu. Bir çok insanın günlük tutumları afro-amerikalı insanların insan 
haklarına sahip olması konusunda zorluklar çıkardı. ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından 
insanlar bu adaletsizliklere göz yummuştu yada bu ayrımcılığın kendi hayatlarıyla pek 
ilgisi olmadığını düşünmüştü. John aynı fi kirde değildi.

John durumu daha iyi anlamak için Güney'de bir siyahi yaşamı sürmesi gerektiğini hissetti. 
John Güney'e gidecek ve bir süre orada yaşayacaktı ancak bir sorun vardı... John siyahi 
değildi!

Bir doktor yardımıyla derisinin rengini koyu kahverengine çevirebildi. Daha sonra kafasını 
kazıttı ve zamanın afro-amerikalı hayatını keşfetmeye başladı. Otobüs kullandı ve kasabaların 
siyahilerle dolu olan bölümlerinde kaldı. Zorluk ve adaletsizlikle karşılaşmayı bekliyordu 
ancak karşılaştığı şey umduğundan çok daha vahim bir şeydi. İnsanlar ona korkunç lakaplar 
taktılar. Bir iş yada dinlenecek bir yer bulmak imkansızdı. En kolay işler bile yabancıların 
ona karşı olan nefreti ve önyargısından dolayı oldukça zorlaşıyordu. Birkaç haft a sonra 
yorgun ve bitkin düşmüştü fakat kendine gelebilmek ve rahat bir yatakta yatabilmek için 
bir kaç gece daha eski arkadaşlarıyla kaldı.

Zamanla, siyahi olarak yaşamaktan bitkin düşmüş olan John ilaçlarını almayı bıraktı ve 
derisinin normal rengine dönmesine izin verdi. Sonra kültürler arasında gidip gelerek 
başka bir deney yaptı ve bir yerlere beyaz bir adam olarak gidip siyahi bir adam olarak 
döndü. Bunu birkaç defa tekrarladı ve siyahi bir adamken siyahilerin ona dostluk ve ilgiyle 
yaklaştığını, beyazların ise ona aşağılayıcı davrandığını gözlemledi. Diğer yandan, aynı yere 
beyaz bir adam olarak döndüğünde beyazlar tarafından saygıyla karşılandı ve siyahiler 
tarafından da korku ve güvensizlik ile karşılandı. John siyahilerin ve beyazların birbirlerini 
anlamadığını fark etti ve birbirleriyle hoşgörülü bir biçimde iletişim kurabilmelerinin bir 
yolunu bulmak istedi.

John Güney'de yaşadığı bu tecrübeler hakkında çalıştığı dergi Sepia'ya yazdı. Ve sonra 
1961 yılında Benim gibi Siyahi adlı bir kitap yayınladı. Bu yayınladığı kitapların ilki yada 
sonuncusu değildi ancak insan hakları savunucuları en önemlisi olduğunu söylüyorlar.

Kitap haberleri hızlıca yayıldı. Birçok insan onu tebrik ederken bazıları da siyahi olmanın 
nasıl olduğunu anlattığı için ondan nefret etti. Texas'ta bulunan Mansfi eld'ta Elizabeth 
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ve dört çocuğuyla yaşarken kendisi ve ailesi tehdit edildi. Bazı insanlar onu parçalarına 
ayırmakla, bazıları ana caddedeki bir elektrik direğine asıp yakmakla tehdit ederken bazıları 
da yanmış haçlar göstererek ona olan nefretlerini sergilediler. Durum o kadar kötüleşti ki en 
sonunda John ailesini ortalık sakinleşene kadar Meksika'ya götürmek zorunda kaldı. Her 
şeye rağmen John kendisini o kadar nefret gösteren insanlardan nefret etmedi. Meksika'ya 
taşınmadan hemen önce genç bir siyahi çocuğa açıkladığı gibi, ayrımcılık siyahiler yada 
beyazlar için doğal bir şey değildi ve insanlara toplum tarafından öğretilmişti.

Geri kalan hayatı boyunca John Howard Griffi  n her ırktan insanlara hoşgörüyü ve anlayışı 
öğretmek için çalıştı.

 � Öykünün Sonu

Öğrenci Etkinlikleri (seçmeli):
Öğrencilerinizin İnsan Hakları Nelerdir? ' de yer alan 1-5. maddeleri ezbere bilmelerini 
sağlayın. (Alttaki açıklamaları ezberlemeleri bir gereklilik değildir.) Onları bir başka 
öğrenciye yada öğretmene çabucak okuyabilecek kadar öğrenmeliler: "1. Hepimiz doğuştan 
özgür ve eşitiz 2. Ayrım yapmayın 3. Yaşama hakkı 4. Kölelik yasaktır 5. İşkence Yasaktır." 
Eğer herhangi bir sorun yaşarlarsa tam olarak anlayamadıkları kelimeyi bulup anlamını 
öğrenmeliler. Öğrenciler bunların üzerine örnekler verdiğinde ve çizimler yaptığında 
öğrenmeleri daha kolay olacaktır. Bu çok kolay ve hızlı bir alıştırmadır. (Öğretmen 
öğrencilerin bir çoğunun bu hakları 10 dakika yada daha kısa bir sürede öğrenmelerini 
bekleyebilir.)

Öğrenci Etkinlikleri (seçmeli):
Öğrencilere bu dersin başında John Howard Griffi  n ile ilgili verilen maddeleri tekrar 
okumalarını söyleyiniz. Sonra onlara onun ten renginin hangi renk olduğunu bilmelerinin 
önemli olup olmadığını sorunuz. Maddeler onlara adam hakkında yada ten rengi hakkında 
ipucu veriyor mu? Bir insanı gerçekten tanımak için neyi bilmek isterler ? Onun başarılarını 
bilmek isterler mi? Yada diğerlerine nasıl yardım ettiğini? Yada önemli olduğu düşündüğü 
şeyi? Yada amaçlarının ne olduğunu? Yada onu nelerin güldürdüğünü? Yada nelerden 
hoşlandığını? Yada hangi fi kirleri desteklediğini? Yada neleri problem olarak gördüğünü 
ve onları nasıl çözdüğünü? Yada neyle gurur duyduğunu?

Öğrencilerinize okul gazetesi için tanımadıkları biriyle röportaj yapmak için görev-
lendirildiklerini düşünmelerini söyleyin. Bu kişiyi derinlemesine analiz etmeleri gerektiğini 
söyleyin. Onlara röportajda sormaları muhtemel olan beş soruyu yazmalarını söyleyin. 
Yukarıda verilen sorulardan da kullanabilirler.
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Bu etkinliği uygulayan öğrencilerinize ödül, rozet, yapıştırma gibi bazı ayrıcalıklar 
tanıyarak onları takdir ettiğinizi gösterebilirsiniz.

 � Dersin Sonu
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74 Talimatlar:
Aşağıda verilen gerçek hayattan alıntı insan hakları durumlarından birini seçin ve çözüm 
üretmeye çalışın. Grubunuzdan birine liderlik görevini bir başkasına da sekreterlik 
görevini veriniz. Grup lideri tartışma seanslarını yönetecek ve herkesin rahatça fi kirlerini 
paylaşabildiğinden ve kimsenin olumsuz tepki vermeyeceğinden emin olacak. Sekreter 
bütün fi kirleri yazacaktır. Herkes özgürce fi kirlerini söylesin ve sekreter de bunları hızlıca 
yazıya döksün. Sonra grubunuzun hangi fi kri üzerinde çalışılabilir ve etkili bir sonuca 
çevirereceğine karar verin. Kimin sunacağını da belirleyiniz. 

Önemli Not 
Bir öğrencinin fi krinin grup tarafından kabul edilmemesi o fi krin kötü olduğu anlamına 
gelmez. Tarihteki en iyi fi kirlerden bazılarına da ilk başta karşı çıkılmıştı.

1. Hepimiz doğuştan özgür ve eşitiz:
Kenya'nın çoraklarında bir erkek evlada sahip olmamak bazı ciddi problemlere yol açabilir: 
hiç çocuğu olmayan yada sadece kız çocuğu olan kadınlar değersiz sayılıyor ve mülkiyet 
hakkına sahip olmuyor.Bungoma'nın çoraklarından bir kadın olan Th eresa Murunga şu 
sözleri söyledi: "Kocam öldükten sonra evimden atıldım çünkü sadece kız çocuklarım 
vardı."Kocasının 1994'teki ölümüne kadar Murunga kocasının evinin yanındaki kulübede 
kaldı, patates ve mısır yetiştirdi. Kadın hatırladı ki: 

"Kocam öldüğünde akrabaları geldi ve her şeyi aldı. Bana elbiselerimi bir çantaya koyup 
gitmemi söylediler. Bende öyle yaptım çünkü direnseydim bana zarar vereceklerdi. 
Akrabalar beni miras olarak alması için birini belirledi. Kocamın kuzeniydi. Bana dediler ki 
"Artık daha az değerlisin, bu yüzden seni miras olarak almaya müsait birine göndereceğiz." 
Hiçbir şey söylemedim. Oradan ayrıldım ve ailemin evine gittim. ...Bu geleneksel bir şeydir. 
Eğer kuzenle evlenseydim olduğum yerde yaşamaya devam edebilirdim. Aksine karar 

Çare Sizsiniz!
İnsan Hakları İhlalleri Örnekleri

™
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verdim çünkü o çok eşliydi.— 5 karısı daha vardı. ... Biliyorum ki bir kadın miras olarak 
alındığında normal olarak kötü muamele görür. 

"Kızlarım yerine oğullarım olsaydı, onlar toprak haklarını bana devredeceklerdi. ... Bana 
gitmemi söylediklerinde, kızlarımı tanımalarının mümkün olmadığını çünkü onların da 
bir gün evlenip yuvadan ayrılacaklarını söylediler. Aslında doğum bile yapmamış olmam 
gerektiğini söylediler... Eşimin akrabaları battaniyeler, eşyalar dahil olmak üzere her şeyi 
aldı. Beni bir köpek gibi evden kovdular. Ve ses çıkaramıyordum." Kimden: İnsan Hakları 
İzleme Örgütü, hrw .org/reports/2003/kenya0303/kenya0303-03 .htm

Bazı ülkelerde uygulanan kast sistemine göre, inanışlarına göre insanların toplumdaki 
yerlerinin değeri değişiyor, kimi daha önem sahibi, kimi daha az öneme sahip oluyor. 
Kast sistemlerine göre bazı belirli ayrıcalıklara sahip olmalılar yada o ayrıcalıklara sahip 
olmamalılardır.

Sri Lanka'nın bazı topluluklarında üst seviyeden insanlar ile alt seviyeden insanların evlenmesine 
hala toplum tarafından onay verilmiyor. Sri Lanka gazetelerindeki evlilik ilanlarında, ailenin 
ve aradıkları kişinin ailesinin seviye bilgileri de yer almaktadır. Kimden: İnsan Hakları 
İzleme Örgütü, hrw .org/reports/2001/globalcaste/caste0801-03 .htm

2. Ayrımcılık Yapmayın
Avrupa ülkelerinin bazılarında Çingene olarak bilinen Roman çocukları eğitimlerini 
standardın altında almaktalardı, tabii eğer eğitim alırlarsa. Kasım 2000'de, Yunanistan'ın 
Halastra Okulu'ndaki aile birliği 32 Roman çocuğun okula kayıt olmalarını engellemek 
için okulun kapılarını kapatmıştı. Roman çocukları birbirinden ayırıp farklı okullara 
gönderdiler, genelde evlerinden çok uzak olan okullara. Kimden: İnsan Hakları İzleme 
Örgütü, hrw .org/wr2k2/children .html

Rusya’da tıp personeli ailelere engelli çocuklarını aldırmaları yada bakımevine terk etmeleri 
konusunda baskı yapabiliyor.Bu durumda da öğrencilerin üniversite hayalleri yok oluyor. 
Böylesi öğrencilerin okuma yazma öğrenmesi bile engellendi. Kimden: isec2000 .org .uk/
abstracts/papers_j/jones_2 .htm 

3. Yaşama hakkı:
Amerikan tıp derneğinin araştırmalarına göre her yıl dört milyondan fazla kadın, erkek 
arkadaş yada eş şiddetine maruz kalıyor. Araştırmalara göre ABD'de iki milyon ailede 
aile içi şiddet görülüyor, ve bu rakam daha rapor edilmeyen bir çok olaya rağmen böyle. 
Kimden: actabuse .com
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Amerika boyunca şehirlerde gangster şiddeti her gün masum çocukların ve gençlerin 
canlarına mâl oluyor—gençlere kazandırılan bağımlılık sonucunda mahvolan hayatlardan 
bahsetmeye gerek bile yok—

Kimden: Ulusal Gençlere Yönelik Şiddeti Engelleme Merkezi safeyouth .org/scripts/
teens .asp

4. Kölelik yasaktır:
Dünya çapında en az 27 milyon insan çalışmaya zorlanıyor. Bazıları ise acil paraya 
ihtiyaçları olduğundan kredi çekmeye zorlanıyor. Krediyi geri ödemek için yılın her günü 
uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalabiliyor. İşlerinin ödemesi olarak temel besin 
ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor ancak belki de krediyi asla tekrar ödeyemeyecekler. 
Kimden: antislavery .org

11 yaşındaki Pakistanlı bir çocuk babasının borçlarını ödemesi için halı dokumak zorunda 
bırakılıyor. Günde 14 saat çalışıyor, dokuma tezgahının yanı başında yatıyor ve halı 
fabrikasını terk edemiyor çünkü yakalanacak ve zarar görecek. Kimden: freetheslaves .net

Hindistan'da 12 yaşındaki bir kız 60 yaşındaki bir adam ile evlendi. Kızın adamın evinde 
hizmetçi olarak çalışmaktan başka şansı yok. Kimden: freetheslaves .net

5. İşkence Yasaktır
Venezuela'da bazı polisler çocuklara yönelik işkence uygulamaktadır. Böylesi polisler 
kurbanın üstüne gizlice bir silah yerleştiriyor ve sonra onlara çatışma çıkardıkları ift irasında 
bulunuyor. Bu vakaların çoğu rapor edilmiyor çünkü akrabalar ve tanıklar çok korkuyor 
yada bir yere varamayacaklarını düşünüyorlar. Kimden: amnesty .org

Emilio 14 yaşında Guatemala ordusuna alındı. "Ordu tam bir kabustu. Bize yapılan korkunç 
muamele yüzünden çok acı çektik. Hiç bir sebep yokken, sadece sürekli dehşete kapılmış 
bir şekilde olmamız için sürekli dövüyorlardı. Askerlerin acımasız tekmeleri yüzünden 
hala dudağımda yaralar ve karnımda keskin acılar var. Yemek oldukça azdı ve bizi çok ağır 
yükler altında yürümeye zorluyorlardı, az beslenmiş ve sağlıksız vücutlar için oldukça ağır 
yükler... Sebebini bile anlamadığım bir savaşta düşmanla savaşmayı öğretmeye zorladılar." 
Kimden: İnsan Hakları İzleme Örgütü: library thinkquest .org/07aug/01085/child .html

Gerçek hayattan insanların hikayelerini okuyabilir ve haklarının nasıl geri verildiklerini 
şu adresten öğrenebilirsiniz: un .org/works
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Öğrencilerin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 6-11. maddelerini öğretmek ve yasaların 
insan haklarını koruma aldığını göstermek. 

Materyaller 
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

•	 "30 Hak 30 Duyuru" kamu spotu duyuruları (DVD)

Çalışma kağıtları:
•	  Tutuklama ve Duruşma Çalışma Kağıdı

•	 Kanguru Mahkemesi (seçmeli çalışma kağıdı) 

Zaman:
  1. İlgi çekici  5 dk.

 2. Anahtar kelimeleri tanımlayın,
insan haklarının 6-11. maddelerini öğrenin 
ve her biri için KSD'LERİ gösteriniz. 20 dk.

 3. Etkinlik 15 dk.

 4. Tartışma  5 dk.

  Toplam süre: 45 dk .

İnsan Hakları Maddeler 6-11
Ders V: Öğretmen'in Rehberi
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Öğretmen hazırlığı:
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki 6-11. maddeleri okuyunuz. ve kitapçığın 

arkasında bulunan kısaltılmamış versiyonlarını. Kısaltılmamış versiyonu okurken, 
emin olmadığınız kelimelerin anlamlarını tanımlamak için iyi bir sözlük kullanınız. 

•	 Kanguru mahkemesinin tanımını gözden geçirin ve bu ders planında yer alan 
açıklamasını okuyunuz.

•	 Ders Planı'nı izleyen çalışma kağıtlarını fotokopiyle çoğaltınız.

•	 Bir DVD oynatıcı yada bilgisayar kurunuz ki DVD'yi oynatabilesiniz.

İpuçları: 
•	 Derse başlamadan önce bir önceki dersteki insan haklarını ezberleyen öğrencileri 

çağırınız. Eğer mümkünse onlardan hakları sınıf için tekrar söylemelerini isteyiniz. 
Eğer birden fazla öğrenci bu görevi başarıyla tamamladıysa, birbirleri ile eşleştirin ve 
hakları sırayla söylemelerini sağlayın. 

Bu öğrencileri takdir edin çünkü insan haklarını bilmeleri çok önemli. Bu durum 
hayatlarında kesinlikle bir farklılık oluşturacaktır.

•	 Bu ders bir çok insan hakkını ve bunların sözlük bilgisini kapsamaktadır. Bu derste 
önceki derse göre daha fazla yeni kelimeler olduğu için ilişkili hakkı okumadan önce 
bu kelimelerin açıklamaları da verilmiştir. Şablon şu; (1) kelimeleri tanımlayın, (2) 
okuyun ve açıklayın (3) öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını kontrol edin (4) ilgili 
kamu spotu duyurularını gösterin, duyurular şunda yer almaktadır; KSD"30 Hak 30 
Duyuru" Bu her insan hakkı için geçerli olan şablondur.

•	 Sözcük tanımlarını yaptığınızda öğrencilerinizden anlaşıldığına dair onay aldığınızdan 
emin olunuz. Kelimeyi belirtip tanımını yaptıktan sonra örnek bir cümlede kullanmak 
işe yarayacaktır. Daha sonra A öğrencisine tanımı kendi kelimeleriyle yapmasını 
söyleyiniz. Sonra B öğrencisinden bu kelimeyi örnek cümle içinde kullanmasını 
isteyiniz. Kelimenin tanımını öğrencilerinizin anladığından emin olana kadar bu 
işlemi tekrarlayabilirsiniz. Anlaşıldıktan sonra ilerlemeye devam ediniz. 

•	 Öğrencileriniz kanguru duruşmalarının hicvini yapmak için iki gruba ayrıldıklarında, 
her grup için bir lider atayınız. Lider rolleri bu Ders Planı'na ekli olan çalışma kağıdını 
hızlıca doldurarak atamalı. Bu onların hicivlerinin daha iyi organize olmasına yardımcı 
olacaktır.
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79Dersin her bölümünü aşağıdaki düzeni izleyerek sununuz.

İlgi çekici (5 dk.):
Bu alıştırmaları öğrencilerin ilgisini çekmek ve gelecek ders için dikkatlerini toplamak 
için kullanınız.

Öğrencilerinizden yazmaları için bir kağıt parçası çıkarmalarını isteyin ve bunun bir oyun 
için olduğunu söyleyin. 

Tahtaya "Kanguru Mahkemesi" deyimini yazınız.

Öğrencilerinize kağıtlara isimlerini yazmaları ve "Kanguru Mahkemesi" için bir tanım 
uydurmalarını söyleyiniz. Sınıf hangisinin doğru olduğuna dair oy kullanacak ve en 
çok oyu alan kazanacak. Tahminleri çok yaratıcı yada çok ciddi olabilir anca gerçekçi 
olmaya çalışmalarını rica ediniz. Tahminde bulunan öğrenciler diğer öğrencileri kendi 
tahminlerinin doğru olduğuna ikna etmeye çalışacaklar. Eğer biri doğru tanımı biliyor 
ise, yeni bir tanım uydurmak yerine bunu kağıda yazabilirler. Öğrencilere bunu yapmak 
için bir dakikalarının olduğunu söyleyiniz. Kimsenin henüz ansiklopedi yada sözlük 
kullanmasına izin vermeyiniz.

Tanımlarını toplayınız. 

Bir kaç tanımı yüksek sesle okuyunuz ve hangisinin doğru olduğunu oylamaları için 
öğrencilerinizin el kaldırmasını sağlayınız. Her öğrencinin bir oy kullanma hakkı var. 
Oylara bakarak oyunun kazananını duyurunuz. Kazanan yanlış bir tanım vermiş olabilir 
ancak ikna edici olduğu için kazanan o olmuştur.

Şimdi “Kanguru Mahkemesi” adlı çalışma kağıdından doğru tanımı yüksek sesle okurken 
öğrencilerinizin tepkilerini izleyerek zevk almaya bakınız. Bu noktada Kanguru Mahkemesi 
çalışma kağıtlarını öğrencilerinize dağıtmak isteyebilirsiniz. 

İnsan Hakları Maddeler 6-11
Ders V: Ders Planı
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İnsan Hakkı 6 (3 dk.)-Sözlük:
haklar:iddialar (sahip olmaya yasal olarak izninizin olduğu) yada bir şey yapmak yada 
bir şeye sahip olmak için özgürlük Örnek: Haklar oldukça kıymetlilerdir çünkü her insana 
iyi bir hayat yaşama şansı veriyorlar.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları madde 6, İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı Bu hakkın ne demek olduğunu 
tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anladığından emin olmak için 
sorular sorunuz.

Gösteriniz:
İnsan Hakları madde 6, "30 Hak 30 Duyuru" kamu spotu duyuruları

İnsan Hakkı 7 (3 dk.)-Sözlük:
adil: dürüst, adalete uygun, kuralları takip eden, önyargıya dayanmayan. Örnek: Koç 
mantıklı ve adil bir seçim yaptı.

adilce: adil olan, mantıklı şekilde. Örnek: Çocuğa yapılan muamele hiç adilce değildi.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakkı 7. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. 
Öğrencilerin anladığından emin olmak için sorular sorunuz. 

Gösteriniz:
İnsan Hakları madde 7, "30 Hak 30 Duyuru" kamu spotu duyuruları

İnsan Hakkı 8 (5 dk.)-Sözlük:
yasa:Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren 
kural. Örnek: Bu yasalar zamanında sadece krallar ve kraliçeler tarafından yapılırdı şimdi 
ise halk tarafından seçilen kişiler yapıyor.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakkı 8. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. 
Öğrencilerin anladığından emin olmak için sorular sorunuz. 
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Gösteriniz:
İnsan Hakları madde 8, "30 Hak 30 Duyuru" kamu spotu duyuruları

İnsan Hakkı 9 (3 dk.)-Sözlük:
gözaltı: Birinin, güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, 
gözetim, nezaret. Örnek: Adam neye uğradığını anlamadan gözaltına alındı.

engelleme: İstek, gereksinim veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi. 
Örnek: Bütün rakipleri onu engelledi. 

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakkı 9. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. 
Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol ediniz. 

Gösteriniz:
İnsan Hakları madde 9, "30 Hak 30 Duyuru" kamu spotu duyuruları

İnsan Hakkı 10 (3 dk.)-Sözlük:
duruşma: mahkemeye taşınan bir vakanın görüşülmesi, kanıtların incelenmesi. Örnek: 
Bu duruşma başlamak üzere. 

denemek: yapmaya, gerçekleştirmeyeçalışmak, girişimde bulunmak. Örnek: İnsanlar 
deneyerek bazı şeyleri başarabilirler.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakkı 10. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. 
Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol ediniz.

Gösteriniz:
İnsan Hakları madde 10, "30 Hak 30 Duyuru" Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 11 (3 dk.)-Sözlük:
masum: suçsuz, günahsız, zarar vermeyen. Örnek: Çocuk kurabiyelerin çalınması 
konusunda masumdu.

kanıtlamak:Bir şeyin gerçekliğini kanıtla ortaya koymak, ispat etmek. Örnek: Alarma 
kızın kapattığını kanıtlamak konusunda başarılı oldu.
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Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakkı 11. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. 
Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol ediniz.

Gösteriniz:
İnsan Hakları madde 11, "30 Hak 30 Duyuru" Kamu Spotu Duyuruları

Etkinlik (15 dk.): 
Yasal bir süreci sahnelemek için öğrencileri iki gruba ayırınız. İki gruba da "Tutuklama ve 
Duruşma" başlıklı çalışma kağıdını dağıtınız. A grubu sanığın mağdur olduğu adaletsiz 
bir duruşma sahnesi sergileyecek. Mağdur sanık: (yapmadığı bir şeyden dolayı suçlanan 
kimse) B grubu ise yeni işlenen insan haklarına uygun bir şekilde sonlanan adil bir duruşma 
sahneleyecek. Organize olmak ve oyunlarını pekiştirmek için 10 dakikaları var. Öğrenciler 
oyunlarını sahnelemek için 10 dakikaya sahip, her oyun için 5 dakika. Adil olmayan 
duruşma sahnesiyle başlayıp diğeriyle bitirin.

Tartışma Soruları (5 dk.):
Hiç bir duruşma olmaksızın kişinin sırf biri suçladığı için suçlu bulunup cezalandırıldığını 
varsayınız.

"Onlar yaptı."

"Onların bizzat kendileri toplum için bir tehdit."

"Garip davranıyorlardı."

"Doğru Tanrı'ya inanmıyorlardı."

"Hak ettiler."

Öğrencilerinizden fi lmlerde yada TV'de gördükleri, kitaplarda yada dergilerde okudukları 
örnekleri söylemelerini isteyiniz.

Öğrenci Etkinlikleri(seçmeli):
Öğrencilerinizin İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki madde 6-11'i ezbere bilmelerini 
sağlayın. (Alttaki açıklamaları ezberlemeleri bir gereklilik değildir.) Onları bir başka 
öğrenciye yada öğretmene çabucak okuyabilecek kadar öğrenmeliler. Eğer herhangi bir 
sorun yaşarlarsa tam olarak anlayamadıkları kelimeyi bulup anlamını öğrenmeliler. Onların 
bu hakkı iyice kavradıklarından emin olmak için somut örnekler isteyiniz. Bu çok kolay 
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ve hızlı bir alıştırmadır. (Öğretmen öğrencilerin bir çoğunun bu hakları 10 dakika yada 
daha kısa bir sürede öğrenmelerini bekleyebilir.)

Bu etkinliği uygulayan öğrencilerinize ödül, rozet, yapıştırma gibi bazı ayrıcalıklar tanıyarak 
onları takdir ettiğinizi gösterebilirsiniz.

 � Dersin Sonu
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84 tanım: bir yargılama yapmaya karar veren insanlar bunu kendi yöntemleriyle suçlu 
olduğunu düşündükleri bir kişiye karşı yaparlar. Bu insan haklarına ve gerçeğe saygı 
duyulmadan gerçekleştirilir.

Tam Açıklama
 1. Cezalandırmak istedikleri bir kişiye karşı resmi olmayan bir duruşma yapmaya 

karar veren bir grup insan. Bu insan haklarına saygı duyulmadan gerçekleştirilir.

  Örnek: Mahkumlar, onlara göre yanlış olan bir şeyi yapan başka bir mahkumu 
cezalandırmaya karar verirler. Mahkumlar masum bile olsa diğer mahkumu 
cezalandırmak için bir mahkeme kurarlar.

  Bu mahkemeler yasaları ve adaleti göz ardı ederler ve adil olmayan cezalar isterler. 
Sıklıkla daha mahkeme toplanmadan bu kişi hakkında karar çoktan verilmiş olur.

 2. Bu terim. yasaların ve hakların görmezden gelindiği, dürüst olmadığı düşünülen, 
önceden birileri tarafından etki altında bırakıldığı düşünülen mahkeme'yi 
tanımlar.

Türeme: kanguru mahkemesi orijinali belli olmayan bir kelimeden türemiştir. 
Bu terimin kasaba kasaba gezip duruşmalar yapan yargıçlar için Amerika 
Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktığı düşünülüyor. Kasabalı insanlar tarafından 
kiralanıyorlardı. Kasabadan kasabaya olan bu "atlamalar" bir kanguru imajı çizmiştir.

Kanguru Mahkemesi

™
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85Talimatlar: Duruşmayı sergileyecek olan öğrencilerin isimlerini yazınız. Bu size oyunu 
organize etmeniz konusunda yardımcı olacaktır.

Yargıç: _____________________________________________________________

Polis: _______________________________________________________________

Sanık: ______________________________________________________________

Makdül (seçmeli): ____________________________________________________

Avukat (savunmacı): __________________________________________________

Avukat (davacı): ______________________________________________________

Tanık: ______________________________________________________________

Tanık: ______________________________________________________________

Juri üyesi: _________________________Juri üyesi: _________________________

Juri üyesi: _________________________Juri üyesi: _________________________

Juri üyesi: _________________________Juri üyesi: _________________________

Juri üyesi: _________________________Juri üyesi: _________________________

Juri üyesi: _________________________Juri üyesi: _________________________

Juri üyesi: _________________________Juri üyesi: _________________________

Tutuklama ve Duruşma Çalışma Kağıdı

™
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86 Amaç: 
Öğrencilerin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan 12-18. maddeleri öğrenmesine 
yardım etmek.

Materyaller 
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

•	 "30 Hak 30 Duyuru" kamu spotu duyuruları (DVD)

Çalışma kağıtları:
•	 Hiç.

Zaman:
 1. İlgi çekici 10 dk.

 2. Anahtar kelimeleri tanımlayın, 
insan haklarının 12-18.maddelerini 
öğrenin ve her biri için KSD'LERİ gösteriniz. 23 dk.

 3. Etkinlik 15 dk.

Toplam süre: 48 dk .

İnsan Hakları Madde 12-18
Ders VI: Öğretmen'in Rehberi
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İNSAN HAKLARI MADDE 12-18

Öğretmen hazırlığı:
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığında bulunan 12-18. maddeleri okuyunuz. ve kitapçığın 

arkasında bulunan kısaltılmamış versiyonlarını. Kısaltılmamış versiyonu okurken, 
emin olmadığınız kelimelerin anlamlarını tanımlamak için iyi bir sözlük kullanınız. 

•	 Bir DVD oynatıcı yada bilgisayar kurunuz ki DVD'yi oynatabilesiniz.

İpuçları: 
•	 Öğrencilerinizin materyali anladığından emin olmak için sorabileceğiniz soruların 

bazıları: Bu sana ne ifade ediyor? Hiç böyle bir şeyi gözlemlediniz mi? Buna bir örnek 
verebilir misiniz? Bu nasıl olabilir? 

•	 Eğer yeterli zaman var ise, "Hümanitaryan" bölümünde yer alan bir hümanitaryanın 
öyküsünü okuyunuz. Aynı zamanda okul kitaplığından yada ilçe kütüphanesinden 
bazı hümanitaryanların özgeçmişini toplayıp sınıft a sergilemek isteyebilirsiniz. 
Öğrencilerinizi bunları okumaya teşvik edin.

•	 Ders IX'da, öğrencilerin bir insan hakkı gösterimi düzenlemek için sanatsal yada 
eğlenceli çalışmalar yaratacak. Ders X'da ise bu yaratıcı çalışmalarını sergileyecekler. Bu 
gösterimi izleyici davet edebilirsiniz. Bu yerel bir YÖNETİCİ, bir dernek yöneticisi, okul 
aile birliği yada okul yönetimi olabilir. Bu öğrencilerinizin motivasyonunu yükseltecek 
ve kendilerin iyi hissettirmeye yarayacaktır. Eğer izleyici davet edecekseniz Ders IX'ı 
biraz daha uzatıp öğrencilerinize daha uzun zaman vermek isteyebilirsiniz. Önce 
takviminizi belirleyin daha sonra davetiyeleri yollayın.
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Dersin her bölümünü aşağıdaki düzeni izleyerek sununuz.

İlgi çekici (10 dk.):
Öğrencilerinize "Nasihat kolonu nedir?" diye sorunuz. Öğrencilerinizi bunu açıklamaları 
için görevlendiriniz. Eğer gerekiyorsa ek açıklamalar yapınız. (Kolon bir dergide yada 
gazetede yer alan düzenli bir makaledir. Genellikle aynı kişi tarafından yada aynı konu 
hakkında yazılır. Şöyle ki nasihat kolonu insanların yazara özel olarak mektuplar yazarak 
kişisel sorunları için tavsiye istediği bölümlerdir. Yazarın belirli bir alanda uzman ve bilgili 
olması beklenmektedir. Bu problemlerin seçilen çözümleri ile birlikte mektup olarak 
yayınlanır.) "Hiç nasihat kolonu okuyanınız var mı?" diye sorunuz.

Eğer örnek bir nasihat kolonu getirdiyseniz bunu öğrencilere şimdi okuyabilirsiniz. 

Şimdi öğrencilerinize bu konuda uzman Bayan Sage hakkında bilgi vereceğinizi söyleyiniz. 
Bayan Sage'e aşağıdaki mektup gönderildi. Bunu öğrencilere okuyunuz.

 Sevgili Sage,

 Ağabeyim odama sızdı ve günlüğümü okudu. O bunu yapmamalıydı 
çünkü izin vermemiştim. Ona yaptıklarını bildiğimi söylediğimde ağabeyim 
kendisine göre sebepleri olduğunu söyledi. Ama bana bu sözde "sebeplerini" 
söylemedi. Her zaman her şeyi benim iyiliğim için yaptığını düşünüyor. Ben ne 
yapabilirim?

       İMZALAR:    
       Big Brother' tarafından    
       izleniyorsunuz.

Öğrencilere tavsiyelerini yazmaları için 5 dakika veriniz. "Sayın İzlenen" şeklinde başlayıp 
"Saygılarımla bayan Sage" şeklinde bitmeli. Sonra kağıtları toplayın ve birkaç cevabı sınıfa 
okuyunuz.

İnsan Hakları Madde 12-18
Ders VI: Ders Planı
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İnsan Hakkı 12 (5 dk.)-Sözlük:
gizlilik: mahremiyet, diğerlerinin bilgisi olmadan bir şeyler yaşayabilme, yapabilme, 
uygulayabilme durumu. Örnek: Benim gizlilik haklarım bazı insanlar tarafından ihlal 
edildi ve bu yüzden onlardan şikayetçiyim.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığından İnsan Hakkı madde 12 Hakkı tam olarak 
açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerden örnekler alınız. Öğrencilerin anlayıp 
anlamadığını kontrol ediniz. Eğer gerekirse sözlükten "hak" kelimesinin anlamını inceleyiniz. 

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan insan hakkı madde 12'yi gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

Tartışma
Dedikodu nedir? dedikodu: Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, 
kov, gıybet. Dedikodunun bir insanın adını nasıl lekeleyebileceğine dair örnekler isteyiniz.

İnsan Hakkı 13 (3 dk.)-Sözlük:
özgürlük: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, 
herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî. Örnek: Çocuk insan haklarını 
öğrendiğinde özgürlüklerinin genişlediğini hissetti.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığından İnsan Hakkı madde 12'yi ouyunuz. Bu hakkın ne 
demek olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anladığından 
emin olmak için sorular sorunuz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan insan hakkı madde 13'ü gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 14 (3 dk.)-Sözlük:
aramak: bir şeyi bulmaya yada gerçekleştirmeye çalışmak Örnek: O elbiselerini yıkamanın 
daha hızlı bir yolunu aradığı için pişman olmadı.

güvenli: tehlikeli yada zararlı olmama, zarar verme ihtimali olmama durumu Örnek: Dağ 
kalesi fırtınadan korunmak için oldukça güvenli bir yerdir.
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Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki madde 14'ü okuyunuz. Bu hakkın ne demek 
olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anladığından emin 
olmak için sorular sorunuz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan insan hakkı madde 14'ü gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 15 (3 dk.)-Sözlük:
milliyet: belirli bir ülkeye ait olma durumu. Örnek: O bir İspanya vatandaşı olduğu için 
milliyeti İspanyol oluyor.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki madde 15'i okuyunuz. Bu hakkın ne demek olduğunu 
tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol ediniz. 

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan insan hakkı madde 15'i gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 16 (3 dk.)-Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki madde 16'yı okuyunuz. Bu hakkın ne demek 
olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını 
kontrol ediniz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan insan hakkı madde 16'yı gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 17 (3 dk.)-Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki madde 17'yi okuyunuz. Bu hakkın ne demek 
olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını 
kontrol ediniz. 

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan insan hakkı madde 16'yı gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları
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İnsan Hakkı 18 (3 dk.)-Sözlük:
din: İnsanoğlunun ruhsal doğasına inanmak, Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal 
varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum. Örnek: Farklı dinler 
üzerine yaptığı açıklamalar ona insanları anlama konusunda güzel bir bakış açısı kazandırdı. 

düşünce: fi kirler, planlar ve yaratıcı hayal gücü. Örnek: Ülkenin liderleri vatandaşlarının 
düşüncelerine saygı duyarlar. 

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki madde 18'i okuyunuz. Bu hakkın ne demek olduğunu 
tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol 
ediniz. Eğer gerekirse sözlükten "özgürlük" kelimesinin anlamına bakınız.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan insan hakkı madde 16'yı gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

Etkinlik (15 dk.):
Öğrencilerinize az önce konuştuğunuz haklardan birinin ihlal edildiği bir fi lmi yada haberi 
hatırlamalarını söyleyiniz. Öyküdeki karakter insan haklarını bilse neler olacağını dair 
hikayeyi yeniden anlatmalarını söyleyiniz.

Onlara şu talimatları veriniz: Kitabın yada fi lmin adını yazınız. Orijinal öykünün neyi 
anlattığına dair kısa bir paragraf yazınız. Sonra fi lmin yada kitabın değişen kısmını tekrar 
yazmalarını isteyiniz.

Örneğin Cinderella hikayesinde onun üvey kardeşleri ve üvey annesi bir çok diğer ihlalin 
yanında, insan haklarından 12 (gizlilik hakkı), 13 (seyahat etme özgürlüğü) ve 17'yi 
(mülkiyet) engellemekteydi. Öğrenciler Cinderella'nın insan haklarını öğrendiği ve bunun 
sonucunda değişen hikayesini yazabilirler. Nasıl değişiyor? Karakterler nasıl değişiyor? 
Cinderella hakları konusunda neler yapıyor?

Süre izin verdiğince çok öğrenciyi hikayelerini yüksek sesle okumaları için seçiniz. 

Öğrenci Etkinlikleri(seçmeli):
Öğrencilerinizin İnsan Hakları Nelerdir?'deki 12-18. maddeleri ezbere bilmelerini sağlayın. 
Onları bir başka öğrenciye yada öğretmene çabucak okuyabilecek kadar öğrenmeliler. 
Sonra daha iyi anlamaları ve kafalarında canlandırabilmeleri için bir örnek oluşturmalılar.

 � Dersin Sonu
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92 Amaç:
Öğrencilerin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19-25. maddelerini öğrenmelerine 
yardım etmek ve başkalarının gerçeklikleri konusunda bakış açısı kazandırmak.

Materyaller
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

•	 "30 Hak 30 Duyuru" kamu spotu duyuruları (DVD)

Çalışma kağıtları:
•	 Hiç.

Zaman:
 1. İlgi çekici  5 dk.

 2. Anahtar kelimeleri tanımlayın,
insan haklarının 19-25.maddelerini 
öğrenin ve her biri için KSD'LERİ gösteriniz. 35 dk.

 3. Etkinlik (Bu kısaltılabilir bir 
şeydir- "İpuçları"na göz atınız.) 25 dk.

  Toplam süre: 65 dk . (iki sınıf periyodu)

Öğretmen hazırlığı:
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki 19-25. maddeleri okuyunuz. ve kitapçığın 

arkasında bulunan kısaltılmamış versiyonlarını. Kısaltılmamış versiyonu okurken, 
emin olmadığınız kelimelerin anlamlarını tanımlamak için iyi bir sözlük kullanınız.

İnsan Hakları 19-25
Ders VII: Öğretmen'in Rehberi
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•	 Bu tartışmada kullanmak için bir saat yada zamanlayıcı kullanınız. 

•	 Bir DVD oynatıcı yada bilgisayar kurunuz ki DVD'yi oynatabilesiniz.

İpuçları: 
•	 Bu derste tartışılacak olan ilk hak olan "istediğini söyleyebilme" hakkına ekstra özen 

gösteriniz ki öğrenciler tartışırlarken birbirlerini olumsuz etkilemesinler. Yalnızca 
öğrencilerinizin fi kirlerini dinleyiniz ve katılmasanız bile fi kirlerini söyledikleri için 
teşekkür ediniz. Eğer isterseniz yargılayıcı olmayacak bir şekilde düşündürücü sorular 
sorarak tartışmayı yönlendirebilirsiniz.

•	 Öğrenciler bu tartışmalara bayılacaklar. Bu tartışma prosedürü ortalama 30 dk. aldığından 
bu ders diğerlerinden biraz daha uzun sürebilir. Eğer isterseniz basitleştirebilirsiniz ve 
9-11. adımları atlayarak zamandan tasarruf edebilirsiniz. Ancak bitişte her iki takımada 
iddiaları hazırlık yapmadan çürütebilme fırsatları olması için en az birer dakika veriniz.

•	 Öğrencileri bulundukları pozisyonları destekleyecek örnekler vermeleri konusunda 
teşvik ediniz. Bu gayrı resmi bir tartışmadı, bu yüzden kesin kanıtlar ve istatistiksel 
veriler yerine önceden araştırma yapmadan verilebilecek olan örnekler verilebilir. Bu 
basitçe ifade özgürlüğünü göstermek için kurgulanmış bir egzersizdir.

•	 Tartışma alanı üzerine daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: http://debate .uvm .
edu ve debatabase .org

•	 Sınıfa düşük ağırlıklı plaj topu yada bir kaç balon getirin ve Madde 24 (oynama hakkı) 
işlendikten sonra kullanılması üzere saklayınız. Ve onları heyecanlı bir şekilde sınıfa 
dağıtınız. Bu insan hakkını gösterebilmek için öğrencilerinizin bir kaç dakika onlarla 
oynamalarına izin veriniz.
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94 Dersin her bölümünü aşağıdaki düzeni izleyerek sununuz.

İlgi çekici (5 dk.):
Bu alıştırmaları öğrencilerin ilgisini çekmek ve gelecek ders için dikkatlerini toplamak 
için kullanınız. 

Öğrencilerinize bazen bazı insanların bazı kitapları kütüphanelerden ve kitaplıklardan 
kaldırmak için hükümeti ikna etmeye çalıştığını söyleyiniz. Bu insanlara şu adı 
verelim:sansürler. Sansürler insanları yanlış fi kirlerden koruduğuna inanmaktadırlar. 
Yıllar önce, hükümetler yanlış olduğunu düşündüğü kitapları kimse okumasın umuduyla 
yakıyorlardı. 

Milattan önce 213 yılında bir Çin hükümdarı olan Shi Huang, Konfüçyüs'ün kendi 
kütüphanesinde tuttuğu kitabı dışındaki tüm kopyalarını yaktırdı. Konfüçyüs bir fi lozoft u. 
(hayatın anlamı, gerçeğin ne olduğu, doğru ve yanlışın problemleri gibi hayat üzerine 
soruları çalışan kimse, hayat hakkında bilgelik arayan kimse) ve aynı zamanda insanları 
iyiye yönlendirmenin bir hükümdarın zoru ile değil, yararlı ve doğru düşüncelerle olduğuna 
inanıyordu. Konfüçyüs iyi bir toplum oluşturmak için eğitimin en önemli yol olduğu 
fi krindeydi. Shi Huang bu tarz bir öğretiden korktu. Eğer insanlar bilgiye sahip olursa onları 
kontrol edemeyeceğinden ve gücünü kaybedeceğinden korktu. Shi Huang insanların çok 
fazla şeyi anlamasını ve yaptıklarını eleştirmesini istemiyordu bu yüzden de Konfüçyüs'ün 
kitaplarını yaktırdı.

Kitap yakma olaylarının çok eski zamanlarda kaldığını düşünenler var mı? (Parmak 
kaldırmalarını isteyiniz.)

Ancak çok da eski bir tarih olmayan 1930 yılında Birleşik Devletler'de St.Louis'deki bir 
kütüphanede yetkili olan bazı kişiler John Steinbeck tarafından yazılan Öfk enin Üzümleri 
(Grapes of Wrath) adlı kitabın kötü olduğunu düşündükleri için bütün kopyalarını yaktılar.
ö� e: hiddet, kızgınlık,gazap 

İnsan Hakları 19-25
Ders VII: Ders Planı
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Öğrencilere "Aşağıdaki kitaplardan hangilerinin ya yakılmıştır yada sansürlenmiştir?" 
diye sorunuz. (sansür: Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin hükûmetçe önceden 
denetlenmesi işi, sıkı denetim Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin yayınının ve 
gösterilmesinin izne bağlı olması, sıkı denetim) Öğrencilere eğer bir kitabın sansürlendiğini 
yada yakıldığını düşündüklerinde parmak kaldırmalarını söyleyiniz.

•	 Huckleberry Finn'in Maceraları- Mark Twain

•	 Sonsuza kadar ...- Judy Blume

•	 Fedakar- Lois Lowry

•	 Harry Potter(serii) - J.K. Rownling

•	 Gece Mutfağında - Maurice Sendak

•	 Tüylerin Diken Diken Olması - R.L. Stein

•	 Zamanda bir Buruşukluk - Madeleine L'Engle 

•	 İki Anneli Heather- Lesla Newman 

•	 Waldo Nerede? - Martin Hanford

•	 Cadılar Bayramının ABC'si- Eve Merriam

•	 James ve İri Şe� ali - Roald Dahl

Yukarıdaki kitapların hepsi ya yakılmış yada sansürlenmiştir.

İnsan Hakkı 19 (5 dk.)-Sözlük:
ifade: düşüncelerin ve hislerin sözlü yada yazılı yolla dile getirmesi. Örnek: Maria fi kirlerini 
ifade etme konusunda çok başarılı bir kızdır.

yargılama: Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, muhakeme. Örnek: 
Herkese önce söz hakkı verilmeli daha sonra yargılanmalı. (Bu gelecek olan tartışma için 
anahtar kelimedir.)

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığında yer alan madde 19'u okuyunuz. Bu hakkın ne demek 
olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını 
kontrol ediniz.
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Tartışma
Öğrencilere şunları söyleyiniz:

 1. Bazı insanlar bir konu hakkında karar vermek için gerçekleri araştırırlar yada doğru 
bilgiler edinmek için sorular sorarlar. 

  Bazı insanlar gözlemleyerek karar verirler.

  Bazı insanlar karar bile veremezler. Karar vermek yerine başkasının yaptığı baskıdan 
dolayı öyle düşünmüyorlarsa bile pes ederler.

  Bir kişi sizin bir gruba katılmak konusunda karar vermenizi istediğinde bu kararı 
nasıl verirsiniz?

 2. Eğer istediğimizi söylemek konusunda özgürsek yalanlar söyleyip dedikodular 
yayabilir miyiz? dedikodu: bir rapor yada haberin doğru olduğunu söylediği bir 
şey doğru olmayabilir. İnsan Hakkı madde 12'nin ifade ettiği "özel hayatın gizliliği" 
nde yer alan "kimse adımızı lekelemeye çalışmamalı" ifadesini hatırlayınız.

  Öğrencilere "Yargılama konusuna ne diyorsunuz?" diye sorunuz. (bir önceki sayfada 
bulunan yargı tanımını hatırlatınız) yada "Yargılamanın bu hakla ilgisi nedir diye 
sorunuz.) Bazı örnekler veriniz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru"da yer alan madde 19'u gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 20 (5 dk.)-Sözlük:
toplantı: Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima Örnek: Bugün 
şirket toplantısı var.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığında yer alan madde 20'yi okuyunuz. Bu hakkın ne demek 
olduğunu tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını 
kontrol ediniz. 

Tartışma: 
Eğer bir kişi sizi zorla bir gruba dahil etmeye çalışırsa ne yapabilirsiniz? Ne tür gruplarda 
yer almak istersiniz?
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Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru"da yer alan madde 20'i gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 21 (5 dk.)-Sözlük:
demokrasi: Toplum bilimi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi. Örnek: 
Türkiye demokrasi ile yönetilen bir ülkedir.

hükümet: yasaları tatbik etme otoritesi bulunan kişi yada kişiler,yönetme gücü, idare. 
Örnek: Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Ankara'da yer almaktadır. 

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığında yer alan madde 21. Bu hakkın ne demek olduğunu tam 
olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol ediniz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan madde 21'i gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 22 (5 dk.)-Sözlük:
güvenlik: emin ve güvende hissi,tehlike olmaması durumu. Örnek: Yaşlandığında kimse 
güvenlik sorunu yaşamak istemez.

sosyal: bir grup yada gruplar halinde yaşayan insanlarla ilgili olan şeyler, insanların 
gruplar halinde etkileşimleri ve işbirlikleri. Örnek: Sosyal bilimler insanlar ve beraber 
yaşadıkları şeylerle alakalıdır. 

sosyal güvenlik: hükümetin fi nansal destek yada hizmet sağladığı bir sistem. Bu topluma 
katkıda bulunan herkesin yemeğe,tıbbi bakıma, eğitime vb. ihtiyacı olduklarında yardım 
aldıklarından emin olmaya yarar. Özellikle bir engel yüzünden artık çalışamayacak durumlar 
ise. yada yaş nedeniyle. Örnek: Sosyal güvenlik bizim yaşlandığımızda yada ihtiyacımız 
olduğunda yardım edileceğinin garantisini verir.

karşılanabilir: karşılığı çok zorluk çekilmeden ödenebilir Örnek: Bu arabanın fi yatı karşı-
lanabilirdi ben de satın aldım.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir?'de yer alan madde 22 Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak 
açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol ediniz.
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Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru"da yer alan madde 22'yi gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 23 (5 dk.)-Sözlük:
maaş: birine hizmeti nedeniyle ödenen ücret. Örnek: Yaptığı evcil hayvan işinin maaşı 
sayesinde oldukça para biriktirdi.

ticaret birliği: çalışma şartlarını iyileştirmek için bir araya gelen bir grup işçi. Örneğin 
bir ticaret birliği işçi maaşlarının artırılması için şirket patronlarıyla görüşmeler yapabilir. 
Birleşmiş bir grup olarak, şirketlerindeki çalışma koşullarını geliştirmek için daha fazla 
güce sahip olurlar. Ticaret bir çeşit iş gibidir. Birlik ise bir araya gelmek bir olmak demektir. 
Örnek: Bir ticaret birliği tek tek işçilerden daha güçlüdür.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığından madde 23. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak 
açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anladığından emin olmak için sorular sorunuz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan İnsan Hakkı madde 23'ü gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 24 (5 dk.)-Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir?'de yer alan madde 24. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak 
açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol ediniz. 

Tartışma 
Hep oynayıp çalışmamak konusunda özgür müyüz? Çalışıp yorulduktan sonra din-
lenebileceklerini ve oyunlar oynayabileceklerini söyleyiniz. Bu topluma yada çevremizdeki 
insanlara hiç katkıda bulunmadan sürekli oynama hakkına sahip olduğumuz anlamına 
gelmiyor.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan madde 24'ü gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 25 (5 dk.)-Sözlük:
barınak: hava koşullarından,vahşi hayvanlardan ve diğer güvenlik tehditlerinden 
korunduğunuz ve güvende olduğunuz yer. Örnek: Kampçıların sineklere ve fırtınaya 
karşı bir barınağa ihtiyaçları var. 
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engelli: Vücudunda eksik veya kusuru olan. Örnek: Kız engelli olmasına rağmen derslerinde 
başarısını üst düzeyde tutuyordu. 

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir?'de yer alan madde 25. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak 
açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol ediniz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan madde 25'i gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

Etkinlik (25 dk.)-Sözlük:
tartışma: Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma. Örnek: Takımdakiler birbirleriyle 
el sıkıştıktan sonra tartışmaya başladılar.

çürütme: bir şeyin doğru olmadığını kanıtlama yada mantıklı sebeplere dayanan gerçeklerle 
yanlışlığını kanıtlama Örnek: Kız bir çok gerekçe göstererek onun tezini çürüttü.

adamak:bir konu hakkında çok güçlü hislere sahip olmak ve onun için çok çalışmaya istekli 
olmak Örnek: Herkesin özgür olması davasına kendini adamış biri olarak konuşuyorum

Tartışma (takım stillerini belirtiniz):
 1. Öğrencilere tartışmanın tarafl arın düşüncelerini söylemeleri için tasarlandığını 

söyleyiniz. Bu onların halka açık yerlerde düşüncelerini dile getirmeleri için bir 
yoldur.

 2. Tartışma bildirisini sununuz: Düşünceli ve kendini adamış küçük bir grup insan 
dünyayı değiştirebilir. Aslında her zaman olan şey de budur.

  (Karşı iddia: Düşünceli ve kendini adamış küçük bir grup insanın dünyayı değişti-
rebileceğine inanmıyoruz.)

  Konu Margaret Mead'in bir sözünü baz almaktadır.Margaret bir antropolojist 
ve yazardı: " Düşünceli ve kendini adamış küçük bir grup insanın bile dünyayı 
değiştirebileceğinden şüpheniz olmasın. Bugüne kadar her değişim böyle gerçek-
leşmiştir." 

 3. Tartışmadaki her iki taraf için beşer öğrenci atayınız. Tahtaya "savunanlar" ve "karşı 
çıkanlar" olarak iki grup ismi yazınız ve öğrencilerin seçtiği argümanların altına 
isimlerini yazmalarını sağlayınız. Her takım bir kişiyi kaptan olarak belirlemelidir. 
Sınıfın geri kalanı ise izleyici olacaktır.
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 4. Kuralları belirtiniz:

•	 Aynı anda konuşmak yok.

•	 Birbirlerinin sözlerini kesemezler.

•	 Bir kişi konuşurken fısıldanmalar yada konuşmalar olmamalı.

 5. İzleyicilerden bir öğrenciyi zaman tutucu olarak görevlendiriniz. Zamanı tutacak 
olan öğrenci sınıfın arkasında duracak ve konuşan öğrencinin süresinin bitmesine 
yirmi saniye kala elleriyle iki defa on işareti yaparak bu süreyi belirtecek, on saniye 
kaldığında ise aynı işlemi bir defa daha yapacak.

 6. Takımlara taktiklerini belirlemeleri ve fi kir alışverişinde bulunmaları için beş dakika 
veriniz.

 7. Tartışmaya önce savunan tarafın başlamasını sağlayınız. Her takım düşüncelerini 
ifade etmek ve kendi görüşlerinin doğru olduğuna dair izleyici ikna etmek için beş 
dakikaya sahip. Her takım üyesi takımının argümanına katkıda bulunmak için bir 
dakikaya sahip.

 8. Takım kaptanı takımının duruşu ve olayın kendisiyle ilgili bir giriş cümlesi söyleyecek. 
Bir dakika bitmeden önce,başka bir öğrenciyi belirlemesi gerekli. Belirlediği öğrenci 
argümanı kaldığı yerden devam ettirecek. Konuşmak için sıra isteyen öğrenciler 
ellerini kaldırarak işaret edebilirler. Böylece halihazırda konuşmakta olan öğrenci 
tartışmaya devam etmek için hangi öğrencinin hazır olduğunu anlayabilir. Eğer 
biri zaten konuşmuş ise, takımın her üyesi konuşana kadar tekrar konuşamaz.

 9. Her takım beş dakika konuştuktan sonra karşı takıma onların fi kirlerini çürütmek 
için fi kir alışverişi yapmaları için bir dakika veriniz. Her takım kendi tezlerini 
sunmaları için 2 dakikaya sahiptir ve bu ilk başlayan takım için de geçerlidir. 
Genellikle bir kişi sunumu yapar.

 10. Öğrencilere kapanış konuşmalarını hazırlamaları ve konuyu toplamaları için bir 
dakika daha veriniz.

 11. Böylece iki takıma kapanış konuşmalarını hazırlamaları ve konuyu toplamaları 
için iki dakika verilmiş olacak.

 12. Bu işlem bittikten sonra, izleyiciler hangi takımın daha ikna edici olduğunu 
oylayacaklar.
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İNSAN HAKLARI MADDE 19-25

Öğrenci Etkinlikleri (seçmeli):
Öğrencilerinizin İnsan Hakları Nelerdir?'de yer alan 19-25. maddelerini ezbere bilmelerini 
sağlayın. (Alttaki açıklamaları ezberlemeleri bir gereklilik değildir.) Onları bir başka 
öğrenciye yada öğretmene çabucak okuyabilecek kadar öğrenmeliler. 

Bu etkinliği uygulayan öğrencilerinize ödül,rozet,yapıştırma gibi bazı ayrıcalıklar tanıyarak 
onları takdir ettiğinizi gösterebilirsiniz.

 � Dersin Sonu
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102 Amaç: 
Öğrencilere İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan 26-30. hakları öğrenmeleri 
konusunda yardımcı olmak ve onlara başkalarının hakları için neler yapabileceklerini 
göstermek.

Materyaller
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

•	 "30 Hak 30 Duyuru" Kamu Spotu Duyuruları DVD

Çalışma kağıtları:
•	 Herhangi Birinin İnsan Hakları için Yapabilecekleri (Sayfa 141'de yer alan "Herhangi 

Birinin Yapabilecekleri" adlı bölümde)

Zaman:
 1. İlgi çekici  5 dk.

 2. Anahtar kelimeleri tanımlayın,
insan haklarının 26-30.maddelerini öğrenin
ve her biri için KSD'leri gösteriniz. 30 dk.

 3. Ödev 20 dk.

Toplam süre: 55 dk .

İnsan Hakları Madde 26-30
Ders VIII: Öğretmen'in Rehberi
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İNSAN HAKLARI MADDE 26-30

Öğretmen hazırlığı:
•	 İnsan Hakları Nelerdir?'de yer alan madde 26-30'u okuyunuz. ve arkada bulunan 

kısaltılmamış versiyonunu. Kısaltılmamış versiyonu okurken, emin olmadığınız 
kelimelerin anlamlarını tanımlamak için iyi bir sözlük kullanınız. 

•	 Sayfa 141'de de bulabileceğiniz “Herhangi Birinin İnsan Hakları için Yapabilecekleri” 
adlı çalışma kağıdını fotokopiyle çoğaltınız. 

İpuçları: 
•	 Bu noktada, öğrencileriniz bir kompozisyon yazmak ve insan hakları adına bir şey 

yapmak için can atıyor olacaklar. Eğer herhangi bir öğrenci istemiyorsa, öğretmen 
öğrenciyle bireysel olarak görüşmeli çünkü öğrencinin anlamadığı ve yardıma ihtiyacı 
olduğu bir yer olabilir.

•	 Ders Planı'nda yer alan "Ben ne yapabilirim?" kompozisyonu için en basit çalışmayı 
bile kabul ediniz. Başka biriyle insan hakları konusunda konuşmak bile ileri doğru 
atılmış bir adımdır.

•	 Öğrencilerinize bir İnsan Hakları için Gençlik Kulübü oluşturmalarını ve insan hakları 
için birlikte çalışmalarını önerin. Kulüp projeleri “Herhangi Birinin İnsan Hakları 
için Yapabilecekleri” konusunda yapılanları yada öğrencilerin hazırladıklarını da 
içerebilir. Yada öğrenciler BİRLİK klibini daha fazla kişiye gösterebilmeleri adına 
canlandırabilirler. Onlar BİRLİK şarkısını yada İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni 
öğretebilirler ve insan haklarının gelişmesiyle sonlanabilecek tartışmalar başlatabilirler. 
Bir kulüp oluşturdukların, İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası'nı bu konuda bildirin 
ki öğrencilerin aktivitelerine gerekli materyalleri ve desteği sağlayabilelim.
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104 Dersin her bölümünü aşağıdaki düzeni izleyerek sununuz.

İlgi çekici (5 dk.):
Bu alıştırmaları öğrencilerin ilgisini çekmek ve gelecek ders için dikkatlerini toplamak 
için kullanınız.

Öğrencilerinize Madagascar ve Afrika'nın bir haritasını gösteriniz. Daha sonra şu öyküyü 
okuyunuz: (Ref:un .org/works)

Madagaskarlı Lolona: Lolona 30 yaşına gelene kadar okuma yazmayı bilmiyordu. 
Sevdiklerine mektuplar yazamıyor yada onların mektuplarını okuyamıyordu. Kocasıyla 
yürüttüğü balıkçılık işi para kaybediyordu çünkü o matematik bilmiyordu ve bu yüzden 
gelir gider hesaplarını yapamıyordu.

Daha sonra Birleşmiş Milletler ve Malagasy Mahomby adlı bir grup bir araya geldi ve 
Lolona'nın köyünü bir okul getirdiler.

Lolona istediği gibi her gün yeni okuluna gidemiyordu çünkü bulunduğu yerden 2,5 saat 
uzakta olan Fianarantsoa şehrine yürümek zorundaydı. Fianarantsoa'da balıklarını satıyor 
ve sonra 2,5 saatlik ev yolunu gece gidiyordu. Yine de yetişkin okulunu bitirebilmek için 
çok çalıştı. Bunu yapması iki ayını aldı fakat en sonunda "Hayatım tamamen değişti" dedi... 

Artık mektuplarını okuyabiliyor ve sevdiklerine mektuplar yazabiliyor. Onunla birlikte 
programa başlayan 70 köylününde işleri daha iyi gidiyor ve hesaplamalarını yapabiliyorlar. 
Bütün köy bir değişime uğradı.

Madagascar'da her on çocuktan dördü 5.sınıfa kadar gelemiyor bile. Diğerleri ya okula 
gitmiyor yada yaşları on bire basmadan okulu bırakmak zorunda kalıyorlar. Birçoğu sadece 
kendi isimlerini okumayı ve yazmayı öğrendikten sonra okuldan ayrılıyor çünkü aileleri 
yeterince eğitim aldıklarını düşünüyor. Çocukları kendi isimlerini okumayı ve yazmayı 
öğrendikten sonra aileleri artık çalışmalarını istiyorlar ki evdeki herkes yemek yiyebilsin.

İnsan Hakları Madde 26-30
Ders VIII: Ders Planı
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İNSAN HAKLARI MADDE 26-30

Dünyada 990 milyondan fazla insan okuma bilmiyor. Karşılaştırın: Yunanistanın nüfusu 
11 milyon, İsviçre'nin 7 milyon, ABD'nin 300 milyon ve Kore'nin 48 milyon. Demek 
istediğimiz şu ki 990 milyon bir çok ülkenin nüfuslarının toplamından çok daha fazla. Bu 
çok şok edici bir miktardır. 

İnsan kaçakçılığının olduğu alanlardaki bir çok insan kızlar için eğitimin gereksiz olduğunu 
düşünüyor, Lolona'nın okur yazar olmaması köyde çok yaygın olan bir durum. Şimdi 
Lolona’nın kocası Rakotazafy Emmanuel şöyle diyor; "Okur yazar olan bir eşim olmasından 
gurur duyuyorum." Şimdi bir kız bebeğe sahipler ve baba Rakotazafy "Kadınlar eğitim 
almalı, Bu hem kadınlar hem de çocukları için çok önemli. Cinsiyetleri ne olursa olsun 
çocuklarımız okula gidecekler." 

 � Öykünün Sonu

Tartışma 
Bazen ilginç bir tartışma "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" gibi basit bir şeyle başlar. 
Bu soruyu zaman el verdikçe öğrencilerinize sık sık yöneltiniz.

İnsan Hakkı 26 (6 dk.)-Sözlük:
eğitim: Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, 
beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, 
doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Örnek: Eğitim her şeyin başında gelen temel 
basamaktır.

ilkokul: Bir çok ülkede 6. sınıfa kadar olan temel eğitim. Genelde başlangıç yaşı ile on iki 
arasında olur. Örnek: Biz ilkokuldayken okuma ve yazmayı öğrendik.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığında yer alan madde 26. Bu hakkın ne demek olduğunu tam 
olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol ediniz. 

Tartışma 
Ailelerin çocuklarının neyi öğreneceklerini seçme hakkı neden insan haklarının bir 
parçasıdır?

Aynı zaman siz de kendinizin öğrenmek istediği şeyleri öğrenebilir misiniz?

Ne öğrenmek istersiniz? (Öğrencilerin öğrenmek istemediklerini söylemelerine izin 
verme yiniz. Olayı olumlu yönde tutunuz.)
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Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru"da yer alan madde 26'yı gösteriniz. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 27 (6 dk.)-Sözlük:
Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 
ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. Örnek: Türk kültürü çok 
yönlü bir kültürdür.

telif hakkı: Bir fi kir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi, 
telif, yazar hakkı. Eğer siz yarattıysanız, sizin izniniz olmadan kullanılamaz. Örnek: Bir telif 
hakkı davası daha sonuca bağlandı.

korsan: bir başkasının çalışmasını onların izni olmadan yasadışı bir şekilde kâr sağlamak 
için kullanmak. Örnek: Adam korsan CD SATARKEN YAKALANDI.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığından madde 27. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak 
açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anladığından emin olmak için sorular sorunuz. 

Uygulamaları Gösterim:
Öğrencilerinizin bir kitabı açmalarını ve telif hakkı sembolünü bulmalarını sağlayınız. 
Genellikle yayımcı bilgisiyle birlikte ilk sayfada yer almaktadır.

Tartışma 
Birinin yarattığı bir eseri alıp kendiniz için para kaynağı haline getirmeniz adil midir? 
Neden öyle yada Neden değil ?

Bir başkasının yarattığı bir eseri ona ödeme yapmadan yada ondan izin almadan kullanmak 
adil midir?

Birinin size müzik CD'Sİ gibi bir şeyi düşük fi yatla önerdiğini farz ediniz.Bu kişinin CD'yi 
para vererek elde etmediğini biliyorsunuz. Bu durumda o bir hırsız olmuyor mu? (Cevap 
EVET olmalı.) Ne yaparsınız?

Sizce bu yasadışı kopyalara neden "korsan kopya" denmektedir? Korsanlar ne yaparlar? 
(Diğer insanların hazinelerini çalarlar.)
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İNSAN HAKLARI MADDE 26-30

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan madde 27. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 28 (5 dk.)-Sözlük:
adil: dürüst, adalete uygun, kuralları takip eden, önyargıya dayanmayan. Örnek: Onun 
da kardeşi gibi okula gitme özgürlüğü olması gayet adil bir durum.

serbest: hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, özgür. Örnek: İşimiz, 
eğitimimiz, dinimiz kısacası sosyal yaşantımız konusunda seçimler yaparken serbest 
olduğumuzu düşünmekteyiz.

düzen: insanların kurallara uyduğu ve birbirlerine saygı gösterdiği huzurlu bir koşul. 
Örnek: Çevrede düzen olduğu zaman içimiz rahat bir şekilde hareket edebiliriz.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir?'de yer alan madde 28. Bu hakkın ne demek olduğunu tam olarak 
açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anladığından emin olmak için sorular sorunuz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan madde 28. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 29 (10 dk.)-Sözlük:
sorumluluk: bir şeyden sorumlu olma isteği, Kişinin kendi davranışlarını veya kendi 
yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet. Örnek: 
Başkalarına insan haklarını öğretme sorumluluğunu üstlendi.

görev: ahlaki yada yasal bir zorunluluk, sorumluluk. Örnek: Ben anneme ve babama 
yardımcı olma görevine sahibim.

Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığında yer alan madde 29. Bu hakkın ne demek olduğunu 
tam olarak açıkladığınızdan emin olunuz. Öğrencilerin anladığından emin olmak için 
sorular sorunuz.
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Tartışma
“Herhangi Birinin İnsan Hakları için Yapabilecekleri” başlıklı çalışma kağıdının kopyalarını 
dağıtınız. "Birinin hak ve özgürlüklerini nasıl koruyabilirsiniz?" diye sorunuz. Öğrencilerin 
gerçekçi örnekler verdiklerinden emin olunuz. Eğer örnekleri "Başbakan olduğumda..." 
şeklinde ise sadece fi kirlerini dinleyiniz ve şuan yapabileceği örnekler vermelerini 
sağlayınız. Tüm cevapları tahtaya yazınız. Öğrencileri fi kirlerini çalışma kağıtlarına 
yazmaya teşvik ediniz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan madde 29. Kamu Spotu Duyuruları

İnsan Hakkı 30 (3 dk.)-Yüksek sesle okuyunuz:
İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığından madde 30 Eğer öğrencileriniz bunu dinleyerek 
rahatça anlayabilecekler ise sadece okuyunuz. Genelde bir açıklamaya gerek duyulmaz.

Gösteriniz:
"30 Hak 30 Duyuru" da yer alan madde 30 Kamu Spotu Duyuruları

Ödev (20 dk.):
"Neler Yapacağım: İnsan Haklarını Kendim ve Başkaları için Geliştirmek" Ödev (1) insan 
haklarının önemini, (2) öğrencilerin hayatın herhangi bir parçası için (aile, okul, oyun 
bahçesi vb.) insan haklarını geliştirmek adına ne yapabileceklerini, (3) öğrencilerin kimlere 
yardımı dokunacağını ve (4) beklenen sonuçların ne olduğunu içermelidir. 

Not: Öğrencilere bu planın gelecek ders için olduğunu söyleyiniz. Bu onlara fi kirlerini 
toplayabilmek için zaman verecektir.

Öğrenci Etkinlikleri(seçmeli):
Öğrencilerin İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki 27-30. maddeleri ezbere bilmelerini 
sağlayın. Onları bir başka öğrenciye yada öğretmene çabucak okuyabilecek kadar 
öğrenmeliler. 

Bu etkinliği uygulayan öğrencilerinize ödül, rozet, yapıştırma gibi bazı ayrıcalıklar tanıyarak 
onları takdir ettiğinizi gösterebilirsiniz.

 � Dersin Sonu
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109Amaç: 
Yaratıcı bir proje yapmalarını sağlayarak öğrencilerin insan haklarını kavramalarına 
yardımcı olmak. Bu alıştırma onların katılımını gerektirmektedir ve işledikleri insan 
hakları konusunda sorumluluk kazandırmaya yarayacaktır. 

Materyaller 
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

•	 BİRLİK (DVD)

Çalışma kağıtları:
•	 Hiç.

Zaman:
 1. Tartışma  5 dk.

 2. Anahtar kelimeleri tanımlayınız.  5 dk.

 3. Gösteriniz ve Tartışınız:BİRLİK 10 dk.

 4. Etkinlik 30 dk.

 5. Temizlik  5 dk.

  Toplam süre: 55 dk .

İnsan Hakları Yaratıcı Projeler
Ders IX: Öğretmen'in Rehberi
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Öğretmen hazırlığı:
•	 Resim kağıdı ve renkli kalemler gibi materyallere ihtiyacınız olacak. Eğer okulun bu 

etkinlik için kaynakları varsa kullanınız. Eğer mümkünse kilden bir model yapınız.

•	 Bir DVDoynatıcı yada bilgisayar kurunuz ki DVD'yi oynatabilesiniz.

İpuçları: 
•	 Öğrenciler bazen çok yaratıcı fi kirlere sahiplerdir. Projelerini organize etmek ve 

planlamak için 10 dakikaya sahip olduklarını bildirin. Daha sonra temizlikten beş 
dakika önce onları uyarınız.

•	 Performanslar, şiir yada öykü okuma gibi etkinlikler için bir zaman limiti oluşturunuz. 
Bu performansların hepsi bir sonraki dersinize sığmalıdır. Kimse zamanın dolması 
yüzünden hayal kırıklığına uğratılmamalıdır. Bir sonraki Ders Planı performanslar 
için 40 dakika vermektedir. Zamanı uygun bir şekilde bölünüz, örneğin 8 performans 
var ise her biri için beş dakika.

•	 Eğer zaman izin verirse bu süreci birkaç derse yayabilirsiniz.

•	 Eğer hala yapmadılarsa öğrencilerinize 30 insan hakkını ezbere bilme şansını 
verebilirsiniz. Öğrencilerin bir sonraki derste sınıft a 30 insan hakkını ezbere 
okuyabilmeleri için bir fırsat yaratın. Her öğrenci bir iki maddeyi okuyarak sırayla 
değişebilirler.

•	 "Hümanitaryanlar" bölümünde yer alan hümanitaryanlardan herhangi biri de bu 
yaratıcı projeler için konu olabilir. Örneğin, Ruby Bridges'in cesareti hakkında bir 
kompozisyon kolay ve etkileyici olabilir. 

•	 Eğer gösteriye hala birilerini davet etmediyseniz hala çok geç değil. Başka bir sınıfı, 
aileleri yada okul yönetimini davet etmeyi gözden geçiriniz. Bu bir heyecan havası 
kaplatacak olmasının yanı sıra öğrencilerin çalışmalarına önem verdiğinizi belli 
edecektir. Eğer çoktan davetiyeleri gönderdiyseniz, şuan hatırlatıcı göndermenin tam 
zamanı.

•	 Kitap ciltleri kullanarak öğrencilerinizin çalışmalarına kapak hazırlayınız. Herhangi 
bir çizimi, kompozisyonu, etkinliklerinizin fotoğrafl arını, BİRLİK taahhütnamesini 
içine koyabilirsiniz. Eğer bunları bir sonraki gösterimde sergilerseniz yada sınıft aki 
panoda bir süre asılı bırakırsanız öğrenciler bundan memnun kalacaktır.
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112 Dersin her bölümünü aşağıdaki düzeni izleyerek sununuz.

Tartışma (5 dk.):
Öğrencilerinizin İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığından yararlanmalarını sağlayınız. 
Öğrencilerinize "En beğendiğiniz insan hakkı nedir?" diye sorunuz. Birçoğu cevaplarını 
ayrıntılarla donatacak ve süsleyecektir.

Sözlük (5 dk.):
iletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına 
aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. Telefon, telgraf, televizyon, radyo 
vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, 
komünikasyon. Örnek: O adamla iletişim kurmak zordur. 

sanat: Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya 
bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık Örnek: Sanat dünyamızı ilginç ve 
güzel kılmaktadır.

Göster ve tartış (10 dk.): 
Pakette yer alan BİRLİK dvd'sini oynatınız. "Bu sanat mıdır?" diye sorunuz. "İçinde iletişim 
var mı?"

Etkinlik (30 dk.):
Öğrenciler seçtiklerini sanat yoluyla canlandıracaklar. Sınıft a bir kağıt dolaştırın ve 
öğrencilerinizin seçtikleri için imza toplayınız.

•	 Bir resim yapın.

•	 Diğer öğrencilerle bir gösteri düzenleyin.

İnsan Hakları Yaratıcı Projeler
Ders IX: Ders Planı
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•	 İnsan hakkını temsil eden bir fotoğraf çekin.

•	 Bir şarkı yazın.

•	 Bir şiir yazın.

•	 Bir öykü yazın.

•	 Kilden heykel yapın.

•	 Bir dans kareografi si hazırlayın.

•	 Bir video çekin.

•	 DVD'deki BİRLİK şarkısını söyleyin.

•	 Diğer (ekstra fi kirler eklenebilir.)

Öğrencilere performanslarını sergileyecekleri zaman İZLEYİCİLERİN olacağını ve bu 
yüzden çalışmalarını bir kaç kez tekrar etmeleri gerektiğini hatırlatınız. İyi bir izlenim 
bırakmak isteyeceklerdir. 

Öğrencilere herkesin performanslarını sergileme fırsatı bulacağını söyleyiniz. Önüm-
üzdeki derste yada sonraki derslerde şarkılarını söyleyebilecekler, şiirlerini okuyabilecekler, 
resimlerini sergileyebilecekler vb.

Öğrencilerinizin çalışmalarını sonlandırmalarına yardım edin ve onları izleyici karşısında 
yapacakları performansları için hazır hale getirin.

Temizlik (5 dk):
Öğrencilerin temizliği bitirmelerini sağlayın.

Öğrenci Etkinlikleri(seçmeli):
Öğrencilerinizin İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığındaki 30 insan hakkının tümünü ezbere 
bilmelerini sağlayın. (Alttaki açıklamaları ezberlemeleri bir gereklilik değildir.) Onları bir 
başka öğrenciye yada öğretmene çabucak okuyabilecek kadar öğrenmeliler. 

(Bu sadece ezberlemeyi başaran öğrenciler içindir, zorlamanıza gerek yok.) 

Bu etkinliği uygulayan öğrencilerinize ödül, rozet, yapıştırma gibi bazı ayrıcalıklar tanıyarak 
onları takdir ettiğinizi gösterebilirsiniz.

 � Dersin Sonu
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114 Amaç:
Öğrencilere insan hakları konseptlerini gösterebilmeleri için bir gösteri hazırlamak. 
Öğrencilerin 30 insan hakkını kavrayışlarını başka öğrencilerin sunumlarıyla pekiştirmek.

Materyaller
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

Çalışma kağıtları:
•	 Sertifi kalar (şu adresten indiriniz YouthforHumanRights .org/downloads)

Zaman: 
 1. Hazırlık  5 dk. 

 2. Gösterim 40 dk.

 3. Sertifi kalar 10 dk.

 4. Temizlik  5 dk.

  Toplam süre: 60 dk .

Öğretmen hazırlığı: 
•	 Sunuma kimlerin katılacağına dair tekrar onay alınız. (AİLELER, YÖNETİM, DİĞER 

ÖĞRETMENLER VB.) Sunum için bütün ziyaretçilerin sığabileceği bir yer ayarlayın. 
Sunuma kamera getirin ki sunumları kayda alabilesiniz.

İnsan Hakları Gösterimi
Ders X: Öğretmen'in Rehberi

TUR-21926-3-YHRI Educator Kit Interior.indd   114 8/1/2015   11:51:31 AM



115

İNSAN HAKLARI GÖSTERIMI

•	 Seçmeli: Eğer mümkünse yerel bir kütüphaneye yada kitaplığa gidip öğrencilerinizin 
resim sergisi için bir sergi tezgahı talep edin. (Tercihen siyah,kahverengi yada mavi.) 
Aşağıdaki ipuçlarına göz atınız.)

•	 Aileleri, okul yönetimini yada başka bir sınıfı davet ediniz.

•	 Üzerinde öğrencilerin isimlerinin yazılı ve sizin imzanızın olduğu sertifi kalar hazır-
layınız. 

İpuçları: 
•	 Eğer öğrencilerin tümü 30 insan hakkını ezberlediyse, onları ayağa kaldırın ve hep 

birlikte insan haklarını ezberden okutturun. (Sırayla herkes bir tane okusun.) Bu 
işlemi canlı,eğlenceli ve gururlu bir şekilde yapın. Onları tebrik edin. Öğrencileriniz 
bu hakları ezberleyerek onlar hakkında istişare yapmak ve uygulamalarını geliştirmek 
için çok büyük bir adım attılar.

•	 Eğer öğrencileriniz BİRLİK şarkısını koro olarak söylemek isterlerse onları gruplar 
halinde çalıştırınız.

•	 Bir oyun sergilemek isteyen öğrencileriniz tasarladıkları oyunu iyi öğrenene kadar 
bir kaç defa tekrar ettiriniz.

•	 Zamanın el verdiği kadar, resim yapan bütün öğrencilerinizin tek tek sınıfın önüne 
gelip resimlerini sınıfa göstermelerini sağlayınız. Öğrencilerinizi çalışmalarını kısaca 
tarif etmeleri yönünde teşvik ediniz. Fotoğrafl ar için de aynı şeyi yapabilirsiniz. Eğer 
zaman var ise, öğrencilerinizin fotoğrafl arı ve resimleri izleyicilere sergileyebilmeleri 
için bir sergi masası yapın ve çalışmaları üzerine yerleştirin.

•	 İzleyicilerinize BİRLİK klibini izlettiriniz.

•	 Eğer sonlara doğru zaman az kalırsa öğrencilerinizi gruplar halinde sertifi kalarını 
almaları için davet edebilirsiniz.
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İnsan Hakları Gösterimi
Ders X: Ders Planı

Bu ders, öğrencilerin son derste yaptıkları çalışmanın bir sergilenişidir. Öğrenciler 
çalıştıklarını sergileme ve tekrar etme şansı bulacaklar. 

Öğrenci hazırlığı (5 dk):
Eğer gerekirse öğrencilere tekrar etme gibi hazırlıkları yapmaları için 5 dakika veriniz. 

Öğrencilerin sahnelemesi (40 dk):
Misafi rleri selamlayın ve onları öğretmekte olduğunuz insan hakları programı hakkında 
kısaca bilgilendiriniz.

Her bir öğrenciyi yada öğrenci grubunu çalışmalarını paylaşmaları için tek tek çağırınız. 

Not: Eğer bazı öğrenciler 30 insan hakkını ezberlemişler ise onları periyodik olarak çağırıp 
sınıf için tekrar ettirin. Başka bir deyişle, A öğrencisini çalışmalarını sergilemesi için çağırın, 
sonra B öğrencisini şiirini okuması için çağırın, daha sonra C öğrencisini 30 insan hakkını 
ezberden okuması için çağırın, sonra öğrenci D, E, F ve G'yi parodilerini sergilemeleri için 
çağırın, sonra H öğrencisini şarkısını söylemesi için, sonra J öğrencisini 30 insan hakkını 
ezberden okuması için ve böyle devam etsin... Bu öğrencilerin ve izleyicilerin 30 insan 
hakkını anlayışlarını pekiştirecektir.

Sertifikalar (10 dk):
Bu öğrenciler için küçük bir mezuniyet törenidir. Bunu coşkulu ve ehemmiyetli bir biçimde 
gerçekleştiriniz. Öğrencileri ayağa kaldırıp onları başarıları için ve insan hakları alanında 
sunacakları yardımlar için tebrik ederek bitiriş sertifi kalarını veriniz. 

Temizlik (5 dk):
Öğrencilerin temizliği bitirmelerini sağlayın.

 � Dersin Sonu
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İnsan Haklarının Başarılı Uygulaması
Ders XI: Öğretmenin Rehberi

Amaç: 
Bu çalışma ünitesinin başarısını değerlendirmek için geribildirim toplamak ve öğrencileri 
bilgili ve etkin insan hakları destekçileri yapmak

Materyaller 
•	 İnsan Hakları Nelerdir? kitapçığı

•	 İnsan Haklarının Öyküsü fi lmi

Çalışma kağıtları: 
•	 Birlik Olmayı Öğrenmek—Başarı (Sayfa 145'te "Başarı" konusunu görüntüleyin yada 

YouthforHumanRights .org/downloads adresinden indiriniz .

•	 Öğrenci Anketi (Sayfa 15'te "Başlamadan Önce" konusuna göz atınız)

Zaman:
 1. İnsan Haklarının Öyküsü fi lmi 10 dk.

 2. Tartışma 15 dk.

 3. Sözlük çalışması  5 dk.

 4. Ödev 15 dk.

 5. Anket 10 dk.

  Toplam süre: 55 dk .
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İNSAN HAKLARININ BAŞARILI UYGULAMASI

Öğretmen hazırlığı: 
•	 Çalışma kağıtlarını çoğaltınız. 

İpuçları:  
•	 Bir öğrencinin tahtaya ödev sorularını yazmasını sağlayın böylece diğer öğrenciler 

çalışmalarına yaparlarken oradan faydalanabilirler.

•	 Bu dersleri izleyen bir kaç haft a içinde periyodik olarak insan haklarını tartışınz. 
Öğrencilerin fark ettiği, kullandığı yada hakkında bir şey yaptığı insan haklarının neler 
olduğunu bulunuz. Bu dersteki tartışmalar için kullanılan sorulara benzer sorular 
sorunuz.

•	 Bu çalışma ünitesi bittiğinde, çevresindekilere anlatarak onların insan hakları 
konusundaki farkındalıklarını artıran, insan haklarıyla ilgili durumları geliştirmek 
için projelerde bulunan, insan hakları konusunda başkalarına davranış şekillerinde 
ilerleme kaydeden öğrencileri belirleyiniz. Kayda değer bir davranış değişikliğini fark 
ettiğinizde, neler olduğunu yazarak bilgileri İHGU'YA posta aracılığıyla yada e-mail ile 
gönderiniz. Bunlar İHGU İNTERNET SİTESİNDE yayınlanabilirler. Öğrencilerinizin 
onlarla gurur duyduğunuzu bilmelerini sağlayın.

•	 Yöneticilerinize ve meslektaşlarınıza insan hakları çalışma ünitesinin sonuçlarını 
gösteriniz ve onları da bu programı kendi sınıfl arında yada topluluklarında uygulamaları 
için teşvik ediniz.
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İnsan Haklarının Başarılı Uygulaması
Ders XI: Ders Planı

Bu ders İnsan Hakları Nelerdir ? 'in tamamlayıcısıdır. çalışma ünitesi Ders planının 
her kısmını aşağıdaki sıraya göre izleyiniz.

Gösteri (10 dk.)
Bir kere daha gösteriniz: İnsan Haklarının Öyküsü Bu fi lm öğrenciler için daha fazla anlam 
taşıyacaktır. İnsan hakları savunuculuğu ömürlük bir tema olsa da İnsan Haklarının Öyküsü
bu dersleri ve çalışmaları sonuca bağlamak için çok yararlı olacaktır.

Tartışma (15 dk.):
Öğrencilere çalışma ünitesi başladığından beri çevrelerinde, oyun alanlarında yada TV'DE 
insan haklarının aykırı bir şey gözlemleyip gözlemlemediklerini sorunuz.

Onlara bu dersleri çalışmaya başladıklarından beri herhangi birine insan hakları konusunda 
yardımcı olma fırsatı bulup bulamadıkları sorunuz.

Onlara insan haklarını bildiklerinden dolayı bir olayı daha iyi bir şekilde halledebilip 
halledemediklerini sorunuz.

Onlara insan haklarını herhangi biriyle tartışıp tartışmadıklarını sorunuz—aileleriyle, 
arkadaşlarıyla, yabancılarla, komşularla vb. Bu tartışmayı ve sonucunu anlatmalarını 
sağlayın. Tartıştıkları kişiden bir şeyler öğrenmişler mi? Kişi öğrenciden bir şey 
öğrenmiş mi? Bir konuda uzlaşma sağlamışlar mı?

İnsan hakları konusundaki derslerde hangi bölümü daha çok sevdiklerini sorunuz.
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İNSAN HAKLARININ BAŞARILI UYGULAMASI

Sözlük (5 dk.):
başarı: iyi bir sonuç, bir çalışmanın olumlu sonuçlanması, başarma hissi Örnek: Havuzu 
yüzerek geçme konusunda büyük bir başarı sağladı.

Ödev (15 dk.):
Çalışma kağıtlarını dağıtınız "Birlik Olmayı Öğrenmek—Başarı!" Öğrencilere kısa bir 
kompozisyon yazdırınız. Aşağıdaki sorulardan en az üç tanesini seçmeli ve her biri için 
ayrı paragrafl ar yazmalılar: İnsan haklarınızı öğrenirken en çok hoşunuza giden şey neydi? 
Aklınıza gelen yeni fikirler nelerdir? Herhangi bir insan hakları ihlali gözlemlediniz mi? 
Herhangi birine insan haklarına dair yardım ettiniz mi? İnsan haklarınızı bildiğiniz için 
bir durumla olumlu kontrol altına alabildiğiniz oldu mu? Herhangi biriyle insan hakları 
konusunda konuştunuz mu ve neler konuştunuz? Bu insan hakları derslerinin sonucunda 
sizin için neler değişti? Kompozisyon öğrencinin öğrendiklerini kiminle paylaşmak istediğini 
ve neden paylaşmak istediğini ifade eden bir paragrafl a bitirilmelidir.

Değerlendirme sonrası anket (10 dk):
Öğrencilere, onlara ilk başta verdiğiniz anketin aynısını verdiğinizi bildirin. Öğrencilere 
ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını istediğinizi ifade edin. Bu bir test değildir. Sadece 
ne bildiklerini öğrenmek içindir. 

 � Dersin Sonu
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125Bazen çok büyük hümanitaryan hareketlerin çok basit bir başlangıcı olur. Bangladeş'te 
zengin bir anne-babanın çocuğu olan Muhammad Yunus durumu kötü olan insanlara 

yardım etmeyi annesinden öğrendi. İzcilik kulübündeki obası Gazi Shabib'ten, iyi 
arkadaşların, arkadaşlığın, bir grubun parçası olmanın, kendini düşünmenin ve çalışkan 
olmayı öğrendi.

Çok çalıştı ve Tennessee, Nashville'de bulunan Vanderbilt Üniversitesi'nde burslu eğitim 
kazandı. Bangladeş'e dönüp üniversitede ekonomi dersleri vermeye başladığında, kendisinin 
öğrendiği ve öğrencilerine öğrettiği bilgilerin ülkesindeki durumu kötü olan insanlara bir 
faydası dokunmadığını fark etti.

1974'yılında kıtlık Bangladeş'te bir milyondan fazla insanın ölümüne sebep olduğunda Dr. 
Yunus nasıl yardımcı olabileceğine bakmak için durumu kötü olan köyleri ziyarete gitti. 
Bir yol kenarında Sufi a Begum isimli bambu şeritlerinden sepet dokuyan 21 yaşında bir 
kadınla tanıştı. Onunla konuştuğunda onun bambuların parasını ödemek için zengin bir 
işadamından borç aldığını ve bambu sepetlerin yapımı bittiğinde de borç aldığı adamın 
sepetleri satın almakta olduğunu öğrendi. İş adamı kadının aldığı borca haft anın her günü 
bir lira faiz koyuyordu.

Kadın sepetleri yapmayı bitirdiğinde ve borcunu ödediğinde daha fazla bambu için adama 
ödeme yapmak zorunda kalıyordu.Bir sepetten sadece yirmi kuruş kazanıyordu. Bütün 
kâr iş adamına kalıyordu.

Dr. Yunus fark etti ki bu kadının biraz daha fazla parası olsaydı—40 lira kadar— bambusunu 
düşük fi yattan satın alabilir, daha fazla kazanabilir ve açgözlü iş adamına ihtiyacı kalmayacaktı.

Dr. Yunus kadının geri ödeyeceğine güvenerek kendi cebinden çıkarıp parayı verdi. 
Arkadaşları ona o paradan umudunu kesmeleri gerektiğini söyledi. Parayı çarçur ettiğini 
düşündüler. Ne oldu dersiniz?, kısa bir süre sonra, kadın her bir kuruşu geri ödedi.

Her Seferinde Bir Mucize
Dr. Muhammad Yunus
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Hayatı artık daha iyiydi. Daha bağımsızdı ve çok da yoksul değildi. Kadın ve ailesi kendi 
koşullarında değişiklikler yaratmaya başladı. En nihayetinde umutları vardı.

Dr. Yunus köyde borç alan kadınları organize gruplar haline getirdi. İlk başta bu oldukça 
zordu. Kadınlar ödeyebileceklerinden emin olmadığı bir borcu almak istemediler. Ama 
alanlar teker teker başarılı olmaya başladığında, fi kir yayıldı.

Dr. Yunus bankaların bu projeyle ilgilenmesini istedi fakat bankalar fakir insanların 
kredilerini geri ödeyemeyeceklerini düşünüyordu ve bankaların hedefi  para almaktır. 
Dr. Yunus'un verdiği borç bir kişinin işine yaradı fakat bütün bir köye yetecek kadar 
değildi. Yoksullar için bağımsız bir banka projesi başlatmak istedi fakat bankalar bu fi kri 
benimsemedi.

Neyse ki, sonradan Bangladeş'in Ekonomi Bakanı olan Abul Maal Abdul Muhith ile tanıştı. 
1983 yılında bay Muhith dr. Yunus'un yoksullara "mikro kredi" verme fi kri dahilinde 
Grameen Bankasını açmasına yardım etti—kişinin geri ödeme sözü dışında hiçbir şey 
talep edilmeyen küçük miktarlı krediler. Bir borçlunun grubuna dahil olma baskısı paranın 
geri ödeneceğinin teminatı gibiydi.

En başta Dr. Yunus erkeklere de kadınlara verilen kredi miktarıyla eşit miktar vermek istedi 
fakat kadınlar borçlarına daha sadıktı. Şuan bankanın müşterilerinin %94'ü kadınlardan 
oluşmaktadır. Kadınlar parayı bütün ailesi için harcamaktaydı.

Grameen Bankası büyüdü ve Bangladeş'te 36.000 köye hizmet etmeye başladı ve pirinç 
tarlacılığı, balık tarlacılığı, hancılık, tekstilcilik gibi küçük iş etkinliklerine mikro krediler 
verdi. Bugün bu büyük bir başarı haline gelmiştir.

Dr. Yunus'un dediği gibi, "Yoksul insanlar krediyi haketmiyor diye bir şey yok, asıl bankalar 
bu insanları haketmiyor."

Dr. Muhammad Yunus kendi ülkesinin yanı sıra dünya çapında yoksul insanlar için bir 
kahramandır. Bu yüzden de 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Kahramanların kahraman olmalarını sağlayan düşünce bir durumu inceleyip "Ben bu 
durumu düzeltmek için ne yapabilirim" düşüncesidir. Şu düşünce değildir:"Onlar bu 
durumu düzeltmek için neler yapabilir?"
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1271 4 Kasım 1960'da, altı yaşındaki Ruby Bridges kendi evinden New Orleans, Louisiana'da 
bulunan William Frantz Okuluna doğru yürümeye başladı.

Kameralar onu takip ediyordu.

Kızgın insanlar afro-amerikalı kıza bağırdılar, kötü sözler sar fettiler ve ona tehditler 
savurdular.

Birleşik Devletler Başkanı Dwight D. Eisenhower, öfk eli kalabalığı Ruby okula giderken 
ondan uzak tutmaları için federal polisler görevlendirdi. Ne şehir polisi ne de federal 
polis yardım edemedi. Federal polisler kalabalığı kontrol altında tutabilmek için insanları 
tutuklama ile tehdit etmek zorunda kaldı.

Ruby hiçbir şey söylemedi. O annesinin de dediği gibi başı dik olarak okuluna yürüdü.

Ruby Renkli İnsanların İlerlemesi Ulusal Derneği'nin(RİİUD) Eski bir Louisiana eyalet 
yasası olup beyaz ve siyahi insanların aynı okulda okuyamayacağını belirten yasanın 
tedavülden kalkıp kalmadığını test etmek için seçtiği dört siyahi kızdan biriydi. Bir ABD 
yargıcı, Louisiana'nın siyahi çocukların farklı okullarda okumasını öngören yasasının 
ABD yasalarını çiğnediğini ifade etti. Bu adil olmayan yasayı iptal ederek siyahi ve beyaz 
çocukların aynı okula gidebilmelerini sağladı. Ruby bir siyahi öğrenci olarak tümü beyaz 
tenli öğrencilerden oluşan bir okulda okuma rolünü üstlendi.

Fakat yasalar insanları değiştirmezler. İnsanları yine insanlar değiştirirler.

O ilk sene, Ruby sınıfındaki tek öğrenciydi. Aylarca okuldaki tek öğrenci olarak kaldı! 
Beyaz tenli ebeveynler çocuklarının siyahi bir çocukla aynı okula gitmelerini istemediler 
ve çocuklarını Ruby ile aynı okula göndermediler.

Oynayacak, çalışacak, birlikte öğle yemeği yiyebilecek hiç arkadaşı yoktu fakat o 
okula gitmekten vazgeçmedi ve yüzünde bir gülümseme ile çalışmalarına devam etti. 

En Küçük Medeni Haklar Kahramanı
Ruby Bridges
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Ruby, başkalarının öfk esinin doğru olduğu şeyi yapmasına engel olmasına izin vermedi. 
Ruby boş bir okulun boş bir sınıfında okuma yazmayı öğrendi.

Bir gün öğretmeni bay Henry, Ruby'nin birden durup arkasını döndüğünü gördü. Ruby'nin 
kalabalığa bir şeyler söylediğini düşündü. Bay Henry, Ruby'ye ne olduğunu sorduğunda 
küçük kız "Bir şey söylemiyordum, onlar için dua ediyordum" diye cevap verdi.

Ruby her gün okula giderken, tepkili insanların arasına girmeden önce dua ediyordu. Bir 
gün, kalabalığın ortasına gelene kadar dua etmeyi unutmuştu. Ruby yolda durup çevrede 
tek bir insan yokmuşçasına yüksek sesle duasını ettiğinde insanlar şaşkına dönmüştü: 
"Tanrım, lütfen bu insanları aff et. Çünkü onlar kötü şeyler söyleseler bile ne yaptıklarının 
farkında değiller. Bu yüzden uzun süre önce senin hakkında da kötü şeyler söyleyenleri 
aff ettiğin gibi onlarıda bağışla."

Ruby'nin babası bir hademeydi. Annesi kızını akşam yatırdıktan sonra, bankada yerleri 
siliyordu. Annesi ve babası çalışıyor olmasına rağmen Ruby'nin ailesi zaman zaman 
açlık çekti. Ruby'nin annesi çocuklarını doğduklarından itibaren her Pazar kiliseye 
götürüyordu. Onların en başından beri Tanrı'ya yakın olmalarını istiyordu. Ruby oldukça 
cesur davranıyordu. Her gün okuluna gidiyor, ödevlerini yapıyor ve asla şikayet etmiyordu. 
Bütün ailesi mahkeme kararı yüzünden olabilecek herhangi bir problem karşısında güçlü 
olabilmeleri için dua ediyordu. Annesi de babası da Ruby'nin yaptığı cesur seçimden 
dolayı gurur duyuyordu.

Birkaç ay sonra, iki beyaz tenli öğrenci okula gelmeye başladı, daha sonra bir kaç tanesi 
daha geldi. Bu öğrencilerin ebeveynleri okulda siyahi bir öğrenci olmasının çocuklarının 
eğitim almamaları için yeterli bir sebep olduğu fi krine karşı çıktılar.

Bir sonraki sene öfk eli kalabalık Ruby'yi okula gitmesinden vazgeçirmek için uğraşmaktan 
vazgeçtiler. Ruby Frantz ilkokulunu bitirdi ve liseye geçti.

Yıllar sonra Ruby'nin annesi kızının yaşadıklarına baktı ve şunları söyledi. "Ruby'miz bize 
çok şey öğretti. Ülkeyi değiştirmeye yardımcı olan biri haline geldi. Ruby, tıpkı generaller 
ve başkanlar gibi tarihin bir parçası oldu. Onlar liderlik etti, Ruby'de öyle. Bizi öfk eden 
uzaklaştırdı ve siyahi ve beyaz tenli insanların birbirlerini daha iyi tanımasına önderlik etti.

Ruby Bridges'in öyküsü Norman Rockwell'in Hepimizin Problemi adlı tablosunda ve 
Robert Coles'un Ruby Bridges'in Öyküsü adlı kitabında yer buldu. Ruby aynı zamanda 
kendi kitabını da yayınladı: � rough My Eyes (Kendi Gözlerimden)

Günümüzde Ruby ülke çapında bir çok okulda ve etkinliklerde renkleri ne olursa olsun 
insanları sevmemiz gerektiği mesajını yaymak için konuşmalar yapmaktadır. Ruby kâr 
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amacı gütmeyen Ruby Bridges Vakfı'nı eğitim ve çocuklara verilen ilhamlar aracılığıyla 
ırkçılığın ve önyargının yok edilebileceği inancını yaymak için kurdu. Ruby; "Irkçılık bir 
yetişkin hastalığıdır ve onu yaymak için çocuklarımızı kullanmaktan vazgeçmeliyiz." dedi.
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130 Kosta Rika (İspanyolca "Zengin Kıyı"") Orta Amerika'da bulunur ve bu dar topraklar 
Pasifi k Okyanusu'nu Karayip Denizi'nden, Kuzey Amerika'yı da Güney Amerika'dan 

ayırır. Uzun süredir kölelik geçmişi olmayan huzurlu bir ülke durumundadır.

Oscar Arias Sánchez 1941 yılında bu topraklarda ülkenin en zengin kahve üreticisi 
ailelerinden birinin çocuğu olarak doğdu.

Ülkesine komşu olan diğer ülkeler olan Panama, Nikaragua, El Salvador ve Honduras 
kar maşa dolu bir geçmişe sahipti. Oscar büyürken, haydutlar, uyuşturucu lordları, 
devrimler ve diktatörler bu komşu ülkelerde hüküm sürüyordu.

Oscar oldukça iyi bir öğrenciydi. Liseden mezun oldu ve ekonomi ve hukuk okumak için 
Kosta Rika Üniversitesi'ne gitti, 1966'da mezun oldu. Eğitimine yurt dışında devam etti 
ve sonraki üç yıl İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde ve doktora yaptığı Londra Ekonomi 
Okulu'nda okudu. "Kosta Rika'daki Baskı Grupları" isimli tezi 1971'de yayınlandı ve Ulusal 
Makale Ödülü'ne layık görüldü.

Eğitimi ve deniz aşırı seyahatleri sayesinde politika ve insan hakları konusundaki ilgisi 
büyüdü. Orta Amerika'ya yoksul ve sıkıntıları olan biri olarak geri döndü. O insan hakları 
gelişimi, eğitim ve demokrasi teşvik edildiği müddetçe insanların herhangi bir ülke için 
en büyük kaynak olduğunu savundu, ve tabii elbette ordular savaşmayı bırakmaya ikna 
edildiği müddetçe.

Dr. Arias Sánchez barış için planlar yapmaya ve çalışmaya başladı. 1972 yılında Kosta 
Rika'nın Planlama ve Ekonomik Politika Bakanı olarak atandı. 1978'de Kongre'ye seçildi 
ve 1981 yılında Ulusal Liberasyon Parti'sinin genel sekreterliğine getirildi. 1986 yılında 
Kosta Rika Başkanı olarak seçildi.

Başkan olarak sık sık halkın arasına karışıp onların sorunlarını dinledi.

Arabulucu
Oscar Arias Sánchez
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Başlangıcından beri belliydi ki, o sadece ülkesinin iç huzurunu sağlamaya çalışmıyor aynı 
zamanda daha iyi bir dünya için barış ve insanlık felsefesini geliştirmeye çalışıyordu. Şu 
sözleri sarf etti: "Benim halkım çocukları asla bir savaşçı, tank yada savaş gemisi görmemiş 
silahsız insanlardır." Bunu bir eksiklik değil bir fayda olarak görmüş ve "Silahlar kendi 
kendilerine ateş almazlar. "Umudunu yitirenler onları ateşlerler" demiştir.

Komşularında savaş çanları çalarken o insanlık bilincini korumuştur. "Benim ülkem 
öğretmenlerin ülkesidir. Bu yüzden benim ülkem huzurun ve barışın ülkesidir" demiş ve 
eklemiştir; "Çocuklarımız ellerinde kitaplarla dolaşmaktadırlar, omuzlarında silahlarla 
değil."

Sovyetler Birliği ve Küba tarafından desteklenen Nicaragua, —çoğunlukla gizli olarak— 
ABD hükümeti tarafından desteklenen Kontra gerillalar ile kanlı bir savaşın içindeydi. 
Çatışmalar sınır tanımadı, Guatemala'da 100,000 can kaybına neden olurken aynı miktarda 
bir kayıp için El Salvador'da tehdit altındaydı. Kosta Rika'nın silahlı çatışmalardan kaçınma 
başarısına rağmen, Nikaragualı ve Salvadorlu isyancılar Kosta Rika açıklarında kamp 
kurup bu ülkeyi de savaşa çekmekle tehdit ettiler. Dr. Arias Sánchez iki ordunun da koyları 
geçmesini engelleyerek, barış için çok büyük riskler aldı. 

Seçimi kazandıktan sonra, Dr. Arias Sánchez başkanlığa hazırlanırken Orta ve Kuzey 
Amerika'ya seyahatler yaparak devlet başkanlarını Kosta Rika'nın başkenti San José'de 
yapılacak olan başkanlık törenine davet etti. Sonuç olarak, Latin Amerika ülkelerinin dokuz 
başkanı görevi teslim aldığı gün orada onunla birlikteydi. Onlarla görüşerek, bütün Orta 
Amerika milletlerinin aynı özgürlüklere ve aynı sosyo ekonomik garantilere sahip olduğunu, 
her milletin ülkesinin adil seçimler ile kendi uygun gördüğü bir hükümeti seçme hakkına 
sahip olduğunu belirten, yalnızca halkın isteğinin belirleyici faktör olmasını vurgulayan 
ve demokrasiyi ve özgürlüğü savunan bir anlaşma yapmayı önerdi.

Başkan Arias Sánchez bir uzlaşmaya varmakta başarılı olamayan meslektaşlarından dolayı 
hayal kırıklığına uğradı fakat onun bu görüşmesi onları daha farklı düşünmeye itti. Çok 
farklı grupları bir araya getirmenin gerektireceği eforu göz önüne alırsak, birçok kişi geri 
adım atar yada hatta pes ederdi. Ancak Başkan Arias Sánchez onlardan biri değildi, o 
biliyordu ki yüzyüze iletişim her çeşit silahtan ve tehditten çok daha güçlüdür—ancak 
çok büyük cesaret gerektirir. 1987 yılında krizi sonlandırmak için Arias Barış Planı'nı 
oluşturduğunda diğer Latin Amerika liderleriyle antlaşma sağlamak için ortak bir nokta 
arayışındaydı. Fikirlerini belirtmenin ve diğerlerinin fi kirlerini duymanın getirilerini 
ölçmek için birçok uzun gün geçirdi. Sonunda, dokuz ülkenin tümü planı imzaladı.

Bu çaba bir zamanların kanlı Orta Amerika topraklarının ötesine geçerek liderlerin ve 
hümanitaryanların saygısını kazandı. Daha sonra 1987 yılında Başkan Arias Sánchez Orta 
Amerika'da barışı sağladığı için bir Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Bu onuru kabul 
ederken şunları söyledi, "Oğlum Oscar Felipe ... bugün sekiz yaşına girdi. Ona ve onun 
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nezdinde ülkemdeki bütün çocuklar için dedim ki, asla şiddete başvurmayacağız, Orta 
Amerika'nın problemleri için asla askeri çözümleri desteklemeyeceğiz."

Dr. Arias Sánchez dünyayı seyahat ederek tüm insanlara şu mesajı verdi, "Barış, asla sonu 
olmayan bir süreçtir, birçok kararın çalışmasıdır" ve "İnsan güvenliği bir insan onuru 
meselesidir. Bu ölmeyen bir çocuk, yayılmayan bir salgın hastalık, patlak vermeyen bir 
etnik tansiyon, susturulmayan bir muhalefet, ezilmemiş bir insan ruhudur.

Bunlar birbirimize davranırken uygulayabileceğimiz derslerdir.
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133M ohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) ülkesini yaklaşık 90 yıl yöneten 
Hindistan'ın İngiltere'den kazanmaya çalıştığı bağımsızlık çabalarındaki bir liderdi. 

Ona "Muazzam Ruh" anlamına gelen Mahatma, adıyla hitap edilirdi.

2 Ocak 1869'da Hindistan'ın Porbandar şehrinde doğdu. Ünlü bir yerel lider olan babası 
Gandhi sadece on altı yaşındayken vefat etti.

Gandhi on üç yaşındayken ailesi onu tanımadığı Kasturba isimli bir kızla evlendirdi. Bu 
ayarlanmış evlilikler o zamanın standardıydı. Çift  dört oğlundan ilki 1888 yılında, Gandhi 
avukat olmak için Londra'ya yelken açmadan hemen önce doğdu.

Gandhi 1891'de Hindistan'a geri dönü, fakat ülkesinde avukat olarak başarılı değildi. Kısa 
bir süreliğine orda kalmak amacıyla Güney Afrika'ya taşınmaya karar verdi. 1893 yılında 
bu kararı uyguladı ve hukuk alanında çalışmaya başladı.

O zaman İngiltere İmparatorluğu'nun bir parçası olan Güney Afrika'da Hintlilere karşı 
çok korkunç bir önyargıyla yüzleşti. Eğer beyazlar orada bulunuyorsa birinci sınıf demir 
yolu arabalarına binemiyorlardı. Birçok otele girişleri yasaktı. Onlara şiddet uygulandı ve 
lakaplar takıldı.

Gandhi Hintli insanların hakları için şiddeti değil hukuku kullanarak savaştı. Haksızlıkları 
protesto etmek amacıyla mektuplar ve broşürler yazdı, hükümet hizmetlerini reddederek 
ilerlemesini engellemek için bir trenin önünde dururmuşçasına bir pasif direniş sergiledi. 
Yedi yıl sonra, Güney Afrika hükümeti Gandhi'nin adalet çağrılarını çöktürdü. Gandhi'nin 
Güney Afrika'daki "kısa" hukuk çalışması, 20 yıllık bir insan hakları mücadelesine dönüştü. 
Eve dönmeye hazırdı ve en sonunda 1914 yılında tam olarak Hindistan'a tekrar yerleşti.

Kırk beş yaşında Gandhi, ülkesini İngiliz kontrolünden kurtarmak ve ülkesine ve insanlarına 
bağımsızlığı getirmek için çabalarına başladı. Hindistanlılara İngiliz menşeiili malları satın 
almamalarını söyledi. Barış Yürüyüşleri'ne ve açlık grevlerine liderlik etti. Binlerce kişiye 
adil olmayan İngiliz yasalarını uygulamayı reddetmelerini söyledi.

Savaşmayan Özgürlük Savaşçıları
Mahatma Gandhi
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Yaptıkları İngiltere hükümetinin hoşuna gitmemiş olacak ki 1922 yılında iki yıl hapse 
mahkum edildi. Meslektaşı Jawaharlal Nehru, Hindistanın siyasi özgürlük mücadelesini 
sürdürdü.

Fakat Gandhi pes etmedi ve memleketine döndükten sonraki on beş yıl içinde Hint 
Bağımsızlık hareketinin lideri oldu. İngilizler onu tekrar hapse mahkum etti fakat o inandığı 
davadan vazgeçmedi.

15 Ağustos 1947'de Hindistan bağımsızlığına kavuştu ve ilk başbakanı Nehru oldu. Ancak 
Hindistan'da önemli bir nüfusta olan Hindular ve Müslümanlar arasında çatışmalar başladı. 
Ocak 1948'de, Gandhi 78 yaşındayken akan kanı durdurmak amacıyla açlık grevine başladı. 
Beş gün sonra, karşıt görüşlü liderler ateşkes yapacaklarının sözünü verdi ve Gandhi açlık 
grevini sonlandırdı.

On iki gün sonra suikaste uğradı.

Gandhi milyonlarca insan için bir örnek oluşturdu. Dr. Martin Luther King, Jr. ABD'de 
sosyal değişiklikler yapmak için kullandığı Gandhi'nin metodlarının verdiği bazı mesajlar:

•	 "Mutluluk, düşündüğünüz şeyin, söylediğiniz şeyin ve yaptığınız şeyin bir harmoni içinde 
olduğu zaman gerçekleşir."

•	 "Her zaman düşüncelerinizi kötülükten arındırmaya çalışın böylece her şey yoluna 
girecektir."

•	 "Günahtan uzak durun, günahkarı sevin."

•	 "Dürüst farklılıklar çoğunlukla sağlıklı bir sürecin göstergesidir."

•	 "Kişiliğimin tam olarak yansıması için özgürlük istiyorum."

•	 "Zayı� ar asla a� etmezler. A� etmek güçlülerin yapacağı bir şeydir."

•	 "Dünyada görmek istediğiniz değişiklik olmak zorundasınız."
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1357 Ağustos 1904'te Detroit (Michigan) farklı ırklardan insanların ayrı tutulduğu, herhangi 
bir siyahi insandan her zaman "Evet Efendim" yanıtının beklendiği bir yerdi. Siyahi 

insanlar eşit yada özgür değillerdi. Bu sadece beyazlara hizmet eden siyahi bir berber 
olan Fred Bunche'nin dünyasıydı.Bir gün eşi Olive ile birlikte geleceğin nobel barış ödülü 
kazananı olacak oğulları Ralph Johnson Bunche dünyaya geldi.

Mutlu çift , bebeklerinin sıra dışı geleceklerini hayal bile edemezlerdi. Bir köle olarak doğan, 
bebeğin büyükannesi olan *Nana* Johnson'da hayal edemezdi. Fakat üçü de inancın ve 
sevginin gücüne inanıyordu ve sevgilerini özgürce harcadılar.

Yıllar sonra Ralph aile yaşantısını şöyle tanımlıyordu: "Biz gururlu bir aileyiz—Johnson 
klanı. Kimseye boyun eğmedik, çok çalıştık ve az paramız olmasından dolayı asla mahçup 
hissetmedik."

Ralph on yaşındayken, Fred Bunche çekirdek ailesini New Mexico'ya taşıdı. Ne onun ne 
de eşinin sağlık durumu iyi değildi ve Fred kuru çöl havasının Detroit'tekinden daha iyi 
olacağını düşünüyordu.

Ralph'in annesi ve babası iki yıl sonra vefat etti, böylece *Nana* Johnson Ralph'i ve kız 
kardeşini Los Angeles, Kaliforniya'ya götürdü. Los Angeles'ta hayat kolay değildi fakat 
büyükannesi Nana güçlü ve kararlı bir kadındı. Ralph ailesi için gereken parayı kazanabilmek 
için gazete satmaya başladı ve bir fi lm aktörünün yanında getir-götür işlerini yaptı.

Ralph ne yaparsa yapsın, yapabileceğinin en iyisini yaptı. İlk okulda bir çok ödül kazandı 
ve Jeff erson Lisesi'nden dereceyle mezun oldu. O bir münazara şampiyonuydu ve futbol, 
basketbol, beyzbol gibi bir çok spor dalında rekabet eden bir atletti.

Çalışmalarına olan adanmışlığı Ralph'in Los Angeles'ta bulunan Kaliforniya Üniversitesi'ne 
girmesine yardımcı oldu. Okul masrafl arı için burs bağlandı fakat o yiyecek, içecek, kira gibi 
diğer yaşamsal masrafl arını karşılayabilmek için hademe olarak çalışmak zorunda kaldı. 

İnsan Hakları Savunucusu
Ralph Bunche
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1927 yılında onun kararlılığı ve hayallerine olan inancı meyvesini vermeye başladı. 
Üniversite'den dereceyle mezun oldu ve Harvard Üniversitesi'ne girme fırsatı kazandı.

LA siyahi derneği Ralph Bunche ile gurur duyuyordu, Harvard'a girip master yapabilmesi 
için bin dolar topladılar—1927'nin şartları altında oldukça yüksek bir miktar—

Sonra doktora derecesi yapmak amacıyla altı yıl Harvard'da kaldı. Önemli işlerin 
üstesinden gelme kabiliyeti ile insanları öylesine etkilemişti ki, kendisine para verilerek 
(kendi ülkelerinden çok çok uzakta olan bir ülke tarafından kontrol edilen ülkeler olan) 
Togoland ve Dahomey gibi ülkelere gidip doktorası için Fransız kolonileri hakkında bilgi 
toplamaya gönderildi. Kolonilere olan ilgisi onu daha sonra Birleşmiş Milletler'de çok 
önemli bir pozisyona getirecekti.

Dr. Ralph Bunche bir üniversitenin önerebileceği en yüksek dereceye gelmiş olsa da 
dünya hakkında daha fazla şey öğrenmek için çalışmaya devam etti. O aynı zamanda 
Harvard Üniversitesi, Howard Üniversitesi ve New York Şehri Eğitim Kurulu'nda da 
önemli pozisyonlarda çalıştı.

Ancak kendisini öğretimle sınırlanamadı. ABD'de büyüyen medeni haklar hareketinde 
de etkindi. Bir çok insan onun yardımını istedi ve Dr. Bunche temel insan hakları dahi 
olmayan insanların koşullarını geliştirmek için her zamankinden daha fazla çalıştı.

Dr. Bunche 1930'lu yıllarda Howard Üniversitesi'nde öğretmenlik yaparken bir çok 
konferans verdi ve Amerika'da bulunan siyahi insanların durumlarını geliştirmek için 
çaba sarf etti. 1935'te bir konferans sırasında, toplumun her seviyesinden insanları bir 
araya topladı, böylece hepsi siyahi insanlara yapılan adil olmayan davranışlar hakkında 
sözlerini ifade edeceklerdi. Herkesin iletişim kurması için eşit şansa sahip olmasını istedi. 
Başka türlü herkes bütün durumu nasıl kavrayabilirdi?

Beş uzun İkinci Dünya Savaşı yılından sonra 1944'te savaş sona yaklaşıyor gibi görünüyordu. 
Savaşın ne kadar kötü olduğunun bilincinde olarak Çin'den, Rusya'dan, ABD'den ve 
Büyük Britanya'dan insanlar bir araya gelerek gelecek savaşları nasıl engelleyebileceklerini 
tartıştılar. Dr.Bunche yardım etmesi ve tavsiye vermesi amacıyla davet edildi.

24 Ekim 1945'te Japon İmparatorluğu'nun teslim oluşuyla savaşın bitmesinden yalnızca 
bir ay sonra, planların ve antlaşmaların son hali San Francisco'da elli bir ülke tarafından 
kendisine Birleşmiş Milletler diyen barışı koruyacak tek vücut için imzalandı.

Dr.Bunche belirtti ki: "Birleşmiş Milletler barış dolu ve özgür bir dünya için en büyük 
umudumuz." Kendi başına koca bir ömürlük iş bu. Ancak Dr.Bunche hala tatmin olmamıştı. 
Yapılması gereken daha çok şey vardı.
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Liderler barış yapmak konusunda anlaşmalarına rağmen, eğer dünya ülkelerinin 
vatandaşlarının insan hakları olmazsa bu barış uzun sürmeyecekti. Dr. Bunche temel 
insan haklarını hazırlayan komitenin başı olan Eleanor Roosevelt ile birlikte çalıştı. Bu liste, 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletlerin barış ve güvenlik adına yapacağı 
her şey için bir rehber haline gelmişti.

Dr.Bunche Birleşmiş Milletler için çalışmaya devam etti. BM'ye üye olan bir çok ülkenin 
Asya'da, Afrika'da, Hindistan'da ve bir sürü adada kolonileri bulunmaktaydı.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra bu ülkeler kolonilerine özgürlüklerini geri 
vermeye başladılar. 1946 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri BM'NİN lideri, 
Dr. Bunche'ı bu eski kolonilere kendilerini yönetmeyi öğretecek olan departmanın başına 
getirdi. Çalışmaları neredeyse bir milyar renkli insanın kendi politik kararlarını vermeleri 
ve kendi hükümetlerini oluşturmaları için bir araya gelmesini sağladı.

Fakat Dr.Bunche'ın en önemli ve zor görevi Haziran 1947'ye kadar başlamamıştı. Büyük 
Britanya'nın bir kolonisi olan Filistin, özgür kalmak üzereydi ve Birleşmiş Milletler'in rolü 
bu sürecin huzurlu bir şekilde gerçekleşmesinden emin olmaktı. Ancak orada yaşayan 
Araplar ve Yahudiler çok uzun süredir birbirleriyle savaş halindeydiler. Yüzyıllarca her iki 
taraft a tüm toprağın kendi hakları olduğunu düşündüler.

Bu Birleşmiş Milletler'in dünyadaki barışı sağlayıcılık görevinde ilk büyük sınavıydı. Aynı 
zamanda Dr. Bunche'ın da en çetin kişisel mücadelelerinden biriydi çünkü Filistin'in 
ilk liderinin öldürülmesinden sonra Birleşmiş Milletler diplomasisinin lideri olmuştu. 
Dr. Bunche devam etti ve her gün bir tarafın yada diğer tarafın kendisini vurabileceği 
ihtimaliyle yaşamayı sürdürdü. On bir aylık görüşmelerden sonra, Dr.Bunche yeni bir 
ülke olan İsrail'in kurulması ve komşusu dört Arap ülkeden savaşı kesmeleri ve barış 
görüşmelerine başlamalarını öngören anlaşmayı yaptı.

Ortadoğudaki bu ülkeler arasında barışı sağladığı için, New York şehri onun adına bir 
tören düzenledi, Los Angeles bir Ralp Bunche Günü ilan etti, Renkli İnsanların İlerlemesi 
Ulusal Derneği (NAACP) onu müdür olarak adlandırdı ve 1950 yılında Nobel Barış 
Ödülü'nü kazandı.

Ancak Dr. Bunche dinlenemezdi. Bir BM temsilcisi olarak, birçok ülkeye huzuru götürmeye 
ve savaşların çıkmasını engellemeye devam etti. Aynı zamanda, evde insan hakları ihlalleri 
konusunda çalışmaya devam etti, Dr. Martin Luther King Jr. ile omuz omuza afro-amerikalı 
insanlara karşı adil olmayan uygulamaların kaldırılması için çalıştı. Onun dahil olduğu 
her durum milyonlarca insanın hayatını etkiledi.

Dr. Bunche insanların içindeki iyiliğe inanarak insanlar için büyük bir azim ile çalıştı. Bir 
insanın eylemlerinin onların dilsel, renksel, yaşsal yada inanışsal farklılıklarından daha 
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önemli olduğunun bilincindeydi. Bir konuşmasında söylediği gibi, "Savaş yanlısı insanlar 
yoktur, savaş yanlısı liderler vardır." O insanların arasındaki engelleri söküp atan ve sorunları 
barışçıl bir yolla çözüme kavuşturan gerçek bir hümanitaryandı.

Bu adam dezavantajların başarmaya kararlı birini durduramayacağının bir göstergesiydi. 
Dr. Ralph Bunche her zaman inandı ve gösterdi ki "Asil amaçlar için atan kalpler en 
güçlüleridir"
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141 1. Bir kişiye BİRLİK videosunu DVD'DEN seyrettiriniz. Video hakkında konuşunuz. Bu 
videoyu kime izlettirmek istediklerini sorunuz. Onlara daha fazla bilgi edinebilmeleri 
için İnsan Hakları için Gençlik sitesinden bahsediniz: YouthforHumanRights .org

 2. Bir kişiye kitapçığı veriniz: İnsan Hakları Nelerdir? Bu kişiden, verdiğiniz kitabı 
okumasını isteyiniz.

 3. "30 Hak 30 Duyuru" nun bir kopyasını alınız. ve bunların en az üçünü aile nizden, 
çevrenizden olabildiğince çok insana gösteriniz.

 4. Şehrinizin ve ülkenizin liderlerine İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin tam 
uygulanışını görmek istediğinizi belirten yazılar yazınız. Onların bunu gerçek-
leştirmeyi nasıl planladıklarını ve sizin ve arkadaşlarınızın bu plana nasıl katkılarının 
bulunabileceğini sorunuz.

 5. Birine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer alan 30 hakkını 
öğretiniz.

 6. Yerel kütüphaneler,okuma merkezleri yada okul gazeteleri için gönüllü olarak 
zaman ayırınız ve onlara daha fazla bilgi ulaştırmak için çaba sarf ediniz.

 7. Genç birine bir hümanitaryanın hikayesi kitabını okuyunuz. Hikayede yer alan 
insan hakları ihlalleri hakkında ve onların nasıl çözüldüğü hakkında konuşunuz.

 8. Dışarıda geçirdiğiniz vaktin güzel geçmesi ve sağlıklı bir ortamda bulunmak için 
çevrenize ilgi gösteriniz. Örneğin, bir ağaç dikin yada yoldaki bir çöpü çöplüğe 
atınız.

 9. Bir yemek bankasına yada evsizler barınağına yardımcı olun. Örneğin mahallenizde 
bulunan zor durumdaki insanlara yemek yardımı yapabilirsiniz.

Herhangi Bir Kişinin
İnsan Hakları için Yapabilecekleri

™
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 10. Arkadaşlarla insan hakları projeleri gerçekleştirebilmek ve diğerlerine de insan 
haklarını öğretebilmek için bir İnsan Hakları için Gençlik Kulübü başlatınız.

 11. Eğer söyledikleri yüzünden hor görülen bir insanı görürseniz onun ifade etme 
özgürlüğünü savununuz.

 12. Bir başkası kullanmak istediğiniz bir şeye sahip olduğunda,onu istekli olarak 
paylaşmak isteyip istemediğini sorun ve karşılığında istekli olarak bir şeyinizi 
paylaşın. Eğer paylaşmak istemezlerse, kendi eşyalarını kontrol etme haklarına 
saygı duyunuz.

 13. İnsan haklarıyla yada insan haklarıyla ilişkili bir konuyla ilgili şarkı,şiir,resim yada 
video oluşturup onu başkalarıyla paylaşınız.

 14. Eğer bir kişi başka bir kişiyi kötülemek için zararlı şeyler söylüyorsa ona karşı çıkın. 
Ona direkt olarak bahsettiği kişiyle konuşmasını söyleyin ki herhangi bir yanlış 
anlaşılma yada sorun var ise çözülebilsin.

 15. Haklarınızı ezbere biliniz ve kimsenin onları yoksaymasına izin vermeyiniz. 
Diğerlerine de insan haklarından bahsediniz. Arkadaşlarınızla insan hakları 
konusunda sohbet ediniz. Onları insan haklarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri internet 
siteleri gösteriniz.

 16. Yerel liderinizle bir görüşme ayarlayın ve ona BİRLİK videosunun yanı sıra 3-5 
adet görsel hikayeyi(kamu spotu duyuruları)gösteriniz. Birine gösterilmekte en çok 
tercih edilen KSD'LER genelde 1–3 ve 29. görsellerdir. Görüştüğünüz liderden bu 
KSD'LERİ mümkün olduğu kadar çok kişiye gösterebilmek için yardım isteyiniz.

 17. Eğer oy verecek yaştaysanız,oyunuzu kullanınız. Diğerlerini de oylarını kullanmaları 
ve kamu meselelerinde yer almaları konusunda teşvik ediniz.

 18. Çevrenizdekilere toplumunuzdaki, ülkenizdeki yada dünyadaki yanlış uygula-
malara nasıl baktığınızı ifade ediniz. Örneğin, halk toplantılarında yada toplumsal 
etkinliklerde konuşabilir, yerel gazetenizde yayınlanması için mektuplar yazabilir 
yada yasalarla seçilen temsilcilere mektuplar gönderebilirsiniz.

 19. Eğer internetten ücret ödemeden müzik indirip telif hakkını ihlal eden birini görür-
seniz, onlara hem yasaları çiğnediklerini hem de başkalarının sanatsal çalışmalarının 
haklarını ihlal ettiklerini söyleyiniz.

 20. 30 insan hakkında birini yada daha fazlasını korumak için çalışan insan hakları 
orga nizasyonlarını yada gruplarını destekleyiniz.

 21. Yukarıdakilerden en az üç tanesini yapınız ve arkadaşlarınızı ve ailenizi de bunları 
yapmaları için teşvik ediniz.
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Öğrencilerinizden yazılı bir belge almanızı öneriyoruz. Öğrendiklerinden memnun 
kalan,başkalarına ilgiyle bahseden,çevresindekilere yaklaşımları konusunda değişiklik 

yapan,dersleri ve etkinlikleri çok seven yada insan hakları için bir şeyler yapmayı talep 
eden öğrencileriniz için gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutunuz. Öğrenciye "Bir başarı 
öyküsü yazmak isteyip istemediğini" sorunuz. yada "Lütfen düşüncelerini yazılı olarak 
ifade eder misin?" deyiniz. yada "Lütfen başarını paylaşır mısın?" ve bir sonraki sayfada 
verilmiş olan boş başarı kağıdını kendisine veriniz.

Bu fırsatlar dersler sırasında rastgele doğacaktır. ve ders XI sırasında bütün öğrenciler bir 
tane yazacaktır.

İnsan hakları öğretmeni olarak tecrübeniz çok değerlidir. İnsan hakları için gençlik uluslararası 
(İHGU) görüşlerinizi bilmek ister. Derslerinizin nasıl gittiği ve öğrencilerinizin insan 
hakları için neler yaptığı konusunda bize bahsediniz. Öğrencilerinizin isimlerinin listesini 
ve başarılarıyla birlikte fotoğrafl arını da bize gönderiniz. Kendinize ait sonuç raporunu da 
dahil edin ki ihgu temin ettiğiniz bilgileri ihgu internet sitesinde yayınlayabilsin. Fotoğrafl arın 
kullanılacağının garantisini veremesek de, mümkün oldukça çok grubu temsil eden fotoğrafl ar 
yayınlamak için çaba göstereceğiz. isimler sorunsuz olarak temin edildiği müddetçe bütün 
öğrencilerin isimleri internet sitesinde yer alacaktır. (gizlilik taleplerine saygı gösterilecektir.)

Fotoğra� arın,başarı belgelerinin yada diğer maddelerin geri dönüşünü yapmıyoruz, bu yüzden 
geri dönüşü olmamak üzere paylaşmak istediğiniz kopyaları gönderdiğinizden emin olunuz.

Biz de bir "Birlik Olmayı Öğrenmek" sertifi kası olan öğrencileri onurlandırmak isteriz. Bize 
onların isimlerini ve başarılarını ulaştırınız ve biz de bazılarını seçip internette yayınlayalım.

Siz ve sınıfınız tanınmayı hak ediyorsunuz! Geribildirimleri, öğrenci isimlerini ve 
fotoğrafl arını şu adrese gönderiniz:

İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası 
1920 Hillhurst Cad. #416

Los Angeles, Kaliforniya 90027 ABD
e-mail: info@youthforhumanrights .org

Başarı
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YouthforHumanRights .org

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

İsim:  _____________________________________________________________

Okulun yada Grubun Adı:  ____________________________________________

Ülke ve Şehir:  ____________________  Tarih:  ___________________________

Birlik Olmayı Öğrenmek
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adalet: adil olma, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk. 
Örnek: Gazetede hakkında yalan haberler yazılan adam adalet istedi.

Adanmak: Bir şeyle yoğun olarak ilgilenmek. Örnek: Herkesin özgür olması davasına 
kendini adamış biri olarak konuşuyorum 

adil: dürüst, adalete uygun, kuralları takip eden, önyargıya dayanmayan. Örnek: Koç 
mantıklı ve adil bir seçim yaptı.

adilce: adil olan, mantıklı şekilde. Örnek: Çocuğa yapılan muamele hiç adilce değildi.

aramak: bir şeyi bulmaya yada gerçekleştirmeye çalışmak Örnek: George kendi okulunda 
çok az kitap olduğundan dolayı bol kitaplara sahip kütüphanesi olan bir okul aramakta 
olduğunu söyledi.

avukat: Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet 
dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için 
yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. Örnek: Ben avukatıma yaptığım şeylerin 
yasal olup olmadığını sordum.

Ayrımcılık yapmak: Fark gözetmek, ayrı tutmak. Örnek: Ne olursa olsun ayrımcılık 
yapmak insanları birbirinden uzaklaştıran kötü bir davranıştır.

ayrımcılık: davranışlarda adil olmayan bir fark, eşit olmalarının reddedilişi. Örnek: Bu 
şirket ayrımcılıkta bulunmayan insanları işe almaktadır.

barınak: Barınılacak yer, melce Örnek: Kimsesizler için barınak yapılacak.

barınak: hava koşullarından, vahşi hayvanlardan ve diğer güvenlik tehditlerinden 
korunduğunuz ve güvende olduğunuz yer. Örnek: Kampçıların sineklere ve fırtınaya 
karşı bir barınağa ihtiyaçları var.

başarı: iyi bir sonuç, bir çalışmanın olumlu sonuçlanması, başarma hissi Örnek: Havuzu 
yüzerek geçme konusunda büyük bir başarı sağladı.

Terimler Sözlüğü
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Beyanname: Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için 
verdiği çizelge, bildirge. Örnek: O dün beyannameyi imzaladı.

Birleşmiş Milletler: Tüm insanların barışı ve insan hakları için çalışmayı kabul etmiş 
bir çok ülkeden oluşan bir organizasyon. Örnek: Neyse ki Birleşmiş Milletler’iny 
ardımları sayesinde bir çok ülke savaşın eşiğinden döndü.

boşuna: istenen başarının elde edilememesi, başarısızlık Örnek: Saatlerce ayakkabısını 
aradı ama boşuna.

buluşmak: bir araya gelmek. Örnek: Bazı şarkıları çalışmak amacıyla haft aya buluşmak 
güzel bir fi kir.

cinsiyet: erkek yada kadın olma durumu. Örnek: Bazı kuşların cinsiyetlerini tahmin 
etmek oldukça zor.

çabalama: zorlukların üstesinden gelmek yada yaşamını sürdürmek için çok uğraşmak. 
Örnek: Kadın ailesini doyurabilmek için çok çaba sarf etti.

çürütme: bir şeyin doğru olmadığını kanıtlama yada mantıklı sebeplere dayanan 
gerçeklerle yanlışlığını kanıtlama Örnek: Kız bir çok gerekçe göstererek onun tezini 
çürüttü.

dedikodu: Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, kov, gıybet. 
Örnek: Adamlar patronları içeri girene kadar onun hakkında dedikodu yaptı.

dedikodu: bir rapor yada haberin doğru olduğunu söylediği bir şey doğru olmayabilir. 
Örnek: Kadının bir sirkte akrobatlık yaptığı söylentisi dedikodudan başka bir şey 
değildi.

demokrasi: Toplum bilimi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi. Örnek: 
Türkiye demokrasi ile yönetilen bir ülkedir.

denemek: yapmaya, gerçekleştirmeye çalışmak, girişimde bulunmak. Örnek: İnsanlar 
deneyerek bazı şeyleri başarabilirler.

din: İnsanoğlunun ruhsal doğasına inanmak, Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal 
varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum. Örnek: Gösteri 
bir çok dinin özelliklerini göstermiş olsa da hepsinin ortak bir noktası vardı.

duruşma: mahkemeye taşınan bir vakanın görüşülmesi, kanıtların incelenmesi. Örnek: 
Bu duruşma başlamak üzere.

düşünce: fi kirler, planlar ve yaratıcı hayal gücü. Örnek: Ülkenin liderleri vatandaşlarının 
düşüncelerine saygı duyarlar. 
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düzen: insanların kurallara uyduğu ve birbirlerine saygı gösterdiği huzurlu bir koşul. 
Örnek: Çevrede düzen olduğu zaman içimiz rahat bir şekilde hareket edebiliriz.

eğitim: Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli 
bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde 
veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye. Örnek: Eğitim her şeyin 
başında gelen temel basamaktır.

engelleme: İstek, gereksinim veya bir davranışın belli bir sonuca ulaşmasının önlenmesi. 
Örnek: Bütün rakipleri onu engelledi.

engelli: Vücudunda eksik veya kusuru olan. Örnek: Kız engelli olmasına rağmen 
derslerinde başarısını üst düzeyde tutuyordu.

eşit: başkasının sahip olduğu aynı şartlara, haklara ve fırsatlara sahip olma. Örnek: İki 
kız da tenis yarışmasında eşit şansa sahiptir.

evrensel: herkes tarafından paylaşılan Örnek: Yemek ihtiyacı evrenseldir.

fırsat: bir amacı yada isteği gerçekleştirmek için iyi bir şans. Örnek: Çocuğun iyi bir 
futbolcu olma fırsatı vardı.

gizlilik: mahremiyet, diğerlerinin bilgisi olmadan birşeyler yaşayabilme, yapabilme, 
uygulayabilme durumu. Örnek: Benim gizlilik haklarım bazı insanlar tarafından 
ihlal edildi ve bu yüzden onlardan şikayetçiyim.

görev: ahlaki yada yasal bir zorunluluk, sorumluluk. Örnek: Ben anneme ve babama 
yardımcı olma görevine sahibim.

gözaltı: Birinin, güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, 
gözetim, nezaret. Örnek: Adam neye uğradığını anlamadan gözaltına alındı.

güvenli: tehlikeli yada zararlı olmama, zarar verme ihtimali olmama durumu Örnek: 
Dağ kalesi fırtınadan korunmak için oldukça güvenli bir yerdir.

güvenlik: emin ve güvende hissi, tehlike olmaması durumu. Örnek: Yaşlandığında 
kimse güvenlik sorunu yaşamak istemez.

hafta: have to kalıbının argodaki ifade ediliş. Örnek: Öyle gerekiyor ki markete gidip 
almalıyım.

haklar: iddialar (sahip olmaya yasal olarak izninizin olduğu) yada birşey yapmak yada bir 
şeye sahip olmak için özgürlük Örnek: Onun insan hakları yasalarla korunmaktadır.

hükümet: yasaları tatbik etme otoritesi bulunan kişi yada kişiler, yönetme gücü, idare. 
Örnek: Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Ankara’da yer almaktadır.
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ifade: düşüncelerin ve hislerin sözlü yada yazılı yolla dile getirmesi. Örnek: Maria 
fi kirlerini ifade etme konusunda çok başarılı bir kızdır.

İHEB: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İHGU: İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası

ihlal: yasanın, sözün, anlaşmanın çiğnenmesi.; sözün, anlaşmanın yada doğal bir hakkın 
hiçe sayılması. Örnek: Birini işkence yapılması insan haklarının ihlal edildiği anlamına 
gelmektedir.

iletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına 
aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. Telefon, telgraf, televizyon, 
radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, 
muhabere, komünikasyon. Örnek: O adamla iletişim kurmak zordur.

ilkokul: Bir çok ülkede 6. sınıfa kadar olan temel eğitim. Genelde başlangıç yaşı 5 ile on 
iki arasında olur. Örnek: Biz ilkokuldayken okuma ve yazmayı öğrendik.

insan hakları: Her insan, sadece insan olmasından dolayı belirli temel haklara sahiptir. 
Bunların ismi insan haklarıdır. Onlar birinin isteğine bağlı olarak elinizden alınabilecek 
basit ayrıcalıklar değillerdir. Onlar haklardır çünkü onlar bir kişinin yasal ve ahlaksal 
olarak kişinin varlığına aittirler. Örnek: Eğer insan haklarınızın farkında olmazsanız 
onları kullanamaz ve savunamazsınız.

insan ticareti: insanları kâr amacı güderek almak, satmak, transfer etmek. Bu insanlar 
insanlık dışı koşullar altında çalışmaya zorlanmıştır yada yasal olmayan işlerde 
kurtulma umudu olmadan çalıştırılmışlardır. Örnek: İnsan ticareti sadece gelişmekte 
olan ülkelerde değil büyük ülkelerde de göze çarpmaktadır.

insan: insanoğlu, insan türü Örnek: Diğerlerini insan ırkının devam etmesi için eğitiyoruz.

intikam: cezalandırma, birinden hak ettiği için yada hak ediyor gibi göründüğü için 
öç alma Örnek: İntikam duygusu daha fazla nefret için yakıt oluşturur ve gerçekten 
kazanan kimse yoktur.

işkence: bilinçli ve istekli olarak bir kişinin çok aşırı acılar çekmesine neden olma, 
genellikle cezalandırmak için. Örnek: Bu fi lmin çok korkunç bir işkence sahnesi 
vardı ve gözlerimi kapatmak zorunda kaldım.

ittifak: Anlaşma, uyuşma, bağlaşma Örnek: Birinci dünya savaşında ittifak kuran 
devletler bir anda güçlendiler.
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juri: Hukuksal bir duruşmada kanıtları dinleyerek bir karar veren insanlar grubu Örnek: 
Bir jüri üyesi olmak gerçeğe ulaşmak için doğrulara ve kanıtlara dikkat etmeyi 
gerektirir.

kaçakçılık: Maddeleri yasal olmayan bir şekilde alma, satma, değiştirme. Örnek: 
Uyuşturucu kaçakçılığı uluslararası sınırlarda gerçekleştirilebilir.

kanguru mahkemesi: 1. bir yargılama yapmaya karar veren insanlar bunu kendi 
yöntemleriyle suçlu olduğunu düşündükleri bir kişiye karşı yaparlar. Bu insan haklarına 
ve gerçeğe saygı duyulmadan gerçekleştirilir. Örnek: Bu kanguru mahkemesi gece 
ormanda hırsızlar tarafından gerçekleştiriliyor.
2. yasaların ve hakların görmezden gelindiği, dürüst olmadığı düşünülen, önceden 
birileri tarafından etki altında bırakıldığı düşünülen mahkeme Örnek: Gazeteler 
duruşmanın adil olmadığını ve sadece bir kanguru mahkemesi olduğunu yazdı.

kanıtlamak: Bir şeyin gerçekliğini kanıtla ortaya koymak, ispat etmek. Örnek: Alarma 
kızın kapattığını kanıtlamak konusunda başarılı oldu.

karşılanabilir: karşılığı çok zorluk çekilmeden ödenebilir Örnek: Bu arabanın fi yatı 
karşılanabilirdi ben de satın aldım.

korsan: bir başkasının çalışmasını onların izni olmadan yasadışı bir şekilde kâr sağlamak 
için kullanmak. Örnek: Adam korsan CD satarken yakalandı.

kölelik: insanları çalışmaya zorlayan bir sistem, genelde çok az ödeme yapılır yada 
hiç yapılmaz, insanların istemediği şeyler yaptırmak için yalanlar, tehditler, hileler 
kullanılır. Örnek: Kölelik bir çok ülkede vardır.

küçümsemek: Değer ve önem vermemek, küçük görmek. Örnek: İnsanları küçümsemek 
iyi bir davranış değildir.

Kültür: Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal 
ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü. Örnek: 
Türk kültürü çok yönlü bir kültürdür.

maaş: birine hizmeti nedeniyle ödenen ücret. Örnek: Yaptığı evcil hayvan işinin maaşı 
sayesinde oldukça para biriktirdi.

madde: bir belgenin belirli bir noktasıyla ilgilenen bölümü Örnek: İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin 30 maddesi vardır.
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mahkeme: Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı 
görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi. Bu birinin suçlu olup olmadığı 
konusunda bir karar varmak için kurulabilen yasal bir düzendir. Bir mahkeme genel 
olarak yargıçtan, jürilerden avukatlardan ve ilgili kişilerden oluşur. Örnek: Yarın 
mahkemeye gitmem gerekiyor.

masum: suçsuz, günahsız, zarar vermeyen. Örnek: Çocuk kurabiyelerin çalınması 
konu sunda masumdu.

milliyet: belirli bir ülkeye ait olma durumu. Örnek: O bir İspanya vatandaşı olduğu için 
milliyeti İspanyol oluyor.

nakarat: şarkının tekrar eden, bazen de bütün söyleyenler tarafından birlikte tekrar 
edilen kısmı. Örnek: Şarkının tek bildiğim yeri nakaratı ama mutluyum.

numaralandırma: tek tek sayma, sıralama ve listeleme işi. Örnek: O şikayetlerini nu-
maralandırdığı bir mektup yazdı.

okur yazar: okuyabilen ve yazabilen kimse. Örnek: İyi kitapları okuyabilme ve yazabilme 
çok büyük bir zevktir.

protokol: Bilimsel bir veriyi araştırmak için standart prosedür yada tam plan. Örnek: 
Bir bilim adamı olarak bazı protokolleri izlemek zorunda olduğumuz bir gerçektir.

sakınmak: Olabileceği düşünülen kötülüklere karşı önlemler almak, gözetmek Örnek: 
Başka bir ülkeye kaçarak otorite sahibi insanlardan sakınmayı başardı.

sanat: Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı 
veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık Örnek: Sanat dünyamızı 
ilginç ve güzel kılmaktadır.

sansür: Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin hükûmetçe önceden denetlenmesi işi, 
sıkı denetim Her türlü yayının, sinema ve tiyatro eserinin yayınının ve gösterilmesinin 
izne bağlı olması, sıkı denetim Örnek: Basın, sözde özgürlüğe kavuşmuş, sansür 
kaldırılmıştı.

savunucu: savunan kimse Örnek: Bu şirketin yöneticisi bir kadın hakları savunucusu 
karakterindedir.

saygınlık: Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, itibar, prestij. Örnek: Amcasının 
yaptıklarına karşılık o saygınlığını korudu.

serbest: hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, özgür. Örnek: İşimiz, 
eğitimimiz, dinimiz kısacası sosyal yaşantımız konusunda seçimler yaparken serbest 
olduğumuzu düşünmekteyiz.
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sorumluluk: bir şeyden sorumlu olma isteği, Kişinin kendi davranışlarını veya kendi 
yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet. 
Örnek: Başkalarına insan haklarını öğretme sorumluluğunu üstlendi.

sosyal güvenlik: hükümetin finansal destek yada hizmet sağladığı bir sistem. Bu 
topluma katkıda bulunan herkesin yemeğe, tıbbi bakıma, eğitime vb. ihtiyacı 
olduklarında yardım aldıklarından emin olmaya yarar. Özellikle bir engel 
yüzünden artık çalışamayacak durumlar ise. yada yaş nedeniyle. Örnek: Sosyal 
güvenlik bizim yaşlandığımızda yada ihtiyacımız olduğunda yardım edileceğinin 
garantisini verir.

sosyal: bir grup yada gruplar halinde yaşayan insanlarla ilgili olan şeyler, insanların 
gruplar halinde etkileşimleri ve işbirlikleri. Örnek: Sosyal bilimler insanlar ve beraber 
yaşadıkları şeylerle alakalıdır.

suistimal etmek: kötü, kabaca davranmak Örnek: Bu ne yaman bir suistimaldir.

taahhüt: Bir şeyi yapmaya niyetinin olduğunu gösteren söz, anlaşma. Örnek: Üvey 
anne ve baba evlatlık edindikleri çocuklarının doğruyla yanlışı ayırmasına yardım 
edeceklerini taahhüt etti.

tartışma: Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma. Örnek: Takımdakiler 
birbirleriyle el sıkıştıktan sonra tartışmaya başladılar.

telif hakkı: Bir fi kir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının 
hepsi, telif, yazar hakkı. Eğer siz yarattıysanız, sizin izniniz olmadan kullanılamaz. 
Örnek: Bir telif hakkı davası daha sonuca bağlandı.

ticaret birliği: çalışma şartlarını iyileştirmek için bir araya gelen bir grup işçi. Örneğin 
bir ticaret birliği işçi maaşlarının artırılması için şirket patronlarıyla görüşmeler 
yapabilir. Birleşmiş bir grup olarak, şirketlerindeki çalışma koşullarını geliştirmek 
için daha fazla güce sahip olurlar. Ticaret bir çeşit iş gibidir. Birlik ise bir araya gelmek 
bir olmak demektir. Örnek: Bir ticaret birliği tek tek işçilerden daha güçlüdür.

toplantı: Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi, içtima Örnek: Bugün 
şirket toplantısı var.

vatandaş: Yurttaş Örnek: Ben bir Fransa vatandaşıyım bu da Fransız olduğum anlamına 
geliyor.

yargıç: mahkemeleri ve duruşmaları yönetmekle ve yasaların öngördüğü kararları 
almakla yükümlü kişi, genelde tecrübeli bir avukat. Bazen yargıç tarafl arı ve gerçekleri 
dinledikten sonra jüriye gerek kalmadan gereken kararı verir. Örnek: Bu yargıça 
damın masum olduğu kararını verdi.
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yargılama: Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, muhakeme. 
Örnek: Herkese önce söz hakkı verilmeli daha sonra yargılanmalı.

yasa: Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet 
gösteren kural. Örnek: Bu yasalar zamanında sadece krallar ve kraliçeler tarafından 
yapılırdı şimdi ise halk tarafından seçilen kişiler yapıyor.

yaşama: insan olarak hayatta olma durumu, doğumla ölüm arasında yaşanan süre, 
ömür, hayat. Örnek: Kadın ölmek yerine yaşamayı tercih etti.

yatılı okul: Öğrencileri için kalacak yer hizmeti veren okul türü. Örnek: Benim oğlum 
yatılı okulda okuyor.
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159Ders I: 
Sosyal Bilimler

NSS-C.5-8.4— Diğer Milletler ve Dünya Meseleleri

•	 Dünya politik olarak nasıl organize olmuştur?

•	 Birleşik Devletler diğer devletleri nasıl etkilemiştir ve politik ve sosyal olarak diğer 
devletlerden nasıl etkilenmiştir?

NSS-WH.5-12.9— Kararlı ve birbirine bağlı bir toplum arayışını anlar.

NSS-USH.5-12.8— İkinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini, savaşın hem içerdeki hem dış 
ülkelerdeki etkilerini, dünya meselelerinde ABD'nin rolünü yeniden şekillendirmesini anlar.

NSS-C.5-8.5—Vatandaşların Rolleri

•	 Vatandaşlık nedir?

•	 Vatandaş hakları nelerdir?

•	 Vatandaşların sorumlulukları nelerdir?

Ders II: 
Sosyal Bilimler

NSS-WH.5-12.9—KARARLI VE BİRBİRİNE BAĞLI BİR TOPLUM ARAYIŞINI 
ANLAR.

NSS-USH.5-12.8— İkinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini, savaşın hem içerdeki hem dış 
ülkelerdeki etkilerini, dünya meselelerinde ABD'nin rolünü yeniden şekillendirmesini 
anlar.

Model Eğitim Standartlarının Korelasyonu
İnsan Hakları Nelerdir? Dersler
Kimden: Eğitim Dünyası, educationworld .com/standards
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NSS-C.5-8.5—VATANDAŞLARIN ROLLERİ

•	 Vatandaşlık nedir?

•	 Vatandaş hakları nelerdir?

•	 Vatandaşların sorumlulukları nelerdir?

•	 Hangi hazırlıklar yada karakter özellikleri Amerikan anayasal demokrasisinin 
korunması ve geliştirilmesi için önemlidir?

•	 Vatandaşlar toplumsal yaşamda nasıl rol alırlar?

Ders III: 
Sosyal Bilimler

NSS-G.K-12.4—Dünyanın kültürel mozaiklerinin karakteristik özelliklerini, karmaşıklığını 
ve yayılmasını anlar.

Dil Sanatları
NL-ENG.K-12.7—Bilgi Değerlendirme: Öğrenciler konular hakkında araştırma yaparak 
sorular ve olası cevaplar üretirler. Bulgularını amaca ve dinleyicilere uyacak şekilde ifade 
edebilmek için değişik kaynaklardan (basılı yada basılmamış kaynaklar, insanlar) bilgi 
toplarlar ve topladıkları bilgileri değerlendirir ve sentezlerler.

Ders IV: 
Sosyal Bilimler

NSS-USH.5-12.9— Medeni özgürlüklerin artırılması, ırksal ve cinsel eşitlik sağlanması 
için sarf edilen eforu anlar.

Dil Sanatları
NL-ENG.K-12.1— Bakış Açısı Kazandırma Okuması: Öğrencilerin metinlere, 
kendilerine, dünya kültürlerine dair yeni bilgiler edinmek; toplumun ve iş yerinin 
ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap vermek ve kişisel bütünlüğü sağlamak amacıyla geniş 
yelpazesi olan bir takım basılı ve basılı olmayan yazıları okurlar.
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Ders V: 
Sosyal Bilimler

NSS-C.5-8.3— Amerikan anayasal sisteminde yasaların yeri nedir?

Ders VI: 
Coğrafya

NSS-G.K-12.2—YERLER VE BÖLGELER:

•	 Öğrenciler bölgelerin fi ziksel ve insansal karakteristiklerini anlamalılardır.

•	 Öğrenciler kültürün ve tecrübelerin bölge insanlarının bakış açılarında nasıl etki 
ettiklerini anlamalılardır.

NSS-G.K-12.4—İnsan Sistemleri: Öğrenciler dünyanın kültürel mozaiklerinin karakteristik 
özelliklerini, karmaşıklığını ve yayılmasını anlamalılardır.

Dil Sanatları
NL-TUR.K-12.5—İletişim Stratejileri: 

Sosyal Bilimler
NSS-C.5-8.5—Vatandaşların Rolleri

•	 Vatandaş hakları nelerdir?

•	 Vatandaşların sorumlulukları nelerdir?

Ders VII: 
Dil Sanatları

NL-TUR.K-12.4—İletişim Yetenekleri: Öğrenciler yazılı, sözlü ve görsel dillerini çeşitli 
dinleyiciler için ve farklı amaçlar uğruna etkili bir şekilde kullanmak için düzenlerler.

NL-TUR.K-12.12—Dilsel Yeteneklerin Uygulanması: Öğrenciler amaçlarına başarılı bir 
şekilde ulaşmak için yazılı, sözlü ve görsel dillerini kullanırlar (örneğin:öğrenmek, zevk 
almak, ikna etmek ve bilgi değiş tokuşunda bulunmak için).

Ders VIII: 
Dil Sanatları

NL-TUR.K-12.4—İletişim Yetenekleri: Öğrenciler yazılı, sözlü ve görsel dillerini çeşitli 
dinleyiciler için ve farklı amaçlar uğruna etkili bir şekilde kullanmak için düzenlerler.
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Teknoloji
NT-K-12.2—Sosyal, Etik ve İnsani Meseleler:

•	 Öğrenciler teknolojiye bağlı olan etik, kültürel ve toplumsal meseleleri anlarlar.

•	 Öğrenciler teknolojik sistemleri, yazılımları ve bilgileri sorumluluk sahibi olarak 
kullanmanın pratiğini yaparlar.

•	 Öğrenciler teknolojinin kullanımına dair pozitif bir yaklaşım kazanırlar ve bu 
hayat boyu geçerli olacaktır.

Ders IX: 
Dil Sanatları

NL-TUR.K-12.12—Dilsel Yeteneklerin Uygulanması: Öğrenciler amaçlarına başarılı bir 
şekilde ulaşmak için yazılı, sözlü ve görsel dillerini kullanırlar (örneğin:öğrenmek, zevk 
almak, ikna etmek ve bilgi değiş tokuşunda bulunmak için).

Güzel Sanatlar
NA.5-8.8—Müzik, Diğer Sanatlar ve Sanat Dışındaki Disiplinler Arasındaki Bağların 
Anlaşılması: 

Ders X: 
Dil Sanatları

NL-TUR.K-12.11—Toplumda Rol Almak: Öğrenciler çeşitli toplumlarda, yaratıcı, bilgili 
ve yansıtıcı bireyler olarak rol alır.

Güzel Sanatlar
NA-VA.5-8.1—Medyayı, Teknikleri ve Süreçleri Anlamak ve Uygulamak:

•	 Öğrenciler medya, teknik ve süreçleri seçerler; fi kirleri ifade etmekte onları etkili 
veya etkisiz kılan şeylerin ne olduklarını analiz ederler; ve seçimlerinin etkisini 
yansıtırlar.

•	 Öğrenciler bilinçli ve istekli olarak kendi tecrübelerinin ve fi kirlerinin iletişimini 
geliştirmek için sanatın, medyanın, tekniklerin ve süreçlerin özelliklerinden ve 
karakteristiklerinden faydalanırlar.
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Ders XI: 
Sağlık

NPH-H.5-8.5—Sağlıklı Olabilmek için İletişim Yeteneklerini Kullanmak

•	 Ailenin ve yaşıtların davranışlarının kişiler arası iletişimi nasıl etkilediklerini 
açıklayınız.

•	 İhtiyaçları, istekleri ve duyguları belirtmenin sağlıklı yollarını gösteriniz.

•	 Kendine ve başkalarına saygılı ve düşünceli iletişimin yolları gösteriniz. 

•	 Sağlıklı ilişkiler kurmak ve onları korumak için gereken iletişim yeteneklerini 
gösteriniz.

•	 Kargaşalarla sağlıklı bir baş etmenin stratejilerini gösteriniz.
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164 Önceki bölümde verilen "Başlamadan Önce" adlı değerlendirme protokolleri bu 
bölümde verilen ek protokollere bakılmaksızın eksiksiz olarak yapılmalıdır.

Bu el kitabında verilen dersleri bir kez daha tasdik etmek isteyen öğretmen yada grup lideri 
burada verilen ek değerlendirmeleri yapabilirler. Eğer buradaki değerlendirmeleri tatbik 
etmek isterseniz, "önceki bilgi değerlendirmesi" bu bölümde de gösterildği gibi en son 
yapılmalıdır. Değerlendirme protokolleri eğitim departmanınıza yada okul yönetimine 
insan hakları eğitimini teşvik ettirmenize yardımcı olacaktır. Bu Eğitimci'nin Rehberi'ni baz 
alan başka insan hakları programı için onay ve izin almak isterseniz bu değerlendirmelerin 
size büyük katkısı olacaktır.

Her değerlendirme iki aşamalıdır: ön-değerlendirme ve sonraki değerlendirme. Sonraki 
değerlendirme de ön değerlendirmeyle aynı şekilde uygulanmalıdır.

Değerlendirme protokollerini aynı şekilde tatbik etmeniz tutarlı bir sonuç değerlendirmesi 
almanız için çok önemlidir, özellikle İnsan Hakları Nelerdir? 'den sonra ve/veya BİRLİK 
çalışma üniteleri bittikten sonra.

Programı uygulamadan önce ve sonra istatistikleri belgeleyerek yakaladığınız başarının 
seviyesini belirleyebilirsiniz.

Değerlendirme Protokolleri
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165Talimatlar
Şunlar gibi ilgili istatistikleri saptayınız:

•	 Katılım

•	 Ofi s yönlendirmeleri

•	 Uzaklaştırmalar

Üç aylık süreç içinde kendi edindiğiniz kayıtları yada okulunuzun yönetim ofi slerindeki 
kayıtları toplayınız. Eğer üç aylık süreçteki kayıtlar erişilebilir durumda değil ise aynı işlem 
bir aylık süreç için de yapılabilir.

İki farklı istatistiği toplayacak ve karşılaştıracaksınız. İlki dersler öncesi etkinlikleri, diğeri 
ise ders sonrası istatistikleri ifade etmektedir.

İstatistik Değerlendirmeleri
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166 Talimatlar
 1.  Öğrencileri işleyecek olduğunuz insan hakları derslerinden bahsetmeyiniz. İnsan 

haklarıyla ilgili herhangi bir şey söylemeyiniz.

 2.  “Problemler/Çözümler” adlı çalışma kağıdını öğrencilere dağıtınız. Onlardan 
ellerinden gelen en iyi şekilde bunları doldurmalarını isteyiniz. Bunun bir test 
olmadığını vurgulayınız. Cevaplarını yazabilirler yada "Emin Değilim" yazabilirler. 
Öğrencilerin isimlerini yazmaları bir gereklilik değildir ancak tarih belirtilmelidir.

 3.  Her değerlendirmede olduğu gibi, "öncesi/sonrası" karşılaştırması olmalıdır. Aynı 
değerlendirmeyi çalışma ünitesi bittikten sonra da tatbik edeceksiniz.

 4.  Değerlendirmeyi tatbik ettikten sonra, verilen cevapların yüzdelerini çizelge 
halinde değerlendireceksiniz (yüzdelik sistem yerine numaralandırılmış sistem 
de kullanabilirsiniz) Bu çizelgeyle ilgili, cevapların ne olduğuyla yada cevapların 
kalitesiyle ilgilenmeyeceksiniz, ve sadece şunları sayacaksınız:başlamadan önce kaç 
cevap aldınız ve başladıktan sonra kaç cevap aldınız?

 5.  Şimdi "b" sorularına verilen EVET cevaplarının yüzdesini çizelge haline getiriniz. 
Karşılaştırınız: öncesi ve sonrası

 6.  Şimdi "c" maddeleri için önerilen çözümlerin yüzdelik çizelgesini yapınız.

 7. Sonuçları göstermek için bir tablo oluşturunuz.

 8.  Sonra, cevapların kalitesini değerlendirebilir ve belirli cevaplarla ilgili gözlemlerinizi 
not edebilirsiniz.

Bağımsız Düşünme Değerlendirmesi
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Tarih: _______________________________________________________________

Talimatlar: Bu bir sınav değildir. Eğer cevapları bilmiyorsanız sadece "Emin değilim" 
yada " Bilmiyorum" yazabilirsiniz. (Gerektiği kadar kağıt kullanınız)

 1a. Günümüzdeki bir dünya sorununu ifade ediniz.

 ______________________________________________________________

 1b. Peki, bu durumun bir çözümü var mıdır? (birini daire içine alınız)  EVET  HAYIR

 1c. Eğer öyleyse, çözüm ne olabilir?

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 2a. Mahallenizdeki bir problemi ifade ediniz.

 ______________________________________________________________

 2b. Peki, bu durumun bir çözümü var mıdır? (birini daire içine alınız)  EVET  HAYIR

 2c. Eğer öyleyse, çözüm ne olabilir?

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 3a. Okulunuzdaki bir problemi ifade ediniz.

 ______________________________________________________________

 3b. Peki, bu durumun bir çözümü var mıdır? (birini daire içine alınız)  EVET  HAYIR

 3c. Eğer öyleyse, çözüm ne olabilir?

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

Problemler/Çözümler
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168 Öğrencilerden direkt olarak gelen geribildirimler önemli bir değerlendirmedir. Ders 
XI'da yer alan İnsan Haklarının Başarılı Uygulaması ödevi bu geribildirimi almak 

için dizayn edilmiştir.

Öğrencilerin insan haklarıyla ilgili başarısı yada farkındalıkları, diğerleriyle iyi geçinmesi, 
takım oyununun gücünü anlaması şunlardan kazanılacaktır: BİRLİK ve/veya İnsan 
Hakları Nelerdir? Bunlar herhangi bir zaman diliminde "Birlik Olmayı Öğrenmek" başarı 
formunda kaydedilebilir. Bu formların amaçlarının öğrencilere açıklanması gerekmektedir. 
Formlar öğrenciler ne zaman bir şey paylaşmak isterlerse ulaşabilecekleri bir şekilde hazır 
bulundurunuz.

Öğrencilerinizin ilgi artışlarını ve olumlu reaksiyonları fark ettiğinizden emin olun ve onları 
düşüncelerini bu başarı formlarına yazmaları konusunda teşvik ediniz. Onu başarısından 
dolayı tebrik ediniz.

Öğrenciler tarafından gönderilen bütün başarı formlarını sonuçları belgeleyebilmek için 
saklayınız.

Öğrenci Geri Bildirimine Dayalı 
Değerlendirme
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169“B aşlamadan Önce” bölümünde yer alan Öğrenci Anketi'ni kullanınız. O bölümde 
verilen talimatları izleyiniz. Diğer değerlendirmelere ve alıştırmalara bakılmaksızın 

bu Öğrenci Anketi yapılmalıdır. Bu genel kullanım için en önemli olan değerlendirmedir.

Önceki Bilgi Değerlendirmesi
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1. hepimiz doğuştan özgür ve eşitiz. Hepimiz özgür doğarız. 
Herkesin kendisine ait fikirleri ve düşünceleri vardır. Bize 
de aynı şekilde davranılmalıdır.

2. Ayrım yapmayın Farklılıklarımız ne olursa olsun, bu haklar 
bütün insanlara aittir.

3. Yaşama hakkı Herkes güvenli ve özgür bir şekilde yaşama 
hakkına sahiptir.

4. Kölelik yasaktır. Kimsenin bizi kölesi yapmaya hakkı yoktur. 
Kimseyi kendi kölemiz yapmaya hakkımız yoktur.

5. İşkence yasaktır. Kimsenin bizi incitmeye ya da bize işkence 
etmeye hakkı yoktur. 

6. Nereye giderseniz gidin bu haklara sahipsiniz. Ben de 
senin gibi bir insanım!

7. Yasalar karşısında hepimiz eşitiz. Yasalar herkes için 
geçerlidir. Yasalar herkese karşı eşit nitelikte olmalıdır.

8. İnsan haklarınız yasalarla korunmaktadır. Haksızlığa 
uğradığımızı düşündüğümüzde hukuksal yollarla yardım 
isteyebiliriz.

9. Keyfi tutuklama yasaktır. Kimse geçerli bir sebebi olmadan 
bizi hapse atıp orada tutamaz, yada sürgüne gönderemez.

10. Adil yargılanma hakkı Eğer yargılanacaksak, bu halka açık 
olmalıdır. Yargıçlar kimsenin etkisi altında kalmamalıdır. 

11. Suçluluğu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Kanıt-
lanana kadar hiç kimse bir suç ile itham edil memelidir. 
İnsanlar bize kötü bir şey yaptığımızı iddia ettiğinde bunun 
doğru olmadığını gösterme hakkına sahibiz.

12. Özel hayatın gizliliği hakkı. Kimse itibarımızı lekelemeye 
çalışmamalıdır. Geçerli bir sebebi olmayan hiç kimsenin 
evimize gelip bizi yada ailemizi rahatsız etmeye, özel 
eşyalarımızı kurcalamaya hakkı yoktur.

13. Seyahat etme özgürlüğü. Hepimiz kendi ülkemiz 
içinde istediğimiz yere gitme veya seyahat etme hakkına 
sahibiz. 

14. Yaşayacak güvenli bir yer arama ve sığınma hakkı. 
Eğer kendi ülkemiz içinde kötü muamelelere maruz 
kalacağımızdan korkuyorsak, güvende olmak için başka 
bir ülkeye gitme hakkına sahibiz. 

15. Uyruk hakkı. Hepimizin bir milliyete sahip olma hakkı 
vardır.

16. Evlilik ve aile. Her yetişkin eğer isterse evlenebilir ve 
bir aileye sahip olabilir. Kadınlar ve erkekler evliyken de 
boşandıklarında da aynı haklara sahiplerdir. 

17. Mülkiyet hakkı. Herkes bir şeylere sahip olma ve onları 
paylaşma hakkına sahiptir. Geçerli bir sebebe sahip olmayan 
hiç kimse eşyalarımızı bizden alamaz. 

18. Düşünce özgürlüğü. Hepimiz inanmak istediğimiz şeye 
inanma hakkına sahibiz, bir dine mensup olmaya yada 
dilediğimizde onu değiştirmeye.

19. İfade etme özgürlüğü. Hepimiz istediğimiz kararları 
almakta, istediğimiz gibi düşünmekte, düşündüklerimizi 
ifade ederek onları başka insanlarla paylaşmakta özgürüz. 

20. Dernek kurma ve derneğe katılma hakkı. Hepimiz 
arkadaşlarımızla buluşmakta ve birlikte çalışarak barış 
içinde haklarımızı savunmakta özgürüz. Eğer iste miyorsak 
hiç kimse bizi bir gruba dahil olmak zorunda bırakamaz.

21. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetime katılma hakkı. 
Hepimiz kendi ülkemizin yönetiminde yer alma hakkına 
sahibiz. Her yetişkin kendi liderini seçmekte özgür olmalıdır.

22. Sosyal sigorta. Hepimiz barınma ve eğitim hakkının yanı 
sıra hastalandığımızda veya yaşlandığımızda tedavi görme 
hakkına sahibiz.

23. İşçi hakları. Her yetişkin hizmetlerine karşılık uygun bir 
maaşla çalışma hakkına sahiptir ve isterse bir ticaret birliğine 
katılabilir.

24. Eğlenme hakkı. Hepimiz dinlenme ve rahatlama hakkına 
sahibiz.

25. Herkes için yiyecek-içecek ve barınak. Hepimizin iyi bir 
yaşam sürme hakkı vardır. Anneler ve çocuklar, işsiz yada 
engelli insanlar, ve bütün insanlar tedavi olma hakkına 
sahiptir. 

26. Eğitim hakkı. Eğitim bir haktır. İlkokul ücretsiz olmalıdır. 
Birleşmiş Milletler hakkında bilgi sahibi olmalıyız ve 
diğerleriyle nasıl iyi geçineceğimizi öğrenmeliyiz. Ailemiz 
öğreneceğimiz şeyleri seçebilir. 

27. Telif hakkı. Telif hakkı bir kişinin kendisine ait sanatsal 
çalışmalarını ve eserlerini koruyan özel bir haktır; başkaları 
izinsiz olarak bunları kopyalayamaz. Hepimiz sanatın, 
bilimin ve öğretimin getirisi olan güzel şeyleri tatma ve 
istediğimiz gibi yaşama hakkına sahibiz. 

28. Adil ve özgür bir dünya. Haklarımızdan ve özgürlük-
lerimizden faydalanabilmemiz için ülkemizde ve bütün 
dünyada uygun bir düzen olmalıdır. 

29. Sorumluluk. Başka insanlara karşı sorumluluklarımız var ve 
onların haklarına ve özgürlüklerine de saygı göstermeliyiz. 

30. Kimse insan haklarınızı elinizden alamaz.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Gençler için Tasarlanmış

İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası •	1920	Hillhurst	Cad.	#416,	Los	Angeles,	Kaliforniya	90027	ABD
(323)	663-5799	•	info@youthforhumanrights.org	•	YouthforHumanRights.org

© 2015 İnsan Hakları için Gençlik Uluslararası. Tüm Hakları Saklıdır. 
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