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Merkez Hakkında

El-Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi, Bağdat’ta bulunan bağımsız ve özel 

bir düşünce kuruluşudur. Bu merkezin temel hedefi, Ortadoğu ile ilgili dış siyasi 

mesele ve olaylar hususunda ve spesifik olarak Irak ile bağlantılı konular hakkında 

doğru ve realist perspektifler sunmaktır. Bu araştırma  merkezi, siyasal ve akademik 

alanlarda bağımsız analizler ile  pratik ve açık çözümler sunmaya gayret etmektedir. 

Irak’ın bölgesel ve uluslararası önemi ve bu ülkede birbirini takip eden olaylar, 

bölgedeki siyasi meseleleri takip etmeye çalışan birçok politik analiz ve perspektife 

kıyasla açık düşünsel yönlere gerek duymakta ve geçmiş yıllarda Irak’ın bölgesel 

ve küresel imajını kristalize eden genel çerçevenin ötesine geçme yeteneğinden 

yoksun durumdadır. Bu nedenle, Merkez bilimsel tarafsızlığa, şeffaflığa ve 

yaratıcılığa riayet eden yeni perspektifler sunmaya çalışmaktadır. El-Beyan Merkezi 

Irak ve Ortadoğu’daki krizleri inceleme ve analiz  etme kapsamında araştırma yapıp 

siyasi karar vericilere kısa ve uzun  vadeli uygun çözümler ve işlevsel perspektifler 

sunmayı amaçlamaktadır.
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“Sürdürülebilir kalkınma için en güçlü ve etkili araçlardan biri de eğitimdir.”

(Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Fonu, UNDP)

Irak nüfusunun yüzde altmışı 251 yaşın altındadır. Ülke yıllar boyunca devam 
eden savaş ve yaptırımlara karşın hayatlarını kurmaya çalışan ve sürekli artan bu 
genç insanlara eğtim fırsatları sağlamanın baskısı altındadır.

Ülke genelinde2 eğitime karşı coşkulu bir yaklaşım görülmeke ve bunun 
sonucunda geçen yıllarda pek çok ilerleme kaydedildi. İlkokula kayıt oranları 
%4.1 oranında arttı ve temel eğitime kayıt oranı toplamda ikiye katlayarak 2000 
yılında 3.6 milyon olan sayı 2012 yılında altı milyona ulaştı. Fakat hala hatırı 
sayılır derecede zorluklar da devam ediyor. 2013 yılından itibaren okul yaşında 
olan çocukların yüzde 13.5’i veya 1.2 milyonu temel eğitime erişimi yok fakat 
bu olanağa sahip olanlarda ise sınıf tekrarlama ve okulu bırakma oranları çok 
yüksek seviyededir.3 Artan öğrenci sayısı ile bağlantılı olarak zamanında bir 
çare bulunamazsa Irak’taki mali krizin de etkisiyle eğitim sistemi daha kötüye 
gidebilir.

1. Index Mundi (2018) ‘Iraq Demographics Profile 2018’, Index Mundi, https://
www.indexmundi.com/iraq/demographics_profile.html, last accessed 15 Aug 
2018.
2. Hawkins, Peter (2017) ‘Iraq must invest in education to secure its future’ 
UNICEF, Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/05/iraq-
invest-education-secure-future-170527103925684.html, last accessed 12 Aug 
2018.
3. UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of 
the Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, 
UNICEF, p.i.
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Devlet Okul Sektörü
Devlet okul sektörünün şuanki durumu istikrarsız bir görünümdedir. Sınıflar 

kalabalık, okul binaları eski ve güvensiz olarak rapor edilmiş ve olanaklarda 
eksiklikler mevcut. Okulların neredeyse üçte biri çoklu sistemlerle yani dörtlü 
veya üçlü vardiyalarla eğitim yapmaya zorlanıyor.4 Meclis komitesine göre bu 
durumun değişebilmesi için 6,000 ek okula ihtiyaç duyuluyor.5 Şimdiki sistemin 
çocukların öğrenim sonuçları üzerine olumsuz bir etkisi de var. Temel eğitim 
sınavları sabah vardiyasına katılan öğrenciler (%92) akşam vardiyasına katılan 
öğrencilere göre (%72) daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. 6 Yakın gelecekte 
durum değişecek gibi gözükmüyor. 2015-2016 yıllarında Irak’ın toplam hükümet 
bütçesinin ancak yüzde 5.7’sini oluşturan 6.8 trilyon Irak Dinarı Eğitim Bakanlığı 
tarafından harcandı. Bunun çoğunluğu (%98.1) öğretmenlerin maaşı gibi cari 
harcamalara gitti. Sonuç olarak Irak eğitim bütçesinin çok küçük bir kısmı olan 
yüzde 1.9’u okullara yatırım gibi sermaye masraflarına gitti. Nihayetinde asıl 
gerekli yapısal kalkınma ve gelişmeler eğitim sektöründe sınırlı kaldı.7

Özel Okulların Canlanması

Devlet sektöründe karşılaşılan zorlukları dikkate alırsak, aileler çocuklarının 
eğitimi için daha fazla alternatif arayışına çıkıyor ve bu arayış artan özel okul 
sayısı ile karşılanıyor. Bu trend Basra’dan Erbil’e kadar devlet okullarından daha 
hızlı sayıda artan özel okul sayılanrıda gözlemlenebilir:

4. Al-Saleh, Ammar (2015) ‘Teach The Rich: Basra›s Private School Business 
Booming, But So Are Students› Fees’, Niqash, http://www.niqash.org/en/artic-
les/society/5173/, last accessed 12 Aug 2018.
5. Nabeel, Gilgamesh (2014) ‘Iraqi Private Schools Grow While Public Schools 
Crumble’, Al Fanar Media, https://www.al-fanarmedia.org/2014/08/iraqi-priva-
te-schools-growpublic-schools-crumble/, last accessed 12 Aug 2018.
6. UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis of 
the Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, 
UNICEF, p.ii
7. Ibid. p.30
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Tablo 7: Eğitim Seviyesine Göre Okul Sayılıar
Merkez Irak

Anaokulu İlkokul                        Ortaokul Ortaöğretim Kurumu
Devlet Özel Devlet Özel Devlet Özel Devlet Özel

2013-2014 713 328 15,329 447 4.313 239 2.083 190
2014-2015 535 269 10,291 459 3,025 244 1,450 194
2015-2016 459 329 12,353 589 3,630 306 1,807 238
Değişim  %* 4.7 26.5 -0.2 46.9 46.9 36.6 6.5 33.7

Irak Kürdistan Bölgesi

Anaokulu                     Temel Ortaöğretim Kurumu

public private public private public private
2013-2014 351 105 4,623 65 906 26
2014-2015 345 116 4,318 65 915 37
2015-2016 385 99 4,558 63 970 26
Değişim  %* 9.7 -5.7 -1.4 -3.1 7.1 11.5
*Kıyaslanabilir araştırma için 2015-2016 yılına ait iki hükümet dışı değer 

(Nenawa ve Anbar) değişim oranlarına dâhil edilmemiştir. Not: Bilgi doğrudan 
MOE, Iraq merkezi’nden elde edilmiştir.

Kaynak: MOE, Iraq Merkezi (2016) ve MOE, KRI. (2016) 8

Irakli çocukların özel okullara katılımlarının sürekli artış göstermesinin bir 
sonucu olarak Kürdistan bölgesnin yüzde 2.5’i öğrenci özel eğitim alıyor. 9 Basra 
da tahminlere göre yüzde 20 civarında bölgenin 800.000 öğrencisi özel okullara 
kayıtlı durumdadır. 10 Özel okulların işletmesi iki kategoriye ayrılır. Bunlar ulusal 
ve uluslararası olmak üzere ayrılmakla birlikte ikincisi yabancı dilde uluslararası 

8. Ibid. p.12
9. Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay and Karam, Rita 
(2016) Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region – 
Iraq, Kurdistan Regional Government, Ministries of Planning and Education, 
and RAND Corporation: Santa Monica, p.50
10 Al-Saleh, Ammar (2015) ‘Teach The Rich: Basra›s Private School Business 
Booming, But So Are Students› Fees’, Niqash, http://www.niqash.org/en/
articles/society/5173/, last accessed 12 Aug 2018.

http://www.niqash.org/en/articles/society/5173/
http://www.niqash.org/en/articles/society/5173/
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eğitim müfredatını uygular. Bu diller daha çok İngilizce yanı sıra Fransızca, 
Almanca ve Türkçe’dir.

Özel okullar kamu sektöründeki benzerlerine göre genellikle daha iyi 
olanaklara sahip olmasının yanında öğrencilerine gün içinde daha fazla eğitim 
zamanı sağlıyor ve bale, müzik gibi ekstra kurs teklifinde bulunabiliyorlar.

Geliştirilmiş olanakların yanı sıra özel okula giden çocuklarda olumlu öğrenim 
sonuçlarıda görülmektedir. Benzeri devlet okuluna kıyasla özel okulların temel 
eğitim sertifika sınavını geçme oranları çok daha yüksektir. 11

Özel okul sistemi konusuna gelecek olursak bu çokta basit bir iş değil. 
Okul ücretleri son derece yüksek ve sadece varlıklı bir kısım elit tarafından 
karşılanabiliyor. 12 Ücretler okullara göre farklılıklar göstermekle birlikte ilkokul 
öğrencileri için ödemesi zorunlu miktar yıllık bin dolardan dört bin dolara 
kadar çıkmakta ve bu meblağ öğrenci eğitim sisteminde hareket ettiği müddetçe 
artmaktadır.

Hükümet görevlilerinin aylık $400 geliri olduğunu düşünecek olursak 
özel eğitimin pek çok ailenin ulaşamayacağı bir konumda bulunması sürpriz 
olmayacaktır. Kazançlarını çeşitli vasıtalarla düzenleyip çocuklarına özel eğitim 
aldıran aileler arasında çoğunluğu okul ücretlerinin gelirlerinin ötesinde bir 
seviyede artmasından endişeleniyor. Bu durumun ise çocukların eğitimi üzerine 
olumsuz etkileri olabilir.13

11. The overall pass rate in Iraq in 2011-2012 was 91%, with the private school 
rate reaching 97%. See: UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education 
in Iraq: An analysis of the Education Sector and Strategies to Maximize the 
Benefits of Education, UNICEF, p.13.
12. Al-Shaikhly, Sulaf and Cui, Jean (2017) ‘Education in Iraq’, World Educa-
tion News and Reviews, https://wenr.wes.org/2017/10/education-in-iraq, last 
accessed 12 Aug 2018.
13. Al-Saleh, Ammar (2015) ‘Teach The Rich: Basra›s Private School Business 
Booming, But So Are Students› Fees’, Niqash, http://www.niqash.org/en/
articles/society/5173/, last accessed 12 Aug 2018.

https://wenr.wes.org/2017/10/education-in-iraq
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Özel Eğitim – Kaliteden Şüpheler ve Sosyal Hareketlilik

Yukarıda verilen örnekler özel eğitimin karışık doğası anlamak açısından iyi 
birer örnektir. Dünyanın dört bir yanındaki akademisyenler ve pratisyenler özel 
eğitimin avantajlarının mı yoksa dezavantajlarının mı ağır bastığı konusunda hala 
kararsız. Ne kadar yatırımın yapılmasına gerektiğine dair veya ülkenin kalkınması 
için özel eğitimin desteklenmesinin faydalı olduğuna dair açık bir tavsiye yok ve 
bu yüzden her ülke kendi kararını özel durumlarına göre vermeye ihtiyaç duyuyor. 
Irak bu tür zorluk ve kararlarla yüzleşmesi gereken tek ülke değildir. Pek çok 
gelişmekte olan ülke gibi tüm çocukların kaliteli eğitime erişmesini garanti altına 
almak için mücadele ediyor. Özel okulların gelişmesini desteklemek genellikle 
gelecek vaadeden bir yol olarak gözüküyor. Bu özelleşmenin gerçek etkilerine 
kanıt az ve bu bağlamdan genel sonuçlara ulaşmak ise gerçekten zor.

Şuan Irak’ta görünen o ki; özel okulda eğitim görenlerin daha iyi eğitim 
aldığı ve daha iyi akademik sonuçlara ulaşacağı farkediliyor. Yerel elitlerin 
menfaatlerinin yanı sıra, özel okulların akademik başarıları diasporadaki ailelerin 
Irak’a dönmesine yaradığı gibi uluslararası sürgünlerin Irak’a yerleşmesine sebep 
olabilir. Zira bu sayede mezkur aileler çocuklarının yurtdışındaki ile aynı seviyede 
eğitime devam ettirme olanağı bulurlar.14 Bu ailelerin karşılık olarak ekonomide 
büyümeyi teşvik etmesi muhtemeldir. Bu açıdan özel okullar eğitim sistemine 
bağıştabulunmayı etkileyeceği gibi yatırım yapabilecek seviyede sermayesi olan 
iş adamlarının ülke ekonomisine ve yerel ekonomiye doğrudan ve dolaylı yatırım 
yapmasını sağlayabilir.

Özel okulların ailelere seçenek sağladığı düşünülürse ve arz talep tarafından 
düzenlenen genel ekonomik piyasada görüldüğü gibi yüksek kalitede eğitim 
isteyen ailelerin bu olanağı sağlamak için yetersiz olan işletmecileri piyasadan 
uzaklaştıracağı düşünülebilir. 15

14. Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay and Karam, Rita 
(2016) Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region – 
Iraq, Kurdistan Regional Government, Ministries of Planning and Education, 
and RAND Corporation: Santa Monica, pp.xv/xvi
15. Pedro, Francesc, Leroux, Gabrielle and Watanabe, Megumi (2015) The 
Privatization of Education in Developing Countries. Evidence and Policy 
Implications, 02 Working Papers n Education Policy, UNESCO Education 
Sector: Paris, p.4.
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Diğer yandan pazar yetersizliği eğitimin artık tatmin edici seviyede 
sağlanmaması riskine yol açabilir. Ayrıca Irak’ta özel okullar arasında eğitim 
kalitesinin istikrarı konusunda da çekinceler mevcuttur.16 Daha sıkı düzenlemeler 
için talep, çıkması muhtemel sonuçlardan birisidir. Hükümet için kaynaklarını 
özel sektörü daha etkili bir şekilde düzenlemek hala değişmiş değil. Eğer kıt 
kaynaklar öncelikli olarak devlet okullarının kalitesinin yükseltilmesi için 
kullanılırsa bu tüm nüfus için daha faydalı olabilir. Pedro, Leroux ve Watanabe17  
tarafından savunulan bu görüşe göre herkes için yüksek kalitede eğitimin gelişimi 
de bu şekilde desteklenmiş olur.

Dünya genelinde düşük ücretli özel eğitim modeli ortaya çıkarken Pakistan, 
Kenya ve Şili gibi ülkelerde bu sistemin örnekleri görülebilir. Bu sayede 
tartışmalı da olsa fakirlere18  açık, gelecek vaadeden yeni bir yol açılmış oldu. 
Iraklı özel okulların ise yüksek ücretleri onları genel olarak varlıklı kişilerin 
karşılayabileceği seviyede tutuyor.

Özel okullara eğilim şu anki oranlarında devam ederse toplumda bölünmelerin 
oluşması muhtemel sonuçtur. Zira yüksek sosyal tabakada olanlar çocuklarını 
eğitmek için özel okula gönderirken düşük sosyal tabakadan olanlar da devlet 
okullarına gönderecektir. Eşitsizlikler ve sosyal, potansiyel toplulukların 
farklarının gözetilmesi, etnik sınırların oluşması önemli risklerdir. Irak’ın yakın 
tarihi, mevcut farklılıkları ve çatışma potansiyetli gözönüne bulundurulduğu 
takdirde bu riskin alınmaya değer olduğunu söylemek şüpheli olacaktır.

Diğer yandan da ileri sürülebilir ki; eğitimin sorumluluğu her zaman devlete 
ait değildir ve eğer devlet bu sorumlulukla başa çıkmazsa özel sektörün olaya 
dâhil olması bir hak, hatta bir vazife haline gelir. Eğitim politikaları ve gelişimi 

16. Vernez, Georges, Culbertson, Shelly, Constant, Louay and Karam, Rita 
(2016) Initiatives to Improve Quality of Education in the Kurdistan Region – 
Iraq, Kurdistan Regional Government, Ministries of Planning and Education, 
and RAND Corporation: Santa Monica, pp.xv/xvi
17. Pedro, Francesc, Leroux, Gabrielle and Watanabe, Megumi (2015) The 
Privatization of Education in Developing Countries. Evidence and Policy 
Implications, 02 Working Papers n Education Policy, UNESCO Education 
Sector: Paris, p.8
18. Ibid. p.6
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alanında bir uzman olan James Tooley, bu konuda daha ileri giderek ‘eğer eğitim 
tamamen devletin haricinde olursa ulus için, insanları ve demokrasisi için daha 
iyi olabilir’19  iddiasında bulunuyor. Ayrıca özel okullar diğerlerinin yanı sıra 
hükümet planını takip etmek zorunda olmamalıdır görüşü de uzman tarafından 
öne sürülmektedir. Eğer bu okullar topluluğun fikir ve inançlarına aykırı fikirlere 
yol açabilecek şekilde çocukların eğitiminin bir parçası olarak kendi bireysel 
planlarını geliştirirlerse, bu özel okulların topluluğa ne kadar faydalı olacağı 
sorusunu akıllara getirir. Bu da bizi tekrar hassas bir konu olan düzenleme 
meselesine getiriyor.

Sonuç
Eğitim gelecek neslin ülkenin geleceğini nasıl inşa edeceğini belirler. Eğitim 

gelir seviyelerinin belirlenmesine, sosyal eşitliğe ve gelecek neslin makro 
ekonomik büyümesinin belirlenmesine hizmet eden sosyal bir fonsiyondur. 
Eğitim sektöründe yatırım eksiklikleri ulusun yıllar boyunca bedel ödemesine 
sebep olacaktır.

Irak devlet eğitim sektörü şu anda kendisine atılmış tüm sorunlarla mücadele 
eden bir vaziyette görünüyor ve UNİCEF raporuna göre ülke bunun sonuçlarını 
çok pahalı bir şekilde ödemektedir. UNİCEF’in hesaplarına göre 2014-2015 
yıllarında toplamda 1.5 trilyon Irak Dinarı okulu bırakanlar ve sınıf tekrarlarına20  
bağlı olarak ülke genelinde boşa harcandı. Bu rakam, yetersiz eğitim sisteminin 
sonucunda oluşan daha az kalifiye işçiler ve yüksek işsizlik rakamları gibi 
kayıpları da göz önüne aldığımızda çok daha belirgin şekilde artar.

Bu şartlar altında görünen o ki, gelişen özel sektör Irak için kesinlikle gereklidir.

Bu bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Belirli ölçüdeki özel sektör büyümesi 
kamu sektöründeki baskıyı rahatlatır çünkü özel sektörün olmadığı bir sisteme 
göre devlet okuluna ihtiyaç duyan çocuk sayısı daha yavaş yükselir. Böylece 

19. Tooley, James (2017) ‘Low-Cost Private Schools Are Changing the 
Developing World’, Fee, https://fee.org/articles/low-cost-private-schools-are-
changing-the-developing-world/, last accessed 12 Aug 2018.
20. UNICEF (2017) The Cost and Benefits of Education in Iraq: An analysis 
of the Education Sector and Strategies to Maximize the Benefits of Education, 
UNICEF, pp.34/38.
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daha az kaynak ihtiyacı doğar.  Bu durum hükümete, devlet eğitimine ihtiyaç 
duyanlar için eğitim kalitesini yükseltme şansı sunacaktır. Yine de özel sektörün 
yıllar sonra çıkacak beklenmedik kötü sonuca hizmet etmemesi için gerekli 
önlemler alınmalıdır. Özel sektörün ülkeye ve insanlarına layıkıyla hizmet etmesi 
için kaliteli eğitim tüm çocuklara uygulanmalı ve erişilebilir olmalı.

Irak’ta bu, özellikle daha kötü durumdaki ailelelerin çocuklarının özel okula 
erişimi için finansal bariyerlerin hafifletilmesi manasına gelecektir. Dahası, 
hükümetin ileriyi düşünmek ve bundan yirmi yol sonra eğitim sektörünün nasıl 
görünmesini istediği hakkında sağlam bir planı olması, bu resime özel okulların 
nasıl oturacağı ve hangi sınırlara kadar düzenlemelerinin yapılacağı ve aynı 
zamanda devlet eğitimi gelişiminin devam etmesi gerektiği unutulmaması 
önerilmektedir.Bu öneriler Irak’ın gelecekteki çalışanları, işçileri, babaları ve 
annelerinin çoğunluğu tarafından alınacaktır.
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