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21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı 
 

1992 yılında kurulan 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV), yaşa-
nan her türlü olumsuzluğun temelinde eğitim sorunu olduğunu dü-
şünerek çözüm için ağırlıklı olarak kırsaldan gelen üniversiteli genç-
lere ve eğitimin her kademesindeki öğrencilere eğitim bursu vermek-
te; yaptırdığı okul, yurt ve eğitim birimleriyle eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlamaya, göçle büyük kentlere gelen hiç okula gönderilmemiş 
kadınlara kadar uzanan bir çizgide insanların eğitsel, kültürel ve 
soysal gelişmesine katkı sağlamaya devam etmektedir. 

Bu yıl 20. Yılını kutlayan YEKÜV 19 yılda 19.400 öğrenciye eğitim 
bursu vererek onların yaşamlarına DOKUNDU. 2012 yılı sonuna ka-
dar 20.000 öğrenciye ulaşmayı hedefledi. 
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Boğaziçi Üniversitesi 

Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM) 

 

Barış eğitiminin öncüsü olan Johan Galtung barış eğitiminin hedefi-
ni, 'empati duygusunu geliştirmek ve bireyleri, çatışmaları yaratıcı, 
yapıcı ve barışçıl şekillerde çözecek becerilerle donatmak” olarak ta-
nımlamıştır. 

Etkin barışçıl çözüm anlayışının ve kültürünün oluşturulması; erken 
yaşlardan başlayıp yaşam boyu süren bir eğitim anlayışını gerektir-
mektedir. Bu nedenle, örgün ve yaygın eğitimde barış eğitiminin her 
düzeyde eğitimin ayrılmaz bir parçası olması toplumda barış kültü-
rünün yaygınlaşması için zorunludur. BEUAM, 2007 yılından beri 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Barış 
eğitimini hem üniversite eğitim ve araştırma programına entegre 
ederek, hem de çeşitli sivil toplum örgütleri ve eğitim kuruluşları ile 
işbirliği içinde eğitici eğitimleri yaparak barışçıl çözüm anlayışı ve 
kültürünün oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 

Merkez etkinlikleri arasında, öğretmenlerin barış eğitimi uygulama-
ları ve çatışma çözümü konularında eğitimleri, çocuk ve gençlerle 
uygulamalı eğitimler, gönüllü gruplara eğitimler, barış gazeteciliği 
gibi barış kültürünü yaygınlaştırmada etkin olacak seminerler, kon-
feranslar, çalıştaylar ile barış eğitimi ve çatışma çözümü alanlarında 
müfredat geliştirme, bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları bu-
lunmaktadır. 
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Hümanist Büro 

 

 

Hümanist Büro, özgür, adil ve barışçıl bir dünya oluşturmaya katkıda 
bulunmak üzere, hakların güvencesi olacak politikaları ve uygulama-
ları güçlendirme misyonu ile başta çocuk hakları olmak üzere tüm 
insan hakları konularında; 

 Avrupa Birliği ve uluslararası mevzuat bağlamında plan, proje, kişi-
sel gelişim, araştırma, geliştirme, organizasyon, eğitim konularında 
danışmanlık hizmetleri verir; 

 Uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamak üzere yurt içinden 
yurt dışına ve yurt dışından yurt içine çalışma ziyaretleri düzenler; 

 Gerçek ve tüzel kişilere sosyal sorumluluk faaliyetlerinde danışman-
lık, araştırma, geliştirme hizmetleri ve bunların gerektirdiği eğitim 
hizmetlerini sağlar; 

 Sosyal politikalar konusunda inceleme, araştırma, danışmanlık 
hizmetleri verir; sistem geliştirir, bu sistemlerin işleyiş esaslarını be-
lirler ve uygulanmasını izler ve raporlandırır; 

 İlgili kurum ve kuruluşların kendi alanlarındaki gelişmeleri takip 
etmelerine yardımcı olur, bu konularda bilgi paylaşım sistemleri 
önerir, geliştirir 
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SUNUŞ 
 

Geleceğimiz olan öğrencilerimizin eğitimi için, 81 ilde yüz bin-
lerce öğretmenimiz, karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen, büyük 
bir özveri, büyük bir meslek aşkı ve bilinciyle görev yapmaktalar. 
Dünya üzerindeki diğer birçok ülkeden farklı olarak bizim öğretmen-
lerimiz, akademik yönünün ötesinde, öğrencisinin temizliğinden 
ahlaki değerleri içselleştirmesine kadar kendisini sorumlu tutmuş ve 
yüreğini ortaya koyarak eğitimi bir bütün olarak özümsemiştir. Bü-
tün bu emek ve çabaların, trafik terörü, spor alanında tanık olduğu-
muz şiddet olayları, aile içi şiddet, son zamanlarda da öğrenci-
öğretmen ya da öğrenciler arasında yaşanan şiddet olayları gibi 
birçok olumsuzlukla gölgelenmesi, hepimizi derinden üzmektedir. 

Elbette ülkemizde yaşanan bu olumsuz tablo parçası olduğu-
muz dünyadan bağımsız gelişmemektedir. Bireyden gruplar arası, 
ülkeler arası ilişkilere kadar her alanda baş gösteren şiddet olayla-
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rından en çok da çocuklarımızın ve gençlerimizin etkilendiği bir 
gerçektir. Biz de bu nedenle, 20 yıldır 19.400 öğrenciye dokun-
muş bir Vakıf olarak, çocuklarımızın Barış Kültürü kavramıyla, daha 
okul sıralarındayken tanışmaları için her türlü program ve çalışmanın 
içinde olmayı “Barış”ı merkeze almayı 20. Yıl misyonumuz saydık.  

Örgün eğitimde plan ve program hazırlanarak yer alacak ve en az 
akademik dersler kadar önemsenmesi sağlanacak bir “Barış Kültürü ve 
Eğitim” dersinin, öğrencilerimizin yani bir anlamda gelecekteki 
toplumumuzun esenliği için olduğu kadar öğretmenlerimizin 
çabalarının desteklenmesi için de gerekli olduğu fikrinden yola 
çıktık. Bu amaçla, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ve Hümanist Büro iş birliğiyle bir çalıştay düzen-
ledik. 

Amacımız, "Barış Kültürünün örgün eğitimde yer alması konu-
sunda fikir alışverişinde bulunmak, çözüm üretmek ve değerlendir-
melerimizi bir kitapla sizlere sunmaktı. “Barış Kültürü ve Eğitim” 
çalıştayına ilgi gösteren tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, katkı 
sağlayan Akademisyenlerimize, Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcileri ile 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Muammer Yıldız’a ve proje 
ortaklarımız Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi’ne, Hümanist Büro’ya, Proje koordinatörümüz Sayın 
Av. Betül Onursal’a, kitabı yayına hazırlayan Yazar Işın Özdemir’e 
teşekkürlerimi sunarım.  

 

Av.Gülbin SÖZEN  

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı  
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Prof. Dr. Üstün ERGÜDER 

 

 

AÇILIŞ KONUŞMASI 

Dün Yunanistan’daydım. Bu sabah belki televizyonlarda gör-
müşsünüzdür: Halk sokakta, büyük bir hareketlilik var. Bu arada 
kendi ülkemiz aklıma geldi. Rakamlara bakarsanız, istatistiksel olarak 
bölgesel gözükmekle birlikte Türkiye’de önemli bir iç savaş var gibi 
görünüyor. Bölgeye bakarsanız nereye giderseniz gidin bir savaş 
ortamı var. Filistin ve çevresindeki bilmem kaç jenerasyon savaşa 
feda edilmiş. Tek bildikleri şey: Savaş. Böyle bir ortamda, Barış Eğiti-
mi son derece önemli, üzerinde önemle durulması lazım. Muammer 
Bey’in konuşmasında da vardı, “Çocuk ne olsun?” dediğiniz zaman, 
verilen cevaplar daha çok pozitif bilimler ağırlıklı oluyor.      

Hâlbuki çağımızda bence savaş paradigmasının değiştirilmeye 
çalışılması çok önemli. Ve onun için de eğitimin çok önemli rolü var.   
Eğitim reformu girişimini kurarken buradan hareket ettik; Türkiye’de 
önemli bir paradigma değişimine ihtiyaç var. İnsanların beraber 
yaşamayı öğrenmesi lazım. Demokrasi kültürünü, çoğulcu bir kültü-
rü içselleştirmemiz gerekir. “Herkesin birbirinin fikrine hürmet eden 
bir ortamda yaşaması lazım”, fikrinden yola çıkmıştık.  Hala daha o 
hedef peşinde koşuşturuyoruz.  

Şunu da söylemek istiyorum. Bu toplantının bu üniversitede 
yapılması da çok önemli. Türkiye’de beraber yaşamasını bilen bir 
kurum varsa o da bu üniversitedir.  

Tarih çok önemli izler bırakıyor, biz bunun farkında değiliz. Ben 
Robert Kolej’de okudum. Benim sınıfımın yarısı hatta daha fazlası 
normal olarak “Azınlık” olarak adlandırdığımız ama benim kardeşim 
saydığım arkadaşlardan oluşuyordu. Şimdi her biri dünyanın her 
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tarafına savrulmuş durumdalar. Ama o kurumda biz beraber yaşama 
kültürünü öğrendik. Bu kültür dünyanın neresinde olursak olalım 
birbirimizi bulamamıza yardımcı oluyor.   

Bu çok önemli.  Ben o senelerde sınıfımın yarısının benimle ay-
nı dinden olmayan arkadaşlardan oluşmasını çok büyük bir güç 
olarak görüyordum. Bu fikrim günümüzde daha da pekişti. Maalesef 
bugün artık liselerimizde böyle bir durum yok.  

Ama bu kurum, bu beraber yaşama kültürü, uzun vadede çok 
büyük bir etki yaratmıştır.  

Topluma bazen ters gelen olaylar, fikirler, davranışlar Boğaziçi 
Üniversitesi’nden çıkmıştır ama bunlar ters şeyler değildir, çoğulcu 
bir toplumda olması gereken şeylerdir. O bakımdan, böyle bir prog-
ramın burada da çıkması ve toplumumuzda değişik ortaklarla iş 
birlği yapılması bence son derece önemlidir. Simgesel açıdan önemi 
büyüktür.  

Yapılacak çok şey var. Doğru şeyleri biliyoruz da yapmıyoruz. 
Söylemekle yapmak arasında kültürel bir şey var galiba.  

Hiç unutmam bir yakınım, Amerika’da beni ziyaret etmişti. Em-
niyet kemeri takmanın erdemleri hakkında bir “ders” dinledim ken-
disinden. Ertesi sabah kalktığımızda, arabayla New York’a gidiyor-
duk. Emniyet kemerini bağlamadı, ben bağladım. “Ders verdin bana 
bu konuda, şimdi niye bağlamadın?” Diye sordum kendisine. Bu 
sembolik bir anekdottur.  

Umarım Yeküv ve Hümanist Büro ile iyi işler başaracağız. 

Teşekkürler.         

 

 

 

 



 13

Prof. Dr. Güzver YILDIRAN  

Boğaziçi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 

 

 

BARIŞ, EŞiTLiK, HAKKANiYET, ADALET 

 

Değerli Konuklar, Sayın Meslektaslarım, 

Yaşamımda gördüğüm filmler arasında, 7 kez izlediğim iki film 
olmustur. 

Bunlardan biri, Joshua L. Logan'ın 1967'de Alan Jay Lemer'in 
oyunundan uyarlayarak yönettiği ve Richard Harris, Venessa 
Redgrave, Franco Nero, David Hemmings'in başrollerini paylaştığı 
“Camelot” adlı filmdir. Bu filmi üniversitede okuduğum ABD'nin 
Tacoma şehrinde, yılbaşı tatilinde arkadaşıma ziyarete gittiğim 
Chicago'da ve 1969'da yine üniversiteden sonra okumaya gittiğim 
Cenevre'de toplam tam 7 kez gördüm. Konu, Kral Arthur ve Yuvarlak 
Masa Şövalyelerinin yarattığı ideal ülke, ideal yönetim ve bunun 
trajik sonu. Filmin başlarında bir sahne hiç aklımdan çıkmıyor. 
Camelot o kadar sakin ve barış içinde bir yer ki halkın tümü krallarına 
evlerinin anahtarlarını teker teker teslim ediyor. Yaşamımda gerçek 
olaylarda bile bu filmde 7 kez ağladığım kadar gözyaşı döktüğüm 
nadir olmuştur. 

Şimdi uzaklardan bakıyorum da, filmde yüreğimi derinden ya-
ralayan olaylar silsilesinin, en ulu insanlık idealleri içinde olan sevgi 
ve sadakat ilkelerinin birbiriyle çatışması sonucu oluşan zafiyet ve 
bu çatışmayı güç elde etmek için ihtirasla yok etmek için kullanan 
kişi ile ona kanan odaklar olduğunu görüyorum. Yirmi yaşında bir 
çocuk için idealin bu kadar narin olabileceği, yıkılabileceği, yok ola-
bileceği yüzleşmesi güç bir durum. 
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Evet, barış sözcüğü belki dünyadaki en karmaşık sözcük, içinde 
ince çizgiler ve mecazlar var, görüntüsü tam tersi durumların da 
görüntüsü olabiliyor. 

Barış kelimesiyle bağdaştırdığımız iki kavram grubu var. Birinci 
grup kötü olayların bitişi ile ilgili, diğer grup ise olumluların topla-
mıyla. Birinci grupta, savaşın, kavganın, yok olma sürecinin bitmesi 
ve bunun sonucu vahşetten, ıstıraptan, kederden kurtulma, kurtuluş 
var. Maslow'un kademelerine göre önce can güvenliğine yeniden 
sahip olma duygusunun oluşumu, sonra da bunun sevinci var. Bu 
sevinç, içinde dinamik öğeler taşıyor, olumlu gelişimleri müjdeliyor, 
çabalar için azim iradesini içeriyor. Barış kelimesiyle bağdaştırdığı-
mız diğer grupta ise iyi olma hali, sükûnet, sessizlik, birlik, beraberlik, 
bütünlük, uyum ve rahatlık kavramları var. Kulağa ve insan ruhuna 
hoş gelen rahatlatıcı kavramlar. Ya da öyle görünüyorlar… 

Burada sunacağım tez, bu ikinci grubun mutlaka daha yüksek 
ilkelerden kaynak bulma gerekliliği. Başka türlü, sükûnet, sessizlik, 
birlik, beraberlik, bütünlük, uyum ve rahatlık kavramlarının,  çok 
tehlikeli durumların da görüntüsü olabileceği gerçeği ile yüzleşme-
miz gerekiyor. Barış kavramının üzerine inşa edilmesi gereken ilke-
ler, eşitlik, hakkaniyet, adalet ve bunları içeren özgürlük. 

Bu kavramların mutlak değer olmadığı her durumda, barışla 
bağdaşlaştırılan ve o görüntüyü oluşturan bütün kavramların altında 
yatan tam tersi gerçekler sonucu aynı görüntüyü vermiş olabiliyor. 

Bunları günümüzde gelişmekte olan olaylar ile yakın tarihe ba-
karak tek tek ele alabiliriz. Demokrasi kavramının yüzyıllar içinde 
değişim geçirdiğine tanık oluyoruz. Son 50 yılda oluşmaya başlayan 
yeni kavramsal çerçevede, çoğunluğun seçimleri, çoğulcu seçenek-
lerle yer değiştirmekte, azınlığın itiraz hakkı, karardan etkilenenlerin 
karar verme sürecine katılımıyla pekiştirilmekte. 

Bu değişim, toplumlarda çok önemli bir evrimleşme sürecine 
işaret etmekte. 
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Sükûnet, sessizlik, birlik, beraberlik, bütünlük, uyum ve rahatlık 
kavramları, ancak dinamik ve insan onur ve haysiyetinin önemsen-
diği ortamlarda gerçekleştiği zaman insanlık tarihinde yaşatılması ve 
tekrarlanması gereken örnekler arasında yer alabiliyor. 

Biraz önce barış kavramıyla ilişkilendirdiğimiz görüntünün, kavra-
mın tam tersi süreçlerle de oluşabileceğine işaret ettim. Örneğin süku-
net ve sessizlik, eşitlik, hakkaniyet ve kaynakların tüm insanlık için adil 
paylaşım süreçlerini temel alabildiği gibi, korku ve baskılar sonucu da 
oluşabiliyor.  Korku ve baskılar sonucu oluşan sükûnet ve sessizliği, bu 
durumu yaratanlar birçok mazeretle izah etmeye çalışabiliyor. 

Ancak, böyle oluşumlar gerçekleşirken, başka oluşumlar da ay-
nı zaman diliminde yer almaya başlıyor. Korku ve baskılarla sessiz 
olmaya zorlananlar, bu süreçleri kabullenmiyor ve vicdanlarında 
yargılıyorlar.  Sonuç olarak, olası tepkilerin yoğunluğu ve çeşidi, 
baskı ve korku ortamlarını yaratanlar için olduğu kadar bu duruma 
maruz kalanlar için de olumlu sonuçlar vermiyor; hatta insanlık icin 
karşılıklı şiddet ve yıkımları oluşturabiliyor. Bu karmaşık süreç, insan-
lık tarihinde, insan olma haysiyet ve onurunu zedeleyen, utanılacak 
örnekler arasına giriyor. 

Birlik, beraberlik, bütünlük ve uyum kavramlarında ise sorula-
cak soru, ne için ve neye, kime karşı beraberlik ve bütünlük, neye 
uyum olarak zihinlerimizde belirmek durumunda. Tarih, kısa vadeli 
çıkarlara birincil önem vererek, kabul edilemez zenofobik ve 
etnosantrik yaklaşımlarla, karşıdakinin varlığını önemsememe, öteki-
leştirme, yok sayma ve en kötüsü de yok etme süreçlerini içermiş ve 
maalesef halen de içermekte. Hakkaniyet, adalet ve eşitlik kavramla-
rını temel almayan güç tasarrufu, her zaman insan haklan ihlallerini 
beraberinde getiriyor. 

Kanımca, güçlü toplumların gezegenimizdeki yaşamın niteliği-
ni belirlemedeki sorumlulukları, diğerlerinden çok daha fazla. Şu 
sorunun insanlık için birincil önem taşıdığını düşünüyorum: Güçlü 
olan toplumlar, bu güçlerini kendi çıkarlarını en kısa yoldan elde 
etmek ve bu tercihi vurgulayarak insanlığın kabul edemeyeceği, 
etmemesi gereken her yolu mübah sayıp, önemli kaynaklann kendi 
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inhisarında olmasını mı sağlayacak, yoksa adil, eşitlikçi, hakkaniyet 
kavramından kaynaklanan bir dünyanın oluşumuna katkıda mı bu-
lunacak? Esas seçimin burada yattığına inanmıyorum.  

Eğer seçim ilk belirtilen olumsuz amaçlar yönünde ise, dünyada 
sessizlik, sükûnet görüntüsü veren durumlar yine de oluşabilir. Fakat bu, 
yalnız bir görüntüdür, içi kaynayan bir görüntü. Böyle durumlarda birlik, 
beraberlik, bütünlük ve uyum kavramları parçalanır, bölünür. Taraflar 
kendi içlerinde bu kavramları yaşatırken, insanlığın birliği beraberliği, 
bütünlüğü ve bunlara uyum sağlamak için emek verilmesi gereken 
çerçeve ortadan kalkar. Tüm insanlık hiç de yabancı olmadığımız, bir 
tarafta işgal, öbür tarafta terör süreçleriyle tehdit olur. 

Son olarak, rahatlık kavramına değinmek istiyorum. Rahatlık 
kavramı duyarsızlık, bireysellik, çıkarcılık ve cehalet sonucu oluşabi-
leceği gibi, insan olmanın yeterli olduğu hakların tüm insanlık için 
gerçekleşmiş olmasından da kaynaklanabilir. İkinci seçeneğin oluşma-
sı için toplumların önce kendi içlerinde, sonra da yaşadıkları dünya 
için büyük çabalar vermesi gerektiğine inanıyorum. 

Dünyanın bugünkü durumuna baktığımızda, bu çabaların zaman 
alacağı açık, gerekli çabaların, insan emek ve fedakârlığını içermesi 
ise şart. 

Bir bilim insanı olarak, insanlığın bugünkü durumdan çok 
memnun olmadığını görüyorum. Kanımca bu bilinçlenme, insanlı-
ğın bilim alanındaki gelişimi yanında ahlaki ve etik alandaki gelişi-
mine de işaret ediyor ve ümitlerimizi yeşertiyor. Yol ne kadar uzun 
ve zor olursa olsun, bir gün sükûnet, sessizlik, birlik beraberlik, bü-
tünlük, uyum ve rahatlık kavramları, nedenleri sorgulanması gere-
ken bir görüntüyü değil, gelişimsel bir çerçeve içinde eşitlik, hakka-
niyet ve adalet kavramlarından kaynaklanan ve onlara tanımsal 
olarak eşit olan gerçek barışı yansıtacaktır. Ve o zaman insanlık, gö-
rüntüyü değiştirmeye değil, bu evrensel kavramların tüm toplum ve 
bireylerin yaşamlarını çerçevelemesine çaba gösterecektir. Bu alan-
da hizmet vermeyi insanlığa bir borç bilen tüm süreç ve kişilere 
şükranlarımı sunuyor; barışın, tersi bulunmayan bir gerçek olabile-
ceğine dair ümitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
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Dr. Muammer YILDIZ  

Milli Eğitim Bakanlığı 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü  

 

 

EĞİTİMDE BARIŞ KÜLTÜRÜ  

21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı YEKÜV’e, Üniversitemize, Rek-
törümüze, Dekanımıza, Barış Kültürü Merkezi’ne, Hümanist Büro’ya, 
Sn. Betül Onursal’a ve Akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.  

Ayrıca, bugün burada toplantıda olacak olan Milli Eğitim Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcımız Sayın Merdan Tufan Bey ve Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme’den sorumlu Genel Müdürümüz hepinizin 
yakından tanıdığı Sayın Ömer Balıbey Bakanlık adına toplantıya 
katılacaklardı ama hepinizin yakından takip ettiği gibi 4+4+4 çalış-
malarının yoğunluğu nedeniyle katılamadılar. Buradaki tüm dostlara 
selam ve saygılarını iletmek istiyorum. Kendileri buraya gelmiş olsa-
lardı ben eminim ki çok güzel katkılar sunacaklardı. Ben kendileri 
adına konuşacak değilim. Ben sadece sevgilerini, saygılarını ilettim. 
Ben de bir Bakanlık temsilcisiyim, mensubuyum, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürüyüm.  Ancak, Bakanlık adına konuşma yetkisini ken-
dimde görmüyorum. Bu bakımdan konuşmamda zaman zaman 
şahsi bireysel görüşlerim olabilecektir. Konuşmalarımı bu çerçevede 
değerlendirmenizi rica ediyorum.  

Bakanlıkta Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndayken yaptığım 
birkaç çalışmadan bahsedeceğim. En azından buradaki arkadaşları-
mızın yapacağı çalışmalara ilişkin MEB’in bir iklim oluşturma, bir 
kültürel altyapı oluşturma anlamında, hazır bulunmuşluk düzeyine, 
birikimine vurgu yapacağım ve üniversitelerle, sivil toplum kuruluş-
larıyla iş birliğinin bizim için ne anlama geldiği hakkında birkaç söz 
söyleyeceğim.          
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Bazı konular kavramlar var ki, sanıyorum isimleri bile içerikleri 
insanlar tarafından farklı doldurulsalar da herkesin önünde şapka 
çıkardığı kelimeler kavramlardır. Bu temel kavramların başında “Ba-
rış” yer almaktadır.  Hepimizin üzerinde konuşmamız gereken, mu-
tabık kalmamız ya da kalmayabiliriz de ama hakkını vermemiz gere-
ken temel bir kavramdır. Barış birlikte yaşamayı ifade eden, demok-
ratik, vatandaşlık, eşit haklar temelinde bir arada yaşamak için ol-
mazsa olmaz bir kavramdır.  

“Bakanlık bu konuda ne yapıyor?”diye soracak olursanız,   

MEB 9 yıldır aşağı yukarı 10 yılı da buldu bu çalışmalar, bir müf-
redat değişikliği ile işe başladı. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, 
mesleki eğitim de olmak üzere, dünyadaki gelişmelere paralel olarak 
bir müfredat değişikliği yaptı. Bu müfredat değişikliğini yaparken, 
“Barış Kültürü” diyebileceğimiz temelde demokrasi, insan hakları 
gibi içerikler oluşturmak, ders kitaplarını müfredatı bu temel kav-
ramlardan olabildiğince istifade ederek çocuklarımıza kazandırma 
yoluna gitti. Örneğin bizim müfredatımızdan bahsedilirken “Öğrenci 
Merkezli” bir müfredattan bahsediyoruz. İnsanı eksenine alan, çocu-
ğu eksenine alan yani onun haklarını gözeten bir düzenleme yapıldı.  
Biraz da çocukların temelde öğrenme yöntemleri itibariyle aktif 
öğrenme yöntemlerinin esas olduğu, çocukların farklı tercih ve se-
çimlerinin dikkate alınması gerektiği ve bunun bir hak olduğu nok-
tasında Devlet olarak, bu farklı hazır bulunmuşluk düzeylerine, onla-
rın farklı zekâ yapılarına göre farklı öğrenme yöntemlerinin olduğu-
nu, dolayısıyla bir müfredat hazırlanırken, bunun tekdüze üniform 
bir şey olmaması gerektiğini yaklaşım olarak biliyoruz. “Bunun ne 
kadarı uygulamaya geçti?” konusu ayrı bir konudur.  En azından 
felsefi anlamda bu yaklaşımlarımızı ifade etmem gerekiyor.  

Ben görevdeyken, öğretmenlerimize, görevde bulunan 
denetmenlerimize, müfettişlerimize yönelik yapmış olduğumuz 
seminerlerde en çok bu konunun üstünde duruyorduk. Bu beni de 
ifade eden bir yaklaşım.  

Müfredat derken, yediden yetmişe herkesi ilgilendiren temel 
ortak bir metinden bahsediyoruz.  Bir toplumu yönetmede anayasa 
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neyse eğitim öğretimde müfredat odur. Buna bağlı olarak, ders 
kitaplarında çok değişiklikler oldu. İlk kez belki bu ülkede, uluslara-
rası ilişkilere, barış kültürüne katkı sunacak, farklı da olsa ötekileştir-
meden, farklılıkları zenginlik sayan bir yaklaşım gösterildi. Biz bir 
dönem, ulusal bağımsızlık mücadelemizde düşman bildiğimiz ve 
savaştığımız insanların haklarını bile korumamız gerektiğini ve ders 
kitaplarında başka bir ulusun insanına, onların kültürüne, temel 
değerlerine kötü ifade edilmemesi gerektiğini, kavramsal olarak 
bunun dışlanmaması noktasında bir duyarlılık oluşturduk.  

Çeşitli komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlarda ben de görev 
yaptım. Ders kitaplarımızda olabildiğince bu tür ayıklamalar yapıldı.  
Belki bana bu noktada ters örnek bulabilirsiniz:  “Ama Hocam öyle 
diyorsunuz da durum bu…” diyebilirsiniz. Ben bunu kabul ediyo-
rum. Benim demek istediğim şey, dün olmayan bir şey bugün müf-
redatımızın bir parçası haline getirilmiştir. Ders kitaplarımıza Bakan-
lığımızın eğitim politikaları arasına girmiştir. Ama, fakat diyebilece-
ğimiz,  olmadı diyebileceğimiz noktalar elbette olabilir ama bir esas 
oluşturabilir. Benim vurgulamak istediğim budur.  

Bir dönemde, benim koordinatörlüğünü yaptığım uluslararası 
bir proje vardı. Ondan bu çalışmalara belki bir katkı olur diye bah-
setmek istiyorum.  

“İnsancıl Hukuk’un Keşfi” diye Kızılhaç, Türk Kızılay’ı, MEB Talim 
Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı olarak koordinatörlüğünü yapmış 
olduğum bir çalışma. Temel amacı, çocuklarımıza daima barış zamanla-
rında değil savaş zamanlarında dahi insan onurunu ayaklar altına ala-
cak, insan onurunu incitecek temel davranışlardan çocuklarımızı sakın-
dırmak çocuklarımıza temel de insan onurunu korumamız gerektiğini, 
asıl işin de bu olduğunu vermek için uluslararası bir projeydi. Bu proje-
nin içeriğine baktığımız zaman çocuklarımıza vermemiz gereken, onlara 
kazandırmamız gereken hayati kavramlar vardı. 

Dünyada birçok ülkede uygulanan bir projeydi. Bu projeyi yü-
rütürken temelde şöyle bir çıkış noktamız oldu: Biz bunu müfreda-
tımızın bir parçası haline nasıl getirebiliriz? Modüler bir yapısı vardı. 
Modülleri tercüme ettik. Biraz da yol aldık. Sonra ben ayrıldım. Ben 
ayrıldıktan sonra projenin başına ne geldi bundan bahsetmeyece-
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ğim ama böyle bir çalışma böyle bir imkân var. Bir yıl gibi bir sürem 
olmuş olsaydı, benim önerim şuydu: Bizim müfredatımızda serbest 
etkinlik saatleri var. Yaşam becerileri diyebileceğimiz, temelde ya-
şama ilişkin, çocuğun güncel yaşamına ilişkin birtakım kavramları ya 
da konuları bu ders saati içinde verebilir miyiz? Mesela diyelim ki 
bizim “Medya Okur-yazarlığı” dersimiz var. Seçmeli bir ders. 
Retük’ün bütün propagandalarına rağmen, tanıtım ve teşviklerine 
rağmen çocuklarımız ya da anne-babalar tercih etmiyor. Hala seç-
meli ders kategorisinde 4.5. sırada. Çocuklar ya İngilizce seçiyor ya 
Bilgi Teknolojileri ya da akademik derslerden birini seçiyor. Kültür, 
sanat, edebiyat, spor gibi çocuklarımızın yaşam becerilerini gelişti-
recek, yaşamlarını etkileyecek dersler, çocuklarımızı ifade edecek 
dersler söz konusu olduğunda, nasılsa hepimiz bunların önemli 
olduğunu söylüyoruz ama yine de akademik içerikli dersler tercih 
ediliyor. Anne-babalar da öğretmenler de böyle yapıyor. Ben Yaşam 
Becerileri dersi olmasını istiyorum. Bunun modüler bir sistem olma-
sını istiyorum. Halen bu önerim geçerlidir. Bakanlığın İnsan Hakları 
dersi vardı. Rafa kaldırılmış değil, umarım geliştirilir. Çocuklarımıza 
yaşam becerileri kazandırmamız lazım. Daha küçük yaşlarda bir 
demokrasi kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bugün anayasal bir 
süreçteyiz. Çocuk haklarını anayasada bir şekilde teminat altına 
almamız gerekiyor. Ancak bilelim ki her şey kanunla olmaz. Demok-
rasi kültürünü okul sıralarında vermemiz gerekiyor. Tıpkı okuma 
becerisini bu süreçte vermemiz gerektiği gibi.  

Biraz da “Demokratik Vatandaşlık Eğitimi”nden bahsedeyim. Pi-
lot bir çalışma olarak halen okullarımızda devam ediyor. Boğaziçi 
Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi ile iş birliği içinde İstanbul il Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü Demokratik Vatandaşlık Eğitimi 
de bu çalışmaya temel oluşturabilecek en azından bir takım kaza-
nımlar açısından faydalanılabilinir.  

Bir de şu kadarını ifade ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. 
Bakanlığımızın 4+4+4 yasalaşmasına katkı kamuoyunda geri adım 
olarak nitelendirildi. Demokrasinin gereği budur. İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürü olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının, sendikaların, ida-
recilerin, kamuoyunun duyarlılığını göz önüne alarak, hatalarımızı 
minimize ederek devam edeceğimizi söylemek istiyorum.  
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Zorunlu eğitimin yaşı gereği anne duyarlılığı oluştu. Genelge 
çıkmadan önce gelen soruları, genelgenin çıkmasını beklediğimizi 
belirterek cevaplıyorduk. İlkokul, ortaokul, lise düzenlemeleri, müf-
redat boyutu var. Genelge çıktığı halde,  dün bir anne bize mesaj 
göndererek, çocuğunu okula göndermek istemediğini iletti. Bu da 
bir haktır. 4+4+4 ile dünyadaki genel konsept de budur; eğitim or-
tamları, müfredat, eğitimin tüm unsurları içinde genel yaklaşım 
esneklik olmalı. Müfredatınızı çok katı bir müfredat yaparak, içinde 
bulunduğumuz dünyada, gelişen dijital çağda herkes için tek bir 
müfredat uygulamamız mümkün değildir. Tek bir kitapla ya da sizin 
belirleyeceğiniz bir kitapla bu işi yapamazsınız. Ders kitabının seçi-
minde, içeriğin oluşturulmasında öğretmene de idareciye de eğitim 
çevresine de imkan vermek inisiyatif tanımak gerekir. Yasa bunu 
getiriyor, 4+4+4 ün esnek tarafı var. Katı, hiyerarşik olarak üniform 
bir şey getirmiyor.  Vatandaşa, öğrenciye, öğretmene, anne-babalara 
tercih hakkı veriyor. Bu tercih hakkı eğitimin yapılandırılması açısın-
dan da gerekli. Ben bir örnek etkinlik verdim diyelim, siz de etkinlik 
önerebilirsiniz diyoruz, öğretmenlerimiz burada inisiyatif alabiliyor.  

Bu esneklik ders seçeneklerin de olmalı. Seçmeli dersler gös-
termelik olmamalı. Vatandaşın, okul idaresinin, öğrencinin seçmesi 
ve eğitim ortamı açısından uygulanabilir bir ders olması gerekir.  

Bütün bunlar sanıyorum ki, demokrasi, insan hakları ve bütün 
bu kavramların üzerine oturduğu barış kültürüne katkı sunar diye 
düşünüyorum.  

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak yapmış olduğum tüm ça-
lışmalarda, işin içine sivil toplum kuruluşlarını da katarak, işlerin 
büyüdüğüne, daha isabetli sonuçlar alındığına,  farklı bir sinerji oluş-
tuğuna yaşayarak tanıklık ettim. Çarpan etkisi oluşturuyor. Bu yüz-
den kendi kaynaklarımla, kendi insan kaynaklarımla yapabileceğim 
bir projeye bile STK’ları dâhil ediyorum.  

Bu bakımdan bu çalışmayı önemsiyorum. Ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürü olarak kendi adıma düşen her ne iş varsa hazır olduğumu, 
ayrıca üniversite iş birliği de bizim için çok önemli çok güzel neticeler, 
eğitim çıktıları çıkaracağımızı umuyor, hepinize saygılar sunuyorum.  
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Prof. Dr. Fatoş ERKMAN  

Boğaziçi Üniversitesi  
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 

 

 

 

BARIŞ KÜLTÜRÜ* 

 

Barış kültürü insan doğasının savaş kültürü kadar odağındadır. 
Farklılıkların yaratıcı bir biçimde yönetilmesi “Barış Kültürü”nün 
çekirdeğini oluşturur. Barış kültürü, belki de birçoğunun algıladığı 
gibi, çatışmanın olmadığı bir olgu değildir. Her kişi bir diğerinden 
farklı olduğu için çatışma sosyal düzenin temel bir öğesi haline gelir. 
Her birimiz dünyayı kendimize özgü bir biçimde algılar, duyar, görü-
rüz ve yaşamımızın büyük bir bölümü kendi algılarımız ile başkaları-
nın algıları arasında köprü kurma çabaları ile geçer. Tüm bu farklılık-
lara karşın devamlı kavga halinde değiliz ve genelde barış içinde 
yaşamayı sağlayabilmekteyiz. 

Barış kültürü kişiler arası bağlılık, toplumsal yakınlık ve aynı 
zamanda da özgürlüğe olan gereksinimler arasında yaratıcı bir den-
ge kurar. Barış kültürü kişiliklerin, tutumların, değerlerin, inançların 
bir mozaiği olarak tarif edilebilir. Ayrıca insanların birbirleri ile ve 
doğa ile uyumu, farklılıklarla yaratıcı şekillerde baş etme ve kaynak-
ların adil paylaşımını içerir. 

Genelde tamamen barışçıl veya tamamen saldırgan kültürler-
den daha çok ikisinin de mevcut olduğu kültürler görmekteyiz. 
Denge zaman içinde değişebilir: İnsanlarda hem barışçıl hem saldır-
gan eğilimler mevcuttur.  

                                                 
*  Bu yazı 11 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşen “Barış Kültürü ve Eğitim” toplantısında 

yapılan sunudur. 
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Çocuklar ve tabii ki giderek yetişkinlerin ve kurumların prob-
lemlere ne denli barışçıl veya saldırgan yaklaştıkları toplumun ço-
cukları toplumsallaştırma süreçlerinde yatar. Eğer problem çözme 
davranışını iki karşıt uçlu bir boyut olarak algılarsak bir uçta tehdit ve 
savaş, diğer uçta ise ara buluculuk, karşılıklı anlaşma, birlik görebili-
riz ve çatışma durumlarında baş etme yöntemleri seçeneklerimizin 
çok olduğunu görürüz. 

Barışı hayal edemeyenler barış için nasıl çalışacaklarını bilemez-
ler. Ve bu hayalleri kullananlar saldırganlığı gereksiz kılacak strateji-
leri yaratacak kişilerdir. Bu hayalin önemi yadsınamaz. 

Ancak Barış Kültürü sadece hayal gücünün yarattığı bir olgu 
değildir, aslında yaşamın var olan bir parçasıdır. Günlük hayatta 
insanlar, hem özel hem iş yaşamlarında, devamlı farklılıkların arasın-
da bir denge bulmak için problem çözme yöntemleri kullanmakta-
dırlar. Saldırgan bir tutum problem çözümlerini yavaşlatan süreçler-
dir. Barış Kültürü bizleri istediğimiz yerlere götürecek olan süreçleri 
içerir. 

Barış Kültürü kendiliğinden gelişmez, açık ve amaç odaklı gay-
retlerle üretilen yol haritaları, planlama ve uygulama sonucu gelişip 
yerleşebilir. Ve işte burada barış eğitimi devreye girmekte çünkü her 
büyük sosyal değişim, eğitim kurumlarının önemli rol oynamasını 
gerektirir. Bu kurumlar toplumsallaşmanın en önemli aracıdırlar. 

Barış Kültürü ve Barış Eğitimi 

Barış Kültürünün oluşturulması ve yerleşmesinde okulların 
/eğitim kurumlarının rolünü aşağıdaki başlıklarda toplayabiliriz: 

1.   Eğitim, toplumun genç olan büyük bölümüne ulaşır. 

2.  Gençler henüz tutum, inanç, değer ve davranış repertuvar-
larını yeni geliştirmekte olduklarından halen toplumda 
mevcut olan, baskın çatışma kültüründen daha az etkilenmiş 
durumdadırlar. 
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3.  Toplumdaki diğer toplumsallaştırma kurum ve öğelerinden 
daha çok, okullarda verilen ve yaşatılanlar üzerinde kontrol 
mevcuttur. Milli Eğitim Bakanlığı, müfredatı, eğitim prog-
ramlarını ve okul kitaplarını yönlendirir. 

4.  Genç nesil okulda verilen bilgi ve mesajları öğrendikleri için 
en azından bu öğretiyi içselleştirmeye başlarlar. (Örnek: 
Bosna’da uygulanan eğitim modülleri) 

Barış Kültürü ve Barış Eğitiminin Amacı 

Çocuk ve gençlerde, etkin çatışma çözme becerileri ve barışçıl 
süreçleri destekleyici inanç, değer, güdü ve davranışsal eğilimleri 
içeren bir kafa yapısı geliştirmektir (Salomon & Navo,2002). Barış 
eğitiminin amaçlarına ulaşmak için ise eğitim sisteminde temel bazı 
değişiklikler yapılması gerekmektedir. Sadece barışı destekleyici 
söylemler üretmek yeterli değildir. Barış kültürüne uygun müfredat 
geliştirme, okul kitaplarının uygun şekilde yazılımı, özel programla-
rın geliştirilip uygulanması, bu eğitimi verebilecek nitelikte öğret-
men eğitimi, destekleyici okul ortamlarının geliştirilmesi gibi aktif 
uygulamalara geçilmesi gerekir. 

Barış Kültürü ve Barış Eğitimi İçin İlkeler 

Barış kültürünü yeşertecek barış eğitimine yönelik ilkeleri de 
aşağıdaki gibi sıralayabilriz: 

1.  Barış eğitimi eğitimsel görevlerin detaylı planlanmasında yol 
gösteren  stratejilerin ürünü olmalıdır.  Azim, kararlılık ve fon 
tahsisatı olmadan bu amaca ulaşmak mümkün olamaz. 

2.  Bu eğitim kısa dönemli bir plan veya bir seferlik bir proje 
değildir. Tam  tersine eğitim sisteminin barış sürecine 
göre düzenlenmesi ve bunu yansıtması için tamamen 
yeniden düzenlenmesidir. Bu, öğrencilere anlaşmazlık-
tan barışa geçişi sağlamak için gerekli becerileri sunan 
büyük çapta bir değişimdir. 



 25

3.  Barış eğitimi toplum odaklı olmalıdır, çünkü barış eğitimi, 
okulun bir parçası olduğu toplumun deneyimlerinden ay-
rıştırılamaz.  Bu yüzden okulların topluma ulaşıp onları da 
barış eğitimi programına dâhil etmeleri önemlidir. 

4.  Barış eğitimi tek başına bir program olarak var olamaz. 
Okullarda öğretilen müfredatın içine dâhil edilmelidir. 

5.   Barış eğitimi, çocukların yeni değerler, bilgiler ve davranış-
lar öğrenmeye daha açık oldukları erken yaşta başlamalıdır. 

 6.  Barış eğitimi, Milli Eğitim tarafından etkinleştirilmiş demok-
rasi, şiddetin önlenmesi ve çok kültürlü olmak gibi başka 
eğitimsel programlarla koordinasyon içinde gerçekleşti-
rilmelidir.  

7.  Barış eğitimi, okuldaki sosyal hayatta deneyimlenen durum-
ları da kapsamalıdır. Deneyimlenen durumlar okuldaki at-
mosferin ayrılmaz parçaları olmalıdır ki saldırganlıktan 
uzak durmak, ara buluculuk, çatışmaları yaratıcı çözme be-
cerileri, tolerans gibi gerekli yetileri besleyebilsin. 

8.  Barış eğitimi okullardaki her yaşta öğrenciyi kapsamalıdır. 
9. Barış eğitiminin başarısı ağırlıklı olarak öğretmenlere bağlı-

dır. Bu nedenle de onlar bu sorumluluğu taşıyacak şekilde 
eğitilmelidirler. 

 Uygulama 

Pratikte barış eğitimi uygulamasının anlamı öğrencilere bilgi 
vermek, deneyim yaratarak barış süreçlerini gerçekleştirecek beceri-
leri geliştirmelerini, değer ve davranış eğilimlerinin barış kültürünün 
yaşamasına elverişli gelişmesini sağlamaktır. Bilgi, örnek olarak, 
çatışma ve barış gibi konuları, çok kültürlülük olgusu, uygun tutum 
ve beceriler kapsar. 

Yöntemler 

 Bilgiyi aktarma, değerleri geliştirme, güdüyü sağlama ve dav-
ranış eğilimlerini yönlendirmek için türlü yöntemler vardır, bunların 
belli başlılarını aşağıda   sıralıyorum (Bar Tal, basılmakta). 
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• Müfredat ve ders kitaplarında yapılacak uygulamalar: Pren-
sip olarak barış eğitimi ayrı bir eğitim programı değil de 
değişik ders konularının, örneğin: Tarih, sosyoloji, edebiyat 
vs gibi, içinde işlenmelidir. 

• Özel tasarlanmış programlar: Örneğin çatışma çözme, ara 
buluculuk problem çözme becerileri geliştirmek üzere ha-
zırlanmış programlar.  

• Okul atmosferi ve ortamı: Sınıf ve okul ortamında demokra-
tik süreçlerin varlığı, tolerans, duyarlılık gibi değerlerin tüm 
kurumda yaşatılması.  

• Seremoniler: Geçmişte barış içeren olayların anılması ve iş-
lenmesi . 

• Barış Merkezleri: Tüm okul camiasının faydalanabileceği ki-
tap, film vs. nin toplandığı, uygulamalar yapılan merkezler 
kurulması.  

• Eğitici televizyon kanal ve programlarının varlığı. 

Sonuç olarak denebilir ki toplumlarda barış kültürünü yeşert-
mek; amacı, ilkeleri, yöntemleri ile bir bütünlüğü olan uzun soluklu 
ve dünyanın devamı için kesinlikle vazgeçilemez bir süreçtir.  
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Barış Eğitimi Neden Gerekli? 

İkinci Dünya savaşından bu yana dünyamızda 60 milyondan 
fazla insan, yani iki  dünya savaşında ölenden bile fazla kişi iç savaş-
lar ve diğer çatışmalarda can verdi ve bunların  çoğu sivillerdi. 

Milyarlar, insanları öldürmeyi ve doğayı tahribe sebep olan si-
lahlara  harcanmakta. Hâlbuki savaşlara harcanan paranın çok daha 
azı dünyadaki tüm açları doyurmak, eğitmek ve sağlık hizmeti sağ-
lamaya yeterdi. 

Her bir F16 maliyetine bir okul ya da hastane yapılabilirdi. 

Görüldüğü gibi, 20’nci yüzyılda eğitim, sonuçlarını düşünme-
den, gelişmiş silahları üretebilen ve kullanabilen çok zeki insanları 
yetiştirdi. Dünyamızın doğasına ve insanına daha fazla zarar veril-
meden 21’inci yüzyılda artık eğitim değişmeli, tüm yaşama ve doğa-
ya saygılı bireyler yetiştirilmeli, bunun için de bilimsel zekânın ya-
nında duygusal, ahlaki,  ve ekolojik, yani çoklu zekânın, eleştirel 
düşüncenin gelişmesine önem verilmeli. (Lin,2006) 

Eleştirel Pedagoji ve Barış Eğitimi’nin başlıca amacı budur: Bü-
tünsel düşünebilen insanlar yetiştirmek. 

Aslında herkes barış içinde yaşamayı ister, buna rağmen top-
lumsal ve bireysel düzeyde dünyamızda ve çevremizde şiddet çok 
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yaygın.  Aile içinde, sokakta, okulda, spor karşılaşmalarında,  değişik 
gruplar ve ülkeler arasında anlaşmazlıklar çoğu zaman bu yolla çö-
zülmeye çalışılıyor; oysa şiddet sadece şiddeti üretiyor ve hiçbir 
soruna sürdürülebilir çözüm sağlamıyor. 

Ne yazık ki dünyayı bir anda değiştiremiyoruz ama kendimizi 
değiştirmeye çalışabiliriz;  çünkü barış sadece savaşın yokluğu 
değildir ve barış bireyde başlar. 

Barış Kültürü’ne kişinin kendisi ile barışık olması ile başlayıp 
tüm çevresi ile olumlu ilişkiler kurma sanatı diyebiliriz.  Şiddet Kültü-
rü  yerine Barış Kültürü’nün tohumlarının ekilmesi olan Barış Eğitimi 
ise bu sanatı öğretme yöntemidir. 

Dünyada ve ülkemizde toplumsal ilişkilerde görülen Şiddet 
Kültürü’ne karşı Barış Kültürü’nün yaygınlaşmasına Barış Eğitimi’nin 
anlamlı bir katkı sağlayacağı şüphesizdir. İnsanların eline silah yerine 
anlaşmazlıkları şiddetsiz çözecek yöntemler vermek diyebileceğimiz, 
Barış Eğitimi’ne bir nevi “Koruyucu Tıp” olarak bakabiliriz. 

Barış çalışmalarının babası sayılan Prof. Johan Galtung‘a göre 
Barış Eğitimi,  temelde empati duymayı ve anlaşmazlıklara şiddet 
içermeyen, yaratıcı çözümler bulmak için gereken becerileri öğretir. 
(Galtung,1997) 

Barış Eğitimi İçin Gerekli Beceriler Nelerdir? 

1.  Empati kurabilmek. 

2.   Ön yargılarımızın farkında olmak, kendimizi tanımak.

3.  Tek kimliğe takılmayıp çoklu kimliğimizin farkında olmak,  
kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan, tüm bireyle-
rin haklarına ve doğaya saygı göstermeyi öğrenmek. 

4.   Eleştirel düşünceye sahip olmak. (Özellikle medyanın etkisi-
nin  farkında olmak.) 
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5.   Aktif dinleme ve şiddetsiz iletişim becerilerini geliştirmek.  
(Rosenberg, 2003) 

6.   Öfkeyi yönetebilmek, özür dileyebilmek, affedebilmek. 

7.  Uyuşmazlık durumlarında yaratıcı çözüm yolları üretebil-
mek. (Çatışma Çözüm Becerisi) 

Barış Eğitimi bu becerileri en etkin öğrenme metodu olan, ya-
parak ve yaşayarak öğretme yaklaşımını benimser.  

Barış gibi bir kavramın somut ve elle tutulur hale gelmesinde 
bu tekniğin kullanılması çok önemlidir. Tek taraflı öğrenme yerine 
interaktif yani beraber etkileşim halinde öğrenme sürecinde, rol 
oynama; tiyatro, müzik, resim, dans gibi sanat etkinlikleri, çatışmaları 
dönüştürmede yaygın bir metod olarak kullanılır. Örneğin: “Ezilenle-
rin Tiyatrosu Metodu” (Boal,2003)  İnsanların yaşamları ile ilgili du-
rumları, problemleri yansıtmalarına ve onları şiddet kullanmadan 
dönüştürmeye olanak sağlayan etkili bir yöntem olarak kullanılmak-
tadır. 

Barış Eğitimi’nde Gereken Beceriler Nasıl Öğretilir? 

Empati: Kendini başkasının yerine koyarak, o kişinin neler his-
sedebileceğini, farklı bakış açılarını, inanç ve düşünceleri anlamayı 
içeren “Empati Kurma Becerisi” rol oynayarak ve/veya zorlayıcı bir 
durumu içselleştirerek geliştirilir. Örnek vermek gerekirse, kız öğren-
ciler erkek, erkek öğrenciler de kız rolünü oynadıklarında, ‘laf atıl-
manın’ ne tür bir his yaratabileceğini daha iyi anlarlar.  Bir grup üni-
versite öğrencisi ile yapılmış olan bir eğitimde, Yunanlı Öğrenciler, 
Kıbrıslı Türk; Türk Öğrenciler de Kıbrıslı Rum yerine geçerek “Nasıl bir 
Kıbrıs olsun?” çalışması yapmışlardı. Zorlansalar da bu rol değişimi, 
karşı tarafın durumunu çok daha iyi anlamalarını sağlamıştı. Bir öğ-
renci kendisine on dakika bile bir dilenci gibi davranıldığında, dilen-
ciye bakış açısının tamamen değişdiğini, söylemişti. 
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Ön yargılar, anlaşmazlıkların önemli nedenlerinden biridir. Ön 
yargıların bilincine varabilmek için her iki tarafın da şu soruları ce-
vaplaması istenir: 

 Kendini nasıl tarif ediyorsun? 

 Karşındaki ‘Ötekini’ nasıl algılıyorsun? 

 Onun seni nasıl algılayıp tarif ettiğini sanıyorsun? 

Sonradan bu listeler karşılaştırılarak yanlış varsayımlar ortaya 
çıkarılıp, tartışılır ve düzeltilir. ( Farklı milletler, gruplar, kadınlar ve 
erkeklerin birbirlerini nasıl algıladıklarını ve ön yargılarını belirlemek 
için bu tür çalışmalar yapılabilir.) 

Ötekilestirmeye de ön yargılar sebep olur. Amin Maalouf bu 
konuda şöyle diyor: “Kim için öteki? İnsanlar arasında sınırlar yoktur 
aslında. Ötekileştirme onu insanlıktan çıkartmak demek. İşlerin ko-
laylaşmasını sağlar. Hiçbir canlı kendi soyundan birini öldürmez. 
İnsan da bunu ancak diğerini yabancılaştırarak yani ötekileştirerek 
yapabilir.” (Maalouf,2000) 

 Oysa insanlar arasında ortak noktalar farklılıklardan çok 
daha fazladır. 

Kimlik: Sen Kimsin? Aslında her kişinin birçok kimliği vardır; 
cinsiyeti, ailesi, medeni durumu, şehri, milleti, dini, okulu, işi, 
mesleği, spor takımı, hobisi, ırkı, köyü, bu örnekleri daha da çoğalta-
biliriz. Kişisel mutluluğumuz ve toplumda barışın sağlanması, bu 
kimliklerin hepsinin bilincinde olup tek bir tanesine takılmamakta 
yatar. Tek kimlik ötekileştirmeyi arttırır. Hele bu kimlik yaralanmış ise 
baskındır ve çok tehlikeli olabilir. Oysa çoklu kimliklerimizin bilincin-
de olduğumuzda başka insanlarla ortak nokta bulmamız kolaylaşır; 
özünde hepimizin insan olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla, kim-
seyi ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan, tüm bireylerin haklarına 
ve doğaya saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. 



 31

Farklılıklara saygı ve empati eğitimi, esasen çok küçük yaşlarda 
başlamalıdır. Çünkü çocuklarda bile kendilerinden biraz farklı olanla 
alay etme, dışlama adeti vardır. Okul öncesi, yuvada, farklılıklara 
saygıyı geliştirme amaçlı “Kimlikli Bebekler” yöntemi daha çok 
küçük yaştan bu duyarlılığı artırmakta başarılı bir yöntemdir. (Brown, 
1998 ve 2005;  Derman-Sparks,1989), (Divrengi & Aktan, 2010)  

Eleştirel düşünce, yanlış yönlendirilmeyi engeller. Öğrencinin 
sorgulayan bir kişiliğe sahip olmasına çalışılmalıdır ki yanlış seçimler 
yapmasın. Ayrıca, toplum üstünde çok etkili olan görsel ve yazılı 
medyadaki bilgilere de eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak şarttır. 
Çünkü medyada, filmlerde ve bilgisayar oyunlarında şiddet o kadar 
yaygın duruma gelmiştir ki, gençler arasında ve toplumda şiddet 
olaylarına alışkanlık artmakta ve şiddet neredeyse normal, kabul 
edilebilir hale dönüşmektedir.  

Etkili, aktif dinleme; Şiddetsiz iletişim: (www.nvc.org), (Ro-
senberg, 2003)” Dinlemeyi bilmek, arkadaşlık, okul ve iş hayatında 
başarı için çok etkili olduğu gibi sinirlenen kişinin öfkesini azaltıp 
tırmanan çatışmayı da yumuşatır. 

Etkili iletişim için bir kişiyi dinlerken dikkat edilmesi gerek-
li noktalar şunlardır: 

1-  Konuşanın yüzüne bak, beden dili kullan sözünü kesme, 
kendi tecrübenden bahsetme, akıl verme. Sadece dinle!! 

2-  Konuya ilgini gösteren sorular sor. 

3-  Doğru anladığını kontrol için temel olguları kendi sözlerinle 
ifade ederek onaylat. 

4-  Konuşanın söylemediği satır aralarındaki duyguları, endişe 
ve çıkarları da anlamaya çalış ve kişiye ayna tut. 

5-  Öğüt verme, eleştirel düşünmesini sağlayacak sorularla 
KENDİ çözümünü bulmasına yardımcı ol. 
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Etkili dinlemeye dayanan ve anlaşmazlıkları çözümlemek ve 
ilişkileri onarmak amacı ile kullanılan yeni bir yöntem de Dominic 
Barter‘ın Brezilya da başlatmış olduğu “Onarıcı Çemberler” 
(Restorative Circles) Metodu’dur. www.rochester.edu/cvollege/ 
cscm/ assets/pdf/restorativecircles)ayrıca  (Frerre, 1985) 

Onarıcı Çemberler Metodu’nda, anlaşmazlık yaşayan kişilere 
konuşulanlarda ‘Ne duyduğu yani ne anladığı?’ sorularak yanlış 
algılamaların düzeltilmesine çalışılır. Bu yöntem gerçek his ve duy-
guların da ortaya çıkmasına sebep olduğu için, güncel çatışmanın 
çözümlenmesinin yanında ilişkinin de düzelmesini ve onarılmasını 
sağlayabilmektedir. 

Öfke Yönetimi:  Duygular bedende duyulan fizik kıpırtılardır. 
Öfke de bir duygudur. Canlı olmanın doğal bir parçası olan duygula-
rın yani öfkenin yanlış ya da doğrusu olmaz. Doğal bir duygu olan 
öfkeyi bastırmak da doğru değildir. Ancak, öfkenin bizi yönetmesine 
izin vermeyip, bizim öfkeyi yönetmemiz gerekir. Öfke saldırganlıkla 
aynı şey değildir; yönetmeyi öğrenebileceğimiz güçlü bir duygudur. 
Ancak, çoğunlukla başka bir duyguyu maskeler. Nelerin bizi kızdır-
dığının farkında olup öfkenin altında yatan korku, hayal kırıklığı, 
utanç, haksızlık, mahcubiyet gibi nedenleri bulup çıkarırsak öfkemizi 
yönetmemiz kolaylaşır.   

  Öfke Yönetiminde ílk kural, karşıdakini suçlamamak ve saldır-
mamaktır. Pişman olabileceğimiz davranışlarda bulunmadan önce 
kendimizi sakinleşttirmeye çalışmalıyız. Üç derin nefes almak ve 
gerekiyorsa kendine sakinleşecek bir süre vermek,  saldırgan davra-
nışın ortaya çıkmasını önleyebilir.  Daha sonra kimseyi suçlamadan 
kendi duygularımızı, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı “Ben” sözcükleri 
kullanarak; kızmadan ama net biçimde anlatmalıyız.  

  Etkin dinlemek bu gibi durumlarda da faydalı bir yöntemdir. 
Aynı zamanda karşımızdakini daha iyi anlamak için açık uçlu, yargı 
içermeyen sorular sorabiliriz. Bir hata yapılmışsa da kendi sorumlu-
luğunu üstlenerek özür dilemek doğru bir davranışdır ve çatışma 
havasını yumuşatır. 
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Affetmek:  Bir Hindu atasözü şöyle der : “Cesuru arıyorsan af-
fedebileni bul. Esas kahraman ise nefret görse de sevebilendir.” 

 İnsan affetmeye önce kendini affetmekle başlamalı. Farkında 
olsak da olmasak da aslında kişi birçok konuda kendini suçluyor ve 
kendisini suçlu hissettiği kişilere karşı mahçup olduğundan bu hisse 
sebep olanları suçlamaya başlıyor.  Onun için kendini ve başkalarını 
affetmek büyük bir psikolojik yükü ortadan kaldırır. Başkalarına du-
yulan kızgınlık, kin gibi hisler insanın enerjisini tüketir ve vaktini alır, 
ayrıca haklı olunduğunda bile sonradan pişman olunacak saldırgan 
davranışlarda bulunulmasına sebep olabilir. Dolayısıyla affetmeyi 
başarmak çok önemlidir. 

Çatışma Çözüm  (Galtung 1997 & 2008) (Weeks,1994 ) 

Çatışma, yaşamın doğal ve engellenemez bir parçasıdır ve doğ-
ru yönetildiğinde,  yapıcı, yaratıcı sonuçlar çıkabilir. Önemli olan 
nasıl yönetildiğidir. Anlaşmazlıklar en sık arkadaşlar, aile, komşular, 
sınır ülkeler gibi yakın ilişki içindekiler arasında görülür.  

Çatışmanın nedenleri:  Çatışmalar çoğu kez temel gereksinim-
lerin tatmini ile ilgilidir. Yaşayabilmek için yemek, barınmak, korun-
mak, sevilmek, ait olmak, sayılmak, kendini gerçekleştirebilmek, tüm 
insanların istekleridir. 

Ülkelerin istekleri de insanlarınkine benzer: Var olabilmek, fark-
lılıkların tanınması, saygı görmek. Ancak bu ihtiyaçları ve istekleri 
tatmin etme yolları ve kaynakların kısıtlı olması, paylaşım konusun-
da bireyler ve ülkeler arasında uyuşmazlık ve anlaşmazlıklara sebep 
olabilir. 

Çatışmanın Kökenleri: Çatışmanın altında yatan nedenler gö-
rünenden daha fazladır;  bir buz dağı gibi suyun altında kalan kısım 
çok daha büyüktür. 

Çatışmanın altında yatan olası nedenleri şöyle sıralayabiliriz: 

1.  Sahip olunan toprak, mal, maden, petrol, statü, kimlik, güç 
gibi maddi veya manevi değerleri kaybetme endişesi. 
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2.  İlişkilerin zorda olması: İhtiyaçların karşılanamayacağı kor-
kusu, güvensizlik, tehdit, endişe,  ön yargılar. 

3.  Bilginin yanlış iletilmesi/ İletişim kopukluğu veya eksikliği. 

4.  Prensiplerin uyumsuzluğu: Ahlaki değerler, politik düşünce-
ler, dini inançlar, yaşam tarzı farklılıkları ve güç paylaşımında 
rekabet vs.  

Çatışmaların nedenleri ve kökenlerinin belirlenebilmesi çözüm 
bulmada yardımcı bir faktördür. 

Anlaşmazlık Bir Süreç 

Çatışma aslında birdenbire başlamıyor adım adım ilerleyen bir 
süreç. Ufak rahatsızlıklarla başlıyor; algılama yanlışları eksik ve yanlış 
iletişimle büyüyor. Tatsız olaylar ve iletişimin kopması ile devam 
edip şiddet olayları ile kriz dönemine giriyor.  

Kriz çıkmadan önce sorunları çözümlemek çok daha kolay;  kriz 
döneminden sonra barışçıl çözüm zorlaşıyor, ancak karşılıklı iyi niyet 
ve ciddi çalışma ile mümkün. Dolayısıyla anlaşmazlıkları ilk başlangıç 
döneminde fark edip düzeltecek girişimlerde bulunulması mantıklı 
ve faydalıdır. 

 Anlaşmazlıkları  Çözümleme Yöntemleri 

1. Müzakere-Görüşme(Negotiation) 

Anlaşmazlık  yaşayan kişiler veya gruplar, problemlerini üçün-
cü  bir kişinin dahili olmadan, kendileri çözümlemeye çalışırlar.  Bu 
tür  müzakereler; iki türlü olur resmi veya resmi olmayan… İşçi sen-
dikaları ve devlet kurumları arasındaki görüşmeler resmi, aile birey-
leri arasında olanlar ise  gayri resmi görüşme türlerine örnektir.  

2. Ara buluculuk (Mediation) 

a. Güç kullanılmayan ara buluculuk (Pure, Soft Mediation)  
Dışarıdan gelen üçüncü bir  kişi olan, ara bulucu tamamen objektif 
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bir şekilde hiçbir tarafı tutmadan hareket eder; Amacı, anlaşmazlık 
yaşayan grupları bir araya getirmek ve bir  çözüm yolu bulmalarına 
yardımcı olmaktır; yani sadece bir  kolaylaştırıcıdır. 

b. Güç kullanılan ara buluculuk  (Mediation with muscle): 
Resmi bir ara bulucu, üçüncü bir kişi olarak, anlaşmazlık  yaşayan 
gruplara problemlerini çözmelerine etkili olacak cazip  teklifler öne-
rebileceği gibi zorlayıcı bir tutum da  sergileyebilir; yani çözüme 
ulaşılmasını teşvik için müzakerelerde güç  kullanılır.  

3. Problem Çözme (Problem-Solving) 

Ara bulucu olan  üçüncü kişi anlaşmazlık yaşayan grupları  be-
raber çalışmaya davet eder  ve çatışma  konusunu analiz edip yaratı-
cı  kazan/ kazan bir çözüm bulmaları için yardımcı olur,  kolaylaştırı-
cılık  yapar. 

Anlaşmazlık durumlarında ortaya çıkan davranış biçimle-
rini beş gruba ayırabiliriz: 

1.  Kavgacı- Saldırgan Davranış (Kazan /Kaybet): Genelde bir ta-
rafın kazancı ve karşı tarafın kaybı üzerine kurulu stratejilerdir. 

2.  Kaçak–Yüzleşmeyi Erteleme Durumu, Kaçak Oynamak: Ça-
tışma çözümlenmez sadece ertelenmiş olur. 

3.  Pasif Davranış (Kaybet/Kazan): Mücadele etmeden karşı ta-
rafın kazanmasına müsaade etme durumu. 

Hep aynı tarafın alttan alması bir süre sonra tahammülü biti-
rip şiddete sebep olabilir. 

4.  Uzlaşmacı/Paylaşımcı Tutum: İki tarafında kısmen tatmin 
olmasını sağlar. 

5.  Sorun Çözücü (Kazan /Kazan yöntemi): Tüm tarafların iş bir-
liği içinde, çatışma çözüm yöntemlerini kullanarak ve atılgan 
(Assertive) davranış biçimi sergileyerek, sorunu herkesin çı-
karlarını gözetecek şekilde çözümleme girişimidir. 
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Atılgan davranış (Assertive Behavior) : Kendini güvenli bir 
şekilde ortaya koyup, isteklerini, endişelerini; kendini ezdirmeden 
ama kimseye saldırmadan, suçlamadan, tüm taraflara saygılı, nazik, 
anlayışlı olarak ifade edebilme tutumudur. 

Uzun vadeli çözüm isteniyorsa; asla hiçbir tarafa, kişiye saldı-
rılmamalı sadece probleme odaklanılmalıdır. 

Kazan/Kazan Yöntemi: Problemle ilgili tüm tarafların kimler 
olduğunu; ihtiyaç ve endişelerini belirleyip ortak probleme, bera-
berce, adaletli, eşitlikçi,  yaratıcı ve herkesi tatmin edecek bir çözüm 
bulmaya çalışma tarzıdır. 

Kazan/Kazan yöntemi,  anlaşmazlığı çözümleyemediği durumlar-
da bile, gruplar arasında daha olumlu ilişkilerin gelişmesini sağlar; çün-
kü tüm taraflar hiç olmazsa ihtiyaç ve istekleri duyulmuş olduğu, değer 
verilip dinlenmiş oldukları için, kısmen memnun olurlar. Bu yöntem 
çatışmanın altında yatanların ortaya çıkmasına da yardımcı olur. 

   Kazan/ Kazan Yönteminde anlaşmazlığı çözümleme aracı 
olarak kullanılan çatışmayı analiz haritası: 

 1.  Problemin tarifi çok önemlidir: Çatışma konusu hiçbir tara-
fı suçlamadan herkesin benimseyeceği tarzda ortak bir so-
run olarak tarif edilmelidir ki kimse itiraz etmesin. 

2.  Görünür ve görünür olmayan tüm ilgili taraflar tespit edi-
lip her birinin istek, ihtiyaç ve endişeleri belirlenmeli ve 
özellikle ihtiyaçların tatminine önem verilmelidir. 

3.  Ortak çıkarları bulup ön plana çıkarmak, bunun yanında çö-
zümsüzlüğün sebep olacağı olumsuz sonuçları göz önüne 
koymak, çözümü teşvik edecek unsurlar olacaktır. 

4.  Belirlenmiş olan ortak çıkarlar üstünde iş birliği kurarak, 
tüm tarafların katılımı ile herkesin ihtiyaçlarını az çok tatmin 
edecek çözüm yolunu bulmak için yaratıcı fikirler geliştir-
meye çalışmak ve alternatif çözümler önermek Ka-
zan/Kazan Yöntemi’nin prensibidir.  
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Pozisyonlar üstünde durulmamalı, tüm tarafların en temel 
ihtiyaçları ön planda tutulmalı ve kimse suçlanmadan sade-
ce çözüme odaklanılmalıdır. 

Tabii ki tarafların en başta problemi çözme niyetinde olma-
ları gerekir. 

5.  Alternatifler arasından en uygun çözüm yolu hep beraber 
seçilmelidir ki herkes benimsesin ve sorumluluk alsın. 

6.  Çözüm önerisi eylem planında kimin, ne zaman, ne yapa-
cağı konusunda açık ve gerçekçi olmalıdır. 

Bu tür bir yaklaşım vakit alsa da, anlaşmazlık yaşayan tarafların 
iş birliği yapmalarını sağlayacağından kabul edilebilir ve sürdürüle-
bilir bir çözüme ulaşma olasılığı yüksektir. 

Kişinin kendi içindeki mikro çatışmadan, kişiler arası mini ça-
tışmaya, gruplar arası midi, ve ülkeler arası makro veya kültürler 
arası mega çatışmalara kadar tüm anlaşmazlıklar yukarıda açıklanan 
yöntemle analiz edilebilir. 

Galtung’un “Çatışmaları aşarak çözümleme” yöntemi: Çatışma 
içindeki tarafların hepsinin ortak çıkarlarına hizmet edecek yeni 
avantajlı bir projenin bulunması, böylece anlaşamayan kişiler, grup-
ların bile çıkar birliği yaparak çatışma konusunu aşabilecekleri varsa-
yımına dayanır. 

Yeni ve avantajlı bir projenin geliştirilmesi etabında alışılmışın 
dışında düşünebilen yaratıcı insanlara ihtiyaç vardır. (Galtung, 
1997,2009) 

Barış Eğitimi Uygulamaları ve Etkileri: 

Türkiye’den ve Yunanistan’dan kadınların barış girişimi olan 
WİNPEACE projesi kapsamında 2000 yılından beri on iki senedir 
“Çatışma Çözüm Eğitimi” içeren öğrenci kampları Türkiye, Yunanis-
tan ve Kıbrıs’tan öğrencilerin katılımı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca 
“Barış Bireyde Başlar” (Sertel & Kurt 2004, 2006) kitabının kullanıldığı 
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pilot uygulamalar, Robert Kolej ve MEF okullarında yapılmıştır. Yine 
bu kitap kullanılarak, Türkiye’de birçok ildeki öğretmenlere eğitici 
eğitimleri verilmiştir. 

2007 yılında kurulmuş olan Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BUPERC) faaliyetleri kapsamın-
da da çeşitli ulusal ve uluslararası öğrenci gruplarına, öğretmen ve 
sivil toplum üyelerine benzer eğitimler verilmiştir. 

Bu tür pilot çalışmalar sırasında toplanan nitel değerlendirme 
sonuçları: Eğitimlerden  sonra  gençlerin,  kendilerini daha öz güven-
li ve güçlü hissettiklerini, kendi davranışlarında gördükleri değişim 
sayesinde başka insanları da değiştirebileceklerini yani bir birey 
olarak dahi  etkili olabileceklerini  keşfettiklerini, artık kimseyi öteki 
olarak görmediklerini, anlaşmazlıklara şiddetsiz  yollar bulabildikle-
rini göstermiştir.(Pınar, M., Mardin, N.B., Aktan, E.,2012)  

Diğer taraftan, bu eğitim kamplarına, karşı tarafla yüz yüze 
kavga etmek amacı ile geldiklerini itiraf edenler bile şöyle demişler-
dir: “Aldığımız eğitimlerden sonra kavga edemedik ama tüm istedi-
ğimiz konuları, dertlerimizi açık açık konuşabildik, birbirimizi anla-
maya çalıştık ve bunu başardık, aslında çok da zor değilmiş” ; “Bir 
sabah, düşman olarak bellediğin kimseye karşı sevgi duyarak uyan-
mak çok tuhaf ve ilginçti”; “Keşke bütün Yunanistanlı ve Türkiyeli 
insanlar bu eğitimden geçseler.” diyordu bir başkası.  “Birbirimizle 
ilgili, ön yargılara dayalı, yanlış bilgilerle donatılmıştık. Bunların bir 
haftada değişmesi bir mucizeydi, bir daha kendi gözümle görüp 
tecrübe etmediğim sadece medyadan duyduğum hiçbir şeye inan-
mayacağım.”.  Yine Yunanlı bir genç şöyle diyordu: “Değişim bizler 
gibi komşusunu anlamak ve düşmanını affetmek cesaret ve gücü 
olan,  ‘Öteki’ni dinleyen insanlara bağlıdır. Barış elini uzatan, davet 
eden, sözünde duran, cesaret,  güç ve ilham veren, senin benim gibi 
insanlara bağlıdır.” 

Yıllar sonra da bu haftayı heyecanla anlatanlar, bu eğitimin 
üzerlerindeki kalıcı etkisinden bahsediyorlardı:  
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“Biz artık kimseyi ötekileştirmiyoruz ve anlaşmazlıkları diya-
log yoluyla şiddetsiz çözmeye çalışıyoruz.” 

“Barış eğitiminde aslında bize yaşam dersi verildiğini fark ettim.” 

“Eleştirel düşünmeyi empati duymayı öğrendik.”  

“Kendimizi rol icabı,  ötekinin yerine koyup olaylara onun 
açısından bakmak, çok zor ama öğreticiydi.” 

Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü (BUSOS) 
üyesi olan öğrenciler, B.U.Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’nden aldıkları eğitimlerden sonra Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde 
10-14 yaş arası çocuklarla Barış Eğitimi çalışmaları yaptılar. Bu çalış-
manın sonuçları da ‘Odak Grup’ Metodu’yla niteliksel olarak değer-
lendirildiğinde, şiddet ortamının yaşandığı bir semt olan 
Tarlabaşı’ndaki öğrencilerin bile eğitimlerden çok olumlu etkilendik-
leri görüldü. Şöyle diyorlardı: “Artık beni kolay kolay kızdıramıyorlar, 
öfkemi kontrol etmesini öğrendim. Beni kızdırmaya çalışanlara bo-
şuna uğraşıyorsunuz diyorum. “Çocuk haklarımı öğrendim, anneme 
giysimi seçmenin kendi hakkım olduğunu söylüyorum ama onu 
kırmadan.”   

“Artık, öğretmenime bile empati duyabiliyorum.”   

“Bağırmadan, vurmadan da işlerin yürüyebileceğini anladık.” 

 Bu çalışmalarda da Barış Eğitimi’nin amacına yönelik olumlu 
etkileri açıkca görülmektedir. 

Yakın zamanda merkez üyelerince yapılan bazı nicel değerlen-
dirmeler barış eğitiminin duygusal zekâyı arttırdığını göstermiş, 
böylece gençlerin hem akademik hem de yaşamla baş edebilme 
yeteneklerine de olumlu katkısı olduğu ortaya çıkmıştır. (Erkman & 
Sart, 2012) 

Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin, Türkiye Lions Vakfı ile beraber yürüttüğü, şiddetsiz 
iletişim ve interaktif eğitim yöntemleri içeren, okul öncesinden lise-
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ye kadar öğretmen eğitim kitap ve yöntemleri bulunan,  Yaşam 
Becerileri (Lions Quest ) eğitim programı(Lions vakfı,2012)Türkiye’de 
çeşitli illerde üç bine yakın öğretmene uygulanmıştır. Bu eğitim 
programına katılmış olan öğretmenler arasından örnek bir grupta 
eğitimlerin etkisi nitel ve nicel olarak değerlendirilmiş ve kayda 
değer olumlu sonuçlar tespit edilmiştir.     

Bütün bu etkileri görünce; Barış Eğitimi’nin yaygınlaşmasının 
gerekliliğine inancımız artmaktadır. 

Ancak Barış Eğitimi’nin yaygınlaşabilmesi için, okullarda eğitim 
müfredatının içine dâhil edilmeli ve her yaştan öğrenciyi kapsamalıdır. 

  Barış Eğitimi, çocukların yeni değerler, bilgiler ve davranışlar 
öğrenmeye daha açık oldukları erken yaşta başlamalı ve okul atmos-
ferinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır ki, saldırganlıktan uzak durma, 
ara buluculuk, çatışmaları yaratıcı yollarla çözme becerileri, empati, 
eleştirel düşünce gibi gerekli yetenekleri gelişebilsin. 

  Barış eğitiminin başarısı ağırlıklı olarak öğretmenlere bağlıdır, 
bu nedenle onlar da bu sorumluluğu taşıyacak şekilde donanımlı 
eğitilip hazırlanmalıdır, dolayısıyla Barış Eğitimi, üniversitelerin Eği-
tim Fakültesi müfredatına da dâhil edilmelidir.  Ayrıca, Barış Eğitimi 
topluluk odaklı olmalıdır çünkü çocuklar ve ergenler içinde yaşadık-
ları toplumun düşüncelerinden etkilenirler, bu yüzden okulların 
topluma da ulaşıp onları da Barış Eğitimi programına bir şekilde 
dâhil etmeleri çok faydalı olur. 

William Ury’nin dediği gibi evde, işte ve dünyada var olan ça-
tışmaların önlenmesi mümkün. Hemen olacak diyemeyiz ama olabi-
lir, eğer biz fırsatları değerlendirir, sorumluluk alır, ciddi olarak çalışır 
ve gerektiğinde ara buluculuk yaparsak.( Ury, 1999) 

  Öte yandan insanın kendini tanıması, herkese empati göster-
mesi, farklılıkları kabullenmesi beraber yaşayabilmesi, paylaşmak, 
affetmek, özür dilemek, hiç de kolay değil. Dolayısıyla barış savaştan 
daha fazla otokontrol, disiplin, iş birliği, sabır, cesaret çalışma ve 
dayanıklılık gerektiriyor. Ancak çatışmaların sebep olduğu insan 
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kaybının, maddi ve manevi zararların yanında, barış için çalışmak 
çok daha anlamlı ve değerli. Diğer taraftan, insanın son yüzyılda 
başardığı devrimsel teknolojik ilerlemelere bakınca artık toplumsal 
yaşamda da benzer bir gelişme olmalı ve savaşlar tarihte kalmalı 
diyoruz. 

  İnanıyoruz ki, ilerde çatışmayı dönüştürme/çözüm (Conflict 
resolution) ve barış eğitimleri yaygınlaştığı takdirde kendileri ve 
çevreleri ile barışık; insana, doğaya saygılı; eleştirel düşünce kapasi-
tesi ve duygusal zekâları gelişmiş bireyler, dünyamızın daha barışçıl 
olmasını sağlayacaktır. 
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HOŞGÖRÜ NASIL OLUŞUR?  

 

Konuya, Toplumsal (Makro düzey), Topluluk/Aile/Okul (Mezo 
düzey)  Kişisel (Mikro düzey) diye bakabiliriz. Her düzeyde bakabili-
riz; kişiler arasında, topluluklar, gruplar arasında, ülkeler arasında 
hatta daha geniş dünya özellikleri arasında kültürler arasında da 
bakabiliriz. Hoşgörü olabilir; değişik düzeylerde hoşgörü olabilir ya 
da olmayabilir. Biz daha çok kişisel düzeye bakıyoruz ve topluluk, 
grup düzeyine. Çeşitli özellikler ileri düzeyde ele alınmış bazı araş-
tırmalarda. Bu araştırmalar özellikle, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
çok var. Ama dünyanın başka yerlerinde de var. Mesela 
Avusturalya’da ve Yeni Zelanda’da dikkat çekici çalışmalar var ço-
cuklarla yapılan, hoşgörüyü de besleyen. Avrupa’da da yavaş yavaş 
bu ihtiyaçlar ortaya çıkıyor ve bazı çalışmalar yapılıyor. Empati, 
olumlu atıf stilleri yani atıfların nasıl yapıldığı, daha sosyal psikolojik 
bir açıdan olayların kişiler tarafından nasıl açıklandığı, farklılıklara 
rağmen bireyler arası, gruplar arası benzerlikler nasıl algılanabilir? 
Bunlar inceleniyor. Sosyal yetkinlik dediğimiz genel olarak sosyal 
gelişme ve olumluluk. İyimserlik yaklaşımları özellikle birey düzeyin-
de, önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Toplum düzeyinde, gruplar 
arası ilişkiler,  aslında sosyal psikolojide çok daha önceleri başlıyor. 
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal psikolojik araştırma-
ların 1920’lerden itibaren dış gruplara karşı tutumlarla başladığını 
görüyoruz. Sosyal psikoloji neredeyse bu tarihlerde başlıyor. En 



 46

önce Siyahlara karşı tutumlar sonra Antisemitizm üzerindeki araş-
tırmalar ortaya çıkıyor. Özellikle, 2. Dünya Savaşı öncesinde faşizmin 
yükselmesiyle Avrupa’da, Avrupa’da yapılmıyor bu çalışmalar ama 
Hitler öncesinde Avrupa’dan kaçan Alman ya da Alman olmayan 
çoğu Yahudiler tarafından Amerika’da gerçekleştirilen ilk çalışmalar. 
Otoriter Kişilik Kuramı, tamamen bu ön yargılarla ilgilidir. Ve burada, 
psikolojide bir taraftan da sanatik teorilerin önemli olduğunu görü-
yoruz. Bir kişilik kuramıdır. Bir kişilik özelliği olarak alır ön yargıyı. 
Ama aynı zamanda da bu daha sosyal psikolojik, gruplar arası dina-
mikler bakımından ele almaktadır. Bunu bu şekilde ilk ortaya koyan 
ve bu işin çözümünü de bu şekilde açıklayan Muzaffer Şerif’tir diye-
biliriz ve bu çalışmalar 50 yıl öncedir. Galtung da Muzaffer Şerif’ten 
çok yararlanmıştır.   

1960’lı yıllarda, Robert Key’in çocuklarla yaptığı grup çatışmala-
rı ve sokak operasyonunun incelendiği araştırmalar var ve Betty 
Proof’ da gene Amerika’da gruplar arasında sosyal normlara dayalı, 
genel değerlere dayalı ön yargıları incelemiştir.  Hem Amerika’nın 
güneyinde hem Güney Afrika’da çalışmalar yapmıştır Siyahlar’a 
karşı. Ve burada da ön yargıda kişisel özelliklerden çok sosyal norm-
ların önemini ortaya koymuştur. Bunlar çok önemli temel ve teorik 
yaklaşımlardır ve buradan yola çıkarak, “Gruplar arası sağlıklı ilişkiler 
nasıl olabilir?” Şeklinde birçok çalışma vardır. Gruplar arası düzeyde 
çeşitlilik temel olgu. Buradaki temel sorunsal,  “Çeşitliliğe rağmen 
birliktelik nasıl sağlanacak, bu nasıl başarılır?” meselesi. 

19. Yüzyılın sonundan itibaren sosyal düşünürlerin ortaya attığı 
bir temel sorunsal; “Her bir birey farklı farklı olduğu halde ve her 
birinin ihtiyaçları farklı farklı olduğu halde, nasıl sosyal düzen kuru-
labiliyor?”  

“Sosyal normların insanları nasıl şekillendirdiği ve bireysel fark-
lılıklara rağmen, insanların nasıl bir arada yaşamayı becerebildiği?” 
Sorusundan yola çıkıyor.  

Sonraki çalışmalar özellikle ön yargıyı vurgulayan çalışmalar.  
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Bunların hepsinde çeşitlilik meselesi asıl sorunsaldır: “Çeşitlilik 
varsa, bu çeşitlilikle ne yapılacak?” Meselesi. Çeşitlilik düzeyinde, 
farklı olanı itekleyebilirsiniz de onu kucaklayabilirsiniz de; beraber 
de yaşayabilirsiniz ayrı da yaşayabilirsiniz. Bütün insanlık tarihi zaten 
bu. İşte burada,  Avrupa’da tek kültürlülük yaklaşımı içinde, özellikle 
İskandinav ülkelerinde çok kültürlülük ön plandadır, arkasından 
Hollanda’da. Kanada ve Avusturalya’da bu çok kültürlülük politikala-
rı kabul edilmiş durumda. Bu politikalar devlet politikaları olarak 
kabul edilmiş ama “Bu nasıl fiiliyata geçiyor?” diye baktığımızda, 
Avrupa bu konuda Avusturalya’dan ve Kanada’dan çok daha geride. 
Ve özellikle İskandinav ülkeleri dışındaki Batı Avrupa’da çok ciddi 
problem var. Ama işte İskandinav ülkelerinde bile problem olduğu-
nu Norveç’teki katliamda da gördük. Hala büyük problemler içinde 
Avrupa, çünkü Avrupa tarihi boyunca tek kültürlü olmuş toplum-
lardan, ülkelerden oluşuyor. Fransız Fransız’dır, Alman Alman’dır. 
Almanya çok sonraları birleşmesine rağmen bu tek kültürlülük çok 
önemli olmuştur. Bu tek kültürlülük, üstelik de çok büyütülmüş, 
çok kutlanmıştır Avrupa’da. Kendini beğenmişliğe kadar gitmiştir 
tek kültürlülük. Şimdi de birdenbire “Nasıl çok kültürlü olabiliriz?” 
Diye, çeşitlilikle başa çıkamıyorlar. Ve bu politikalara rağmen nasıl 
fiiliyata geçemiyor? Diye baktığımızda, eğitimlerde hep çok kültür-
lülüğü tanımak, kutlamak üzerinde durulduğunu görüyoruz. Öğ-
retmen eğitimleri de öyle: “Farklı kültürleri kabul etsin çocuklar, 
onlar bizden farklıdır ama onlarınki de kültürdür.”  “Türk yemekleri 
şöyle güzeldir böyle güzeldir” denir, kültür haftaları yapılır. Hep 
farklılıklar üzerinde duruluyor. Bu yetişmiyor, ciddi bir eksiklik var 
burada. Hep farklılıkların vurgulanması problemi çözmüyor. Niçin?  
Çünkü sadece farklılıkların vurgulanması ile olmuyor. 1920’lerdeki 
ilk ön yargı ölçekleri gösterdi ki “Farklılık daima problemdir.” 
Burada en başta akla gelen Bogardus’un “Sosyal Mesafe Ölçekle-
ri”dir. Bazı sorular vardır, “Bir Siyah’ın gelip mahallenize taşınması-
nı ister misiniz?” diye soruluyor “Hayır” yanıtı alınıyor. “Bir Siyah’la 
çalışmak ister misiniz?” “Hayır”  
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Öğrencilere soruluyor, “Aynı sırada oturmak ister misiniz?” 
“Hayır”  

Yakınlaştıkça daha çok reddedildiğini görüyoruz.  En fazla red-
dedilen de “Kızınızın bir Zenci ile evlenmesini kabul eder misiniz?” 
“Hayır” İşte buralara girdiğimizde, ön yargılar güçlü bir şekilde orta-
ya çıkıyor.  

Daima farklılık problemdir. Onun için de Bogardus yaptığı öl-
çeğe “Sosyal Mesafe Ölçeği” demiştir. Sosyal Mesafe Ölçeği de-
mek, daha farklı olanı uzak mesafede tutmak demektir, farklıyı red-
detmek. (Bogardus, 1925)  

Neden insanlar faklılığı bu kadar reddediyor?  

Bunun evrimsel nedenleri vardır. İnsan toplulukları, kendinden 
farklı olanları reddederek kendi grup içi birlikteliğini sağlamıştır. 
Uzaktakinden farklıyım ki ben buyum. Ben uzaktakinden farklıyım ki 
grup kimliği oluştururum. Grup kimliği,  insan topluluklarının yaşa-
yabilmesi ve var olabilmesi için önemli olmuştur. Ötekileştirme ev-
rimsel temellere dayanır, yeni olan bir şey değil. Diğeri benden fark-
lıdır anlamındaki ötekileştirme. Dolayısıyla bunun temel insan olgu-
su olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani bununla da uğraşıyor oldu-
ğumuzu bilmemiz lazım.  

Farklılık hep problemli olmuştur. Çünkü farklı olan tanımı itiba-
riyle, bana benzemeyen şeklinde yorumlanır. Fransa’da 1980’de 
yapılan “Erken Göç Araştırması”; Malewska-Peyre tarafından yapılan 
bir araştırma.  Fransızlar’a Kuzey Afrikalılar’ı ve Portekizliler’i soruyor-
lar. Kuzey Afrikalılar, Portekizliler’den çok daha fazla reddediliyor. 
Hâlbuki tuhaf, çünkü Kuzey Afrikalılar Fransızca biliyor, konuyorlar 
ama Portekizliler Fransızca bilmiyorlar. Kuzey Afrikalılar’ı daha farklı 
görüyorlar, din farklı, görünüş daha farklı ve farklı gördükleri için de 
reddediyorlar.(Malewska-Peyre, 1980) 

Sosyal psikoloji’deki bir minimal grup çalışmasından bahsede-
yim. Birbirini tanımayan denekler alınıyor laboratuvara ve yazı tura 
atar gibi rastgele X ve Y diye iki gruba ayırıyorlar. Minimal gruplar 
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bunlar. Hiçbir grup yapısı, hiçbir topluluk geleneği yok aralarında. 
Her bir grup kendisini beğeniyor, “Biz onlardan daha iyiyiz”, diye 
ortaya çıkıyor ve öbürünü beğenmiyor. Bu tür çalışmalar ön yargının 
evrimsel temelleri olduğunu düşündürüyor. Etiketleme yaptığınız 
anda bir kimlik oluşumu sosyal psikolojik bakımdan ortaya çıkıyor ve 
farklı olan itiliyor.   

2006’da Arends-Toth van de Vijver’in araştırmalarında, Hollan-
dalılar’ın Türkler’e karşı tutumlarında da en çok vurguladıkları şeyin 
farklılık olduğunu görüyoruz. (Arends-Toth& van de Vijyer,2006) 
Sadece farklılıklara yönelerek, farklılıkların iyi de olabileceğini, de-
ğerli olduğunu söyleyerek fazla bir yere gidemeyiz.  

Nereye gitmemiz lazım?      

Farklılıklar ve Benzerlikler Aynı Anda Vurgulanmalı 

Bir yandan farklılıkların kabul edilmesini sağlamaya çalışırken, 
esas olarak farklılıkların altında yatan temel insan benzerliklerini ne 
kadar vurgulasak azdır. Örneğin bazıları, siyah çarşaflı kadınları insan 
olarak görmüyorlar. O da insandır, duyguları vardır vs. Bu temel 
insan özelliklerinin paylaşıldığını ve benzerliklerimizin farklılıklardan 
daha derine indiğini, daha önemli olduğunu vurgulamamız gerekir.  

Avrupa’da bir proje yürüttük. Projede en fazla üstünde durdu-
ğumuz şeydi bu. Sınıfında farklı etnik grupların olduğu sınıf öğret-
menlerine verilecek olan en önemli mesaj bu: Benzerliklerin vurgu-
lanması. Benzerlikler vurgulanırsa, dış gruplara daha hümanist bir 
yönelim ve empati geliştirebilmek mümkün olabilir. Kime daha fazla 
empati gösterebilirsin? Onun yerine kendinizi koyabilirseniz empati 
gösterebilirsiniz. Çok farklıysa nasıl onun yerine kendinizi koyacaksı-
nız? Benzerliği göreceksiniz ki o empatiyi oluşturabilin. Yani temel 
değerler olarak bunları göz önünde bulundurmak gerekir. Ve empa-
ti de gruplar arası ön yargı ve saldırganlığı engellemede gerekli 
olan en güçlü faktördür.  
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Erken Çocukluk Dönemi   

Burada nereden başlayacağız? Yetişkinlerle de çalışabiliriz, er-
genlerle de çalışabiliriz, çok küçük çocuklarla, 2 yaşındaki çocuklarla 
bile başlayabiliriz barış eğitimine. Biz şimdiye kadar AÇEV öncesinde 
ve AÇEV’le olmak üzere birçok çalışmalar yaptık; erken çocukluk 
gelişimi programlarında, başkasına karşı empati geliştirme, ona iyi 
davranma ve özellikle anne-babalara verilen eğitimlerde erken yaş-
ların önemi üzerinde çok durduk. Özellikle dünyadaki bazı araştır-
malarda, birbirinden farklı ana-baba gruplarının küçük çocuklarına 
yönelik çalışmalarda bir araya geldiklerinde, ortak amaç oluşturduk-
ları için olumlu yönelimleri olduğu saptanıyor. (Bu da yine Galtug ve 
Muzaffer Şerif yaklaşımlarında olan ortak amaçtır,  paylaşılan amaç) 
Paylaşılan amaç, ortak amaç: “Çocukların İyiliği”.  

İsrail ve Filistinli gruplarla yapılan çalışmalarda, birbirlerine 
düşman olan ana-babaların bile, çocuklarıyla ilgili ana-baba prog-
ramlarında, birbirlerine karşı daha olumlu duygular geliştirdiklerini 
görüyoruz. (Coletta &Cullen,2000; Prendergast,2000) O ortak payda-
ları bulabilmek fevkalade önemli. Erken çocukluk, hem ana-
babaların daha duyarlı olması için hem çocukların erken yaşta barışa 
yönelik olabilmeleri için önemli bir dokunma noktası olduğunu 
düşünüyorum ben.   

Nitekim AÇEV programlarında özellikle ana-baba eğitim prog-
ramlarında ve çeşitli programlarda, bu programların içine şiddeti 
azaltmak amacıyla, barış unsurları inşa ettik. Barış konusu, AÇEV 
programlarıyla pekiştirildi.  

Pozitif Gençlik Gelişimi   

Diğer bir dokunma noktası: Erken Ergenlik Çağı.  Özellikle er-
genlik çağı dediğimiz devrede, çocuğun şaşkın olduğu, küçük mü 
büyük mü kendisinin de bilemediği bir dönemde, çok kırılgan olu-
yor çocuk. Ve bu kırılganlık döneminde destek programı çok yararlı 
olabiliyor. Ama bir taraftan da zorlu bir dönem, okul öncesi çocuklar-
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la uğraşmaktan daha zor bu çocuklarla uğraşmak. Daha ters olabili-
yorlar ergenlik başlangıcında. Ama bilişsel düzeyleri gelişmiş, muha-
kemeleri daha kuvvetlenmiş olduğu için bu yaştaki yani 11-13 yaşla-
rındaki çocuklara verilecek eğitimin daha önemli olduğunu ve daha 
uzun süreli yarar sağlayabileceğini gösteren bazı araştırmalar var.  

Bu devreler üzerinde yapılan Türkiye’de çok fazla araştırma yok. 
Hatta çok az var. Amerika ve Avusturalya’da çok kültürlülükten gelen 
bir şeydir, bu yüzden daha çok bu ülkelerde var. Biz de üç yıllık bir 
proje aldık. Tübitak projesi bu. Çok büyük bir proje bu ve bütün prog-
ramı şimdi oluşturuyoruz; tamamlanmak üzere. Bütün okullarda ve 
Devlet okullarında sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve orta olan okul-
larda, özellikle rehberlik saatlerinde uygulanacak bir sömestirlik bir 
program. Bunun iki kapsamı var. Biri, erken ergenliği daha iyi 
anlamak, bilimsel bir açıdan farklı sosyo-ekonomik ortamlarda 
inceleyerek kuramsal portresinin çıkarılması ve ergenlerin pozitif 
gelişimine katkıda bulunmak, diğeri de çok yöntemli, çok safhalı 
boylamsal, karşılaştırmalı bir araştırmayı gerçekleştirmek. Uzun 
vadeli amaç ise Türkiye’deki okulların düzenli rehberlik program-
larına entegre edilmek üzere, gençlerin pozitif gelişmesine katkı 
sağlayacak sosyo-duygusal gelişim programı oluşturmak.  

Şimdi burada ne tür bir program oluşacak?  

Dışarıdaki programları alıp olduğu gibi burada uygulamak çok 
problem.  Ben bunu hiçbir zaman kabul etmedim çünkü özellikle bu 
yaşta artık benliğin gelişmesi ortaya çıkıyor. Özellikle bu yaşta kültür 
çok önemli olmaya başlıyor. Batı’daki sağlıklı benlik diğer benlikler-
den çok belirgin sınırlarla ayrılmış ayrık benliktir, -özerk benliktir. 
Batı’daki gelişim araştırmalarında özellikle de klinik ortamlarda en 
sağlıklı benlik olarak düşünülür. 1950’lerden beri bu böyle. Her ne 
kadar özerkliğin yanı sıra bağlılığın yani ilişkiselliğin temel insani bir 
ihtiyaç olduğu kabul edilse de özerk benlikle ilişkisel benliğin birbi-
rine zıt düştüğü, birbiriyle çatıştığı varsayılır. Çünkü aileye, insana 
bakış tarzı Batı’da bireyci dünya görüşünden etkilenir. Ayrılma, ay-
rışma ve bireyselleşme üzerinde çok durulur. İkinci bir ayrılma, bi-
reyselleşme, ergenliğin başlangıcı kabul edilir.  
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Buradaki bütün anlayış: Çocuğun anne ve babasından ayrılması 
lazım ki bireyselleşsin (Steinberg & Silverberg,1986).  Hâlbuki bu 
teori üzerine çok fazla giremem ama burada problemler var. Ben 
buna karşılık, Özerk-İlişkisel Benlik kavramını ortaya attım (1996, 
2005, 2007).  Ve bu çok kabul gördü. Dünyada da uygulanıyor. Pay-
laşma, yakın insan ilişkileri kültürümüzün çok önemli bir parçası 
olduğu için, bu birliktelik veya ilişkisellik önemseniyor bizim ülke-
mizde ve sağlıklı bir şey. Bu ilişkisellik içinde, insanın psikolojik des-
tek alması daha mümkün.  

Ama özerklik de şart, çünkü artık insanlar tarım toplumunda 
yaşamıyorlar. Çocuklar okuldalar, üniversitelere gidiyorlar; bağımsız 
düşünebilmeleri; karar verebilmeleri gerekiyor; projeler üretmeleri 
gerekiyor. Değişen yaşam şartları içinde özerk olmaları önemli bir 
değer olmaya başlıyor. İlişkisellik ve özerklik beraber olabilir. Ben 
bunun üzerinde çok çalışıyorum. Ve bütün dünyadan birçok araş-
tırma buna destek sağlıyor. Araştırma sonuçlarına dayanarak, 
Gençlikde, hem bireysellik hem de özerkliğin birlikte geliştiril-
mesinin önemli olduğunu söylüyoruz.  Ve bunu da geliştimek isti-
yoruz bu programla. Gençlik, hem bireysel özerkliği hem de yakın 
ilişkileri birlikte geliştirmelidir.   

Pozitif Gençlik Gelişimin Öğeleri 

Pozitif Gençlik Gelişiminde bir başka değer de öz değer ve öz 
güven. Bu Amerika’da çok üzerinde durulan bir değer. “Ayaklarının 
üzerinde durmak” bunun üzerinde çok fazla duruluyor. Bu da gene 
bireyselleşmeyi, ayrıklığı işliyor. Ve ayrıklığın da ötesinde şişirilmiş öz 
güven ortaya çıkıyor. “Herkes çok parlak, herkes çok zeki.” Bu ger-
çekçi olmadığı için bir başarısızlık halinde kırılganlığa yol açabiliyor. 
(Dweck,1999) Dweck, burada çok önemli bir isim. Yaptığı çalışmalar-
la bize ışık tutmuştur. Gerçekçi bir pozitif benlik hissi pozitif geliş-
menin içsel bir parçasıdır. Herkes fevkalade zeki olamaz.  
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“Ben bana ait zekâyla elimden geleni yaparım.” Şeklindeki bir 
yaklaşım pozitiftir. Pozitif olma ve iyimserlik bu şekilde ortaya 
çıkıyor. Pozitif Gelişim teorileri üzerine yapılan bir araştırmayı sizinle 
paylaşayım. Üniversiteye giren gençlere testler veriyorlar üniversite-
lerinde ve o testlerden biri “İyimserlik Ölçeği” Dört yıl  bir şey yapıl-
mıyor bu çocuklarla. Dördüncü yılın sonunda bunlar mezun oldukla-
rında not ortalamalarına bakılıyor. Geldikleri lise ne olursa olsun, aile 
durumları ne olursa olsun, zekâ türleri ne olursa olsun, bütün bunlar 
kontrol edilebildiğinde, iyimserliğin üniversitedeki başarıyı olumlu 
yönde etkilediği ortaya çıkıyor.  

Neden böyle oluyor bu?   

Daha iyimser daha pozitif bir dünya görüşüne sahip olan ço-
cuklar başarısızlık karşısında “Demek ki ben aptalım yapacak bir şey 
yok, diye düşünmek yerine “Yeterince çalışmamışım demek ki biraz 
daha çalışırsam, dikkat edersem yaparım. “ fikrine daha kolay sahip 
olabiliyor.   

Yapıcı bir iyimserlik;  gerçekçi olmayan değil, yapıcı bir iyimser-
lik çok yararlı olabiliyor çocuklara.   

Örtük Kişilik ve Zekâ Düşünceleri  

Biz zekâ teorileri hakkında ne düşünüyoruz?  

Hepimizin bu konuda az çok bir fikri vardır. Bir de bizim bazı 
Atasözlerimiz vardır; kültürümüzü yansıtan. Doğru olanları da vardır 
ama birçoğu da doğru değildir. Yanlışlardan bir tanesi örneğin: “İn-
san yedisinde ne ise yetmişinde odur.”, yani “Zekâ değişmezdir, 
Allah vergisidir. Hiçbir şey yapamazsın. Çalışkan olabilirsin ama zeki 
olamazsın.” Fikri bugün tamamen sorgulanan bir yaklaşım. Beyin 
araştırmaları gösteriyor ki okumak bile beyindeki sistematik ilişkileri 
geliştirebiliyor. Doğuştan, kader halinde bakılmaması gerekir, ne 
zekâya ne kişiliğe. Birçok şeyin değişebilir olduğunu çocuklara bu 
yaşta anlatmak gerekir. Yani “Çabalarsan değiştirebilirsin, hatta di-
ğer insanlarla olan ilişkilerini bile .” Herkes değişebilir. Zaten bu 
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programda en temel fikrimiz bir yerde sloganımız, değişebilirliği-
mizden yola çıkarak “Ne yapabiliriz, Nasıl değişebiliriz?  Diye birlikte 
düşünmektir.  

Bilişsel ve sosyal zekâ bileşimleri çok önemli. Duyarlılığın ve sos-
yal sorumluluğun dış gruplara da uzanması, önce birbirleriyle bireyler 
arası arkadaşlar arası ilişkilerden yola çıkarak dış gruplara da giden bir 
program bu ve özellikle sosyal psikolojik bilgilerimizden gelen temel 
atfetme hatası, başkalarının davranışlarını onların kendi iç özelliklerini 
atfetmek, dolayısıyla da değişmez diye var saymak temel atfetme 
hatası olarak ortaya çıkıyor. (Kağıtçıbaşı 2007; Serpell 2007,2009) Çoğu 
zaman şartların davranışları etkilediğini kavramalarını sağlayarak, 
böylece kalıp yargıların üstesinden gelmeye çalışacağız. Bütün bun-
lar da bu programın içinde.  

Gruplar arası Negatif Tutumlar ve Çelişki Çözme  
Yönelimleri 

Çelişme-çözme yöntemleri Muzaffer Şerif’ten gelen yaklaşımlar 
var,  basit iki yöntem uyguluyoruz biz çocuklara biri “Ortak çıkar bul-
mak” Galtung’ın söylediği gibi, diğeri de “Paylaşma” Az olan pasta 
varsa ben mi sen mi değil yarı yarıya şeklindeki çözümler ve ara bulucu-
luk üzerinde duruyoruz. Daha demokratik ve insancıl tutumlar ve bütün 
bunlardan Pozitif Gelişme Modeli beş özelliği vurguluyor; yetkinlik, 
güven, bağlılıklar,  karekter ve şefkat. (Lerner, Fisher, Weinberg 2000) 
Bütün bunlara yardımcı olan faaliyetlerde bulunuyoruz.  

Bir sonuca doğru gidersek, Türkiye’nin elbette en büyük zen-
ginliği insan kaynağı, bu nedenle insan kapasitesinin esenliğinin 
artırılması toplumsal gelişimin birinci gündem maddesidir.   

İnsana yatırım erken yaşlardan itibaren başlamalıdır. Bizim da-
ha önceki çalışmalarımız hep okul öncesi yaşlara yönelik oldu. 
(Kağıtçıbaşı, 2002; Kağıtçıbaşı, Sunar & Bekman, 2001; Kağıtçıbaşı, 
Sunar, Bekman, Baydar & Cemalcılar, 2009; Baydar, Kağıtçıbaşı, 
Gökşen & Küntay, 2009)   
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Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde böyle bir 
programa başlıyoruz. Melektaşlarımla birlikte bir yerlere varacağımı-
zı umut ediyorum. Erken ergenliği daha iyi anlamaya ve destekle-
meye yönelik bir proje katma değer sağlama potansiyeline sahiptir 
diye düşünüyorum.  

Hala bu yaşımda iyimserim ve yapılacak çok şey olduğunu dü-
şünüyorum. Medya, genel makro politikalar bütün bunlar ve bunla-
rın ötesinde bizlerin daha direkt olarak yapabileceği ve yapmakta 
olduğu gibi, yaygın ve örgün eğitim veren kişilerin ve politikaların 
hoşgörü ve barışı arttırmak için gelişen çocuğa, aileye ve okula 
önemli desteği olabilir.        
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TARTIŞMALAR 

 

Şima Sunder: 

Ülke şartlarını dikkate alarak, gerçekleri göz önüne alarak çö-
züm bulunmasında fayda var. İdeali yapmaya çalıştığımız takdirde 
gerçekleştirmek mümkün olamıyor.  

Nur Bekata Mardin:  

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yürüttüklerini belirttiği proje 
ümit verici. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu proje sonunda hazırlanacak 
programı müfredatına almasını ümit ediyorum.  

Jennifer Sertel:  

Sunumdaki iyimserlik çok etkileyici. Milli Eğitim Bakanlığı, lise-
lerde her sene 25 saatlik bir sosyal sorumluluk çalışmasını zorunlu 
kılıyor. Robert Kolej’de mezun olmak için 50 saatlik bir sosyal sorum-
luluk çalışması yapma zorunluluğu var. Bu uygulamanın hem okul 
içinde hem de dışında çocukların gelişimlerinde büyük bir etkisi 
olduğu görüldü.  

Nilgün Niord: 

 Barış için eğitime yönelik program örnekleri 1973’ten beri 
var. Dünya Gençlik Vakfı’nın geliştirdiği bir örnek progra-
mın yaygınlaşması için Lions Vakfı satın aldı ve ücretsiz ola-
rak yaygınlaştırma çalışması yapıyor. Türkiye’de de bu prog-
ramı uygulamaya çalışıyoruz. 300 civarında okulda 2000’e 
yakın öğretmen eğitildi.  

 Bizim kültürümüzde çocuğa öncelikle olumsuz bakma öğ-
retiliyor. Örneğin çocuk eğitiminde çocuğa yanlışlarını gös-
terme yaklaşımını kullanıyoruz. Oysa bazı kültürlerde tam 
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tersine çocuğa öncelikle doğruları gösteriliyor. Bizim prog-
ramımız da bu tutumun değiştirilmesini hedefliyor.  

 Ölçme – değerlendirmesi de yapılıyor. Bu programın da Mil-
li Eğitim müfredatına alınmasının yararlı olacağını düşünü-
yoruz. 

Terakki Vakfı Okulları Rehberlik Servisi Koordinatörü: 

Eğitim müfredatları oluşturulurken uygulamacılardan görüş 
alınmamasını bir eksiklik olarak görüyoruz. Özel okulların olanakları 
çok farklı, ancak Devlet okullarında bir danışmana düşen öğrenci 
sayısı 1500 – 2000, en iyi ihtimal ile 1000. Sistemde var olan bu tür 
sorunlar çözülmeden bireysel çabalar ile kalıcı sonuçlar üretme ola-
nağı bulunmamaktadır. 

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı:  

Bireysel çabalar, çözüm bulma konusunda yetersizdir elbette. 
Ancak, bu alanda sivil toplumun önemli bir rolü olduğunu düşünü-
yorum.  

Betül Onursal:  

Devlet okullarında sosyal sorumluluk yapılıyor mu? 

YEKÜV Nilüfer Gökay İlköğretim Okulu Müdürü:  

4. sınıfa kadar 20 saat; 5. sınıf ve sonrasında 25 saatlik sosyal so-
rumluluk çalışması yapma zorunluluğu var mevzuatta. Ancak uygu-
lamada, Devlet okullarındaki çocukların bu süreler ile bir çalışmayı 
yürütme olanakları çok da fazla yok.  

Maggie Pınar:  

Sosyal sorumluluk projelerinin anaokulundan itibaren uygu-
lanmasının, çocukların yaşam becerilerini geliştirmede ve barış kül-
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türü eğitiminde çok önemli bir etkisi var. Ancak burada iki şey 
önemli: Yaşla uyumlu biçimde ve sistematik biçimde eğitime başla-
nan ilk yaşlardan itibaren uygulanması. Devlet okullarında bu çalış-
maları yürütmek için yeterli olanaklar bulunmasa da, öğrencilerin 
kendi ortamlarında farklı düşünceleri tartışarak ve kendi ortamları ile 
ilgili konuları ele alarak uygulamaları mümkün. Burada öğretmenle-
rin yönlendiriciliği çok önemli.  

Gülbin Sözen:  

Üniversitelerde de öğrencilere sosyal sorumluluk ödevi verili-
yor ve bu dersi geçebilmek için öğrencilerin yürüttükleri çalışmalar 
ile ilgili raporlar dikkate alınıyor. YEKÜV bünyesinde de benzer ça-
lışmalar yürüten öğrenciler oluyor. Bu çalışmalar, öğrencilerin sivil 
toplum çalışmalarına gönüllü katılımını arttırıyor.  

Aylin Vartanyan:  

Seçmeli derslere katılım ve sosyal sorumluluk çalışmalarını ko-
nuşurken, sınavları ve yarattığı baskıları da konuşmalıyız. Öğrenciler, 
kültür ve spor faaliyetlerini en azından ÖSS aşamasında bırakıyorlar. 
Bu nedenle sınavsız bir eğitim olanağını düşünmeliyiz. 

Gamze Sart: 

Sosyal sorumluluk çalışmalarına katılan öğrencilerin uluslarara-
sı başarılarını arttırdığını görüyoruz. Yurtdışından pek çok üniversite, 
kabul ile ilgili kriterlerini değiştirmektedir. Kriterler içinde sosyal 
sorumluluk, çalışma deneyimi ve sanatsal beceriler de artık önemli 
bir yer tutuyor. Bu nedenle eğitim sistemimizin akademik başarıya 
odaklanmış durumunun da ciddi olarak gözden geçirilmesi gerekir. 

Öğrenci:  

Gençlere, çocuklara ve yetişkinlere barışa doğru yönelmeleri 
için bir fırsat verilmek isteniyorsa, kendi potansiyellerini keşfetme 



 59

olanağı tanınmalıdır. Bu yapıldığında kimse buna karşı kayıtsız ka-
lamayacaktır. Üniversite öğrencilerinin okulda bir sosyal sorumluluk 
projesi uygulamasında, müdüründen öğretmenine ikna edilmesi 
gereken kişiler ile uğraşmak, oldukça tüketici oluyor. Milli Eğitim 
nezdinde büyük bir değişim gerçekleşebilmesi için akademisyenle-
rin saha ile aradaki bağlantıyı koparmadan bu çalışmaları sürdürme-
lerine gereksinim var.  

Şişli MEB - ARGE:  

Okullarda sosyal sorumluluk projelerini destekleyen bir çalışma 
yapılıyor. Bu nedenle de, okullarda çalışma yapanlara ARGE ile işbir-
liğinde yapılması öneriliyor. 

Boğaziçi Öğretim Üyesi (Öğrenme teorileri dersi veriyor):  

Sadece öğrenciler ile değil, öğretmenler ile de çalışılmalıdır. 
Hangi ortamda benlik gelişir sorusu dikkate alınmalıdır. Batı şu anda 
çocukların artan psikiyatrik problemleri ile uğraşıyor. Bu nedenle 
batıyı örnek almak değil, iyi anne – babalık üzerinde düşünülmelidir. 
“Mağara Adamı Modern İnsandan Daha İyi Bir Ebeveyndi” başlıklı 
makale bu alanda çok önemli bir yaklaşım getiriyor. Anne – babalık 
ve çocuk eğitimi için örneğin Mevlana’nın dikkate alınması önerile-
bilir. Barışçıl toplum bilinçli ve farkında zihin gerektiriyor. 
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Maggie Pınar ve Yard. Doç. Dr. Mine Göl-Güven 

Boğaziçi Üniversitesi  
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

 

 

 

BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN  
EĞİTİM EKOLOJİSİNDEKİ YERİ 

    

Birçok eğitim araştırmacısı ve yazarı, insana saygı çerçevesinde 
barışçıl davranışları destekleyecek demokratik eğitim ortamlarının 
geliştirilmesinde belirli etmenlerin gerekliliğinden söz etmektedir. 
Barış kültürünü barındıran barışcıl ortamların oluşturulması ve geliş-
tirilmesinde etkili olan faktörler arasında; fiziki ortam, müfredat ve 
öğretmenin donanımı, yaratıcılığı ve davranışları sayılmaktadır. Fiziki 
ortam, müfredat ve öğretmen kanalıyla sağlanacak olan sosyal duy-
gusal gelişimi destekleyen etkinliklerin, oyun ve fiziki aktivitelerin 
geliştirilmesi ve sınıfta sorgulama ikliminin yaratılması barışcıl or-
tamların oluşturulması için gereklidir (Aslan, 2004; Çakmakçı, 2012). 
Yapılan araştırmalara göre bütün bu etmenlerin bir arada işlerliğinin 
sağlanmasıyla çocukların mutluluğu ve okul başarılarının artması 
öngörülmektedir (Dahlberg, 2007; Edwards, Gandini ve Forman, 
1993; Higgins, Hall, Wall, Woolner ve McCaughey, 2005; Horne-
Martin, 1999, 2002). 

Bronfenbrenner’in (1979) ekolojik yaklaşımında insan gelişimini 
etkileyen çeşitli çevresel faktörlerden bahsedilmektedir. Bu yaklaşımın 
temel öğretilerinden biri, aile çocuğun gelişiminde en yakın ve en etkin 
role sahipken, sırasıyla okul, mahalle/komşu ve ardından medya, sosyo-
ekonomik ve sosyo-kültürel değerlerin etkili olduğudur. Teorik çerçe-
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vemizi, eğitim ekolojisinin de benzer bir yapılanma ile barışcıl ortamlara 
doğrudan etki eden içsel ve dolaylı etkisi olabileceği düşünülen dışsal 
faktörleri barındıran bir sistem kurarak oluşturduk. 

Bu sistemde, okullarımızda barış ortamı oluşturmada destek 
veya engel olarak görülebilen belli başlı toplumsal durumların ve 
öğelerin de yukarıda bahsedilen eğitim etmenleriyle birlikte ele alın-
ması gerekir. Örneğin, olumlu-olumsuz sosyo-ekonomik durumların 
varlığı, toplumsal ve sosyal ilişkilerin insana saygı çerçevesinde yürü-
tülüp yürütülmemesi, eğitim hedeflerinin uygulamada gerçekleşip 
gerçekleşmemesi gibi. Eğitim ekolojisi perspektifinden bakıldığında, 
içsel (Okulların fiziki ortamları, müfredat ve öğretmen) ve dışsal 
(Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel) etmenlerin buluştuğu estetik, 
sosyal ve toplumsal mekânların eğitim ortamlarının katmanlarında 
ister istemez hissedildiği bilinmektedir. Her ne kadar dışsal etmenlerin 
varlığı kabul görse de, bu etmenlerin barış kültürünü oluşturma yö-
nünde eğitim ortamlarında atılan adımlar kadar barışa doğrudan etki 
etmeyeceği düşünülebilir. Bu yazının amacı, okulların barış kültürünü 
benimsemesine birebir katkısı olan eğitim ekolojisini yaratırken dışsal 
etmenlerin farkındalığıyla, birebir müdahale edebileceğimiz ve gelişti-
rebileceğimiz içsel etmenlere odaklanmamızı sağlamaktır. 

Amacımız, konuya disiplinler arası bir yaklaşım ile barış kültü-
rünü destekleyen eğitim ekolojisi yaratmada zor görülen bu denk-
leme farklı bir bakış açısı getirmek ve barış kültürünün okullarımızda 
sürdürülebilir biçimde yerleştirilmesine katkı sağlamaktır.  Bu amaç-
la mevcut eğitim ortamları ve öğrenim durumları ile ilgili belirli bir 
süreçte geniş çerçeveli sınıf gözlemlerimizden edindiğimiz izlenim-
leri, Eğitim Ekolojisi yaklaşımına göre yeniden sorgulama yöntemiyle 
ortaya çıkan durumu imgelere dayanarak sunmak istedik.  

Bu çalışmadaki çıkış noktamız, fiziksel mekân başta olmak üze-
re, pedagojik yaklaşımlar ve eğilimler dâhil, tüm çevreyi sorgusal bir 
yaklaşımla incelemekti. Hedefimiz, barışla ilgili gözlemlenen her 
türlü öğeyi kapsayacak biçimde sorgulamaktı. Bu nedenle, yaptığı-
mız okul ziyaretlerinde hem okullardaki eğitim ortamlarını gözlem-
ledik hem de bu ortamları oluşturan öğretmenlerle konuştuk. 
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Öğretmenler, uygulamada özellikle fiziksel mekân, yapısal ve 
alansal düzenin kısıtlayıcı etkisinden sıklıkla yakınmaktadırlar. Bu 
durumda, bir yandan tasarımcıların, diğer yandan da uygulayıcıların 
ve diğer eğitim paydaşlarının özellikle bu alanla ilgili görüşlerinin 
paylaşılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.  

 
Fiziksel mekân dâhil çevrenin öğrenme üzerindeki etkisi ile ilgi-

li kapsamlı bir rapor konuyla ilgili bilgi ve bilincin önemli noktalarda 
eksikliğine bu cümle ile dikkat çekmektedir: “Eğitim ortamları yara-
tırken ısı kaybının nasıl önlenebileceğini herkes bilir ama öğrenme 
kaybının nasıl önlenebileceğini kimse bilmez” (Higgins, Hall, Wall, 
Woolner ve McCaughey, 2005, s.3). 

Öğrenmede çevrenin önemini özellikle vurgulayan Reggio 
Emilia yaklaşımını geliştiren eğitim felsefecisi Malaguzzi’ye göre: 
“Çocuk çevresiyle etkileşim içerisinde bulunduğu sürece öğrenme 
gerçekleşebilir” (Edwards, Gandini ve Forman, 1993, s.141). Şöyle ki 
Malaguzzi, “Birey, özünde kimliğini ve bilgi birikimini (mekânsal 
dahil) açık uçlu her türlü sözel ve sembolik ileti sayesinde bireyler 
arası etkileşim ve iletişim sürecinde edinmektedir” demiştir 
(Edwards, Gandini ve Forman, 1993, s.142). Söz edilen süreç mekânla 
birlikte tasarlanan ilişki odaklı pedagoji sürecidir. Reggio’ya göre çevre 

 Barış ortamı oluşturan öğeler nelerdir?  

 Eğitim mekânı tasarlayan mimarların hedefleri nelerdir?  
 Eğitim mekânlarının uygulamaya destek veya engel 

oluşturan öğeleri nelerdir?  
 Mekânın öğrenci davranışları üzerindeki etkisi nasıl 

anlaşılır? Ne şekilde tanımlanabilir?  Önemi nedir?  

 Barış ortamı sağlamak toplumda şiddete karşı çözüm 
olabilir mi?   
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fiziksel mekân ile “Etkileşim içerisinde yaşayan canlı bir organizma” 
olarak tanımlanmaktadır. (Edwards, Gandini ve Forman, 1993, s 56). Bu 
ifade aslında eğitim ekolojisi yaklaşımındaki temel anlam ve önemi net 
bir biçimde ifade etmektedir (Greenman, 1988, s.5).  

Mimar Christopher Day, Malaguzzi'nin de belirttiği gibi çevre 
ve öğrenme ilişkisinin birey ve davranışları üzerindeki etkilerini şu 
şekilde ifade etmektedir: “Mekânın ilettiği örtülü iletiler bireylerin, 
özellikle çocukların kendilerini algılama biçimlerini, davranışlarını, 
hatta öz benliklerini etkilemektedir” (Day, 2007, s.6). Day tasarımcı 
olarak algıladıklarını şöyle yorumlamakta: “Bireysel ve toplumsal 
sağlığın korunmasına dikkat ve bilinçle yaklaştığımızı kullanıcıya 
çevrenin tüm katmanlarında hissettirmemiz gerekmektedir” ve bu 
sözlerle mimarın kullanıcıya karşı sorumluluğunu vurgulamaktadır 
(Day, 2007, s.146).  Günümüzde önemli eğitim yapılarını tasarlamış 
olan Day’e göre, “Tersi durumda ise çevre, bireysel ve toplumsal 
sağlığı beslemek ve desteklemek yerine mekân kullanıcıya karşı 
olumsuz hatta saldırgan bir yapıya dönüşebilir” (Day, 2007, s.45).   

Güncel olan bu tasarım anlayışı eğitimcilerin dile getirdikleri 
mekânsal kısıtlamalara yeni bir bakış açısı getirmektedir. Bu bakış 
açısı, eğitim ortamındaki öğretmen ve çocuk davranışlarının farklı 
yönlerini yeniden algılamamıza fırsat sağlamaktadır.  Çocuk davra-
nışları mekânın olumlu veya olumsuz sunduklarının yansımasıdır 
(Pınar, 2012).   Buna ek olarak, günümüz tasarımcıları, önceden belir-
lenen standart mekânsal ihtiyaçlara göre sabit planlama yerine, 
eğitim yapılarının ve mekânlarının her toplulukta biriken olumlu 
bireysel ve sosyal özellikler ve beceriler doğrultusunda zaman içeri-
sinde gelişmesine fırsat verilmesi gereğinden söz etmektedirler (Bell 
ve Wakeford, 2008). 

Eğitim tasarımı ve teknolojisi alanı araştırmalarında program 
uygulamalarının tüm eğitim paydaşlarının dahil olduğu bir bilgi 
tasarım süreci oluşturduğundan söz edilmektedir. Aynı zamanda, 
kaynaklarda eğitim ortamları ile ilgili sürdürülebilir değişimin kapsa-
yıcı bir tasarım sürecinin etkili yönetim biçimine bağlı olduğu ifade 
edilmektedir (Higgins, Hall, Wall, Woolner ve McCaughey, 2005). 
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Konuya paralel bir bakış açısı ile müfredat çalışmalarında açık 
ve saklı olarak ayırt edilen, niyet edilen, planlanan, algılanan, uygu-
lanan, gerçekleşen, öğrenilen ve değerlendirilen müfredatlarının 
farklı yönlerinden söz edilmektedir (Meighan, 1986). Bu ortak nokta-
lardan yola çıkarak, tasarımcının ve mekânı yaşayanların bu saklı 
veya açık amaç ve hedeflerini mekân tasarlama, kurgulama, geliş-
tirme, değerlendirme, algılayış ve kullanış şekillerinin irdelenmesi 
gerektiğini vurgulamak istedik. Bu durumda sorgulama alanımıza 
bu sorularının da eklenmesi doğal olacaktır. 

 

Eğitim Ekolojisi Yaklaşımı 

Eğitim ekolojisi yaklaşımını çalışmamıza katkı sağlayacak bi-
çimde geliştirmemizde başlangıç noktası, çevre mimarisi alanından 
Margaret Colquhoun’un ekolojik tasarım modelidir. Colquhoun’un 
ekolojik çevre tasarım modeline göre, tasarım sürecinde dikkate 
alınması gereken dört temel öğe üzerinde durulmaktadır. Bunlar - 
sabit ve somut öğeler; değişim, akış, gelişme içeren öğeler; alanda 
duygu besleyen, iklim oluşturan öğeler ve mekânın özü, iç gerçeğini 
oluşturan soyut ve görünmeyen öğelerdir (Day ve Parnell, 2003).  

Güncel mimari akımı olan ekolojik mimarisine göre, alan ve 
özellikle mekân eğitim sisteminde öncelikli konumda olan öğe ola-
rak kabul edilmektedir.   Bu akıma göre fiziksel çevre “Belirli sosyal 
ve toplumsal yaklaşımları ifade ettiği gibi,  bireysel tutumları dahi 
belirleyebilir” (Day ve Parnell, 2003, s. 5). Çevrenin, ortamın veya 
mekânın insan ilişkilerini belirleyici bu özelliği üzerinde çalışılması 
özellikle barışcıl kültürü barındıran eğitim ekolojilerini incelemekte 
büyük önem arz etmektedir. 

 Öğrenme ortamı kimin yönetimindedir?   

 Öğrenmede sorun tespiti ve çözümü kimin yönetimindedir?  

 Öğrenme kimin yönetimindedir?  
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Mekânsal tasarım süreci eğitimde uygulama süreciyle birlikte 
bütünsel olarak ele alındığında farklı alanlardan kaynaklandığı gibi 
algılanan bu yaklaşımların temel boyutlarıyla birbiriyle örtüştüğü 
görülmektedir. Bu nedenle eğitimde mekânsal etkenlerini yeniden 
değerlendirmek üzere eğitim ekolojisi yaklaşımının gelişmesinde 
birbirleriyle örtüşen bu alanlar arası benzerlikler dikkate alınmıştır. 
Bu bağlamda çevre tasarımında niyet edilen, bilinçli planlanan alan 
ve mekân ile eğitim uygulamalarındaki alan ve mekânla ilişkisini, 
gözlemlerimiz ışığında yeniden değerlendirdik. Oluşan süreç, alan-
daki gözlemlerimize farklı sorun tespit ve çözümleme yöntemleri 
tespit etmemizi sağladı.  

 

 Çevrenin ilettiklerini algılamayı veya algılamamayı 
seçebilir miyiz?  

 Algılamayı kolaylaştıran veya engelleyen nedir? 

 Peki mesajlar en son hangi noktada algılanmak zo-
runda kalınır?  

 Sorunları çatışma noktasına gelmeden algılamak ve 
çatışmaya dönüşmeden eyleme geçmek: Barış kültü-
rün temeli bu mudur? 

 Çatışma, şiddete dönüşmeden önce fırsata nasıl 
çevrilebilir?  

 Öğretmenler eğitimde mekân oluşturmanın barış 
kültürü oluşturmadaki rolünü nasıl algılarlar?  

 Mekânın bütün boyutları, anlamları ve önemi eği-
timde çocuk açısından yeterince dikkate alınır mı?  

 Kullanıcılar mekân oluşturmanın önemini algılamaya 
ve süreçte mekânın sorumluluğunu üstlenmeye ha-
zır mıdır? 
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Eğitim Ekolojisinde Mekân: Mekân aslında nedir? 

Eğitim ekolojisi ve boyutlarına geçmeden önce, öncelikle çev-
re, ortam ve mekân kavramlarının irdelenmesi gereklidir. Türk Dil 
Kurumu (www.tdk.gov.tr) mekânı sadece yer olarak tanımlarken 
ortamı daha kapsamlı olarak: Canlı bir varlığın içinde bulunduğu 
doğal veya maddi şartların bütünü; Bir kimsenin veya bir insan top-
luluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin 
bütünü olarak tanımlamaktadır. Çevre ise daha çok insan boyutunu 
içeren: Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam olarak 
tanımlamıştır.  

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi alansal içerikli diğer sözcükle-
rinin yanında mekân, içi boşaltılmış, değersiz konumda kalmış bir 
terim olarak görülmektedir. Belki de bir yerde mekân sözcüğüne 
verilen düşük değer, toplum olarak mekânın kendisine verdiğimiz 
önemin azlığını yansıtmaktadır. Ne var ki Reggio yorumcusu 
Filippini mekânın kendi başına eğitici olduğunu, hiçbir zaman sade-
ce kutu gibi boş, kapalı ve önemsiz bir alan olmadığını ifade etmiştir 
(Edwards, Gandini ve Forman, 1993). Yukarıda söz edilen modeller 
sayesinde eğitim ortamının oluşturulmasında mekânın çeşitli açıla-
rını farklı bir bakışla yeniden gözden geçirmemize ve mekânın ken-
disini eğitimde fırsat olarak değerlendirmemize olanak tanıyacaktır.  

 Bu makalenin tartışmaya açtığı konu, eğitimin bütünsel bir 
yaklaşım ile ele alınması gerekliliğidir. Bu nedenle eğitim ekolojisi 
olarak tanımladığımız insan ve mekân etkileşiminin tüm boyutlarıyla 
dikkate alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim ekoloji-
sini oluşturan bu boyutlar ilişkisel olarak birbirleriyle bağlantılıdır ve 
biri diğerinin ön koşulu değildir. Eğitim ekolojisini oluşturan boyut-
ların birbirleriyle ilişkilerini tartışmadan önce boyutların tek tek ele 
alınması gerekmektedir. Okulların barışçıl ortamlara dönüştürülme-
sinde konuyu bütünsel olarak ele almamıza destek sağlayan eğitim 
ekolojisi modelinin tanımı, örnekleri ve grafik modeli, gözlemlenen 
ve sorgulanan mekânlar ve sorunlarının görselleri ile birlikte aşağıda 
gösterilmektedir.  
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Eğitim Ekolojisinin Temel Boyutları 

1. Fiziksel Mekân 

2. Yapısal Mekân 

3. Sosyal Mekân  

4. Zaman ve mekân içerisinde olayların işlevsel akışı   

5. Toplumsal Mekân   

6. Estetik Mekân 

7. Duygusal Mekân 

 
Grafik 1. Eğitim Ekolojisi Grafiği 

1. Fiziksel Mekân: Alan, niyet edilen, tasarlanan, planlanan veya 
var olan yer, yapının fiziksel boyutu. Dokusal kimliğini oluşturan ses, 
denge, aydınlanma, ısı, sabit donanımı gibi öğeler, harekete duyarlı 
bölünmeler, mobilya vs. gibi eğitim ortamı içerisinde kalıcı nesnelerin, 
araçların dağılımı, düzeni, bilindik ve beklendik ortam ve ötesi. 

Mekânda sorgulanan sorunlar: Maddelerin amaca uygunluğu, 
mekânda araçların çocuğun erişebilirliğine göre düzenlenmesi, sınıf 
düzeninde mekânın etkisi gibi maddelerdir. Çocuğun uzamsal düşün-
mesi, çoklu işlevsellik. Gömülü mağaralar ve eğik yüzeyler, sınıf düzeni.  
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Mekânda istenmeyen düzeyde ses (Gürültü), stres, savunma is-
teğinin tetiklenmesi, hataların artması, dikkat ve odaklanma süresi-
nin azalması, saldırganlık ve davranış sorunlarının çoğalmasına yol 
açar (Day, 2007). 

 
Resim 1. Eğik Yüzeyler  

UK Steiner Waldorf EducationFoundation izniyle 

 

  Eğitimci, sınıfta barış kültürünün gelişmesine yönelik 
olarak öğrenmeyi engelleyen, ‘sorun’ olabilecek belirli me-
kânsal öğeleri dikkate alır mı?  

 Şiddetin (Pasif şiddet dahil) çocuklar arasında sık rast-
landığı fiziksel noktalar mekânda bulunur mu? 

 Pedagog tehlikeli davranışlara yol açan fiziksel noktala-
rın oluşmamasına dikkat eder mi?  



 72

2. Yapısal Mekân: Organizasyonel boyut. Planlanan program 
çerçevesinin mekânla bütünleşmesi, kurumsal beklentiler, öğrenme 
düzeni, öğrenmeye erişim, kurallar, olumlu pekiştireçler, görsel ve 
yazılı afişler, duyurular, duyuşsal uyarılar ve iletiler, planlanmış dü-
zende oyuna katılabilme ve üretken olabilme gibi olanakların me-
kânda yapılandırılmış ve görünür olması. 

 
Resim 2. Kuralların Sunumu 

Fotoğraflar: Mine Göl-Güven 

 

 

 Mekân, çocukta ‘neleri, nerede, nasıl ve hangi süreçte 
yapmasına izin ve onay olduğunu’ net bir biçimde algı-
lamasını sağlayacak düzende donatılmış mıdır?  

 Sınıfın bir duvarına masalar istiflendiğinde okuma köşesi 
çocuğa göre çekiciliği, önemi ve işlevselliğini koruyabili-
yor mu?  
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 3. Sosyal Mekân: Bireyler arası iletişim, etkileşim, dinleme, 
paylaşma, oyun, sorgulama, grup çalışmaları, kendini ifade edebilme 
ortamı.  

 
Resim3. KahvaltıSohbet Zamanı 

Fotoğraf: Maggie Pınar 
 

 

 

 

 

 Mekân, öğrenci ve eğitmen rollerini süreçte net olarak 
destekleyecek düzeyde tanımlanmış mıdır?  
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4. Zaman ve Mekân içerisinde Olayların İşlevsel Akışı: Anlık 
ihtiyaçlara duyarlı değişmeye açık düzen, günlük akışlar, geçiş uygu-
lamaları, uygulamadaki bilindik ve beklendik süreçler ve ötesi.  

 
Resim 4. Bilindik ve Beklendik Süreçlerin Oyuna Yansıması  

Fotoğraf:  Maggie Pınar 

 

Oluşturulan akış (Sirkülasyon) düzeni öğrencinin her 
zaman güvenini koruyacak ve işlevsel çalışmasını sağlaya-
cak nitelikte midir?  
 Mekânda sergileme, malzeme kullanımı ve saklama 

yöntemleri, mobilya düzeni, geçiş düzeni çocukta öz 
yönetimi pekiştirecek düzeyde midir?  

 Öğrenme akışının engellendiği yerler tespit edilebilir mi?  
 ‘Sorun’ olarak algılanan öğrenci davranışları sınıfta düzen 

eksikliğinin bulunduğuna dair belirtiler olabilir mi?  
 Tehlikeli davranışlara yol açan alanlar ve süreçler hangi-

leridir? (Bell, Carr, Denno ve Johnson, 2004) 
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6. Toplumsal Mekân: Mekânda her zaman görünmeyen, do-
laylı olarak algılanan, varlığını sürdüren, aile ve çevresel öğeler,  
deneyimleme, aileyle paylaşım, onay. Aile, çevre, ev ile okul ortamı 
arasında ilişkisel durumlar. 

 
Resim5. Babam Bana Motoru Gösteriyor! 

Fotoğraf: Mine Göl-Güven 

 

7. Estetik Mekân: Ortamın ağırlıklı görsel ve algı boyutudur. 
Estetik özelliklere sahip, renk uyumu taşıyan öğeler, nesneler ve 
ürünlerinden sınıfta bulundurulup faydalanılması, yaratıcı ve estetik 
değer taşıyan donanım ve malzemenin ortamda bulunup kullanıl-
ması, estetik örnek oluşturacak başyapıtların resimleri ve kopyaları-
nın bulundurulması, çocuk ürünlerinde farklı güzelliklerin aranması, 
oluşturulma sürecinde teşvik edilmesi, sembolik ifade biçimlerinde 



 76

betimlemelerde farklı güzellik anlayışların teşvik edilmesi, farklılıkla-
ra saygı, ‘güzel’ olarak tanımlanabilir ‘ince’ davranışların teşvik edil-
mesi ve modellenmesi,  yaratıcı ifadelerin teşvik edilmesi, çocuk 
ürünlerin sergilenmesinde estetik boyuta dikkat edilmesi, materyal-
lerin görünür ve ulaşılır biçimde saklanması durumunda mekâna 
uyumlu ve ahenkli düzende organize edilmesi, tüm görsellerin este-
tik içeriğine (Örn. renk uyumuna) dikkat edilmesi, her görselin me-
kânda bulunan diğer malzeme ve donanımıyla bütünsel bir düzen 
içerisinde tasarlanması gibi maddeler içermektedir. Mekânın estetik 
boyutu gözlemlenen sınıf örneklerinde en kırılgan, sık çözülen, en 
göz ardı edilen boyut konumundadır (Childs, 1998; Steiner, 1995; 
Steiner Waldorf Early Years Group, 2008). 

 
Resim 6. Doğal Mutfak: Çamurdan Yapılan Yemekler 

http://progressiveearlychildhoodeducation.blogspot.com izniyle 
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5. Duygusal Mekân: Mekânın bütünsel kapsayıcı öğesi olan 
duygusal boyutu. Duygu tanımı, duyguları ve sorumlulukları anla-
ma, ifade etme, güven, değerler; öz saygı, sahiplenme, aidiyet, farklı-
lıklara karşı saygı, fark edilme, özgür olma, dahil edilme, önemsen-
me, hayal kurabilme, gibi ihtiyaçlarının ifade edilmesi ve ortamda 
karşılanması. Güzel sözlerle malzeme paylaşmak, paylaşımda birey-
sel ve grup haklarının korunması 

 
Resim 7. Sorumlulukta Ben de Varım! 

Fotoğraf Mine Göl-Güven 

 Sınıfın görsel düzenini sorgularken, kurulu düzen gerçek-
ten öğrenmeyi destekler nitelikte midir?  

 Mekânın güzel olmasının ne önemi var? 
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Sonuç 

 Bu çalışmada, fiziksel mekân başta olmak üzere, eğitimde me-
kânın barış kültürü oluşturmadaki rolü ve eğitimcinin paydaş olarak 
mekânla ilgili algısını farklı boyutlarla ele aldık. Barış kültürünü be-
nimsemesine katkısı olabileceğini düşündüğümüz eğitim ekolojisi 
modeli eğitimde dışsal etmenleri dikkate alarak, birebir müdahale 
edebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz içsel etmenlere odaklanma-
mızı sağlamıştır.  

 Bulunduğu eğitim ortamında sorgulama, katılma, güvende 
olma, saygı duyulma, bilgiye ulaşma,  fark edilme, özgür 
olma, dahil edilme, önemsenme, rehber olan eğitimcinin 
desteğine erişebilme, teşvik edilme, planlanmış düzende 
oyuna katılabilme ve çalışabilme, hayal kurabilme gibi ço-
cuğun tüm ihtiyaçları, tam olarak mekânsal boyutta belir-
lenmiş ve eğitim sürecinde giderilmiş midir?  

 Barış içeren bir eğitim ortamı nasıl tanımlanır? 

 Erken çocukluk döneminden itibaren eğitim ortamında barış 
kültürü oluşturma sürecinde mekân nasıl gelişmelidir?  

 Süreçte barış ortamlarına dönüştürmelerini sağlayacak 
biçimde, eğitim mekânlarından sorumlu olanlar söz konusu 
yerlerin tüm boyutlarıyla mekânsal kimliğini dikkate alır mı?  

 Eğitimci, gözlemci rolünde ön yargıdan arındırılmış bir 
bakış açısıyla mevcut sorunları tespit eder ve gidermek 
üzere strateji oluşturursa barış ortamı geliştirmiş midir?  

 Eğitimde fiziksel mekân veya sınıf düzeni çocuklarda 
saldırgan veya yıkıcı davranışları pekiştirebilir mi?  
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Yukarıdaki hedefler doğrultusunda sınıf gözlemlerimizi değer-
lendirirken modelimiz bize bazı farklı bakış açıları sağladı. Bu farklı 
bakış açılarından faydalanarak eğitim mekânlarında somut değişim 
ve iyileştirme fırsatları oluşturabilecek noktalar ve süreçler üzerinde 
durmak istedik.  Eğitim mekânlarında tespit ettiğimiz sorunlu nokta-
lar ve süreçlerin değişme gerekçelerini ekolojik çerçevede sorgula-
mak ve sosyal birikimin gücüyle çözümlenmesine yönelik yöntemle-
ri araştırdık.  En başta önemsiz olarak algılanabilen ama aslında 
olumlu öğrenme ortamlarının oluşturulmasında en kritik ara yüz 
olarak algılanabilen eğitim mekânlarının açık veya gizli ve her iki 
durumda kolaylıkla göz ardı edilebilen gücünü daha iyi algılanması-
nı sağlamak istedik. Bu nedenle ekolojik modelin benimsenmesini 
önermekteyiz. Bu modele göre eğitimci eğitim mekânında ve süreç-
te mimar-tasarımcı rolündedir.  Barışçıl davranışları içeren mekânın 
asıl sorumlusu ve sınıf ikliminin mimarı, çocukla beraber eğitimcinin 
kendisidir. 

 

Grafik 2. Döngüsel Tasarım Süreci 
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Mekânsal boyutların dikkate alınması sınıfta en üst seviyede 
öğrenme verimliliğini sağlamak, çocukların kendi akranlarıyla olum-
lu etkileşimlerini sağlamak,  oyun ve etkinliklerine çocukların güven-
le katılmasına fırsat vermek demektir. Bununla birlikte, öğrenme 
sürecini çocuklar için anlamlı bir deneyime dönüştürmek ve bir yan-
dan eğitimci olarak daha az stresli, sağlıklı bir çalışma ortamı yarat-
mak, sınıf yönetimini olumlu yönde pekiştirmek, öğrenme sorumlu-
luğunu çocuğa devretmek, sınıfı şiddet içerebilen durumlardan 
uzaklaştırmaktır. Öğretmen-çocuklar arası iletişim ve etkileşim kali-
tesini yükseltmek ve mekânı paylaşan herkese öz değerlendirmeye 
fırsat vermek önemlidir. En önemlisi de, eğitim ekolojisi öğelerinin 
bütünsel olarak ele alınması sonucunda oluşturulacak barışcıl kültür 
ile çocuğun kendisini güvende hissettiği mekan algılayışı sağlanır. 
(Resim 8. Güvende Hissettiğim Yer: Esin Güven ve Deniz Gür 5 yaş-
Anasınıfı) 

-

 
Resim8. Güvende Hissettiğim Yer- Esin Güven ve Deniz Gür 5 yaş-Anasınıfı 

Fotoğraf Maggie Pınar 
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“Eğitim ortamındaki mevcut düzen, eğitimcinin çocuklardan 
davranış beklentilerini somut biçimde ifade eder” (Dunst, 1988, 
s.68).  

Eğitim mekânı  ile ilgili son yıllardaki araştırmalara göre, ekolojk 
sistem içerisinde mekâna karşı çok yönlü yaklaşımlar ve tüm paydaş-
ların dahil olduğu geniş bakış açıları, sorunların aşılmasında en etkili 
çözümleme yöntemleri olarak görülmektedir. Mekânın sadece bir 
öğesi örneğin salt yapı tasarımı çerçevesinde çözümler önermek 
yerine, kullanıcıları tarafından sahiplenilen, işlevsel kullanımı sağla-
yacak sistemleri oturmuş ve kullanıcılarda beklenen davranış deği-
şikliğini sağlayabilen mekânların oluşturulması yoluna gidilmelidir 
(Higgins, Hall, Wall, Woolner ve McCaughey, 2005). Bunlara ek ola-
rak, kullanıcıların tasarım sürecinde etkin olarak yer alması ile olum-
lu yönde ve barışçıl davranış değişikliği sağlanabilir (Horne-Martin, 
1999, 2002). Bu nedenle, eğitim paydaşlarımızın mekân konusunda 
net algı ve tutum oluşturmaları, mekânla birlikte sosyal duygusal 
davranışları geliştirecek stratejileri şekillendirmeleri beklenmektedir. 
Sonuç olarak, çok yönlü eğitim ekolojisi yaklaşımıyla öğrenmenin 
daha kapsamlı olarak inşa edildiği barış içeren mekânlara erişim 
sağlayabileceklerini düşünmekteyiz.  
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Barış kültürünü barındıran mekân ve süreçlerin döngüsel tasarımı 

Algılama 

 Öğretmenin eğitimle ilgili düşünce, tutum ve 
davranışlarını sorgulaması 

 Mekânın verdiği açık ve saklı mesajlara karşı duyar-
lı bakış geliştirmesi 

 Öğrenme ortamın barışı engelleyici boyutları 
hakkında farkındalık geliştirmesi 

 Sorunlu çocuk davranışlarını algılaması  

Farkına  
Varma 

 Şiddet içerebilecek her türlü çevresel etkiye karşı 
duyarlılık geliştirmesi 

 İletişim ve etkileşimde şiddetin belirtileri ile ilgili 
tespitlerde bulunması 

 Çocukların mekânla ilgili algılarının irdelemesi  
 

Önemseme 

 Eğitim mekânını bütün yönleriyle sahiplenmesi 
 İyimserlikle ve etik çerçevede niyet etmesi ve barış 

kültürü geliştirme yönünde inisiyatif alması 
 Mekânı çocuklarla birlikte sorgulama yönünde 

planlama yapması  
 

Değişim için 
Eylem 

 Eğitim mekânında barış ve şefkat dili ve davranış-
ları benimsemesi 

 Mekânın verdiği ve mekânla ilgili mesajların sürek-
li gözlem yoluyla veri toplanarak değerlendirilmesi 

 Grup çalışmalarını (Planlamada ve uygulama süre-
cinde) işlevsel olarak yönetmesi, 

 Çocuk odaklı öğrenme sorumluluğunu mekânda 
yapılandırması 

 Mekânla ilgili olan bütün önemli konularının ço-
cuklarla birlikte eğitim içerisinde deneyimleyerek 
ele alınması 



 83

Kaynakça 

Aslan, A. E. (2004). Yaratıcı Düşünce Eğitimi. İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış 
içinde.  Ayla Oktay ve Özgür Polat-Unutkan  (Eds.). İstanbul: Morpa  
Kültür Yayınları.  

Bechtel, R.B. ve Arza Churchman, M. (2002) (Eds.). Spacial Structure of 
Environment and Behaviour s.272-289, in Handbook of Environmental 
Psychology, A., New York: Wiley.                                                              

Bell S. H., Carr V., Denno D. ve Johnson L.J. (2004). Challenging Behaviours in 
Early Childhood Settings, Baltimore: Brooks.  

Bell, B. ve Wakeford, K. (2008). Expanding Architecture: Design as activism, 
New York: Metropolis Books. 

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments 
by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Çakmakçı, N. (2012). 20 Ekim Ailece Köşesi, Hürriyet, Istanbul.  

Childs G. (1998). Steiner Education in Theory and Practice, Edinburgh: Floris.                                       

Dahlberg, G., Moss P. ve Pence A. (2007). Beyond Quality in Early Childhood 
Education and Care, London: Routledge. 

Day, C. (2007). Environment and Children, Oxford: Elsevier.    

Day, C. ve Parnell R. (2003). Consensus Design Socially İnclusive Process, 
Oxford: Architectural Press.                                            

Dunst, C.J., Bruder, M.D. ve Trivette C.M. (2001). Characteristics and 
consequences of everyday natural learning  opportunities, in Topics in 
Early Childhood Special Education, Summer 21: 68-92, US: Sage. 

Edwards,C., Gandini L. ve Forman G. (1993) (Eds.). The Hundred Languages of 
Children, Norwood, NJ: Ablex.   

Greenman, J. (1988). Caring spaces, learning spaces: Children’s environments 
that work. Redmond VA: Exchange Press. 

Higgins, S., Hall, E., Wall, K., Woolner, P. ve McCaughey C. (2005) (Eds.). The 
Impact of School Environments: A Literature Review, University of 
Newcastle/CfBT: UK.                                                                                         



 84

Horne-Martin, S. (1999). Environment-Behaviour Studies in the Classroom, 
Journal of Design and Technology Education, 9, 2.                                       

Horne-Martin, S. (2002). The Classroom Environment and its Effects on the 
Practice of Teachers, Journal of Environmental Psychology, 22, 1-2, 139-
156.  

Meighan, R. (1986). A Sociology of Education, UK: Holt  

Pınar M. (2012). Okul Öncesi Öğrenme Ortamında Barış Kültürü 

Oluşturma: S ̧iddetsiz İletişim Eğitim Yaklaşımları ve Etkinlikleri, Aktan 
Acar E., Karadeniz G., (Eds). Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bakış, 
(ss.103-121), Ankara: Ozgunkok. 

Steiner, R. (1995). The Education of the Child, US: Rudolf Steiner Press.  

Steiner Waldorf Early Years Group (2008). Guide to the Early Years Foundation 
Stage in Steiner Waldorf Settings UK: Steiner Waldorf Education. EYFS 
Department of Children, Schools and Families (2008). The Early Years 
Foundation Stage UK: DCSF.                    



 

 
3. Oturum 

 

 

 

 

BARIŞ KÜLTÜRÜ 
VE  

EĞİTİM MÜFREDATI 
 

 

 

 





 87

Aylin VARTANYAN  

Boğaziçi Üniversitesi  
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  

 

 

ANESTEZİ’DEN ESTETİK UYANIŞA:  
EĞİTİM ORTAMLARINDA BARIŞ KÜLTÜRÜNÜ 
OLUŞTURMADA SANAT EĞİTİMİ’NİN ÖNEMİ 

Giriş 

Öğrencilik yıllarımdan hatırladığım en olumlu öğrenme tecrübem 
Lise 3 sınıfı edebiyat öğretmenimizin bize verdiği bir şiir ve tiyatro göste-
risi ödeviydi. Sınıftan gönüllü 15 kadar öğrenciyle 18 Mart Çanakkale 
Zaferi ile ilgili gösteriyi nasıl düzenleyeceğimize dair toplantılar yapma-
ya başladık. Bu toplantılarda yaptığımız ders kitabı dışındaki okuma-
lardan ve özellikle şairlerin savaşa ve savaş sonrasına bakış açılarından 
bir savaşta düşman addedilen askerlerle kurulan insani ilişkiye tanık 
olduk. Beni en çok etkileyen de savaşın sonlarına doğru, her iki taraf da 
ağır kayıplara uğradıktan sonra birbirlerine yakın ama zıt cephelerde 
bulunan askerlerin sigara, yiyecek, hatta mektup takası yapmış olduk-
larıyla ilgili hikâyeydi.  Bir Anzak askeri 8,5 ay süren, kayıp dolu savaşın 
sonunda evine giderken, bir grup Türk askerine yazdığı notta bir sürü 
yiyecek bıraktıklarını ve bu yiyecekleri afiyetle yemelerine dair dileğini 
belirtiyordu. Savaşın anlamsızlığı ve savaşın orta yerindeki askerlerin 
birbirlerine olan merakı, tanışma ve paylaşma isteği bizi çok etkilemişti. 
Sahneye koyduğumuz eser hem gösteriyi hazırlayan bizler hem de 
seyirciler için çok duygu yüklü oldu. Sırayla çıkıp şiirler paylaşmayı dü-
şündüğümüz gösteri, müzik, ışık oyunları ve koreografi üzerinden veya 
başka bir deyişle sanat yoluyla kayıp dolu, acı bir tarihi olayı paylaşma 
deneyimine dönüştü. Tarihsel bilgilere vakıf olmaktan öte, duygusal, 
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imgesel, müzikal ve bedensel öğrenmeyi destekleyici yönleriyle de bu 
hepimiz için ufuk açıcı bir öğrenme tecrübesi oldu. Bu deneyim sonun-
da öğrendiğim en değerli şey insan olmaya ve insan olmanın bir parça-
sı olan acı çekme durumuna cesurca yaklaşabilmekti.  Sahnede yaratı-
lan sanatsal kurgunun bize hissettirdikleri, hepimizi insan olma gerçek-
liğine bir adım daha yaklaştırmıştı.  Bu süreçte edebiyat öğretmenimiz 
çalışmayı nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda bizi tamamen serbest 
bırakmıştı.  Öğretmenimiz bizi kendi arzusu ve bilgileri doğrultusunda 
şekil verip yontmamış, insanlığın bir durumu olan savaş ve kayıp ile 
ilgili içimizde yaşadıklarımızı serbest bırakabilmemiz için bir alan ya-
ratmıştı.  Bu alan duyuların uyutulduğu, anesteziye maruz kalınan alan 
değil, duyuların uyandırıldığı estetik alandı.  Öğretmenimiz hayata 
sanatçı gibi bakabilmişti. 

********** 

Modernleşmeyle gelen eğitim sistemi anlayışında insan man-
tıklı hareket eden, soyut düşünebilen ve rekabet eden bir varlık 
olarak algılanır.  Eğitim ortamları öğrencileri sadece düşünen değil, 
aynı zamanda algılayan, hisseden ve yansıtan bireyler olarak ele alan 
bir ders yelpazesine çoğunlukla sahip değildir.  Var olan sınav siste-
mi de hayal gücünü desteklemek yerine, kısa zamanda en yüksek 
verimi almak üzerine kurgulanmış yarışmacı ruhu destekler nitelik-
tedir.   Düşünmenin aksine hissetmek, algılamak ve hayal etmek 
edilgen birer durum olarak düşünülür. Algılamanın faal ve canlı bir 
eylem olduğu unutulur.  Algılayan insan etrafında gördüklerinden, 
duyduklarından, hissettiklerinden anlam çıkarır. Düşünme bu sürece 
bağlı olarak beslenir. Duyu ve hisleri içermeyen bir düşünme süreci 
insanı düşüncelerine yabancılaştırır.  Ezbere öğrenme dediğimiz şey 
de tam da böyle bir sürecin sonunda oluşur.  Bilgiyi sadece başka-
larının fikirleri üzerine inşa etmeye yönelik bir eğitim anlayışı 
kişiyi saf bir öğrenme deneyiminden uzaklaştırır. 

Barış eğitimi bilgiyi ve eleştirel yaklaşımı olduğu kadar, al-
gılarla öğrenmeyi, kişisel deneyimlerin önemini ve paylaşımını 
öne çıkaran bir öğrenme yaklaşımını destekler. Bu anlayışa göre 
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şekillendirilmiş sanat veya eğitim ortamlarında gerçekleşen öğren-
me ve paylaşma deneyimleri barış kültürünün ileriye dönük yeşer-
mesinde önemli roller oynarlar. Öğrenci veya katılımcılar bu alanlar-
da ortaya koydukları sanatsal dışavurumlarından kazandıkları içgörü 
ile hayata karşı nasıl durabileceklerine ilişkin ilham alırlar.  

Eğitim Ortamlarında Barış Algısı 

Barış kelimesinin eğitim ortamlarında tam da neye tekabül et-
tiği çok tartışılan bir konudur.  Eğitim alanın içinde bulunduğu du-
ruma göre de barış eğitimi yaklaşımı değişebilir.  Saraybosna’da bir 
okulda görülen barış eğitim çalışması, İngiltere’de yatılı bir okulda 
yürütülen barış eğitimi anlayışından çok farklıdır.  Barış eğitimine 
dair yaklaşım doğal olarak barış kavramına yönelik bakış açısının 
etkisi altındadır. Barışı çatışmalardan arınmış bir var olma durumu 
olarak algılamak mümkün müdür? Başta birçoğumuza ters gelse de 
çatışmalar bizi insan yapan ve hayata tutunmamızı sağlayan dene-
yimlerdir.  Barışı çatışmalara rağmen ve hatta onlarla birlikte, yıkıcı 
olmadan yaşamı sürdürme durumu olarak algılamak barış eğitimi-
nin önemli noktalarından biridir.  Burada önemli olan, çatışmayı bir 
pürüz veya sorun değil, aksine bir çare veya kendimizi tanıma yo-
lunda bir haberci olarak görebilmektir. 

Okullarda Barış Eğitimi Yaklaşımı 

Verwoord (2010) barış eğitiminin geleneksel sanat üretimi ile 
bağlantısını incelediği bir makalesinde, Kanada’daki okullar üzerine 
Kathy Bickmore tarafından yürütülmüş bir araştırmada belirlenmiş 
olan üç model üzerinden örgün eğitim sistemindeki barış eğitimi 
anlayışını inceler:   

1. Barışı Muhafaza Etmek 

2. Barışı Sağlamak 

3. Barışı Yapılandırmak (s. 285-288) 
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Verwoord’a (2010) göre eğitim felsefesini barışı muhafaza 
etmek üzerine konumlandıran bir okul sisteminin şiddeti kontrol 
etme üzerine kurulu bir yaklaşımı vardır. Okul içinde otorite rolünü 
üstlenmiş kişilerin icraatları ve davranışları sorgulanamaz.  Okuldaki 
barış ortamı çatışmalara izin vermeyerek sıkı disiplin ve ceza sistem-
leriyle korunur.  Uzun vadede böyle bir yaklaşım okul içi çatışmaları 
korkuyla bastıran ve tırmandıran bir ortam yaratır (s. 285-286). 

Verwoord (2010) barışı sağlama yaklaşımını benimseyen bir 
okul sisteminin çatışmalar üzerinde düşünüp çalışmaya ve onları 
dönüştürmeye daha hazır olduğunu söyler. Suçlama ve ceza yerine 
çatışmaları çözme, çatışmayı yönetme, müzakere ve diyalog alanı 
yaratma yöntemleriyle barışı sağlamaya çalışır.  Öğrenci komisyonla-
rı kurarak, düzenli sınıf toplantıları düzenleyerek, akran ara bulucu-
luk sistemini yerleştirerek çatışmaları bastırma yerine onlarla var 
olma yönelimini savunur.   Bu yaklaşımın sağlıklı olarak işleyebilmesi 
için okul ve okul yöneticilerinin yaklaşımı çok önemlidir.  Okul ancak 
dışlanmış ve kenara itilmiş öğrencileri bu sürece katabilirse bu tip 
çalışmalar başarılı olabilir (s. 286-287). 

Son olarak Verwoord (2010) barışı yapılandırmayı eğitim fel-
sefesinin merkezine koyan bir okulda çatışmaların ortaya çıkmasını 
beklemek yerine ileriye dönük bir barış kültürü yerleştirme yaklaşımı 
görür. 

Bu eğitim modelinde demokratik alanı hem derinleştirip hem 
de genişleten,  katılımcılığı engelleyen unsurları ve haksızlıkları gö-
zetleyen, yaraları onarıcı ve geleceğe dönük bir bakış açısı benim-
senmiştir. Okul çatışmayı ve farklılıkları bertaraf edilmesi veya bastı-
rılması gereken olgular değil de günlük yaşamın bir parçası olarak 
kucaklayabilirse eğitimcilere, yöneticilere ve öğrencilere diyalog 
üzerinden bir öğrenme alanı yaratabilir.  Bu yaklaşımın meyveleri 
hemen toplanamayabilir fakat uzun vadede okulun elde edebilecek-
leri göz önüne alındığında çok anlamlıdır (s. 287-288). 
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Barışı sağlama yönünde bir yaklaşımı benimseyen okullarda 
çatışmalar ortaya çıktığında, çatışmayı olduğu gibi ele alıp çözüm-
leme yaklaşımı görülür.  Barışı yapılandırma üzerine bir felsefe 
güden okul ortamlarında önleyici ve ileriye dönük bir eğitim yakla-
şımı gözlemlenir. Bu yaklaşımda sanat eğitiminin vurgulanması da 
kaçınılmazdır zira sanat eğitimi öğrenciyi, öğretmeni, idareciyi, 
okul çalışanını bir bütün içinde görüp barışçıl bir eğitim alanı yara-
tabilme hayalini müfredata da yönelik insancıl yaklaşımıyla okul 
kültürüne yerleştirebilir. Nachmanovitch’in (1990) Free Play(Serbest 
Oyun) adlı kitabında belirtmiş olduğu gibi her eğitimci birer sanat-
çıdır (s. 5).  Öğretmenler sanatçılar gibi belli sınırlar içinde beklen-
medik sürprizlerle veya zorluklarla baş edebilme kapasitesine sa-
hiptir. Bir sanatçının bakış açısına sahip bir öğretmen, çıkan aksilik-
leri belli bir norma göre düzeltmeye çalışıp nehrin akışına ters 
gitmektense, yaratıcı bir bakışla yaklaşıp onları birer öğrenme 
deneyimine dönüştürebilir.  

Barış Eğitimi’ne Giden Yolda Sanat ve Estetik  
Eğitiminin Rolü 

Eski Yunan filozofu Aristoteles’in insanın hayattaki üç türlü ey-
lemini anlatırken kullandığı poiesis kavramını sanat eğitiminin barış 
kültürünü oluşturmadaki katkılarını daha yakından anlayabilmek 
için incelemek faydalı olacaktır.  Aristoteles Poetika adlı eserinde 
theoria (Kalıcı ve değişmeyen bilgiye sahip olma), praxis 
(Öğrendiklerini harekete geçirme) ve poiesis (Her türlü yaratıcı faali-
yet, özellikle de sanatsal yaratım) kavramları üzerinden insanın top-
lumdaki var olma biçimini tanımlar.  Nietzsche ve Heidegger gibi 
filozoflar gerçeğe ulaşmanın tek yolunun bilişsel ve akıl yoluyla ol-
duğunu varsayan yaklaşımı reddederler. Dünya üzerindeki varlıklar 
olarak insanlar deneyimler yaşayarak, duyumsayarak, görerek, işite-
rek,  dokunarak, tadarak ve hareket ederek de öğrenirler. Poiesis 
sonunda ortaya çıkan sanat eseri bir yandan insanın kendisiyle olan 
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bağını kuvvetlendirirken öte yandan da çevresiyle daha anlamlı bir 
bağ kurmasını sağlar.  Gerçeğe ulaşma sanatsal üretimle ve ortaya 
çıkan eserle kurulan estetik ilişkiyle mümkündür.  Levine'in (2011) de 
belirttiği gibi her türlü yaratma deneyimi neredeyse bilinmeyene 
atıldığımız bu dünyada, acılarla ve çilelerle başa çıkabilme olanağı 
sağlar (s. 27). Yaratıcılık barındıran deneyimler imkânsızlıklar ve 
çaresizlikler yüzünden katranlaşmış, donuklaşmış ruhu tekrar can-
landırarak harekete geçirir ve daha evvel göremediği çözümleri 
görebilmesini sağlar. Sanatsal üretiminin çatışmalara rağmen, hatta 
onlarla birlikte hayal edebileceğimiz bir barış kültürü oluşturmadaki 
katkısı, kişiye kendinde ve çevresinde bir dönüşümü gerçekleştir-
mek için birden fazla imkânın var olduğunu hatırlatması ve bilinme-
yenle dolu bir dünyada dayanıklılığı ve sağlamlığı perçinleyen bir 
ortam oluşturmasıdır.  

Her türlü sanatsal yaratım barış kültürünü oluşturan değerleri 
yerleştirmede büyük katkı sağlar.  Sınav sistemlerinin çokluğuyla 
rekabete dayanan, ötekileştirmeyi kimlik oluşturmanın olmazsa 
olmazı olarak kabul eden, ezbere bilgiyi deneyimleyerek ve du-
yumsayarak öğrenmeye tercih eden, ceza sistemiyle kontrolü sağ-
layan, doğaya ve doğada var olanlara sadece insana faydası olabi-
lecek şekilde bakan bir eğitim yaklaşımı çatışmaları tetikler, besler 
ve insanı insan olmaktan uzaklaştırıp mekanikleştirir.  Sanatsal 
yaratıcılık sürecini ve bu sürecin sonunda karşımıza çıkan sanat 
eserini dikkate almak ve benimsemek bizi daha insani bir var oluşa 
davet eder çünkü bu aşamalarda “Ben” neredeyse yok olur; bencil-
lik ve kişinin sınırlar çizip ötekileştirme yoluyla kendinden ve do-
ğadan kopması söz konusu değildir. Kişinin poiesis süreci ve sonu-
cu ortaya çıkan sanat eseri üzerinden kendi özüyle kurduğu bağ 
kendini toplumsal, kurumsal veya ailevi bir düzen bağlamında 
tanımasından farklı olarak kendiyle ilgili özgün ve sahici bir dene-
yim yaşamasını sağlar. 
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Barış eğitimi değerlerini göz önüne alarak sanatsal yaratımın 
bu değerleri yerleştirmedeki önemini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

 Sanat din, dil, ırk, etnik köken, yaş, beceri, bilgi ayrımı gö-
zetmeksizin çeşitli toplulukları bir araya getirir. 

 Sanat eğitimcilere, öğrencilere ve idarecilere yaratıcı ifade 
alanları geliştirme imkânı verir. 

 Sanatsal üretim süreci çatışmalarla başa çıkmada çok önem-
li bir nitelik olan esnek düşünebilmeyi ve beklenmedik ge-
lişmeler karşısında sağlam kalabilmeyi destekler. Bu süreç 
birbirine karşıt fikirlerin yaratıcılığın vazgeçilmezi olduğunu 
da hatırlatır. 
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 Sanat ve estetik deneyim insanın önce kendi özüyle sonra 
da etrafındakilerle bağ kurmasını destekleyerek diyalog 
alanlarını gerçek anlamda derinleştirir.                                             

Sanat Eğitimi’nin Müfredattaki Yeri: Avrupa’da  
Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi ( Eurydice Projesi) 

Mart 2009 yılında Avrupa Parlamentosu’nun “Avrupa’da Okul-
larda Sanat ve Kültür Eğitimi” başlıklı bildirisinde de belirtildiği gibi, 
evrensel olarak okullarda sanat ve estetik eğitiminin yeri daha çok 
seçmeli ders konumundadır. Sanat eğitimi ilköğretimde ve orta 
dereceli eğitimin iki veya üçüncü yıllarında zorunlu ders olarak gö-
rülmektedir (s. 15) ve matematik veya bilim derslerinden daha dü-
şük bir statüye sahiptir. Bazı ülkelerde akademik veya ekonomik 
başarıyla doğrudan ilgili olan derslerin sayısını arttırmak amacıyla 
müfredatta mevcut sanat derslerinin sayısının azaltılmaya çalışıldığı 
görülmüştür (s. 26-31). 

Bu raporda belirtilen ana öneriler şunlardır: Sanat eğitimi tüm 
eğitim seviyelerinde zorunlu olmalıdır; en son bilgi ve teknolojileri 
kullanmalıdır ve sanatçılarla iletişimi ve kültürel yerlerin gezilmesini 
kapsamalıdır. Yine bu rapordaki sanat yoluyla öğrenme hedefleri 
şöyle sıralanmıştır. 

• Sanat becerisi, bilgi birikimi ve anlama 

• Eleştiri (Estetik yargı) 

• Kültürel miras anlayışı 

• Kültürel çeşitliliği anlama-Kültürel katılım 

• Kendini ifade etme ve yaratıcılığın geliştirilmesi 

• Sosyal becerilerin geliştirilmesi 

• Öz güven ve öz saygının geliştirilmesi 

• Bireysel ifade 
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• Takım çalışması 

• Yaratıcılık 

• Çevre bilincinin uyanması (s. 20-21) 

Bu maddelerden de anlaşıldığı gibi, sanat derslerinin müfreda-
ta daha kapsamlı bir şekilde harmanlanmasını öngören hedefler 
barış kültürünü oluşturmada arzu edilen değerlerle örtüşür.  
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Eğitici Eğitimine Sanatın Dokunuşu: New York 
Lincoln Sanat Merkezi Eğitici Eğitimleri 

1975 yılında ABD'nin New York şehrinde bulunan Lincoln Sanat 
Merkezi Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi ortaklığıyla ülke 
çapında eğitmenleri, okul idarecilerini, çeşitli toplulukların temsilci-
lerini ve sanatçıları bir araya getiren bir eğitim programını gerçekleş-
tirmek üzere bir "ilk"e adım attı. Bu programın amacı eğitim alanın-
da faaliyet gösteren kişileri ve onlar üzerinden de öğrencileri sanat-
sal deneyimlerle yakınlaştırmanın ötesinde, insan olarak var olma 
deneyiminin estetik boyutunu keşfetme yolunu açmaktı. Programın 
yaratıcısı ve uzun seneler yürütücüsü olan Maxine Green (2001) 
eğitimcilerin duygusal öğrenmeyi öne çıkaran, sadece bilginin değil 
algıların ve deneyimlerin de önemsendiği, hayal etmenin desteklen-
diği yaratıcı bir sınıf ortamı yaratmalarını teşvik eder (s. 3). Green okul-
ları sadece öğrenme ve bilgi alınan merkezler gibi görmez. Estetik 
eğitim Green için okula bir katma değer katan yüzeysel bir öğrenme 
alanı değildir. Kendini başkalarının bilgileri üzerinden değil kendi 
estetik deneyimleri üzerinden tanımaya cesaret eden birey, gündelik 
pasif hayata hapsolmayan, yeni deneyimlere açık ve cesur bir birey 
olarak dünyada var olabilir.  Duyarlılık ve bütünselliği yakalayabilme 
ve başta kendiyle sonra etrafındaki birey, olay ve canlılarla bağ kura-
bilme yetileri estetik eğitimde sağlanan deneyimlerle oluşur. 

Özetlemek gerekirse, estetik eğitimi: 

 Sanatsal yaratım sürecini yaşayıp derinden hissederek ve 
odaklanarak 

 Günlük hayatın çok ötesinde bir algı alanı yaratarak 

 Öğrenilmiş sıradan paradigmaları duygu ve hayal gücüne 
bağlı öğrenme ile sorgulayan 

 Değer bilen, düşünen ve ifade eden 

 Katılımcılığı destekleyen 

 Görünmeyeni görmeyi sağlayan 

 Duyarlılığı artıran bir eğitim yaklaşımıdır. 
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Eğitmenlerin bizzat sanatçılar tarafından sanatsal ve estetik bir 
algılamaya açarak yetiştirilmesi sınıf ve okul ortamlarında barış kül-
türünü yerleştirmede çok önemli bir adım teşkil eder. Müfredat 
kadar eğitici eğitiminin de göz önünde bulundurulması barış kültü-
rünün yeşermesinde kuşkusuz çok katkı sağlayacaktır. 

Sonuç 

Barış eğitimi ve barış çalışmaları uzmanı Jean Paul Lederach 
(2004) uzun süre uzak kaldığı şiir yazma tutkusunu tekrar harekete 
geçirdiğinde ruhunun beslendiğini, karşısına çıkan kelimelerle bera-
ber imgelerin onu nasıl beklenmedik anlarda yakalayıp mutlu ettiği-
ni ve en önemlisi barışı yapılandırmanın en önemli unsurlarından 
biri olan karmaşa içindeki “Öz”ü görebilme yetisinin şiir çalışmalarıyla 
nasıl beslendiğini anlatır.  “Barışı yapılandırma çalışmalarında insanı 
en çok zorlayan konu özü görebilmektir,” der yazısında ve devam 
eder: “Eğer karşı karşıya kaldığınız çatışma durumunun içindeki 
resmi daha iyi görebilirseniz bu bir senteze kavuştuğunuzun işareti-
dir. Karmaşıklığın düğümünü çözme yolu basitliğin zarif güzelliğini 
görebilmekten geçer” (s. 66). 

Her türlü estetik deneyim bir özü arayıp bulma deneyimidir; kişi 
öğrenilmiş sıradan paradigmaları duygu ve hayal gücüne bağlı öğren-
me ile sorgular. Sanat yapma süreci ve sonucunu deneyimleyen kişi 
görünmeyeni görebilir, yapıcıdır, katılımcıdır, duyarlıdır ve değer bilir. 

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi olarak geçen yıl iki dönem boyunca BUSOS (Boğaziçi Üniversi-
tesi Sosyal Sorumluluk Kulübü) ile Sanat Yoluyla Kolaylaştırıcılık Eği-
timi çalışmaları yaptık. BUSOS katılımcıları bu eğitimlere paralel 
olarak Tarlabaşı Rotary Merkezi’nde 8-12 yaş grubundan çocuklarla 
bu dönem de devam eden 7 ay süreli bir çalışma gerçekleştirdi.  Son 
sözü bu çalışmalara Tiyatro Kulübü'ndeki çalışmalarına ek olarak 
tutkuyla devam eden Boğaziçi Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bö-
lümü yüksek lisans öğrencisi sevgili Esra Yıldırım’a vermek istiyorum.  
Esra’nın izlenimleri bizlere kendi özünü bulma yolculuğu hakkında 
çok şey söylüyor: 
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“Brecht'in Sezuan'ın İyi İnsanı oyununun bir repliği:  ‘Ama her şey 
çok pahalı. İnsanlara nasıl yardımda bulunabilirim ki!’  gibi bir 
cümleydi. Bu cümleyi duyduğum an irkildiğimi hatırlıyorum. Bir 
sosyal bilimler öğrencisi olarak düzen eleştirisi yapmamanız 
mümkün değil ancak bunu yaparken düşünüşümün nasıl da eleş-
tirdiğim şeye ilişkin olduğunu o an fark etmiştim. Bu replik o ana 
kadar içine düştüğüm tuzağın farkına varmamı sağlamıştı. Daya-
nışma içerisinde olmak için ihtiyacım olan şey, en açık haliyle söy-
leyeyim, para değildi. Bu kapandan kurtulduktan sonra aslında 
içinde yer aldığım bu projeye olan bakışımı bencil bulduğumu iti-
raf etmeliyim. Kendimi çok çıkarcı ve bencil hissediyorum çünkü 
bu projenin içerisinde bulunma sebebim birilerini arızalı kabul 
edip onları tamir etmek değildi. Ben bizzat kendi arızalarımın ona-
rımı için orada, o çocuklarla oldum. Onları değiştirmeye çalışma-
dım, kendimi dönüştürmeye çabaladım daha çok. Çocukları kü-
çük insanlar olarak görüp neden sevildiklerine mana veremeyen 
biri olarak anladım ki bir baş okşayış bir çocuk için çok şey demek 
olabilirmiş. Bu çok şey ne gibi şeyler bunun tarifini yapamam, bel-
ki bir çocuğa sorabiliriz bunu ama benim gördüğüm şey saf bir 
güven ve neşeydi. Şu an kendime dair farkında olmadan çok dü-
ğümün çözüldüğünü hissediyorum, reddettiğim bir çocukla barış-
tığımı ve bunun sonucu olarak da büyüdüğümü.” 
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Dr. Gamze Sart 

Boğaziçi Üniversitesi 
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi   

 

 

BARIŞ VE ÇATIŞMA EĞİTİMİNDE DUYGUSAL 
ZEKÂNIN ÖNEMİ 

 

Günümüzde eğitim kurumları ve organizasyonlar dikkate alın-
dığında en sık tekrarlanan kavramlar arasında yaratıcılık, inovasyon, 
liderlik, başarı ve barış kültürü gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. 
Ancak, bu kavramların yanında pek çok öğretmenin, öğrencinin, 
velinin ve çalışanın dile getirmekte zaman zaman çekindiği çatışma 
içerikli davranış ve tutumların da ciddi oranda arttığı bilinmektedir. 
Genelde de bu tür davranışların ortadan kaldırılması için geçici yön-
tem ve çözümler bulunmaya çalışılsa da, bu davranış ve tutumların 
gerçek sebepleri derinlemesine araştırılmadığı için yapılan çabalar 
tam da yerini bulamamaktadır. Halbuki barış kültürünün oluşturulma-
sında duygusal zekânın ön plana çıkarıldığı farklı bir liderliğin dikkate 
değer bir etki oluşturduğu pek çok araştırmada ortaya çıkmıştır. Duy-
gusal zekânın oluşturduğu barış kültürünü göz ardı eden çalışmalar 
genelde başarısızlık riskini taşımaktadır. Bu nedenle farklı bir yaklaşım-
la duygusal zekânın ön plana çıkarıldığı bir anlayış ile farklı bir ortam 
ve kültür oluşturmak mümkündür (Daniel Goleman, 1996). 

Çatışmaların Artış Nedeni ve Müfredatın  
Çatışmalardaki Etkisi  

Ortamlarda farklı karakter, anlayış, değer yargısı, dünya görüşü 
ve amaçları bulunan kişilerin yer alması çatışmayı kaçınılmaz kılmak-
tadır. Özellikle son zamanlarda müfredattaki bir yönlü eğitim okul 
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içinde çatışmaların tahminlerin ötesinde artmasına neden olmakta-
dır. Ayrıca, ortaya çıkan çatışmalar iyi yönetilmediği taktirde öğrenci-
lerin ve eğitim kurumlarında çalışan kişilerin motivasyonunu olum-
suz etkileyerek verimlerinin azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle 
çatışmanın nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak ve çatışma 
yönetimi konusunda donatılmış bulunmak artık bir zorunluluktur.  

Bugün çatışmaların nedenlerini anlamak için özellikle günü-
müzde uygulanan müfredatın beyinde oluşturduğu farklılığı anla-
mak gerekmektedir. Figür 1 de görüldüğü üzere, sağ ve sol beynin 
işlevlerine bakmak önemlidir.  

 

Figür 1. Sağ ve Sol Beyin ve İşlevleri 

 

Sol Beyin Sağ Beyin 
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Bilindiği üzere sağ beyin yaratıcı zekâ olarak tanımlanır. Sağ 
beyin, bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvir ve semboller 
kullanır; resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler 
dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Sezgicidir, 
önsezilerini ve hislerini takip eder. Nesnelerle soyut değil, duygusal 
olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve üretici taraf-
tır. Görerek ve duyarak öğrenir. Hayallere, şiire, mecaza meraklıdır. 
Ayrıca vücudun sol bölümündeki duyusal organları ve vücut hare-
ketlerini kontrol eder. Vücudun sol tarafındaki duyu organlarını ve 
vücut hareketlerini kontrol eder. Genel işlevleri yaratıcılık, hatırlama, 
bütünü görme, sezgisellik, hissetme, işitme, duyma, koklama, tat 
alma ve ritmik olmaktır. Vücudun sol tarafını kontrol eder ve duygu-
sal tarafımızı yönetir. Dokunsal yollarla öğrenir. Figür 2 de görüldü-
ğü üzere sol beyin daha yapısaldır. Hâlbuki sağ beyin yaratıcılık ve 
inovasyon ile ilgili alanlarda çok daha yetkin ve etkindir.  
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Figür 2. Sağ ve Sol Beyin ve İşlevsel Etkinlik Alanları 
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Özellikle müzik ve görsel sanatlar öğrenmesinin derinleşmesi 
için çok önemli rol oynar.  Yüzleri hatırlar, daha fazla risk alır, daha az 
kontrollüdür, yazılı ya da gösterilen talimatlara uyar, problemleri 
bütüne bakarak çözer, çizimi ve nesneleri kullanmayı tercih eder, 
eşanlamlı biçimde düşünür ve benzer nitelikleri arar. Kısacası sezgi-
seldir, bütünseldir ve kendiliğindendir. Öte yandan Figür 3 de görü-
leceği üzere sol beyin çok daha fazla rekabetçi ve bireyselken, sağ 
beyin bütünsel, uyumlu ve liderlik becerilerinin ön plana çıkarabile-
ceği işlevlere sahiptir. Hâlbuki eğitim sistemi bu tür işlevleri ön plana 
çıkartamayacak şekilde düzenlenmiş müfredata sahiptir.  
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Figür 3. 

Sol beyin ayrıca mantıksal zekâ olarak adlandırılır. Konuşma ve 
dil merkezidir. Analitik yani adım adım düşünür. Elinde mikroskop 
vardır. Sağ beyin ormanı bütün olarak görürken, sol beyin ormanda-
ki ağacı, ağacın dallarını, yaprakları, yaprakların zarını görür ve ince-
ler.  Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntı-
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cıdır. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep sonuç ilişkilerini kullanır. 
Ayrıca vücudun sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketle-
rini kontrol eder. Genel işlevleri olarak adlandırma, matematiksel 
işlemler, dil becerisi, dili doğru kullanma, inceleme, parçayı görme, 
sistemli, analiz etme, disiplinli davranma, objektif sınıflandırma 
yapma ve mantık yürütme olarak nitelendirilir. Mantıksal olan bu 
taraf, kontrollü olduğu için az risk alır, mükemmeliyetçidir. Figür 4 
de görüldüğü üzere, sözlü talimatlara uyar, problemleri parçalayarak 
çözer, yazmayı ve konuşmayı tercih eder, matematiksel biçimde 
düşünür, farklılıkları arar, rasyonel, devamlı, zihinsel ağırlıklı, yapısal 
ve planlıdır. 
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Figür 4. Sol ve Sağ Beyinin özellikle Müfredatlı ilgili İşlevselliği 

Her ne kadar beyin bütünsel olarak çalışsa da önemli olan sağ 
ve sol beyni uyaran aktivitelerin de dengeli bir şekilde oluşturulması 
beynin daha verimli çalışmasına neden olur. Beynin her iki tarafını 
da etkin bir biçimde kullanabilen bireyler zihinsel kapasitelerini iki 
kat değil kat kat arttırmış olurlar. Bu nedenle çocukların ve gençlerin 
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hem yaratıcılıklarını (sağ beyin) hem de mantıksal düşünme güçleri-
ni (sol beyin), ilk yıllardan itibaren desteklemeliyiz. Klasik eğitimler, 
daha çok sol beyin kullanımını desteklediği için pek çok yaratıcı 
yetenek yetişkin yaşlara aktarılamadan körelmektedir. Klasik IQ test-
leri de daha çok sol beynin işlevlerine ilişkin verileri değerlendirir. 
Eğitim sistemleri sol beyni kullandıran, mantıklı ve analitik düşün-
meyi geliştiren temeller üzerine oturtulmuştur. Özellikle de son 
zamanlarda standardize testler olarak bilinen SBS, YGS, LYS, ALES, 
TOEFL, IELTS, SAT, GRE testler tamamen sol beyin içeriklidir. Bu ne-
denle, çocukluktan itibaren gençler giderek daha fazla sol beyin 
ağırlıklı eğitim ile meşgul olduklarından bireysel eğilimleri daha 
artmıştır. Bütünsel ve takım içinde davranma yeteneklerini güçlendi-
ren sağ beyin ile ilgili resim, görsel sanatlar ve müzik ile ilgili aktivite-
ler müfredattan kaldırıldığı veya azaltıldığı için gençler hem yeterin-
ce bilgi ve becerilerini derinleştirememekte ve daha fazla bireysel 
olmaktadır. Bu durum bireyler arasında rekabete ve çatışmalara açık 
bir şekilde neden olmaktadır. Hâlbuki gençlerin, mantıksal düşün-
me güçlerini destekleyecek ve yaratıcı çözümler geliştirmelerine 
yardımcı olacak yeni bir öğrenme ortamına ihtiyaç duydukları 
kesindir. Ayrıca günümüzde bu beceriler çok daha ön planda fark-
lılık yarattığından iş ortamlarında da birinci derecede aranan özel-
likler içindedir.  

Bu nedenle bu yazıda önce çatışma konusunda detaylı bilgi ve-
rildikten sonra özellikle duygusal zekâ üzerinde durulacaktır. Bu 
şekilde, çatışmaları çözmek yerine aslında nasıl ÇATIŞMALARI 
DÖNÜŞTÜRMENİN mümkün olabileceği üzerinde durulacaktır.  

Çatışmanın Tanımı 

Çatışma, eğitim psikoloji, sosyoloji, antropoloji, siyaset ve yö-
netim bilimleri tarafından inceleme konusu yapılmış olmakla birlikte 
tam anlamıyla neden ve nasıl oluştuğu netlik kazanmamıştır. Genel 
olarak, çatışma çok değişik ortam ve düzeylerde ortaya çıkmakla 
birlikte, genel anlamıyla çatışma bir seçeneği tercih etmede bireyin 
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ya da bir grubun güçlükle karşılaşması ve bunun sonucu olarak karar 
verme mekanizmalarında bozulma diye tanımlanabilir. Bir başka 
şekilde çatışmayı kişinin hem kendisi, hem de iki veya daha fazla 
birey ve grup arasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlık 
olarak tanımlamak mümkündür. Çatışma kişi ya da grubun bir başka 
kişi ya da grubun amaçlarına ulaşmasını engellemek üzere kasten 
planladığı davranıştır ve son zamanlarda özellikle her düzeydeki 
eğitim kurumlarında artarak daha ciddi bir boyut almıştır.  

Ancak bu arada aslında çatışmalar iyi yönetilirse, çatışmaları 
çözmek yerine dönüşüme sebep olacak bir araç olarak da görülebi-
lir. Her türlü şiddeti, yok etmeyi, insanlıktan uzaklaşmayı, barbarlığı, 
uygar düzeydeki kontrolü kaybetmek ve mantıksızlık duygusal ze-
kânın içerikli eğitim vasıtasıyla daha olumlu bir ortamın oluşturul-
ması sağlanabilir. Bu şekilde yenilik, gelişme ve yaratıcılık artabilir. 
Kısacası, çatışmanın temel ögelerinin uyumsuzluk, anlaşmazlık, en-
gelleme ve tercih problemlerinden oluştuğu görülecektir. 
Çatışmanın bir taraftan yıkıcı, diğer taraftan ise yapıcı, yararlı tarafla-
rının da bulunduğu yine beynin sağ tarafı daha etkin olarak devreye 
sokularak mümkün olabilir. Bu nedenle önce, çatışma, çatışmaya 
taraf olanlar açısından, çatışmanın ortaya çıkış şekli açısından ve 
örgüt içindeki yerine göre sınıflandırmak, çatışmaları anlamak açı-
sından önemlidir.  

Taraflar açısından çatışmaların sınıflandırılması: 

a. Kişisel Çatışmalar: Bireyin karar alternatifleri arasında seçim 
yapamaması, karar vermekte güçlük çekmesi sonucu ortaya çıkan 
çatışmadır. Kişisel çatışma istenen dururken istenmeyeni seçmek 
zorunda kalındığı durumdur. Rol çatışması da kişisel çatışmanın 
ortaya çıktığı bir durumdur. Özellikle birbiriyle yarışan kişilerin bek-
lentilerle karşılaştığında ortaya çıkmaktadır. Rol çatışması bir diğer 
anlamda kişinin üzerine düşen görevleri elindeki kaynaklar ve kural-
lar içinde yerine getirememesi ya da beklentiyi karşılayamaması 
sonucunda ortaya çıkar. Bunun sonucunda bireyler arası uyumsuz-
luk, hor görme ve çatışmalar ortaya çıkar. Özellikle roller arası 
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çatışma günümüzde kişisel çatışmanın en önemli nedenlerindendir. 
Gençler, kendilerinden beklenen beklentileri, diğer aynı sorumluluk-
taki kişilerle rekabet içinde olduklarından tek başlarına çözmek zo-
runda kalmaktadır. Arkadaşlarına bu nedenle yaklaşamamakta, öte 
yandan öğretmen ve ailelerini de bu yarışta yeterli görmemektedir-
ler. Çoğu zaman içsel çatışmalarını aile ve öğretmenlerine yansıttık-
ları görülmektedir.    

b. Kişiler Arası Çatışma: Aynı kurumda özellikle zamanın bü-
yük çoğunluğunu geçirdikleri okullarda diğer kişiler ile çeşitli neden-
lerle anlaşmazlık içinde bulunmalarıdır. Kişiler arası çatışma, birbirle-
rinin amacına ulaşmada kasıtlı olarak engel olmaya çalışan, 
düşmanlık eden iki taraf arasındaki tartışma ve kavga şeklinde ta-
nımlanabilir. Okul ortamlarında artık beklentiler artmış, amaç farklı-
lıkları aynılaşırken rekabet zarar verici noktaya ulaşmıştır. Bu süreçte, 
kişisel özelliklerin farklı olmasından kaynaklanan kişiler arası çatış-
malar artmaktadır.  Okullarda en çok görünen kişiler arası çatışma 
ast–üst çatışması içinde öğretmen ve öğrenciler arasında görülür-
ken, öğretmenlerin farklı beklentilerden dolayı okul yönetimi ile ya 
da veliler ile kişiler arası çatışma içinde oldukları tespit edilmektedir. 
Bunun yanı sıra, büyük sınıfların küçük sınıflara ya da daha iyi olan 
öğrencilerin kendilerinden daha kötü olanlara karşı bir çatışma için-
de oldukları net olarak ortadır. Bu arada aynı grup içinde aynı özel-
liklere sahip öğrenciler veya öğretmenler arasında da gizli bir kişiler 
arası çatışmanın çok acımasızca olduğu dile getirilmektedir.   

c. Kişiler ve Grupların Çatışması: Özellikle okullarda öğrenci 
ve/ya öğretmenlerin içinde bulunduğu grupla çatışma içerisine 
girmemesidir. Özellikle müfredatın daha bireysel olmaya itmesi, 
öğrencilerin bulundukları grup normlarına uymakta direnmesine 
neden olmaktadır.  

d.  Gruplar Arası Çatışma: Okul ortamında farklı farklı grupla-
rın ortaya çıkması ve okulda bir bütünlüğün sağlanamaması gittikçe 
gençleri birbirleriyle çatışmaya itmektedir.  
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e. Örgütler Arası Çatışma: Birbiriyle rekabet içerinde olan eği-
tim kurumlarının arasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan çatışmadır. 
Örgütler arası çatışma da yapıcı roller üstlenebileceği gibi her iki 
örgütün yok olmasına da neden olabilir. 

Çatışmanın pek çok farklı tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlar 
araştırmacının çatışmayı bir çıktı, bir süreç veya bir iletişim biçimi 
olarak algılamalarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir 
(Alexander, 1995, s.33). Cross, Names ve Beck, çatışmayı, amaçlar, 
değerler, güdüler, fikirler ve kaynaklar konusunda kişiler arasında 
ortaya çıkan farklılıklar olarak tanımlamışlardır. Bu bakış açısıyla 
çatışma, farklı bakış açılarından doğan bir fark yani bir çıktıdır. 
Thomas ise çatışmayı bir süreç olarak tanımlamış ve çatışmanın 
bireyin karşısındakileri, amacına ulaşmasına engelleyici olarak algı-
laması sonucunda ortaya çıkan bir süreç olduğunu ifade etmiştir. 
Hocker ve Wilmot ise çatışmayı, iletişim perspektifinde tanımla-
mışlardır. Bu tanıma göre ise çatışma, en az iki birbirinden bağımsız 
taraf arasında, amaçlarına ulaşmada karşı tarafın müdahalesinin 
olduğunu, birbirine zıt amaçlarının olduğunu ve bu amaçlara 
ulaşmada kullanılacak kaynakların kıt olduğunu algılama durumun-
da ortaya çıkan bir mücadeledir. Her ne kadar tanımlar bu üç farklı 
bakış açısına göre farklılaşsa da çatışma tanımındaki temel noktalar, 
çeşitli ve farklı bakış açılarının olması ve bu bakış açılarının birbirleri-
ne zıt olmasıdır. 

En genel anlamda, çatışma, anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar sonu-
cunda sosyal varlıklar arasında ortaya çıkan interaktif bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır. Çatışma, dahil olan kişi veya kişilerin iç ve dış 
koşullarıyla şekillenen ve bireysel veya grup performansını olumlu 
veya olumsuz biçimde etkileyen, kişiler arası bir dinamiktir. Çatışma 
kaçınılmaz bir olgu olup tüm ilişkilerde veya etkileşimlerde ortaya 
çıkmaktadır. Çatışmanın olumsuz etkileri olduğu görüşlerine karşın, 
çatışmanın etkilerinin yapıcı veya yıkıcı olup olmaması çatışma 
yaşayan kişilerin çatışmayı yönetebilme becerisine bağlı olmaktadır. 
Çatışma yönetiminde kullanılan stratejiler en temel anlamıyla kişinin 
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bir çatışma ortamında kalması halinde verdiği tepkiler olarak tanım-
lanmaktadır (Goleman, 1996, s.43). Bu konuda geliştirilen pek çok 
görüş bulunmaktadır. 

BarOn kişiler arası çatışma yönetimi stratejilerine yönelik iki 
temel boyut belirlemişlerdir; kendine önem verme ve başkasına 
önem verme. İlk boyut kişinin kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışma derecesi iken ikinci boyut diğer kişilerin istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışma derecesidir. Bu iki boyuta göre Rahim’in 
belirlediği çatışma yönetimi stratejileri 5 temel grupta toplanabil-
mektedir (BarOn, 1997s.307); 

Ancak çok açıktır ki çatışmaların asıl nedeni bireylerden oluş-
makta ve bireylerin çok daha fazla egosentrik olmasında ise müfre-
datın içeriğinin sadece sol beyine yönelik aktivitelerden oluşmasıdır. 
Hâlbuki bu aktiviteler özellikle dengelenirse çatışmaların ciddi an-
lamda azaldığı araştırmalardaki sonuçlarda ortaya çıkmıştır. Özellik-
le de duygusal zekânın içerik olarak müfredata yerleştirilmesi 
bu çatışmaları ciddi anlamda iyileştirerek azaltacaktır. 

Duygusal Zekâ 

Duygusal zekâ sadece duyguların akıllıca kullanımı değildir. 
Duygularımızı kontrol ederken aslında beynimizin daha verimli ve 
bütünsel kullanılması demektir. Weisinger’e göre duygularımızı 
bilerek kullanmak kişilerin davranış ve tutumlarını yönlendirmede 
önemli rol oynamakla kalmaz aynı zamanda bulunduğu ortama 
olumlu etkide bulunduğu için çevresini etkileyen bir liderlik sergiler.  
Davranışlarımızı yönlendirmek liderlik ve yaratıcılık anlamında da 
olumlu sonuçların oluşmasına neden olur.  

Öte yandan BarOn ise duygusal zekâyı tanımlarken bilişsel ze-
kânın ötesinde kişinin bulunduğu çevreye uyumunu sağlayan 
önemli bir kavram olarak ortaya koyar. Bu şekilde kişiler özellikle de 
çocukluk döneminden itibaren gelişimlerinde önemli rol oynayan 
okul ortamında öğrencilerin bulundukları çevrede karşı karşıya kal-
dıkları talep ve baskılarla başa çıkabilme becerisini etkileyen yetenek 
ve beceriler olarak adlandırmaktadır.  
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Duygusal zekâ kavramı ilk olarak Peter Salovey ve John Mayer, ta-
rafından şu şekilde tarif edilmiştir: “Duygusal zekâ bir kişinin kendisinin 
ve başkalarının duygularının farkında olabilmesi, onları ayırt edebilmesi 
ve kişinin düşüncesi ve eyleminde bu bilgiyi kullanabilmesidir” (p. 12). 
Salovey ve Mayer’e göre duygusal zekâyı tanımlayan 4 temel beceri 
bulunmaktadır. Bu beceriler; duyguları algılama, değerlendirme ve 
ifade etme becerileri ile duyguları, düşünceyi etkilemek, duyguların 
karmaşık ve değişken yapısını anlamak ve duygusal ve entelektüel 
büyümeyi desteklemek için kullanabilme becerisidir.  

Hayattaki genel başarı ve mutluluk için önemli görülen “Em-
pati, duyguları ifade etme ve anlama, mizacı kontrol etme, bağım-
sızlık, uyum sağlayabilme, beğenilme, kişiler arası sorunları çözme, 
sevecenlik, nezaket, saygı...” gibi duygusal nitelikleri betimlemek 
için kullanılan bu kavramlar bilişsel zekânın ötesinde kişinin bu-
lunduğu ortamda etki yaratması açısından çok ciddi rol oynamak-
tadır. Bu anlamda, kişilerin kendi duygularını anlaması, başkaları-
nın duygularına empati beslemesi, ve duygularını kendi ve çevre-
sindeki yaşamı zenginleştirecek ve kıymetlendirecek şekilde dü-
zenleyebilmesidir. Duygusal yeterlik, duygusal zekâya bağlı olan 
ve bireyin performansında önemli ölçüde artış ̧ sağlayan, öğrenilen 
bir yetenektir ve bireyin hayatındaki başarısı kendi duygularını 
dengeleyebilme ve yönetebilme başarısına bağlı olmaktadır 
(BarOn, 1997, s.20). Reuven Bar-On ise duygusal zekâyı bireyin 
kendisini ve diğerlerini anlamasını kişilerle ilişki kurmasını ve o 
anda içinde bulunduğu çevreye uyum sağlayıp, o çevreyle başa 
çıkabilmesini sağlayan yeteneklerden olarak tanımlar. Bu sayede 
birey çevresel uyum gücünü arttırarak başarıyı yakalar. Duygusal 
zekâya ilişkin en önemli üç model Salovey ve Mayer, BarOn, ve 
Goleman’ın geliştirdiği modellerdir. Salovey ve Mayer’in modelin-
de duygusal zekânın, duyguları algılamak, düşünceleri canlandır-
mak için duyguları kullanmak, duyguları anlamak, duyguları kişisel 
gelişimi ve sosyal ilişkileri zenginleştirecek biçimde yönetmek 
olmak üzere 4 boyutu bulunmaktadır (Goleman, 1996, s.35). Bu 
model bilişsel bir yaklaşım içermekte ve duyguları ifade etmek ve 
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yönetmek için bireylerde bulunması gereken zihinsel yetenekler 
üzerine odaklanmaktadır. Bar-On ise duygusal zekâ modelini 
oluştururken duyguların bireylerin başarılarındaki rolünü belirle-
meyi hedeflemiştir. Duygusal zekâyı farklı koşullarla baş edebilme-
yi sağlayan bir dizi bilişsel beceri veya yetenek olarak tanımlayan 
Bar- On’a göre kişinin başlıca beceri alanları şunlardır kişisel beceri-
ler kişiler arası beceriler, uyum becerisi, stres yönetimi becerisi, 
genel ruh hali. Goleman’ın Salovey ve Mayer’in modelini temel 
alarak oluşturduğu duygusal zekâ modeline göre ise duygusal 
zekânın beş temel boyutu vardır; kendi duygularının farkında ol-
ma, kendi duygularını yönetme, kendini motive etme, empati, 
sosyal beceriler. Duygusal zekâ içsel zekâ ile kişilerarası zekânın 
birlikteliğinden oluşur. Her alt bileşenin ayrıca detaylı alt bileşenle-
ri de vardır. Tablo 1 de görüleceği üzere İçsel Zekâ, farkındalık, 
kendini idare etme ve motivasyondan oluşmaktadır. Öte yandan 
Kişiler arası zekâ ise çok net bir şekilde Empati ve Sosyal Becerile-
rinden oluşmaktadır.  

Tablo 1. Duygusal Zekânın Alt Başlıkları 

İÇSEL ZEKÂ  
I. KENDİ DUYULARINDA FARKINDALIK

Duygusal Farkındalık 

Kendini Değerlendirme 

Öz güven 

II. KENDİNİ İDARE ETME 

Kendini Kontrol   

Güvenirlilik 

Vicdanlı Olma    

Yeniliklere Açık Olma  

Uyum Yeteneği 
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III. MOTİVASYON 

Başarı Dürtüsü 

Bağlılık 

Girişimcilik 

İyimserlik 

KİŞİLERARASI ZEKÂ 

I. EMPATİ 

Diğer İnsanları Anlama  

Başkalarını Geliştirme  

Hizmete Yönelik Olma 

II. SOSYAL BECERİLER 

İletişim 

Etki Yaratma 

Çatışma Yönetimi 

İş birliği  

Ekip Çalışmasına Yatkınlık 

Liderlik  

İlişki Kurma ve Yürütme  

Bugünkü eğitim sistemi ne kadar akademik olarak öğrencileri 
bir yere doğru yetiştirmeye çalışsa da asıl hayatta başarılı olabilecek-
leri beceriler arasında temel ögeleri geri plana itmektedir. Bu neden-
le de gençler sonuç odaklı olup süreçte büyük sıkıntılar çekmekte ve 
beklenin çok altında başarılı olabilmektedir.  Aslında okul ortamı 
barış ortamını sağlayacak bu becerileri müfredata özellikle sağ beyni 
daha da etkin kılarak sağlayabilir. Bunun için detaylı ve kaliteli bir 
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çalışma ile aşağıda detaylı alt başlıkları olan alanlarda özellikle sanat, 
müzik ve belli spor ve performans sanatları ile bu özellikleri öğrenci-
lere içselleştirebilecek konuma getirebilirler.    

Duygusal zekâ boyutları kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilmek-
tedir (Goleman, 1996); 

*  Kendi Duygularında Farkında Olma: Kişinin kendi duygu-
larını, ruh halini ve neden bu durumda olduğunu anlayabil-
me becerisini ifade etmektedir. Bu boyut aynı zamanda 
kişinin kendi duygularının başkaları üzerindeki etkilerinin de 
farkında olmasını belirtmektedir. Kendi duygularının farkın-
da olan kişilerin özellikle duygusal farkındalıkları, kendini 
değerlendirme özellikleri ve özgüvenleri artmaktadır. 

*  Kendi Duygularını Yönetme: Kişinin kendi duygularını ve 
tepkilerini kontrol altında tutabilme, olası kötü durumlar 
karşısında sakin kalabilme ve başkalarının duygularından et-
kilenmeme becerisini ifade etmektedir. Bugün en önemli 
konulardan biri olarak ortaya çıkan bir konu olarak kişilerin 
kendini kontrol etmeleri, güvenilir olmaları, vicdanlı olmaları 
beklenmektedir. Bunun yanı sıra bu tür kişilerin yeniliklere 
açık olduğu çok açıktır. Yaratıcılık gibi konuların desteklene-
bilmesi için bu alanda gençlerin ciddi bir eğitim almaları ar-
tık çocukluk döneminden itibaren korunmalıdır. Korunmalı-
dır çünkü bugün yaratıcılıklarının en yüksek olduğu dönem 
olan okul öncesi dönemdeki çocukların okul hayatına girdik-
ten 3 yıl sonra bu özelliklerini kaybettikleri açık olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle gençlere bu eğitimi vermekten çok iç-
lerindeki yaratıcılık yönlerinin korunması gerekmektedir. 
Bunun için de yanlış yapmaktan çekinilmeyen, yanlışlardan 
öğrenilecek bir ortam oluşturmalıdır. Hâlbuki eğitim sistemi 
yanlışları cezalandırmakta hatta sistem dışı bırakmaktadır. Bu 
tür gençler başarısızlıkla suçlanmaktadır.    
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*  Kendini Motive Etme: Kişinin tüm engellere, başarısızlıklara 
karşın başarıya odaklanabilme ve hedefine ulaşmak üzere 
değişimi kabullenebilme becerisini ifade etmektedir. Bugün 
pek çok gencin motivasyon eksikliğinden çok ciddi sıkıntıda 
olduğu bilinmektedir. Başarı dürtüsünün içerden gelecek şe-
kilde arttırılması için öğrencilerin başkaları ile değil de kendi-
leri ile mücadele etmeleri öğretilmeli ve kendisinin en iyisi 
olmaya yönlendirilmelidir. Bunun için onlara bireysel hedef-
ler koyarak onları takip etmek ve güçlendirmek gerekmek-
tedir. Ayrıca bulundukları kurumlara ve bu hedeflere bağlı-
lıklarını arttırmak gerekmektedir. Bu şekilde yönlendirilmiş 
gençlerim vicdanlı olmaları için etik değerlerin öğretilmesi 
ve içselleştirilmesi gerekmektedir. Bu sayede iyimserlik bece-
rileri gelişen gençler çok daha fazla sorumluluk alabilmekte 
ve girişimcilik becerileri artmaktadır.     

Duygusal Zekânın alt bileşeni olan içsel zekânın yukarıda bah-
sedilen özelliklerinden başka diğer bir alt başlığı olan kişiler arası 
Zekânın da arttırılması çatışmaları çözmek yerine dönüştürerek hem 
bireylere hem de toplumlara daha fazla katkı sağlar. Bu nedenle 
aşağıda kişiler arası zekâyı oluşturan alt bileşenleri irdelemek ge-
rekmektedir. Bu iki alt bileşen empati ve sosyal becerilerdir.  

*  Empati: Kişinin karşısındaki bireylerin duygu ve 
düşüncelerini sözlü veya sözsüz iletişimle anlayabilme, ihti-
yacı olan kişilere duygusal anlamda destek olabilme ve 
başkalarının duyguları ve davranışları arasındaki bağlantıyı 
kurabilme becerisidir. Bu nedenle sadece empati oluştura-
bilmek için başkalarını anlamak yetmez aynı zamanda başka-
larını geliştirmek ve hizmete yönelik olmak gerekir. Bu ne-
denle okullarda uygulanan sosyal sorumluluk projeleri bu 
anlamda gerçekten çok önemlidir ve gençlerin olayları farklı 
görmesine neden olmaktadır. 

*  Sosyal Beceriler: Kişinin başkalarının desteğine ihtiyaç 
duymadan kendi problemleriyle baş edebilme, kendi duygu-
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larının işbirliği kurmasına engel olmasını engelleyebilme ve 
gerekli davranışlarla çatışmayı yönetebilme becerisine sahip 
olmasını ifade etmektedir. Bu nedenle gençlerin önce doğru 
iletişim becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Doğru ile-
tişim becerilerini kullanan gençler, bulundukları ortamda fi-
ziksel, duygusal ve entelektüel anlamda etki yaratabilir hale 
gelebilirler. Bu şekilde ilişkilerini yeniden düzenleyebilecek 
konuma geldiklerinden çatışma çözme becerileri gelişmiş 
olur. Ayrıca farklı şekillerde iş birliği becerilerinin geliştirilme-
si sağlanır. İş birliği, açıklık, bilgi değişimi ve her iki taraf için 
de kabul edilebilir çözüm geliştirmeye yönelik farklılıkların 
paylaşılmasını içeren bir stratejidir. Problem çözmeyle 
ilişkilidir. Başkasını tanıma becerisi artan gençlerin ekip ça-
lışmasında yer almaları daha fazla artmaktadır. Bu becerilerin 
de uzun vadede onların liderlik becerilerini geliştirdiğini or-
taya koymaktadır. Bu şekilde gençlerin uzun süreli iyi ilişkiler 
kurabildikleri ve bulundukları ortamda uzlaşma gücünü or-
taya çıkardıkları gözlemlenmiştir. 

Kısacası duygusal zekâ, duyguların zekice kullanılması, 
dünyada yaşamayı başarma becerisidir ve başarıyı da beraberinde 
getirmektedir. Çatışmanın yönetimi ise genellikle bireylerin, 
karşısındakinin bakış açısıyla olayları irdeleyebilmelerini 
öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Diğerlerinin bakış açısını anla-
yabilme duygusal zekânın boyutlarından biri olan empatidir. Bu 
nedenle çatışma yönetimi becerilerinin öğrenilmesi aynı zamanda 
duygusal zekâyı da güçlendirmektedir. BarOn (1997) çatışma 
yönetiminin, bireysel farkındalık, kendine güven, otokontrol, empati 
ve örgütsel farkındalık gibi duygusal zekâyla ilişkili yetkinliklere 
dayandığını ifade etmiştir.  

Daha da önemlisi duygusal zekâ ve performans arasında olum-
lu bir bağlantı vardır. Duygusal zekâsı yüksek olan bireylerin çok 
daha hayatta başarılı ve mutlu oldukları acıktır. Bu bilgiler doğrultu-
sunda yapılan araştırmanın sonuçları yukarıda bahsedilen durumu 
ortaya koymaktadır.    
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Sadece 15 saatlik Duygusal Zekâ içerikli eğitim alan gençlerin 
önceye nazaran duygusal zekâda % 10 luk, liderlik becerilerinde ise 
% 6 lık artış olduğu tespit edilmiştir. 

DUYGUSAL ZEKÂ VE LİDERLİK 4 SINIF PRE-POST TEST 
ORTALAMALARI İLE DUYGUSAL ZEKÂ (İÇSEL VE SOSYAL ZEKÂ) 

VE LİDERLİK BECERİLERİNİN KAŞILAŞTIRILMASI (DUYGUSAL 
ZEKÂDA % 10 LİK LİDERLİK DE % 6 LIK BİR ARTIŞ VARDIR 

 

 Duygusal zekâ ile akademik başarı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki olduğu ortadadır. Duygusal zekânın IQ gibi çocuk-
luktan itibaren sabit olmadığını ve büyümeyle birlikte arttığını, ayrı-
ca duygusal zekânın öğrenilebileceğini göstermektedir. Buna ek 
olarak, kendine güvenin ve duygusal farkındalığın artması bireylerin 
çatışma yönetimi yeteneklerini güçlendirdiği bir gerçektir. Özellikle 
takım çalışmasının arandığı iş ortamlarında duygusal zekâ ile takım 
çalışması arasında pozitif bir bağ olduğu ortadadır. Ayrıca, pek çok 
çalışma duygusal zekâ boyutları ile kişilerin karşılaştıkları çatışma 
durumlarında kullandıkları çatışma yönetimi stratejisi arasındaki 
ilişkiler açısından kuvvetli bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. 
Çalışmada elde edilen sonuçlar, daha yüksek duygusal zekâ skoru-
nun çatışma durumlarında iş birliği ve uzlaşma stratejilerinin kulla-
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nılması ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, duygusal 
zekânın empati ve kendi duygularını yönetme boyutlarının, bu ça-
tışma stratejilerindeki değişimi büyük ölçüde açıkladığı ve de iş 
birliği stratejisini en iyi açıklayan duygusal zekâ boyutunun da em-
pati olduğu sonucu ortaya çıkmıştır (Goleman, 1996). BarOn (1997) 
ise duyguların müzakerelerdeki rolü üzerinde çalışmalar yapmıştır. 
Bu çalışma sonuçlarına göre negatif duyguların, iş birlikçi çatışma 
yönetimi stratejisi ile negatif ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. 
BarOn’un kişiler arası çatışma, stres ve duygular arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymak üzere yaptığı çalışmaya göre de kişiler arası çatışma-
nın stres düzeyi yüksek gruplarda fazla olduğunu ve daha fazla öl-
çüde çatışmanın negatif duygularla ilişkili olduğunu göstermiştir. 

Eğitim kurumları daha anlamlı bir eğitim ve öğretim için enerji 
tasarrufu sağlayabilmek doğrultusunda öğrencilerin duygusal zekâ-
larını ve aynı ölçüde çatışma yönetimi becerilerini geliştirmelerini 
istiyorlarsa duygusal zekâ ve çatışma kavramlarını anlamaları ve de 
öğrencilerin mevcut çatışma yönetimi biçimlerini ve duygusal zekâ-
larını belirlemeleri gerekmektedir. İhtiyaç analizi sonrasında uygun 
bir eğitim programının geliştirilmesi çok daha hızlı ve derinlemesine 
sonuç verecektir.  
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KAPANIŞ KONUŞMASI  

 

Türkiye’de yeni bir eğitim yaklaşımına ihtiyaç olduğunu düşü-
nüyorum.  

Biz hep geçmişle savaşan bir ülkeyiz. Geçmişte yapılan hataları 
eleştiriyoruz. İleriye bakmıyoruz. Geçmişte kalan problemleri çöz-
mek üzere anayasalar yapıyoruz. 1960’larda 1950’lerin problemleri-
ni, 80’lerde 70’lerin problemlerini çözmeye kalkışıyoruz. Hâlbuki 
zaman ilerliyor. Türkiye gelişiyor.  

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken eğitime çok önem verilmiş. 
Çünkü eğitimle bir millet yaratacaksınız, bu işin üzerinde çok durul-
muş. Günümüze geldiğimizde Türkiye’nin yeni bir paradigmaya 
ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bunu geçmişi eleştirerek değil, ileriye 
bakarak yapmamız lazım. Eskiye teşekkür ederek yapmamız lazım. 
“Şöyle yapsaydık böyle yapsaydık daha iyi olurdu,” diye yakınarak 
değil. Bir yere geldik şimdi bundan sonra ne yapacağız? Diye dü-
şünmek lazım. Bunu yaparken de etrafımıza bakmamız, dünyadan 
kendimizi soyutlamamız lazım.  

Küreselleşme diye bir olgu var. Bir tarafta küreselleşme olurken 
bir tarafta küreselleşmeyi tehdit olarak algılayan insanlar var. Bir 
bakıyorsunuz aynı dili konuşan, aynı etnik gruba dahil insanlar çatı-
şırken diğer taraftan başka ülkelerin insanları, farklı din, dil ve etnik 
kökenlerine rağmen çok iyi anlaşıyorlar. Burada, eğitim düzeyleri 
etkili oluyor, ilgi alanları etkili olabiliyor. Çok karmaşık bir dünyaya 
doğru gidiyoruz.  
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Çözümü, insanların konuşabildiği, birbirleriyle anlaşabildiği, 
ötekini anlayabildiği bir ortam inşa ederek bulabiliriz.            

Türkiye’de yeni bir paradigma derken, beraber yaşama kültü-
rünü oluşturmak lazım.  

İmkânlara da bakmak lazım tehlikelere de. İmkân veya fırsatlar 
derken teknolojiyi göz ardı etmemek gerek. George Orwell’in meşhur 
kitabı 1984’te bir senaryo öne sürer: Bütün bilgi ve dolayısıyla güç, 
Orwell’in big brother dediği bir merkezi merkezi bilgisayarda toplanı-
yor. Bu tabii ki otoriter bir iradenin ortaya çıkmasına neden olacak bir 
durum. Orwell’in korkutucu senaryosu bu. 1969 yılında Boğaziçi Üni-
versitesine geldiğimde üniversitenin büyük bilgisayarı vardı. Mühen-
dislik binasının alt katının önemli bir kısmını işgal ederdi. Tıpkı 
Orwell’in big brother’ı gibi. Bütün enformasyon bir makinede toplanı-
yordu o yıllarda. Orwell’in 1984 yılına geldiğimizde, dikiş makinesine 
benzeyen bir bilgisayarı (PC) ABD’de alıp Türkiye’ye getirmiştim. O 
makina şimdi Koç Müzesi’nde. Teknoloji öylesine ilerliyor ki o günden 
bugüne çeşitli bilgisayarlar aldım. O günden bugüne teknoloji öyle 
gelişti ki 1969’da Boğaziçi Üniversitesinin bilgisayarının kapasitesine 
sahip aletler ilk başta kucağımıza oturdu ve daha sonra cebimize girdi. 
Bu ne demek oluyor? Orwell’in kehaneti tutmadı. Tersine big brother 
yerine birey güçlendi. Artık bilgisayarınızla birçok şeyi kontrol edebili-
yorsunuz.  Arap Baharı’nı bile bu gelişmelere bağlayanlar var. Ameri-
ka’da petrol şirketleri ne kadar güçlüyse ve dünyaya hâkimse, şimdi-
lerde bilgisayarlar ve ona bağlı teknolojiler de halkları güçlendiriyor.  

 Sorunları da yok değil bu sürecin. Örneğin, insanlar bilgisayar 
ve internet siteleri üzerinden birbirlerini hiç tanımadan sert tartış-
malara girip birbirlerine hakaret edebiliyorlar. İnternet sitelerinde 
çok sayıda bilgi dolaşıyor. Bunların hangisi güvenilir hangisi güve-
nilmez konusu çok önemli.  

Bu bağlamda Fatih Projesi’nin olumlu olduğunu düşünüyorum 
ama içeriği nasıl oluşturulacak? Neler yüklenecek? Nasıl kullanıla-
cak? Bütün bunlara dikkat edilmesi lazım. Bütün bunlar yapılırken 
bir felsefe, bir yaklaşım olması lazım.  Bu felsefe ve yaklaşımın da 
burada konuştuğumuz şeylerden geçtiğini düşünüyorum.  
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Türkiye’de çocuklar yaklaşık 720 saat öğrenim görerek üniversi-
te kapısına gidiyorlar. Amerika’da ise az ders saatinden çoğa doğru 
bir düzenleme var.  

Bizim çocuklarımız matematiği daha çok okuyor ya da akade-
mik olarak daha yüklü bir müfredatla karşı karşıya oluyorlar. Ameri-
ka’ya baktığınız zaman alanlarında çok başarılı akademisyenler, 
bilim adamları çıkıyor. Soru sormayı bilen, düşünen insanlar yetişti-
riyorlar. Bu niye böyle? Bizim çocuklarımız da gayet başarılı, zeki, 
akademik olarak dolu, ama şöyle bir günlük yaşamımıza bakın: Fut-
bol maçlarında şiddet; trafikteki keşmekeş; çarpık ve egoizme varan 
toplu yaşam alışkanlıklarımız. Bunları düzeltmek lazım. Temel eğitim 
bu açıdan çok önemli. Müfredatımızı tekrar masaya yatırmamız, 
çocuklarımızı sorumlu, barışsever vatandaşlar olarak yetiştirmemiz 
gerek. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere de çok 
önemli görevler düşüyor. Bazı şeyleri üstüne giderek düzeltmemiz 
lazım. Bunun savaşını vermek lazım. Bu bakımdan bu toplantı da çok 
önemli.  

Sanata, tarihe, müziğe dayalı bir müfredata önem veren bir sis-
tem geliştirmek gerekiyor.   

Hepinize teşekkürlerimi sunarım.           
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EĞİTİMİN BARIŞ KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME 
HEDEFİNE UYGUN TASARIMI İÇİN ÖNERİLER 

 

Barış kültürü, çatışmanın olmadığı bir ortam yaratmayı değil, 
bireylerin çatışmaları barışçıl yöntemler ile çözebilme olanaklarına 
sahip olduğu bir ortam oluşturmayı hedefler.  

Barış kültürü, sadece kişiler arası ilişkileri değil, toplumsal ilişki-
leri ve insanın doğa ile ilişkisini de içerir. Bu nedenle sadece eğitimle 
değil toplumun bütün kurumları ile bu ideale uygun çalışması bek-
lenir. Ancak eğitimin ve okulların da barış kültürünün oluşturulması 
ve yerleşmesinde büyük bir rolü vardır. 

Sadece barışı destekleyici söylemler üretmek ve çocukları bilgi 
ile donatmak yeterli değildir. Çocukların ailede, okulda ve toplumda 
bunu deneyimleme olanağı bulması gerekir. Barış kültürü eğitiminin 
amaçlarına ulaşması için eğitim sisteminde aşağıdakilerin gözetil-
mesi gerekmektedir: 

1. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde her kademe için ayrı 
geliştirilmiş Barış, Çatışma Çözme ve Ara buluculuk üzerine 
müfredata seçmeli ders konulması, 

2. Eğitim müfredatının ve okul kitaplarının barış kültürü eği-
timinin amaçlarına uygun biçimde hazırlanmasını sağlamak 
için belli bir platformun kurulması, 

3. Çatışma çözme, ara buluculuk gibi problem çözme beceri-
lerini geliştirmek üzere hazırlanmış özel sertifika programla-
rı oluşturularak öğretmenlerin uygun beceriler ile donatıl-
ması, 

4. Okul ortamlarının (Fiziksel, yapısal, sosyal, duygusal, top-
lumsal ve estetik mekân bakımından)  eğitimin amacına 
uygun biçimde tasarlanması,  
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5. Bu kapsamda eğitim ortamlarının sanat, spor gibi çocukla-
rın yaratıcılıklarını ve kişisel becerilerini geliştirebilecek ola-
naklara sahip olması, 

6. Özellikle sanat eğitimine ve aktivitelerine önem verilmesi, 

7. Toplum odaklı çalışılmalı ve okullar yetişkinleri de barış eği-
timi programına dahil edebilmeli,  

8. Eğitime çocukların yeni değerler, bilgiler ve davranışlar öğ-
renmeye daha açık oldukları en erken yaşta başlanmalı ve 
bütün eğitim sürecine yayılmalı,  

9. Düzenli gözden geçirme ve yenilemeye açık bir yapı oluştu-
rulmalıdır. 

Bu ilkeler doğrultusunda ülkemizde barış kültürü eğitiminin 
yapılabilmesi için; 

1. Müfredat ve eğitim materyalleri taranarak yapılması gere-
ken değişiklikler belirlenmeli, 

2. Özel programlar ve öğretmen eğitim programlarının gelişti-
rilmesi için bir ihtiyaç analizi yapılmalı, 

3. Bu programları geliştirebilecek uzmanlar ile işbirliği yapıla-
rak yeni programlar hazırlanmalı, 

4. Okul ortamlarının engelleyici ve eksik yönleri ve yapılması 
gereken değişiklikler belirlenmeli, 

5. Okuldaki sosyal hayatın demokratik esaslara uygun biçimde 
yürütülmesi için eğitim mevzuatı gözden geçirilmeli, 

6. Tespit edilen bütün ihtiyaçların giderilebilmesi için bütüncül 
ve ölçülebilir hedeflere sahip bir stratejik plan hazırlanmalı, 

7. Bu planın hayata geçirilmesine toplumun bütün üyeleri ile 
katılımı sağlamak üzere ihtiyaç belirleme aşamasından itiba-
ren bütün planlama sürecine bütün toplumun en yüksek bi-
çimde katılımı sağlanmalıdır. 
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8. Çalışmaların sürdürülebilirliği için gerekli alt yapının oluştu-
rulması, 

9. Görünürlülüğünü ve ulaşılabilirliğini arttırmak için sosyal 
medya ayağının da gündemde tutulması, 

10. Yapılan araştırmaların değişik dergilerde yayınlanması ve 
zaman içinde bu konu ile ilgili bir derginin oluşturulması;  

Çok kurumlu bir çalışmayı gerektiren bu süreçte, üniversiteler, 
sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının 11 Mayıs 2011 tarihin-
de gerçekleştirilen BARIŞ KÜLTÜRÜ ve EĞİTİM ÇALIŞTAYI’nda gös-
terdikleri iş birliğinin devam etmesini ve bu toplantı sonuçlarının 
Türkiye’de bu alanda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamasını ümit 
ederiz. 

 

                                                                  Av. Seda Akço-Hümanistbüro 

                                                                    Dr. Gamze Sart-BEUAM 
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Av.Betül ONURSAL   

Koordinatör                                                                                                            

 

 

SON SÖZ 

 

Ülkemizdeki şiddet ortamına çözüm bulma çalışmalarına katkı 
amacı ile düzenlenen bu Çalıştay’ da emeği geçen herkesin mutlu 
olduğunu sanıyorum.  

Evet, bu Çalıştay bize Barış Kültürü Eğitimi çalışmalarının teorik 
yönünü sundu. Tıpkı Boğaziçi Üniversitesi’nin bastırdığı WINPEACE 
yayınlarından “Barış Bireyde Başlar” kitabının bu eğitimin pratik 
yönünü sunduğu gibi.  

YEKÜV 21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı da kuruluşunun 20. Yılı-
nı kutlamak için bu konuyu seçerek Barış Kültürü Eğitimi’nin Vakıf  
için de ne denli önemli olduğunu vurguladı.  

Bu Çalıştay bir başlangıç.  Kanımızca irdelenecek daha çok yö-
nü olan bir konu. Şöyle ki, Eğitim Sistemimizi gerçekten Barış Kültü-
rü esaslarına oturtmak istiyorsak:  

 Örgün eğitimde (Okul öncesi- İlköğretim-Lise)  

 Üniversitelerde  

  Bakanlıkların Meslek İçi Eğitim Stajlarında  

 Klinik Vakaların çözümü ile sorumlu kişi ve kuruluşlarda  

 Medya’da 

bu eğitim kriterlerinin bir an önce ele alınmasını ülke olarak sağla-
mak zorundayız.  
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Bu amaca yönelik olarak da, elinizdeki Çalıştay kitabını gerek 
Devlet yetkililerine, gerek ilgili STK’lara iletmeyi bir görev bilmeli ve 
onlardan gelebilecek bundan sonraki çalışma taleplerine de katkı 
vermeye hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum.  

Yolumuz uzun ama önümüz açık.  

Saygılarımla… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




