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ÖZET
Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “barışa yönelik tutumları” ve “günümüz dünya sorunlarına
yönelik tutumları” arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden 148 kadın (% 51,6) ve 158
erkek (% 48,4) toplam 306 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı yeralmıştır. Çalışmada korelasyonel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.0 istatistik programı kullanılarak, Mann-Whitney U testi ve Spearman
Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı kullanılarak çözümlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Eryılmaz
(2008) tarafından geliştirilen “Barışa Yönelik Tutumlar Ölçeği” ve Kılıçoğlu, Karakuş ve Öztürk (2012)
tarafından geliştirilen “Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “barışa yönelik tutumları” ile “günümüz dünya sorunlarına
yönelik tutumları” arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet açısından ise Sosyal
Bilgiler öğretmen adaylarının “barışa yönelik tutumları” ile “günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları”
arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, öğretmen adayları, Barış eğitimi, günümüz dünya sorunları

Examination of the Relation Between Attitudes Towards Peace and
World Problems
ABSTRACT
In this study it is aimed to determine that if there is a meaningful difference between “attitudes towards peace”
and “current World problems” of Social studies teacher candidates. There has been 148 women (51,6%) and 158
men (48,4%), totally 306 social studies teacher candidates from Social Science Teaching Department, Education
Faculty, Erzincan University. Correlational research method is used in the study. Datas are examined by the use
of SPSS 20.0 statistical programme, Mann-Whitney U test and Spearman Brown rank correlation coefficient. As
a data collection tool, “the scale of attitudes towards peace” developed by Eryılmaz (2008) and “the scale of
attitudes towards current world problems” developed by Kılıcoğlu, Karakuş and Öztürk (2012) are used. At the
end of the analysis, a positively meaningful relation has been found between the attitudes towards peace and
current World problems of social studies teacher candidates. However there is no meaningful difference between
the attitudes towards peace and current World problems of Social studies teacher candidates in terms of gender.
Keywords: Social Studies, teacher candidates, peace education, current World problems
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EXTENDED SUMMARY
Peace education has a vital role for the humanity, society and environment in social studies. Because
peace education is one of the main subjects bringing the sub subjects together and creating the content
of Social studies lesson. In scope, it is aimed to imbue the awareness of living in a peaceful way to the
learners and make peace to be taken as a value (Keskin and Keskin, 2009). The core of peace
education is to place social and qualified personal values into childrens’ mind (Udayakumar, 2009).
The main purpose of Social studies is to produce “good citizens” and to develop “responsible
citizenship” (Thompson, 2004). Social studies are a composition of the Social studies including all
humanity (Yusuf, Agbonna and Onifade, 2012). The basic approach in researches about the
relationship between Social studies programme and peace education is about the necessity of locating
peace education terms into the Social studies s programme (Wells, 2012). A personality construction
intervention which is rooted on human, civil, ethic, spiritual values and to emphasis on developing
peaceful life’s requirements for children” which lies on the core of peace education programmes,
introduces an important function of Social studies’ lesson at this point. Generally, an awareness of
peace is tried to be created with ethic and values education programmes about the problems which can
be occur or is existing in content (UNESCO, 2001).
It appears that when the aim, definition and the variations of peace education is examined, Social
studies education has a significant role for our country and the world. The content and the educators of
the programme must be fulfilled well to contribute the world peace and have the responsible, good
citizens of future. As it is in other fields, the concept, aim, principle and strategies of peace education
must be added the Social studies educators’ work education and the peace education must be located
into the Social studies programmes and textbooks thematically. Social studies must effort for having a
critical, rogatory, deliberant generation whose social relationships are strong. Because with the
creation of a deliberant generation, it will be possible to make individuals have multiviews as well as
the respect for differences and social tolerance will increase. When the peace education is integrated in
Social studies and all the connections of it are functionalized, it will be possible to have a peaceful
society and individuals.
The aim of this study is to determine if there is a significant difference between “attitudes towards
peace and current World problems” of Social studies teacher candidates. In terms of determined aim,
in this study answers are sought for the following research questions.
The Social studies teacher candidates;
1. Is there a meaningful difference between attitudes towards peace and current world problems
according to gender variable?
2. Is there a meaningful relation between attitudes towards peace and current world problems
according to gender variable?
In this study, correlational research method from relational screening model is used. This method is
chosen on account of the examination of the relation between “attitudes towards peace and current
World problems” of Social studies teacher candidates. Study group is consisted of 148 women
(51,6%) and 158 men (48,6%), totally 306 teacher candidates chosen from Social Science Teaching
Department, Education Faculty, Erzincan University by simple random sampling method.
Datas are examined by the use of SPSS 20.0 statistical programme, Mann-Whitney U test and
Spearman Brown rank correlation coefficient. As a data collection tool, “The Scale of Attitudes
Towards Peace” developed by Eryılmaz (2008) and “The Scale of Attitudes Towards Current World
Problems” developed by Kılıçoğlu, Karakuş and Öztürk (2012) are used.
In this study it is aimed to determine that if there is a significant relation between “attitudes towards
peace and current World problems” of Social studies teacher candidates. In terms of statistical point, a
positively meaningful relations have been determined between the attitudes towards peace and current
World problems of Social studies teacher candidates. First, when the relations between scales are
examined, there is a statistically medium level positive relation between total points of attitudes
towards current world problems and attitudes towards peace scales.
Moreover when the relation between the sub-dimensions of attitudes towards current world problems
and attitudes towards peace scales, statistically meaningful but low level positive relation has been
found. Levels of this relation are successively anxiety (r=.295, p<.01), sensitivity (r=.228, p<.01) and
participation in solution (r=.263, p<.01).
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When the attitudes towards peace points of Social studies teacher candidates according to their gender
r [U=11246,000, p>.05], their points of attitudes towards current world problems r [U=11077,500,
p>.05] and sub dimension points anxiety; r [U=11550,000, p>.05], sensitivity r [U=10756,500, p>.05]
and participation in solution r [U=10743,000, p>.05] are examined, it is seen that there is no
statistically meaningful difference.
When it is evaluated according to the results from our study, the attitudes towards peace of Social
studies teacher candidates influence their attitudes towards current world problems.
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GİRİŞ
Dünyada ve ülkemizde yaşanan çatışmalara karşılık yarının huzurlu vatandaşları olacak gelecek
nesillere daha güzel bir dünya bırakma düşüncesi, toplumsal bilincin kazandırılması manasında
giderek önem kazanmaktadır (Tapan, 2006). Nitekim 20. yüzyıl boyunca süregelen nükleer savaşlar,
soykırımlar, afetler ve çevresel zararlar, toplu katliamların içinden çıkılmaz zararları; çağdaş
eğitimcileri, barış stratejileri ve çatışma çözme yöntemleri doğrultusunda, Barış eğitimi kuramları ve
barış kültürü geliştirmeye itmiştir (Harris, 2004). Barış eğitimi bu bağlamda savunmadan reforma,
temel eğitimden toplumsal adalete kadar birçok alanda öne çıkarak insanların yapısal ve barışçıl
yeteneklerini, değerlerini ve davranışlarını geliştirmeye, toplumların ve milletlerin toplumsal ve
ekonomik adalet uygulamaları vasıtasıyla gerektiğinde yasal reformlar uygulayarak barış oluşumu
sürecini tamamlamaya ve takviye etmeye çalışmaktadır (UNESCO, 2005).
Gelecek nesiller açısından en büyük endişe, toplumdaki hastalık ve çatışmaların çocukların masum
akıllarını etkilemesi, barışın olmadığı bir ortamda, atmosferdeki şiddet ruhunu özümseyerek büyümesi
ve bir sonraki şiddet faili nesil olmasıdır. Bu yüzden çocukların yüreğinde barış duygusu geliştirmek
derinleştirilmesi gereken bir konudur (UNESCO, 2001). Çocuk eğitimi tüm bu barış çalışmalarının
odak noktasını teşkil etmektedir. Nitekim UNICEF (1999: 2) “insanlar arasında anlayış, barış,
hoşgörü, cinsiyet eşitliği ve arkadaşlık duygusu içinde özgür bir toplumda sorumlu bir hayata çocuğun
hazırlanması” gerektiğini vurgulamaktadır. Danesh (2006: 57-58) bu süreçle ilgili olarak, “Dünyanın
bir orman olduğunu çocuklarımıza öğretiriz. Yaşam bu ormanda hayatta kalmak için bir süreçtir ve bu
güç, son derece çelişik ve şiddet eğilimli dünyada galip gelmek için önemli bir araçtır” demektedir.
Barış eğitiminin esası çocukların zihinlerine toplumsal ve kaliteli insan değerlerini yerleştirmektir.
Özünde tüm insanlığın faydalanacağı gerekli davranış dizisini geliştirme, birlikte ve barışçıl olmak
için öğrenme, barışçıl tutum, değer ve yetenekleri okullardaki öğrenme ve öğretme süreci ile
birleştirme ve onu bütün müfredatın bir parçası haline getirme çabası bulunmaktadır (Udayakumar,
2009). Nair (2005: 38)’e göre; “Savaş insanların zihninde başlarsa; bu, çatışma sebebidir”. Bu yüzden
Barış eğitimi merkezi olarak şiddetle karakterize edilen kültürel şartları zihinlerden çıkarmaya çalışır.
Barış eğitimcileri bu süreçte, öğrenenlerin barışçıl bir şekilde gerçekliğin nasıl uygulanabileceğini
hayal etmelerine yardımcı olmaktadır (Thoresen, 2005). Çünkü Barış eğitimi, çocukları toplumdaki
şiddet yollarına düşmekten koruyan iyileştirici bir ölçüttür (UNESCO, 2001).
Toplumsal açıdan adil bir toplum oluşturulabilmesi için bireylerin toplumdaki adaletsizliğin farkında
olması ve değişim için yaratıcı bir şekilde çalışması gerekmektedir. Çünkü bireylerin bilinçli ve
eleştirel düşünebilme becerisi kazanabilmesi, herkesin eşit değerde olduğu adil bir toplum yaratma
anlayışına katılımını artırmaktadır (Waldorf, 2007). Bu açıdan Yusuf (2011: 824)’a göre; “insan
ilişkilerinin tüm seviyelerinde ilişkileri restore etmek, kişiselden uluslararası boyuta çatışmalarla ilgili
pozitif tutumlar geliştirmek, hem fiziksel hem de duygusal olarak her bir bireyi besleyen insan hakları
ve adalet üzerine kurulu güvenli bir ortam yaratmak, savaş ve sömürüden uzak koruyucu ve
sürdürülebilir bir çevre inşa etmek” gereklidir. Toplumda bireylerin diğerleri ile uyum içerisinde
yaşaması için ortak anlayışla, güvenle ve çatışmaların dostane bir şekilde çözümüne yönelik tutum,
değer ve yeteneklerin geliştirilmesini amaçlayan resmi ya da resmi olmayan tüm eğitimsel çabalar
(Falade, Adeyemi and Olowo, 2011: 1) bu amacı gerçekleştirme gayreti taşımaktadır.
Barış eğitiminde esas diğer açıdan zarar vermeme düşüncesini bireylere aşılamaktır. Farklılıklara
dayalı okulların entegrasyonu, önyargıdan arındırılmış ders kitapları, çocuk dostu derslikler, toplumsal
cinsiyet dostu kültürler, erişimin genişletilmesi, marjinalleşen gruplar için telafi edici programlar
(Davies, 2010), şiddetsiz resim ve hareketlerle ilgili bilgi içeren ders kitaplarını yeniden yazma gibi
kurumsal, sınıflandırma ve test sistemlerinin yeniden ele alınması gibi yapısal reformlar (Wells, 2012)
bu kapsamda ele alınacak çalışmalardır.
Barış Eğitimi: Teorik Arkaplan
Barış herkesçe üzerinde anlaşılabilir ortak bir manasının olmayışı ve kavramsallaştırılmasının zorluğu
nedeniyle pek çok açıdan gerçek dışı ve ütopik görülmekle birlikte psikolojik, sosyal ve politik
manada mutluluk ve uyum imgeleri uyandırmaktadır (Grewal, 2003). John (2011: 77)’a göre “Barış
hayatın anlam ve amaçlarından biridir, ancak barış kendi başına gelmez, barışı beslemek gerekir”.
UNESCO (2001: 4)’ya göre ise, “Barış, insan ve doğanın rehber kaidesidir. Kaideden sapmak için
herhangi bir çaba sadece yıkım getirecektir”. Reardon Barış eğitiminin genel amacını; “küresel
vatandaşlar olarak işlev görmek ve toplumsal yapıyı değiştirerek mevcut insani koşulları dönüştürmek
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için olanak sağlayan otantik dünya bilincinin gelişimi (Brock-Utne, 2012: 4)” olarak ifade etmektedir.
Barış eğitimine dair şu açıklamalar önemlidir (UNESCO, 2001: 5);
1. Evrensel ve milliden, yerel ve kişisele kadar sıralanan ölçüde çatışma ve şiddet sorunlarına cevap
verme girişimidir. Daha adil ve edinilebilir gelecekler yaratmanın yollarını keşfetme ile ilgilidir.
2. Barış eğitimi kutsaldır. Geleneksel insani değerlerde derin olarak yerleşmiş bir çerçevede çocukların
fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal büyümesini benimser. Sevgiyi, merhameti, dürüstlüğü,
adaleti, işbirliğini, insanoğluna ve dünyamızdaki tüm yaşamlara saygı duymayı öğreten bir felsefe
üzerine temellendirilmiştir.
3. Barış eğitimi yetenek oluşumudur. Çocukların, kendileri, diğerleri ve dünyaları ile uyumlu şekilde
yaşamasını ve çatışmayı bastırmada yaratıcı ve yıkıcı olmayan yöntemlerin geliştirilmesini sağlar.
Barış oluşumu her insanoğlunun konusu ve insanoğlu neslinin zorluğudur.
Barış eğitimini UNICEF (1999), içsel, kişilerarası, gruplararası, millî ya da milletlerarası seviyelerde,
kamusal ve yapısal olarak çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin çatışmaları uzlaşmacı bir şekilde
çözebilmesine ve şiddetten korunmasına yönelik davranış değişiklikleri oluşturacak “bilgi, yetenek,
tutum ve değerlerin” geliştirilme süreci” olarak ifade etmektedir. Aşağıdaki şema Barış eğitiminde
bilgi, beceri ve tutum arasındaki ilişkileri göstermektedir. Bunlar öğrenme hedeflerinin temelini
oluşturmaktadır (United Nations, 2009).

BECERİ
İletişim, aktif dinleme ve yansıma
İşbirliği
Empati ve şefkat
Eleştirel düşünme ve problem çözme
Artistik ve estetik
Arabuluculuk, uzlaşma ve çatışma çözümü
Sabır ve öz kontrol
Sorumlu vatandaşlık
Hayal gücü
Liderlik, vizyon

BİLGİ
Öz farkındalık, ön yargılı konuların farkında olma
İlgili konular:
Çatışma ve savaş
Barış ve şiddetsizlik
Çevre/ekoloji
Nükleer ve diğer silahlar
Adalet ve güç
Çatışma analizi, koruma ve çözüm teorileri
Kültür, ırk, cinsiyet, din
İnsan hakları ve sorumluluklar
Küreselleşme
İş gücü
Yoksulluk ve uluslararası ekonomi
Uluslararası kanunlar ve Birleşmiş Milletler suç
mahkemeleri, uluslararası sistem, standartlar ve araçlar
Sağlık, AIDS
İlaç ticareti

TUTUM
Ekolojik farkındalık
Özsaygı
Hoşgörü
İnsan onuru ve farklılıklara saygı
Kültürlerarası anlayış
Cinsiyet duyarlılığı
İlgi ve empati
Şiddetsizlik ve uzlaşma
Sosyal sorumluluk.
Yardımlaşma, dünya fikirliliği
Çözüm

Şekil 1: Barış Becerisi, Bilgisi ve Tutumu
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Birleşmiş Milletler Barış eğitimini öğretim ve diğer eğitimsel girişimler olarak tanımlamıştır (2009
Akt. Falade, Adeyemi and Olowo, 2011: 2). Bu girişimler;
Çocukların şiddetten korundukları yer olan “barış alanı” olarak görev yapar.
Çağdaş çocuk haklarında belirtildiği gibi çocukların temel haklarını destekler.
Toplumunun tüm üyeleri arasında barışçıl davranışlara model olan bir iklim geliştirir.
İdari politika ve uygulamalarda ayrım yapmama ve eşitlik ilkelerini gösterir.
Yerel kültürle beslenen, şiddet karşıtı, çatışmalarla başa çıkmanın yollarını içeren, toplumda var olan
barış oluşumu bilgisinden yararlanır.
Tüm ilgilenenlerin onuru ve haklarına saygı duyan yollarla çatışmaları ele alır.
Ne zaman mümkün olursa olsun müfredatı; barış anlayışı, insan hakları, toplumsal adalet ve evrensel
konular ile bütünleştirir.
Barış değerleri ve toplumsal adaletin açık tartışmaları için bir forum sağlar.
Büyük toplumlarda uygulamanın yanı sıra çocukların barış oluşumunu eğitimde uygulanmasına da
olanak sağlar.
Barış, adalet ve haklar ile ilgili tüm eğitimcilerin profesyonel gelişim ve sürekli etkisi için fırsatlar
üretir.
Barış farklı kültürlerde farklı anlamlar ihtiva eder. Örneğin iç barış var olma ve diğerlerini düşünme
ile ilgilenirken, dış barış süreci doğal çevre, kültür, uluslararası ilişkiler, kentsel toplumlar, aileler ve
bireylerle ilişkilidir. Uluslararası alanlarda; bir barış antlaşması, ateşkes ya da güç dengesi,
kültürlerarası çerçevede; dinlerarası diyalog, çok kültürlü iletişim, kentsel toplumlarda; tam anlamıyla
istihdam, üstesinden gelinebilir ev yönetimi, sağlık bakımında hazır gelişim, kaliteli eğitim fırsatları
ve adil yasal ilerlemelerdeki olumlu gelişmelerdir (Harris, 2004).
Barış eğitiminin kapsamı; gelişim eğitimi, silahsızlanma eğitimi, çevre eğitimi, insan hakları ve
vatandaşlık eğitimi, demokrasi eğitimi, küresel eğitim, multikültürel eğitim, ekonomi eğitimi,
uluslararası eğitim ve çatışma çözme eğitimi gibi sahaları eğitim açısından içine alan eklektik,
dinamik, canlı ve geniş bir akademik sahadır (Cann, 2012; Cook, 2008; Bhagabati, 2012; Bajaj and
Chiu, 2009; Rapoport, 2009). Bjesrstedt (1993)’e göre Barış eğitimiyle yakın ilişkisi olan kavramlar
ise; antifaşist eğitim, farkındalık arttırma, vatandaşlık eğitimi, toplumla iletişim eğitimi, çatışma
yönetimi, kültürlerarası eğitim, kültür çalışmaları, demokrasi eğitimi, gelişme eğitimi, silahsızlanma
eğitimi, çevre eğitimi, bir arada yaşama eğitimi, uluslararası anlayış eğitimi, karşılıklı anlayış eğitimi,
barış ruhu eğitimi, çevre eğitimi, şiddetsizlik çalışmaları, küresel eğitim, küresel çalışmalar, insan
hakları eğitimi, uluslararası eğitim, uluslararası çalışmalar, liberal eğitim, ahlak eğitimi, evrensel
çalışmalar, barış çalışmaları, politika eğitimi, tartışmalı konuların öğretimi eğitimi ve değer eğitimi”
(Akt. Aktaş ve Safran, 2013a: 141) dir. Bazı ülkeler Barış eğitimini; “değerler eğitimi (Malezya ve
Filipinler), vatandaşlık eğitimi (ABD), ortak anlayış eğitimi (İrlanda) ve gelişim eğitimi (UNICEF)”
olarak adlandırırken (UNESCO, 2001) bu kapsamda “insan hakları ve temel özgürlüklerin öğretimi”,
“uluslararası anlayış eğitimi”, “BM ile ilgili eğitim” gibi pek çok çalışma yapılmaktadır (Udayakumar,
2009).
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Barış için Eğitim, İnsan Hakları ve Demokrasinin Bütünleştirilmiş
Çerçevesi ve Bildirisi (1995)’ni (Declaration and Integrated Framework of Education for Peace,
Human Rights and Democracy)” ve “Barış Kültürü Bildirisi (1998)’ni (Declaration on a Culture of
Peace)” kabul etmiş, 2000 yılını “Uluslararası Barış Kültürü Yılı (International Yearfor a Culture of
Peace)” olarak ve 2001-2010 arasını “Uluslararası Dünya Çocukları Barış Kültürü ve Şiddetsizlik On
Yılı (UN International Decade on Education for Peace and Nonviolence for the Children of the
World)” olarak duyurmuştur. Barış eğitimini organizasyonlar ve ajanslar içinde yaygın hale getiren bir
model olarak hizmet vermesi için UNESCO, UNITAR, UNU ve UPEACE gibi eğitimsel organlarda
uygulamaya koymuştur (Kester, 2010).
Barış için eğitim, disiplinlerarası geçiş yapar ve tüm öğrenme alanlarını içerir şekilde olmasının
gerekliliğini ortaya koyar. Elbette Barış eğitimi, tek bir sınıf ya da konu ile sınırlandırılmamalı,
kullanılan kurum ya da alanlar Barış eğitiminin amaç ve parçaları ile uyumlu halde tüm öğrenim
alanlarına dâhil edilmelidir (Kester, 2010).
Barış eğitimi yetenek, dinleme, yansıma, sorun çözümü, işbirliği ve çatışma çözümünü içeren felsefe
ve süreçtir. Felsefesi yaşam boyu şiddet karşıtlığı, sevgi, şefkat, güven, adil olma, işbirliği ve tüm
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insanlığa ve dünyadaki tüm yaşama saygıyı, sadakat ve hürmeti öğretmek, süreç ise güvenli bir dünya
kurmak ve sürdürülebilir bir çevre yapılandırmak için gerekli yetenekleri, tutum ve bilgiyi
güçlendirmektir. Bu eğitimle bireylere alternatif bilgiler sağlanarak toplumu baskı altına alan şiddet
şekilleri, şiddetin problemleri ve bu problemleri işaret eden stratejiler öğretilmeye, dünya yönetimi,
evrensel vatandaşlık ve insancıl ilişkilerin değeri anlatılmaya çalışılır (Harris, 2004; Cook, 2008).
Barış kavramı, barışı öğrenenlerin düşünceleri bağlamında açıklamak, derinleştirmek ve yerleştirmek
üzerine yapılanmıştır. Öğrenilecek olan sadece bu kavramının içeriği ile sınırlı değildir.Aktif ve
katılımcı olarak “hayata geçirme ve yapma” üzerine bilinç inşasıdır. Pedagojik çerçevesi ise “sadece
ne yapıldığı değil, yapılma yolunun niteliğidir”. Uygulanan grup aktiviteleri öğrenenlere müzakere,
işbirliği ve birlikte çalışma fırsatları sağlarken öğreten barışçıl bir davranış modeli olmalıdır. Zira
öğretenin öğrenenle ilişkisi öğrenme sürecinin en belirgin etkileyicisidir (Bretherton, Weston and
Zbar, 2012). Bu tür çalışmalarla öğrenenleri evrende ortaya çıkan sorunlara duyarlı hale getirmek,
daha olumlu ve etkili roller oynamalarını sağlayarak küresel, bölgesel ve milli kademelerdeki
adaletsizlik benzeri toplumsal sorunlarla baş etmeye çalışmalarını sağlamak mümkün olabilecektir
(Bhagabati, 2012). Bu bağlamda bireylerde “eleştirel ve analitik zekânın yaratılması, çalışmanın
yaşamı tehdit eden unsurlarının dikkate alınması ve küresel sorunları çözmek için işbirlikçi
yönteminin geliştirilmesi (Brock-Utne, 2012: 4)” gerekmektedir.
Sosyal Bilgiler Dersinin Barış Eğitimindeki Rolü
Barış, Sosyal Bilgiler dersinin içeriğini oluşturan ve alt disiplinleri bir araya getiren temel konulardan
birisidir. Toplumda çatışma, şiddet, savaş gibi huzursuzlukların artışına bağlı olarak yeniden
yapılanma gereği gibi durumlarda fonksiyonel bilgi tüm araçlarını işe koyduğu Sosyal Bilgiler
sınıflarında yapılandırılmaktadır. Bu çerçevede barış bir değerler yumağı olarak sınıfta ve sınıf dışında
verilmeye çalışılmaktadır (Keskin ve Keskin, 2009).
Sosyal Bilgiler programının temel amacı “iyi vatandaşlar” üretmek ve “sorumlu vatandaşlık”
kazandırmaktır (Thompson, 2004). Sosyal Bilgiler insanlığı içeren tüm sosyal bilimlerin bir
birleşimidir (Yusuf, Agbonna and Onifade, 2012). Çoğulcu bir toplumda demokrasinin
güçlendirilmesi, küresel sorunlar hakkında bilgili öğrenenler oluşturulması, sivil katılımın arttırılması
ve güçlü bir ulusal kimliğin teşvik edilmesi ile ilgili disiplinlerle iç içedir (Moore, 2008). Ders
öğretmenlere barış kavramlarının öğretimi için pek çok imkânı sunmaktadır. Barış için eğitimde
öğrenenlere grup içi/dışı ve yabancılık/ötekilik kavramlarının dinamikleri öğretilmektedir (Danesh,
2006). Barışçı bir toplumun sürdürülebilirliği manasında gerekli beceri ve yeni değerlerin Sosyal
Bilgiler programına yerleştirilmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Yeniden yapılanmada tematik
yaklaşım kullanılması kritik noktadır. Bu yaklaşım barış kavramlarının içeriğini entegre ederken
Sosyal Bilgiler programının içeriğine aşırı yüklemeyi azaltacaktır. Öğretmenlere mesleki eğitim ve
öğretiminin sağlanmasıyla dakavramların etkili bir şekilde öğretiminde yaklaşım metotları ve
tekniklerinin kullanımına yönelik becerileri kazanmaları mümkün olabilecektir (Ezeoba, 2012).
Nitekim Akudolu (2012)’ya göre eğitim sisteminde Barış eğitiminin etkili bir şekilde
uygulanamamasında temel sorun, öğretmenlerce Barış eğitimi kavramlarının, amaç, ilke ve
stratejilerinin anlaşılamamasıdır. Bu yüzden barışı inşa etmek ve barışsever bir dünya oluşturmak için
yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi dersler noktasında da zaman, enerji ve kaynak ayırımı sağlanması
gereklidir (Wells, 2012).
Barış eğitimi programlarının esasında yatan “çocuklarda barışçıl yaşam gerekliliklerini geliştirmeye
vurgu yapmak, insan, sivil, etik ve ruhani değerler üzerine temellenmiş bir karakter yapım
müdahalesi” Sosyal Bilgilerin bu noktada önemli bir işlevini ortaya koymaktadır (UNESCO, 2001).
Sosyal Bilgilerde sosyalleşme, çatışmalar, işbirliği, çeşitlilikler, insan hakları, toplumsal acil sorunlar
gibi konular öğretilirken aynı zamanda öğrenenler disiplinli ve hoşgörülü olmaya, toplumda huzurlu
bir şekilde yaşamaya teşvik edilir ve bu tür eylemler aşılanır (Odejobi and Adesina, 2012).
Sosyal Bilgiler dersleri farklı ülkeler, toplumlar, dünya mutfakları, siyasal çatışmalar, kadın erkek
ilişkileri, diğer ülkelerle iş türünden etkinlikler gibi çok kültürlü değerlerin aktarımını sağlar. İyi bir
Sosyal Bilgiler eğitimi çok kültürlü eğitimin, çoklu bakış açısının kazandırılmasıyla mümkündür. Bu
noktada örneğin sosyal yapılsalcı konumdaki Sosyal Bilgiler öğretmeni farklılıkları tarihsel disiplinle
ortaya koyarken daha doğru bir tarihsel anlatım sağlamaya çalışır (Fry, 2000). Nakamura (2012)’ya
göre barışa giden yolda zıt değerler ve kültürel çatışmalar ile başa çıkmak için kültürlerarası
okuryazarlık geliştirme ön koşuldur.
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Barışı olumlu ve olumsuz çevre güvenliği ve ekolojik sorumluluk olmadan başarmak mümkün

olmadığından Sosyal Bilgiler ve Barış eğitiminde çevre eğitimi büyük önem taşımaktadır.
Çevre eğitiminde bireylerin sorumluluk, doğayla etkileşim, doğal kaynakların kullanımını
gibi güçlendirilmesi gerekli değer ve davranışları eğitime teşvik edecek entegre bir yaklaşım
ihtiyacı söz konusudur (Bajaj and Chiu, 2009).
Araştırmanın Gerekçesi ve Önemi
Günümüzde tüm dünyada barış hareketi en gözde toplumsal fenomenlerden biridir ve giderek
büyümektedir (Page, 1985). Barış araştırmaları uluslararası ilişkilerde ve aynı zamanda yerel
politikada barışa yönelik gayret değeri taşırken şiddet tehditlerine dair öğretim şekilleri üzerine
odaklanılarak şiddet kültürü “barış ve adalet” kültürüne dönüştürülmeye çalışılmaktadır (Grewal,
2003; Harris and Howlett, 2011). Günümüz dünya sorunları boyutundan bakıldığında ise, dünya
sorunlarına yönelik yaklaşım oluşturmak ve sorunların çözümüne duyarlılık kazandırmak
gerekmektedir. Özellikle Sosyal Bilgiler dersi bu açıdan etkili bir role sahiptir. Çağdaş sorunları
kapsayacak şekilde yapılandırılmış Sosyal Bilgiler dersi bireylerin gelecekteki etkili ve pozitif bir
sosyal yaşam için değişimini ve adaptasyonunu sağlarken aynı zamanda toplumsal sorunlara sosyal
farkındalık geliştirmektedir. Çünkü güncel sorunlar tüm dünya üzerindeki yaşamları doğrudan ya da
dolaylı olarak etkilemektedir (Jekayinfa, 2012).
Dünya alanyazınında Barış eğitimi kapsamında şiddet, çatışma çözme, çok kültürlülük, insan hakları
ve vatandaşlık, demokrasi, çevre gibi alt disiplin boyutlarıyla ele alan (Clarke-Habibi, 2005; Galtung,
1996; Groff and Smoker,1996; Hakvoort and Oppenheimer, 1993; Harris and Synott, 2002) pek çok
çalışma bulunmaktadır. Türkiye’de ise Barış eğitimi çerçevesinde yapılan çalışmalar (Aktaş ve
Safran, 2013a; Aktaş ve Safran, 2013b; Bayram ve Aslan, 2008; Deveci, Yılmaz ve Karadağ, 2008;
Kamaraj ve Kerem, 2004; Sertel ve Kurt, 2004; Türnüklü, Şahin ve Öztürk, 2002) oldukça sınırlıdır.
Barış eğitimi kapsamında ele alınan konuların genel olarak günümüz dünya sorunları ile ortak
paylaşımlara sahip olması nedeniyle dersi öğretecek Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “barışa
yönelik tutumlarını” ve “günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarını” ve bunlar arasındaki ilişkiyi
belirlemek önem taşımaktadır. Alanyazında konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde Türkiye’de
“barışa yönelik tutumların (Eryılmaz, 2009; Eryılmaz, 2008)” ve “günümüz dünya sorunlarına yönelik
tutumların” ele alındığı (Kılıçoğlu, Karakuş ve Öztürk, 2012; Yazıcı, 2013) çok az sayıda çalışma
bulunduğu görülmektedir. Öte yandan her iki tutum arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmaya ise
rastlanılmamıştır. Barış kavramını etkileyen değişkenler çoktur ve bu değişkenlerin “barışçıl” bir
toplum oluşturabilmesi için tek tek ele alınması gerekmektedir. Barışçıl bir dünya vatandaşı olmak
dünya sorunlarına duyarlı ve sorunların çözümüne katılımcı bireyler kazandırabilir. Barışı sağlamanın
yolu insanı ve yaşamı tehdit eden tüm unsurların ortadan kaldırılması, bugün ve gelecek bağlamında
dünya sorunlarının altında yatan tüm unsurları bireylere fark ettirebilmek ise, barışa yönelik pozitif
tutumlar dünyada mevcut ve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların da önüne geçilmesinede imkân
tanıyacaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmanın Sosyal Bilgiler alanına ve diğer sosyal araştırmalara
katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları
Yukarıda ifade edilenler doğrultusunda bu çalışmanın amacı, “Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının
barışa yönelik tutumları ile günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları” arasında anlamlı bir ilişki
olup olmadığını ortaya koymaktır. Belirlenen amaç çerçevesinde çalışmada aşağıdaki araştırma
sorularına cevap aranmaktadır.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının;
1. Cinsiyet değişkenine göre “barışa yönelik tutumları” ve “günümüz dünya sorunlarına yönelik
tutumları” arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. “Barışa yönelik tutumları” ile “günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları” arasında anlamlı bir
ilişki var mıdır?

32
Turkish Journal of EducationTURJE 2014 Volume 3, Issue 3 www.turje.org

BEKTAŞ ÖZTAŞKIN.; Barışa Yönelik Tutumlar ve Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi

YÖNTEM
Bu çalışmada ilişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Korelasyonel araştırma olarak da adlandırılan ilişkisel tarama modelinde “iki ya da daha çok değişken
arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelemesi
(Büyüköztürk vd., 2008)” söz konusudur. Belirtilen yöntem araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının “barışa yönelik tutumları” ve “günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları” arasındaki
ilişkinin incelenmesi nedeniyle seçilmiştir.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden
basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 148 kadın (% 51,6) ve 158 erkek (% 48,4) toplam 306
öğretmen adayı oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Barışa Yönelik Tutumlar Ölçeği (PALiS: Peace Attitudes Li’ Scale): Barışa yönelik tutumlar ölçeği,
Eryılmaz (2008) tarafından ergen ve ileri yetişkin dönemleri arasında yer alan 99 erkek ve 101 kadın
deneğin katılımıyla geliştirilmiştir. Ölçek, tek boyutlu, dörtlü likert tipindedir ve beş maddeden
oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanın yükselmesi, barışa yönelik tutumların olumlu olması anlamına
gelirken, bu puanın düşmesi ise olumsuz olması anlamındadır. Ölçeğin açıkladığı varyans %47.58’dir.
Ölçeğin özdeğeri 2.37’dir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirliği .71’dir. Ölçeğin test-tekrar test
yöntemine dayalı güvenirliği ise .78 olarak bulunmuştur. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği Alan Genel
Algılanan Kontrol Ölçeği ile belirlenmiştir. PALiS’in Alan Genel Algılanan Kontrol Ölçeği ile olan
korelasyonu r = .44, (p < .01)’dir. Bu çalışmada isedeğerler sırasıyla Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı=.89; KMO değeri ,859; Bartlett Testi değerleri χ2=921,410; sd=10; p<0.001’dir.
Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği: Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum
Ölçeği, Kılıçoğlu, Karakuş ve Öztürk (2012) tarafından öğretmen adaylarının günümüz dünya
sorunlarına yönelik algılarını belirlemek amacıyla geliştirilen geliştirilmiştir. Ölçek beş dereceli likert
tipi bir ölçek olup üç faktör altında toplanabilen 24 maddeden oluşmaktadır. Oluşturulan maddelerin
karşısına, beşli likert dereceli seçenekler yerleştirilmiştir. Bu seçenekler; “(1) kesinlikle
katılmıyorum”, “(2) katılmıyorum”, (3) kararsızım”, “(4) katılıyorum” ve “(5) kesinlikle katılıyorum”
şeklinde düzenlenmiş ve puanlanmıştır. 24 maddelik ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı=.92;
KMO değeri 0.936; Bartlett Testi değerleri χ2=4721.614; sd=276; p<0.001’dir. Bu çalışmada ise
değerler sırasıyla Cronbach alfa güvenirlik katsayısı=.93; KMO değeri ,926; Bartlett Testi değerleri
χ2=4968,017; sd=276; p<0.001’dir. Ölçek faktörleri; kaygı, duyarlılık ve çözüme katılımdır.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sosyal
Bilgiler öğretmen adaylarının “barışa yönelik tutumlarına” ve “günümüz dünya sorunlarına yönelik
tutumları”na ilişkin puanlarını cinsiyete göre ve aralarındaki ilişkiye göre test etmeden önce araştırma
verilerinin normal dağılım özelliği taşıyıp taşımadığı Kolmogorov-Smirnov Testi ile tespit edilmiştir.
Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda verilerin normal dağılım özelliği göstermediği anlaşıldığından
non-parametrik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda cinsiyete göre “barışa yönelik tutumlar”
ve “günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumların (tüm ölçek ve alt faktörlerine göre)” farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek için Mann Whitney-U testi, “barışa yönelik tutumlar” ve “günümüz
dünya sorunlarına yönelik tutum” arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise Spearman Brown Sıra Farkları
korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Manidarlık düzeyi .01 olarak alınmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının “barışa yönelik tutumları” ve “günümüz dünya sorunlarına
yönelik tutumları” arasındaki ilişkileri belirlemek için Mann Whitney U testi ve Spearman Brown Sıra
Farkları korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sorularına yönelik bulgular aşağıda
sunulmuştur.
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Ölçeklerin cinsiyet değişkenine ilişkin bulgular
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre barışa yönelik tutum ve günümüz
dünya sorunlarına yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Mann WhitneyU Testi ile incelenmiştir. Her iki ölçek arasındaki karşılaştırma Tablo 1’de, “Barışa Yönelik Tutumlar”
ile “Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği” alt boyutları arasındaki karşılaştırma Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Barışa Yönelik Tutumlar ile Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği Mann Whitney-U
Testi Sonuçları
Ölçek
Cinsiyet
N
Sıra ortalaması Sıra toplamı
U
Z
P
Kız
158
157,39
24867,50
GDSYT
11077,500 -,795 ,426*
Erkek
148
149,35
22103,50
Kız
158
156,32
24699,00
BYT
11246,000 -,596 ,551*
Erkek
148
150,49
22272,00
GDSYT: Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum, BYT: Barışa Yönelik Tutum, *p>.05

Tablo 1’e göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının cinsiyetine göre barışa yönelik tutumları r
[U=11246,000, p>.05] ve günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları [U=11077,500, p>.05]
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir.
Tablo 2: Barışa Yönelik Tutumlar ile Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği alt
boyutlarına göre Mann Whitney-U Testi Sonuçları
Boyutlar

Cinsiyet
N
Kız
158
BYT
Erkek
148
Kız
158
Kaygı
Erkek
148
Kız
158
Duyarlılık
Erkek
148
Kız
158
Çözüme Katılım
Erkek
148
BYT: Barışa Yönelik Tutum, * p>.05

Sıra ortalaması
156,32
150,49
152,60
154,46
159,42
147,18
159,51
147,09

Sıra toplamı
24699,00
22272,00
24111,00
22860,00
25188,50
21782,50
25202,00
21769,00

U

Z

P

11246,000

-,596

,551*

11550,000

-,189

,850*

10756,500

-1,219

,223*

10743,000

-1,239

,215*

Tablo 2’ye göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının cinsiyetine göre barışa yönelik tutumları r
[U=11246,000, p>.05] ve günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum alt boyut puanları kaygı; r
[U=11550,000, p>.05], duyarlılık; [U=10756,500, p>.05] ve çözüme katılım; [U=10743,000, p>.05]
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir.
Ölçeklerin birbirleriyle korelasyonlarına ilişkin bulgular
Araştırmadan elde edilen verilere göre barışa yönelik tutumlar ve günümüz dünya sorunlarına yönelik
tutumlar arasındaki ilişki Spearman Brown Sıra Farkları korelasyon katsayısı hesaplanmış elde edilen
sonuçlar Tablo 3’ te gösterilmiştir.
Tablo 3: Barışa Yönelik Tutumlar ile Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği Puanları (Tüm ölçek
ve alt boyutları) Arasındaki İlişkiyi Gösteren Spearman Brown Korelasyon Testi Tablosu
1
2
3
4
5
(1) BYT
1.000
(2) Kaygı
.295* 1.000
(3) Duyarlık
.228* .634* 1.000
(4) Çözüme Katılım .263* .346* .598* 1.000
(5) GDSYT
.316* .766* .899* .786* 1.000
N=306, GDSYT: Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum, BYT: Barışa Yönelik Tutum, *p<0.01

Tablo 3 incelendiğinde görüldüğü gibi, Barışa Yönelik Tutum ve Günümüz Dünya Sorunlarına
Yönelik Tutum ölçeği toplam puanları arasında orta düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=.316, p<.01). Barışa Yönelik Tutum ile Günümüz Dünya Sorunlarına
Yönelik Tutumlar Ölçeği alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde, bütün alt boyutlar ile
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istatistiksel olarak anlamlı ancak düşük düzeyde pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu ilişki
düzeyleri sırasıyla kaygı (r=.295, p<.01), duyarlılık (r=.228, p<.01) ve çözüme katılım (r=.263,
p<.01) şeklindedir.
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının “barışa yönelik tutumları” ve “günümüz dünya
sorunlarına yönelik tutumları" arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Bu çerçevede elde edilen verilere göre öğretmen adaylarının “barışa yönelik tutumları”
ile “günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları” arasında istatiksel açıdan pozitif yönde anlamlı
ilişkiler olduğu saptanmıştır. Ölçekler arasındaki ilişkiler incelendiğinde “Barışa Yönelik Tutumlar
Ölçeği” ve “Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutum Ölçeği” toplam puanları arasında orta
düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=.316, p<,01). Bu sonuca
göre barışa yönelik tutumlar arttıkça günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarda da artış söz
konusu olduğu ifade edilebilmektedir. Benzer olarak Yazıcı (2013) tarafından yapılan araştırmada
ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları olumlu ve yüksek
bulunmuştur
“Barışa Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumlar Ölçeği” alt
boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde ise, istatistiksel olarak anlamlı ancak düşük düzeyde pozitif
bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu ilişki düzeyleri sırasıyla kaygı (r=.295, p<.01), duyarlılık (r=.228,
p<.01) ve çözüme katılım (r=.263, p<.01) şeklindedir.
Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının cinsiyetine göre barışa yönelik tutum puanları r [U=11246,000,
p>.05] ve günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum puanları r [U=11077,500, p>.05], barışa yönelik
tutum puanları ve günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum alt boyut puanları kaygı; r
[U=11550,000, p>.05], duyarlılık r [U=10756,500, p>.05] ve çözüme katılım r [U=10743,000, p>.05]
incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Çalışmamızda ortaya
çıkan sonuçtan farklı olarak Eryılmaz (2009) tarafından yapılan “barışa yönelik tutumlar” ile
“özsaygı”nın incelendiği araştırmada orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, kadınların
barışa yönelik tutumlarının erkeklere oranla daha olumlu olduğu ifade edilmiştir. Aktaş ve Safran
(2013b) tarafından yapılan araştırmada ise, kız öğrenciler barış kavramının baskın olduğu kategorilere
daha yakınken erkek öğrenciler savaş kavramının baskın olduğu kategorilere daha yakın olduğu ifade
edilmiştir. Yazıcı (2013) tarafından yapılan “ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına
yönelik tutumları”nın araştırıldığı çalışmada ise, öğrencilerin tutumlarının cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılık gösterdiği, kız öğrencilerde tutum puanlarının daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışmamızdan ortaya çıkan sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler öğretmen
adaylarının barışa yönelik tutumlarının günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarını pozitif yönde
etkilediği ifade edilebilmektedir. Bu çerçevede Barış eğitiminin önemli bir işlevi ortaya çıkmaktadır.
Dünyada Barış eğitimi alanında yapılan çalışmalar Barış eğitiminin erken yaşlarda başlatılması
gerektiği vurgulamaktadır. Nitekim Kamaraj ve Kerem (2004)’in yaptıkları araştırmada Barış eğitimin
başlangıç yaşının yüksek gelişmişlik düzeyindeki ülkelerde doğumla ya da 2-3 yaş arasında, orta ve
düşük gelişmişlik düzeyinde olan ülkelerde ise erken çocukluk döneminde (0-8 yaş) ve aile tarafından
başlatılması gerektiği ifade edilmiştir. Barış eğitimi etkinliklerinin okul öncesi dönemden başlayarak
tüm eğitim kademelerine yayılması, bütünsel anlamda mevcut öğretim programlarında, programların
geneline yansıyan bir anlayış doğrultusunda yer verilmesi gerekmektedir (Demir, 2011).
Barışa yönelik değerlerin kazandırılmasında Sosyal Bilgiler dersine büyük görevler düşmektedir.
İleriyi görebilen, anlık ihtiyaçlara göre kendisini şekillendirebilecek esnekliğe sahip, öğreneni merkeze
alan, günlük yaşam ile çelişmeyen programlar Barış eğitimi sürecini olumlu etkilemektedir (Koçoğlu,
2012). Nitekim Bjesrstedt (2003) “Barış eğitiminin dünyada birçok ülkede özellikle de Tarih ve Sosyal
Bilgiler dersleriyle uyumluluk gösterdiğini ve bu derslerin içinde çeşitli konular olarak (etkili
vatandaşlık eğitimi, sosyal haklar gibi) yer aldığını (Akt. Demir, 2011: 1737)” ifade etmektedir.
Sosyal Bilgiler dersi ve öğretmeni öğrenenlerin zihinlerinde barışa ait oluşumları desteklemelidir.
Çünkü Galtung’a göre şiddet; “insanoğlu etkilendiğinde var olan ve bu yüzden bedensel ve akli
farkındalıklarının ve kendi potansiyel farkındalıklarının altında olması”dır (Akt. Grewal, 2003: 2).
Barışı öğretme nedeni öğrenenleri barış stratejileri hakkında eğitmek, bilgi, beceri ve tutumlarını
geliştirmek ya da değiştirmektir. Ülkemizde Barış eğitimi kapsamında yapılan çalışmalara genel
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olarak bakıldığında uygulanan eğitim programlarının öğrenenlerin şiddetten uzak, farklılıklara saygı
duyan bireyler olmalarını ve bunu toplumsal barış için “gerçek bir amaç” olduğuna inanarak bu
doğrultuda hareket etmelerini sağlama yönünde olduğu görülmektedir (Sarı, 2005). Barış
programlarının ders programlarına dâhil edilmesi, uygulama süresinin uzun ve yoğun tutulması,
işlevsellik ve sonuçların netliği açısından önemlidir (Tapan, 2006; Gündoğdu ve Izgar, 2010).
Şiddetin bir disiplin yöntemi olarak kullanılması ya da sıkı cezalandırıcı disiplin tedbirleri alınması
türünden yöntemlerin değil; evrensel insan hakları ilkelerine dayalı alternatif yöntemlerin
kullanılması, sosyal eşitsizliklerin ve adaletsizliğin engellenmesi gereklidir (Chubbuck and Zembylas,
2011). Çatışma çözme eğitimi gibi programlar okullarda yaşanan çatışmaların barışçıl yöntemlerle
nasıl çözülebileceğine dair normlar oluşturmaktadır. Ayrıca taraflar arasında diyalog sağlama,
pozisyonları ve çıkarları tanımlama, bireylerin birbirlerini dinlemeleri için sorunun olası çözümlerini
içeren kabul edilemez sorunları ortadan kaldırmak için beyin fırtınası sağlayarak katılan herkesin
çıkarlarına uygun çözüm bulma imkânları sağlamaktadır (Harris and Howlett, 2011).
Sınıf ortamlarında demokratik koşullar ve adil öğrenme durumları sağlanmalıdır. Bu şekilde sınıfların
otoriter öğretim ya da pasif dinleyen, aşırı didaktik, baskıcı bir sınıf şekline dönüşmesi
engellenebilmektedir. Öğrenenlere gündemi tartışma fırsatı vermeyen ve cevap hakkı tanımayan,
eleştirel düşünce ve sorgulamadan ziyade ezberci eğitimin ağırlık kazandığı, ders materyallerinin
öğrencinin yaşadığı deneyimle ilişkili seçilmediği uygulamalar baskıcı sınıfa neden olan etkenlerden
sadece birkaçıdır (Kester, 2007). Ayrıca sınav odaklı ve konu merkezli öğrenme, öğrenenlere
kazandırılması öngörülen birtakım duyguları ve davranışları engellemekte ve öğrenmenin hazzını
çocuklardan almaktadır. Toplumun yaşamsal mücadeleleri ile baş etme kaygısının okulu bir boş vakit
yeri olarak algılanmasına neden olması gibi sorunlar öğretmenlerin çokça şikâyet ettikleri disiplin
sorunlarına dönüşmektedir (UNESCO, 2001).
Okullar şiddeti önleme çalışmaları için öğrenenlerin zamanlarının önemli bir kısmını okulda
geçirmeleri, öğrenenlere ulaşmanın kolaylığı, veliler ve akranlara ulaşma fırsatının bulunması
sebebiyle ideal ortamlardır (Uzbaş, 2009). Sınıf ortamında barış ve huzurla öğrenenler; iyi iletişim,
kendine güven, konuşan birisini dinleme, öğretmeni dikkate alma, konuşmama, göz kontağı, el
kaldırmaya cesaret, işbirliği teknikleri, birlikte çalışma, şikâyet etmeme, sessiz çalışma, sakinlik gibi
davranışlar kazanmaktadırlar (Harber and Sakade, 2009). Çocukların birbirleriyle yarışmaları
gerektiğinin öğretildiği, eşitliğe dikkat edilmeyen, erkek öğrenenlerin kız öğrenenenlerin üstünde
hâkimiyet kurmasına izin veren bir ortamda ise barışı öğretmek zordur (Brock-Utne, 2012).
Çalışmamız kapsamında şu öneriler getirilebilir:
1-Barışa yönelik bilgi, beceri ve tutum geliştirmenin dünya sorunlarına daha duyarlı ve çözüme
katılımcı bireyler kazandıracağı gözönünde bulundurulmalıdır.
2-Barış eğitimi, amaç ve parçaları ile uyumlu olacak şekilde, tüm eğitim kademelerine, öğretim
programlarına ve öğrenme alanlarına dâhil edilmelidir.
3-Sosyal Bilgiler dersine esnek, öğrenen merkezli, güncel, günlük yaşamda karşılaşılabilecek
problemlere yönelik, uyumlu, farkındalık kazandıran, bireylerin zihnindeki barış oluşumu fikirlerini
destekleyen programlar hazırlanmalıdır.
4-Okul ve sınıf ortamları, eşitlikçi, şiddetten uzak, demokratik, adil, katılımcı ve eleştirel düşünceye
teşvik edici olmalıdır.
5-Sosyal Bilgiler dersi dünya sorunlarını kapsayacak, barışçıl yetenek ve tutumları geliştirecek şekilde
tasarlanmalı, uygulanmalı ve öğretmen barışçıl bir davranış modeli olmalıdır.
6-Şiddet bir disiplin yöntemi olarak kullanılmamalı, evrensel insan hakları ilkelerine dayalı alternatif
yöntemler kullanılmalı, sosyal eşitsizlik ve adaletsizliğe neden olacak şartların önüne geçilmelidir.
7-Barış eğitimine yönelik kavram, amaç, ilke ve stratejiler kapsamında Sosyal bilgiler öğretmenlerine
mesleki eğitimler verilmelidir.
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