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ÖNSÖZ 

Barış, tüm dönemlerde insanlar için istenen, 
devamlılığısağlanmaya çalışılan ve içerinde bulunan değerlere 
özlem duyulan bir kavramdır. İnsanlar için bu kadar önemli bir 
değer olan barış ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve birçok barış 
tanımlamaları yapılmıştır. Barışın eğitim ile mümkün olup 
olmadığı araştırılmış, içerdiği değerler sorgulanmış ve bu değerlere 
ulaşmak için neler yapılması gerektiği incelenmiştir. 

Bu çalışma ile Suriyeli öğrencilerin barış ve barış 
kavramına yönelik görüşleri incelenerek, öğrencilerin bu konuyla 
ilgili hangi bilgilere sahip olduğu ve öğrencilerin bu konuyla 
alakalı ne öğrenmek istediklerine açıklık getirilmiştir.  

Kahramanmaraş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında yüksek lisans 
tezinden yola çıkılarak oluşturulan bu eserin gelecekte yapılacak 
olan araştırmalara katkı sağlaması dileğiyle…
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

İnsanoğlunun var olmasından bu yana yaşadığı hayata 

şekil veren ve bu yaşamı anlamlı kılan birtakım değerler 

bulunmaktadır. Bu değerler içerisinde insanlık tarihi adına en 

önemli kavram hiç tartışmasız barış kavramıdır. Barış, dönemler 

boyu insanlar için istenilen, devamlılığı için çaba sarf edilen bir 

kavram olmuştur. İnsanlar bir taraftan savaşlar yaparken bir 

taraftan da bu savaşlara mani olmak için çaba göstermiştir. Bu 

sebeple barışın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Dinler, 

görenekler, gelenekler, kültürler, örf ve adetler savaşın iyi olmayan, 

barışın ise iyi olan bir kavram olduğu ortaya koymaktadır. 

Toplum içerisinde kendi inanç, kültür, düşünce ve bakış 

açılarını barındıran insanlar bulunmaktadır. Toplumların kendi 

kültür birikiminden, geçmişinden olmayan bireylere karşı katı 

davrandığı onlara saygı göstermediği çeşitli zamanlarda çatışmalar 

yaşanmaktadır. İçinde yaşadığımız çağımızın en büyük 

problemlerinden birisi olan kültürel çatışmalar, ulusların 

birbirleriyle yaşadıkları savaşlar gibi yıkıma neden olmuş ve zararlı 

noktalara ulaşmıştır ( Boyacı, 2007: 116).  

Küresel dünyanın beraberinde gelen bilgi teknolojileri 

dönemi içerisinde yaşamamıza rağmen, belirli anlaşamama 

durumları karşısında insanlar çatışma, savaş, şiddet gibi kavramlara 

başvurmaktadır. Bu kavramların sonucu olarak ise çoğunlukla 

insanların en temel hakkı olan “yaşama hakkı” ellerinden 

alınmaktadır. Bu kavramlar ulusal veya uluslararası yaşanan 

savaşlar, terörizm olayları olarak, kişilere yapılan fiziksel veya 

duygusal şiddet olarak, tüketici, hiçbir üretim çabasında olmayan 

bir nesil meydana gelmesine meydan vererek kendini belli 
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etmektedir. Geleceğimizi tehdit eden bu kavramların insanlık için 

olumlu olmayan sonuçları sadece eğitimle değiştirilebilir (Flowers, 

2010). 

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu güvenlik sisteminde 

genel olarak barış, barışı koruma, güvenlik ve güvenliği sağlama 

konuları büyük önem arz etmektedir. Türkiye, içerisinde yaşanılan 

dünyada barışın sadece kendi içerisinde değil uluslararası boyutta 

da korunması gerektiğini ve bütün ülkelerin bu durumda önemli 

bir rol üstleneceğini belirtmektedir. Uluslararası alanda barışın ve 

güvenliğin oluşması için emek veren Türkiye, özellikle Avrupa 

Birliği uyum sürecinde bu etkinliklerine hız vermiştir. Birçok 

durumda yaşanan uyuşmazlıkları gidermek, çatışmaların bitmesi 

için arabuluculuk yaşmış ve bazı durumlarda ise gözlemci 

statüsünde yer almıştır. Bu duruma örnek vermek gerekirse İsrail-

Suriye arasında yaşanan görüşmelerde ve 2010 yılında İran’ın 

nükleer anlaşmasında Türkiye arabulucu bir durumda yer almıştır. 

Barış ulusları karşı karşıya getiren evrensel bir değerdir. Barış 

bireylerde bulunan bu evrensel değerlerin geliştirilmesi sonucu 

mümkün olacaktır. Saygı, sevgi, eşitlik, adalet, hoşgörü, dayanışma, 

iş birliği, empati gibi evrensel değerler barış kavramının temelini 

meydana getirmektedir. Barışın bir değer olarak görülmesi ve barış 

kültürünün yaşama yerleşmesi için gerekli olan barış eğitiminin aile 

yaşamından başlayarak tüm eğitim kurumlarında çocuklara 

verilmesi gerekmektedir. 

 Eğitim aynı zamanda bilgi, beceri, tutum ve 

davranışlardır. Bütün bu gereksinimler bireyin yaşamda kalmak 

için verdiği mücadelede, sahip olduğu kapasitesini ilerletmesi, saygı 

ve sevgi içerisinde hayatını devam ettirmesine, bilinçli 

davranmasına ve öğrenmeyi öğrenmeye devam etmesine fayda 

sağlamaktadır. Bütün bunlar, kişinin sosyal adalet kavramında 

özenli davranmasına, diğer insanların kültürel, sosyal, dini, siyasi 
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görüşlerine karşı hoşgörülü davranmasını ayrıca demokratik 

değerlere ve insan haklarına saygılı olmalı, barış kavramını 

uluslararası seviyeye çıkarmak için çalışmalar yapılmalıdır. Eğitim 

süresi boyunca çocuk, bağımsız bir toplum ve bu topluma hazırlık 

yapmalı ve çocuğun arkadaşlık düşüncesi, barış, hoşgörü, farklı 

görüşlere saygı gibi kavramları benimsemiş olmalıdır (Flowers, 

2010). 

Küreselleşen bir dünyada giderek artan suç oranları, 

yaşanan savaşlar, çatışmalar, aile içi şiddetin artması, karşılaşılan 

sosyal problemler, insanların birbirlerine olan acımasız tutumları, 

mevcut olan toplum kurallarını göz arı etmeye başlaması ve 

özellikle çocukların bu durumla yüz yüze gelmesi barış ve ahlak 

eğitiminin önemini artırmıştır. Öğrencilerin zihinlerinde oluşan 

barış kavramına ilişkin imajlar, onların yaşama ve dünyaya bakış 

açılarını da yansıtacaktır (Bedir, 2018). 

 Günümüzde, barış kavramı “çağdaş ve demokratik 

değerleri kabul etmiş” insan haklarını koruyup bu haklara saygı 

duyan nesiller yetiştirmeyi amaçlamıştır. İnsan duygusal bir yapıya 

sağlıklı bir düşünce sistemine sahip olabilecek bir canlıdır. Buna 

dayanarak içinde yaşadığımız toplum ve zamanda, dengeli, 

duygularına hakim ayrıca düşünce sahibi, belirli bir dünya 

görüşüne sahip insanlara ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

Bunların tam tersi olarak duygu ve düşünceni yeteri kadarıyla 

eğitilmemesi, bireyin belirli bir dünya görüşünün olmaması ya da 

yetersiz eğitilmesi kişilerin birbirleriyle yeteri kadarıyla etkileşim 

sağlayamamasını, çatışmanın meydana çıkmasını belirleyen güç, 

şiddetin kaynağıdır. Aynı toplumda yaşayan bireylerin birbirleriyle 

olan ilişkilerinde bu çatışma hali etkisini göstermektedir. Sever’e 

(2002) göre demokratik bir dünya görüşüne sahip toplumların, 

yaşadıkları çeşitli problemlerin iletişim becerilerini kullanarak bu 
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problemleri çözen, çatışma ve şiddeti benimsemeyen, şiddete karşı 

bilinçli bir tavır sergileyen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Ülkemizin de içinde bulunduğu, diğer ülkelerde de 

görülen göç hareketliği farklı kültürdeki ve farklı bakış açısına 

sahip birçok insanı bir araya getirmiştir. Yaşanan bu göç sonunda 

ortaya çıkan bu farklılaşma çeşitli çatışmaların yaşanmasına sebep 

olmuştur. Farklı kültürlere sahip bu bireylerle etkileşimde 

bulunulması sonucu farklı olan bu kültürlere ön yargıyla bakmak 

ve bu farklılıkları kabul etmemek çatışma ve şiddet kavramlarını 

da beraberinde getirmiştir (Gümüş, 2006). Ortaya çıkan bu 

kültürler arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaşandıkça; farklı 

kültürleri dışlamama bu kültürlerin yaşama bakış açılarını kabul 

etme, ortaya çıkan farklı düşüncelere saygılı olma, onları anlama ve 

hoşgörülü olma gibi kavramlar tartışılan ve çözüm aranan konular 

arasında yer almıştır (Kepenekçi, 2004). 

Bu sebepledir ki eğitim, farklı nedenler (farklı düşünceler, 

farklı kültürler ve yaşanan göçler) sonucu yaşanan şiddet ve 

anlaşmazlık durumlarını en aza indirmek için yaşanan bu çatışma 

ve anlaşmazlık durumuna karşın barışın oluşumunu destekleyen 

önemli bir etkendir (Kamaraj ve Kerem, 2005).Öğrenciler eğitim 

gördükleri okullara, birbirlerinden farklı özelliklere sahip olarak 

gelmektedirler. Gerek becerileri olsun gerekse fiziksel, sosyal, 

duyuşsal düzeyleri birbirlerinden farklıdır. Bunun yanında yaşları, 

cinsiyet, özellikleri de birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu 

farklılıklar din, mezhep ve etnik kökenden kaynaklanmaktadır 

(Sweeney ve Carruthers, 1996). 

Eğitimin özellikle de ilköğretim seviyesindeki okullarda 

başarılı bir şekilde devam ediyor imajı verse de yaşanılan toplumda 

artış gösteren bu farklılıkları kabul etmeme durumu şiddet ve 

çatışma olaylarını hem okul içerisinde hem de okul dışında 
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artmasına sebep olmuştur. Yaşanılan bu öfke durumları, şiddete 

yönelme, anlayışsızlık, hoşgörüsüzlük, yaşanılan sorunları olumlu 

yollarla çözmek yerine hakaret ve şiddete dayalı bir tutum 

sergilenmesi okullarda öğrencilere kazandırılması gereken olumlu 

davranışların yeterince kazandırılmadığının bir göstergesi 

olmuştur. Bir toplumda yaşayan insanlara hak, adalet, özgürlük, 

işbirliği, demokrasi ve yardımlaşmayı temel alan barış kültürünün 

meydana getirilmesi öğretmenler, veliler ve okullar tarafından 

gerçekleştirilmelidir (Demir, 2011).  

Son dönemlerde okullarda yaşanan şiddet olayları bir hayli 

artmıştır. Okul içerisinde öğrencilerin birbirleriyle etkileşim 

içerisinde bulunmasından kaynaklı bazı anlaşmazlıklar ve 

çatışmalar yaşamaktadırlar. Bu anlaşmazlıklar ve çatışmalar kimi 

zaman barış ile sonuçlanırken kimi zaman da tam tersi şiddet ile 

sonuçlanmaktadır. Çözüme ise çeşitli yöntem ve teknikler 

kullanarak ulaşılabilir. Yaşanan bazı şiddet olaylarının sonuçları 

yıkıma yol açabiliyor. Yıkıma yol açan olayları sonuca ulaştırmak 

için çatışma ve şiddet durumu öğrenciler için bir yaşam şekli olarak 

benimseniyor. Bu şiddet ve çatışma durumu bazen bedensel bazen 

de sözel bir biçimde ortaya konuyor (Türnüklü, 2009). 

 Yukarıdaki belirtilen sebeplerden ötürü barış eğitimi 

hakkında okullarda görev alan Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

birimlerine önemli görevler düşmektedir. Danışmanların çeşitli 

konularda kendilerini geliştirip bu konularda eğitim almaları 

gerekmektedir. Konular; barış eğitimi, barış psikolojisi, sosyal 

dışlamayı ortadan kaldırmak gibi konularda eğitim almaları 

gerekmektedir. Psikolojik danışmanların aldıkları eğitimlere ek 

olarak çeşitli konuları inceleyip araştırmaları kadar, öğretmenlerin 

de çeşitli konularda çözüm sağlayıcı, uzlaşmacı, barışçıl arabulucu, 

gibi kavramları bilip bu konulara hakim olması barış eğitimi 

açısından oldukça önemlidir. Eğer insanlar iyi yetiştirilip eğitilirse 
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tüm insanlığın sabırla bekleyip özlem duyduğu içerde ve dışarıda 

beklenen barış ortamı sağlanacaktır. Bu ise okullarda öğrencilere 

verilen eğitim ile alakalıdır (Karaman-Kepenekçi, 2010). 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri gelişimsel, 

önleyici, krize müdahale eden, yaşanılan soruna çare bulan 

şeklinde maddelerden meydana gelmektedir. Günümüzde 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yaşanılan sorunu 

önleyici ve geliştirici işlevleri daha fazla önem kazanmaktadır. 

Okullar, bu hizmetlerin meydana gelmesi için ortaya konacak olan 

çalışmaların ve uygulamaların merkezinde yer almaktadır. Okullar 

gerekli çalışmalar yapıldığı takdirde öğrencilerin gelişmesine çok 

yönlü katkısağlamaktadır (Korkut, 2004).  

Şiddetin, yaşanılan çatışma ve anlaşmazlıkların olduğu 

okullarda ortamın daha barışçıl bir duruma getirilmesi için 

yaşanılan bu çatışmalara çözüm becerilerinin öğrencilere 

kazandırılması gerekmektedir. Bu eğitimlerin ve becerilerin erken 

yaşlarda verilmesi davranışların kişilik haline getirilmesinde daha 

etkili olacaktır. Okullar ortaya konacak olan çalışmaların ve 

uygulamaların merkezinde yer almalıdır. Okullarda gerekli 

çalışmalar yapıldığı takdirde yaşanan sorunların tespiti ve 

çözümlenmesi kolaylaşabilir. 

1.1.Problem Durumu 

Son yıllarda sözel, fiziksel ve duygusal şiddet 

durumlarında yüksek oranda artış görülmektedir. Basın-yayın 

organlarında, sosyal medyada şiddet ve çatışma durumlarından 

bahsedilirken insanlarda bulunan şiddet içeren davranışları ortaya 

koyma ihtimalinin arttırıldığı düşünüldüğünde barış eğitiminin çok 

önemli bir kavram olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla öncelikle 

olumsuz (şiddet, kin, öfke, içerikli bir haberler) bir yaklaşım yerine 
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olumlu (barış, iyilik, saygı, yardımlaşma) bir yaklaşımla oluşturulan 

haberlerin henüz somut işlemlerden soyut işlemler döneminde 

bulunan öğrenciler üzerinde daha çok olumlu etki oluşturması 

düşünülmektedir. Bu durumda okullarda da barış eğitimi merkezli 

programlar vasıtasıyla öfke ve şiddet denetimini yapan, farklı 

düşünen diğer insanların görüşlerine saygı gösteren, empatik 

düşünebilen, toplumdaki diğer fertlerle anlaşabilen ve barış içinde 

yaşamını sürdüren öğrenciler eğitebilir. Şiddet ve çatışma 

olaylarının arttığı günümüzde mevcut becerilerle bezenmiş 

öğrencilerin barış ve toplum oluşumundaki faydası açıkça 

bilinmektedir. 

Günümüzde birçok ülkede çok farklı sorunlar 

yaşanmaktadır. Bu sorunlar süregelen sıcak çatışmalar, ülkelerarası 

yaşanan savaş olayları, terör saldırıları ve özellikle kadınlara ve 

çocuklara yaşatılan fiziksel ve psikolojik şiddet, adaletsizlikler, 

tüketim merkezli bireylerin yetişmesi ve yaşanılan çevresel 

problemler ile alakalı konulardır (Flowers, 2010; Akt: Demir, 

2013).  

2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü yayınladığı bir raporda; 

şiddetin her geçen gün arttığını; her yıl 1,5 milyondan fazla insanın 

hayatını şiddet olayları nedeniyle kaybettiğini ve bu sayıdan daha 

fazla insanın intihara kalkıştığı gibi kişisel ya da kişilerarası şiddetle 

karşı karşıya kaldığını belirtmiştir. Şiddeti meydana getiren 

problemlerin sebebinin farklılaşması çözüm yollarının da 

farklılaşmasını gerekli kılmıştır (Kaya, 2013). 

 Türkiye’nin sınır komşularından birisi olan Suriye’de 

yaşanan iç savaşta, günlerce yaşanan çatışmalar sonucu binlerce 

insan yaşamını yitirmiştir. Uluslararası Stratejik Araştırmalar 

Kurumu (2013) tarafınca yapılan araştırmaya göre, Türkiye’ ye 

savaştan kaçıp sığınan mültecilerden yakın tanıdık ve akrabalarını 
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kaybedenler 95,1 gibi oldukça yüksek bir oran olarak tespit 

edilerek, bu mültecilerin 82,4’ünün önemli bir biçimde psikolojik 

sorunlar yaşadıkları belirtilmiştir. 

Türkiye’ye sığınan mültecilerin arasında çoğunlukla 

çocuklar bulunmaktadır. Bu çocukların büyük bir kısmının ise 

eğitim çağında olduğu belirtilmektedir. Yaşadıkları bu olumsuz 

durumdan kurtulmaları ve olabildiğince normal bir yaşam tarzını 

benimsemeleri için çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Türkiye’ye 

sığınan mülteci çocuklar için Piktes adı altında bir proje 

bulunmaktadır. Projenin açılımı Suriyeli Çocukların Eğitim 

Sistemine Entegrasyonunun desteklenmesi projesidir. Bu proje 

kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinde gerek il merkezlerinde 

bulunan GEM’lerde (Geçici Eğitim Merkezi) gerekse mülteci 

kamplarında bulunan öğrencilerin eğitimlerini aksatmamaları 

içinproje kapsamındaeğitim ve öğretim verilmektedir. Öğrencilere 

verilen eğitim ve öğretim sürecinden, mezun olma sürecine 

kadarki dönemde aldıkları eğitimlerle ve derslerle ilgili sınavlar 

yapılmaktadır. Bu sınavlara katılan öğrencilerin sınav sonuçları ise 

Yobis ( Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sistemi)adı altında bir bilgi 

işletim sistemine kaydedilmektedir. Bu sayede savaş, çatışma gibi 

olumsuz bir ortamdan kurtulup gelen birçok birey eğitimlerine 

devam etme şansı bulmuşlardır. Ayrıca yapılan tüm programlar 

bireylerin psikolojik açıdan da rahata kavuşmalarını 

amaçlamaktadır.  

Tüm bunların yanı sıra meydana gelen iki dünya Savaşı, 

Kore savaşı, Vietnam savaşı ve 1991 ve 2003 yıllarında meydana 

gelen Irak savaşları, Angola ve Sudan’ da yaşanan savaşlar, 1996 

yılında başlayan ve günümüze kadar varlığını sürdüren Orta 

Afrika’da yaşanan savaşların devam ediyor olması savaş 

kavramının hala önemini kaybetmediğini ve sonuç olarak hala 

milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine, yaralanmasına ve 
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psikolojik problemler geçirmesine neden olmaktadır (Erkan, 

2010). 

Öğrenciler arasında meydana gelen şiddet olaylarının okul 

ortamına çevrilmesinde okulu temel alan şiddet ve çatışmayı 

önleyici programlarının devreye sokulmasına gerek duyulmaktadır. 

Bu durumda itibaren, okul rehberlik ve psikolojik danışmanlarına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Psikolojik danışmanların, yol gösterici, 

kolaylaştırıcı, dayanak sağlayıcı olmaları çok önemlidir. Psikolojik 

danışmanlar, yalnızca birey merkezli danışma hizmetlerine önem 

verilmemelidir. Okul ortamı, kültürü ve öğrenmenin 

geliştirilmesinde kolaylaştırıcı bir faktör olmaktadır. 

Okullarda yaşanan çatışma ve şiddet olaylarının önüne 

geçmek için “Barış Eğitimi”ne önem verilmesi gerekmektedir. 

Harris ve Morrison (2003), kaliteli eğitim kurumlarının meydana 

getirilmesi için şiddet ve anlaşmazlığı barındıran her türlü 

durumun önüne geçilmesi; güven veren ve barışçıl bir okul 

ortamının oluşturulmasının gerektiğini belirtmektedirler. Bu 

durumu oluşturabilmek amacıyla çocuklara erken yaşlardan bu 

yana şiddetin farklı seçeneklerinin öğretilmesi ve barış kavramının 

edinilmesi gerektiğine önem vermektedir (Sağkal, 2011). 

Okullarda karşılaşılan şiddet ve çatışma olaylarını 

öğrencilerin nasıl çözmeleri gerektiği konusunda kazandırılması ve 

çeşitli becerilerin benimsetilmesi gerekmektedir. 

Uygulanandisiplin görüşü; öğrenciler var olan yaptırımlara 

uymadıklarında veya çatışma ve şiddet unsuru barındıran bir 

hareket gösterdiklerinde olaya karşı çıkmayı savunur. Bu vaziyette 

öğrenci zaten şiddet unsuru taşıyan bir durum ortaya koymuştur. 

Disiplin kavramı öğrenci tutumunu sergiledikten sonra meydana 

gelmiştir. Bu yaşanılan öğrenciye artı bir durum katmayacaktır ve 

öğrencilerin arasında oluşan bu problemi de çözüme 
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kavuşturmayacaktır. Çatışma ve anlaşmazlık çözme becerileri 

yalnızca okulda değil yaşamlarının her noktasında kullanmaları 

gerekmektedir. Ancak bu şekilde öğrenciler hem şiddet hem de 

çatışma içeren davranışlardan uzak duracaklardır. Ayrıca 

öğrencilerin, gelecekte uyum içerisinde bu konuda uyum içerisinde 

yaşamaları için bu konuda var olan tutumları, davranışları, bilgileri 

kazanmaları da oldukça önemlidir. Eğitimin kalitelisi, elinde 

bulunan verileri belirli bir süre içerisinde bu verileri en fazla çocuğa 

ileterek, iyi seviyede kalite amaçlanmıştır (Tosun, 2002). 

Toplumsal bir problem durumuna gelen şiddet 

kavramının eğitim sürecimizin odak noktası haline gelen 

okullarımızda kendini göstermesi artık toplumsal açıdan bir 

değişimin gerektiğini bize göstermiştir. Okulların öğrencilere 

verilen eğitimlerin bir parçası olduğu için şiddet ve çatışma 

durumlarında toplumda değişiklikler yapma ve gelişim sağlama 

okulların görevi haline gelmektedir. Yani bu durumda okulları 

sorumlulukları artmaktadır. Sadece okul ile bitmeyen bu sürecin 

eğitimcilerin desteğine de ihtiyacı vardır. Eğitimcilerin öğrencilere 

rehber olması ve onlara yol göstermeleri ve bu konuya önem 

vermeleri gerekmektedir. Şiddet ve çatışma kavramlarını açıklayan 

ve aralarındaki ilişkiyi fark ettiren; çatışmaların sebeplerini, 

sonuçlarını ve verilen tepkileri örneklerle içselleştiren; duyguları 

fark ettiren; iletişim, empati, öfke kontrolü, aktif dinleme, 

müzakere ve arabuluculuk becerileri edindirici çalışmaların yer 

aldığı bir program oluşturmuştur.  

1.2.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Suriyeli (4.sınıf, 8.sınıf, 12.sınıf) 

öğrencilerinin barış imajlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 Bu amaç ışığında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.  
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1. Suriyeli öğrencilerin sahip olduğu barış imajlarına 

yönelik bulgular nelerdir?  

a. Suriyeli öğrencilerin sahip oldukları barış 

imajlarına yönelik kavramların sınıf 

düzeylerine göre nasıl bir dağılım 

göstermektedir?  

2. Suriyeli öğrenciler barış kelimesini cümle içerisinde 

nasıl kullanmışlardır?   

a. Suriyeli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 

barış kavramını cümle içerisinde kullanmaları 

nasıl bir dağılım göstermiştir?   

b. Suriyeli öğrencilerin barış kavramını cümle 

içerisinde kullanmaları cinsiyet değişkenine 

göre nasıl bir dağılım göstermiştir?    

3. Suriyeli öğrencilere göre en barışsever gördükleri 

kişilerinasıl sıralamışlardır? 

a. Suriyeli öğrencilerin sınıf seviyelerine göre en 

barışsever olarak gördükleri kişiler nasıl 

dağılım göstermektedir?    

b. Suriyeli öğrencilerin cinsiyet değişkenine 

göre en barışsever olarak gördükleri kişiler 

nasıl dağılım göstermektedir?      

4. Suriyeli öğrencilerin ellerinde sihirli bir değnek olsa 

barış kavramı ile ilgili neler yapacaklardır?    

a. Suriyeli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 

ellerinde sihirli değnek olsa yapacakları 

tercihler nasıl bir dağılım göstermektedir?  

b. Suriyeli öğrencilerin cinsiyet değişkenine 

göre ellerinde sihirli değnek olsa yapacakları 

tercihler nasıl bir dağılım göstermektedir?  

5. Suriyeli öğrenciler zihinlerinde oluşan barış imajını 

nasıl resimleştirmişlerdir? 
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a) Suriyeli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 

resimlerde kullanılan kavramlar nasıl bir dağılım 

göstermektedir?   

b) Suriyeli öğrencilerin yaptıkları resimler sonucu 

oluşan frekans değerleri nasıl dağılım 

göstermiştir. 

1.3. Araştırmanın Önemi 

  Ailede başlayıp ülkeler arasına kadar ulaşan çatışmalar ve 

anlaşmazlıklar önemli ve derin meydana getirebilir. Bu sebeple 

yaşanan çatışmaların ve ortaya çıkan sonuçların ne kadar önemli 

olduğu göz önüne alınarak, çatışmaları sonuca ulaştırıp 

çözebilmek için bireylere çeşitli becerileri kazandırmaya odaklı 

programlar oluşturulmalıdır. Ülkemizde ise çatışma ve anlaşmazlık 

çözmeye odaklı sınırlı sayıda programın varlığı dikkat çekicidir.  

Birey eğitim- öğretim yapılan kurumlarda problem 

çözmeyi, insanlara karşı saygı ve sevgi çerçevesinde hareket eden, 

iletişim becerilerine sahip olan bireyler yetiştirilmelidir. Bu 

becerilerin öğrencilere verilmesi ise eğitim programlarıyla 

gerçekleştirilmelidir. İlköğretim birinci ve ikinci kademe 

programlarında yer alan ders kazanımları incelenmiş ve bu 

kazanımların ne ölçüde barış eğitimini gerçekleştirmeye dönük 

olduğu saptanmaya çalışılmıştır.  Bu yönden bakıldığında 

ilköğretim programlarındaki kazanımların barış eğitimi ile ne 

şekilde etkileşimde olduğunu belirlemek oldukça önemlidir ve bu 

araştırmayı önemli kılmaktadır. 

Ayrıca bu çalışmanın yapılmasını gerektiren unsurlardan 

en önemlisi kişisel, kişilerarası, ulusal, uluslararası barışın 

gelişmesine destek vermek, barış eğitimi programlarının 

kullanımını daha da yaygınlaştırarak çocukların sağlıklı gelişimi ve 
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eğitilmesi için destekleyici ortamlar hazırlamak ve uzun vadede 

toplumsal refaha, barışa katkıda bulunmaktır.   

1.4.  Sınırlılıklar 

            Araştırma; 

1. Araştırmacı tarafından hazırlanan ölçme aracı ile, 

2. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Suriyeli öğrencilerden 
görüşme ve doküman inceleme tekniği ile toplanan veriler ile 
sınırlıdır.  

1.5. Tanımlar 

Barış: Irk, kültür, cinsiyet, din, dil görüntü, yaş gibi kavramlara 
saygılı olma, çeşitlilikleri kabul eden, yardımlaşma ve adaletli 
olmayı amaçlayan değerler bütünüdür (Keskin ve Keskin, 2009) 
.Barış, insan haklarının eksiksiz yaşama geçirilebilmesi için 
olmazsa olmaz bir koşuldur (Kamarajk ve Aktan, 2005). 

Barış Eğitimi: Çocuk, genç ve yetişkinlerde yıkıcı değil de yapıcı 

davranışlar sergilenmelidir. Anlaşmazlıkların ve şiddet olaylarının 

önüne geçilmesi amacıyla davranış değişikliklerini oluşturmak için 

gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerlerin geliştirildiği bir durumdur 

(Fountain, 1999).  Dinleme, problem çözme, işbirliği yapma ve 

yetenekleri içine barındıran yöntemdir (Haris ve Morrison, 2003).  

Barış Kültürü: Bireylerin küresel sorunlar hakkında bilgi sahibi 

olmalarına, çatışma çözme becerilerini geliştirme, eşitlik için şiddet 

içermeyen yollar bulma, kültürel farklılıkları benimseme ve doğaya 

saygı duyma, değerlerin farkına varma gibikonularda 

bilinçlenmelerini sağlayan sistematik bir eğitimi sürecidir 

(Doğanay, 2011). 
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Şiddet: Sözel ve fiziksel şiddetin yanı sıra; bedenini kullanarak 

insanları rahatsız ederekzarar veren kavramı içerisinde 

barındırmaktadır  (Ögel, Tarı ve Eke, 2005).  

Çatışma: İnsanların karşılaştıkları durumlarla ilgili olarak, insanın 

sahip olduğu bilinç ve duyguların uyumsuzluğa yol açtığı yapıdır 

(Hellriegel, 1992). 

Çatışma Çözümü: Çatışma çözümü, çatışmayı şiddet ve çatışma 

hallerinde daha olumlu yolları kullanarak her türlü bilgi ve 

becerinin kazandırılması durumudur (Balat ve Dağal, 2011).  

Empati: Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak 

olaylara o kişinin bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve 

düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi durumuna 

“empati” adı verilir (Rogers, 1970 ve 1983; Akt. Dökmen, 2005). 

İletişim: İletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin sözlü veya 

sözsüz olarak aktarılmasıdır (Dökmen, 2009). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

 Bu bölümde konu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında 
yapılan bazı çalışmalara yer verilmektedir.  

2.1. Yurtiçinde Yapılan Araştırmalar 

Demirtaş (1991) tarafından yapılan araştırmada, savaş ve 

barış kavramlarını açıklayarak, barış eğitiminin neden gerekli 

olduğuna ve barış eğitiminin önemine yer vermiştir. Çalışmanın 

sonucunda araştırmacı barış eğitiminin nasıl gerçekleşeceğine dair 

çatışma çözme becerisi, demokrasi eğitimi, empati yeteneğinin 

geliştirilmesi, çok kültürlülük, bütün derslerde barış içeriğine yer 

verilmesi gibi önerilerde bulunmuştur.  

Kamaraj ve Kerem (2003) yaptıkları çalışmada erken 

çocukluk döneminde (0-12 yaş) kazandırılabilecek sosyal 

değerlerden birisinin de “Barış” olduğundan yola çıkarak yaptıkları 

araştırmada, “Erken Çocukluk Döneminde, Barış Değerine İlişkin 

Bir Program Modeli”ni okul öncesi dönem ve ilköğretimin birinci 

kademesindeki öğrencilere yönelik olmak üzere iki farklı eğitim 

programı şeklinde planlamışlardır. “Erken Çocukluk Döneminde, 

Barış Değeri Eğitim Programı”; “Barış Nedir? Çatışma Çözümü, 

Önyargı, Bakış Açıları, İletişim ve İşbirliği”  temalarından 

oluşturmuş ve bir eğitim-öğretim yılını kapsayacak şekilde 

hazırlamışlardır. Bu araştırmada yalnızca, “Okul Öncesi Dönem 

Barış Eğitim Programı” uygulamalarını gerçekleştirmişlerdir. Okul 

Öncesi Dönem Barış Eğitim Programı’nda “Barış Nedir?” 

temasına uygun eğitici drama örnekleri, İstanbul Kadıköy ilçesi 

Bostancı Atatürk İlköğretim Okulu’nun 5-6 yaş grubunda 2003-

2004 öğretim yılında öğrenim gören 8 kız ve 8 erkek toplam 16 
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öğrenciyle yapmışlardır. “Barış Nedir?” teması dışındaki diğer 

temalarıyla ilgili uygulamalar henüz gerçekleştirilmemiştir. 

Tapan (2006) tarafından yapılan araştırmada, ilköğretim 8. 

sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan barış eğitimi programını 

uygulamıştır. Çalışmasında, deney grubu ve kontrol grubu 

oluşturmuş ve grupların çatışma çözme becerileri arasında 

herhangi bir farklılık olup olmadığını incelemiştir. Çalışmanın 

sonucunda elde edilen verilere göre, deney grubundaki 

öğrencilerin kontrol grubuna göre, çatışma çözme becerileri 

konusunda daha yeterli oldukları, çatışma durumlarının olumlu 

yönlerini de fark edebildikleri ve çatışma çözme becerilerini 

günlük hayatlarında da kullanabildikleri ortaya koymuştur. Barış 

Eğitimi uygulanmayan kontrol grubundaki öğrencilerin ise çatışma 

çözme konusunda olumsuz yöntemleri kullanmayı sürdüklerini 

gözlemlemiştir.  

Kepenekçi (2007) çalışmasında üniversite öğrencilerinin 

ulusal ve uluslararası barışa ilişkin görüşlerini ortaya koymayı 

amaçlamıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2006–2007 Eğitim-

Öğretim Yılı’nda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Sosyal Bilgileri Öğretmenliği programına devam eden, vatandaşlık 

bilgisi dersini almış ve öğretmen olduğunda da vatandaşlık eğitimi 

verecek ve araştırmaya katılmaya istekli altmış üniversite öğrencisi 

oluşturmuştur. Katılımcıların görüşleri açık uçlu sorulardan oluşan 

bir anket ile toplanmış ve yazılı olarak verdikleri cevapları betimsel 

analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre 

katılımcılar genellikle ulusal barıştan, ulusal birlik ve huzuru; 

uluslararası barıştan uluslar arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini 

anlamakta ve ulusal barışın vatandaştan, devletten ve diğer 

devletlerden kaynaklanan nedenlerle engellendiği görüşüne 

ulaşmıştır. Uluslararası barışının sağlanamamasını ise büyük 
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ölçüde devletlerin dünya kaynaklarını elde etme yolunda giriştikleri 

rekabete bağlamışlardır. 

Arsal (2008) çalışmasında, ilköğretim programlarında yer 

alan kazanımların barış eğitimini ne ölçüde desteklediği konusunu 

incelemiştir.   Çalışmada sonucunda elde edilen verilere göre, barış 

eğitimi ile ilgili seçilen değerler; hatayı kabullenme, problem çözme 

becerisi kazanma, ahlaki değerler, farklılıklara saygı duyma, 

duyguların ifade edebilme, haklara saygı duyma konularıyla alakalı 

kazanımlar olmuştur. Araştırmacı ilköğretim birinci sınıfta yer alan 

bu kazanımlar göz önünde bulundurulduğunda hayat bilgisi, sosyal 

bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde bu kazanımlara 

rastlanıldığını görmüştür. Fakat kazanımların barış eğitimini 

oluşturan temel kavramlar ve beceriler konusunda yeterli olmadığı 

ve ders kitaplarının da bu konuda gerekli donanıma sahip 

olmadığını tespit etmiştir.  

Ela (2008) çalışmasında, barış eğitimi programının 

öğrenci şiddeti üzerindeki etkilerinin incelenmesini amaçlamıştır. 

Bu araştırmada araştırmacı “Ön test-son test Kontrol Gruplu Yarı 

Deneysel Desen” kullanmıştır. Araştırma İzmir’in 2 ilköğretim 

okulunda öğrenim gören ilköğretim beşinci sınıf öğrencileri ile 

gerçekleştirildiği için öğrencilerin rastgele seçilmesi mümkün 

olmamıştır. Bu nedenle bu araştırmada araştırmacı yarı deneysel 

desen kullanmıştır. Gruplara çalışmanın başında Sarı (2005) 

tarafından geliştirilen “Çatışma Çözüm Becerileri Ölçeği” ve Şahin 

(2004) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği” 

uygulanmıştır.Araştırma sonucunda Saldırganlık Ölçeğine ilişkin 

sonuçlara göre Barış Eğitimi alan öğrencilerin saldırganlık 

düzeyleri almayan öğrencilerinkine göre daha düşük belirtilmiştir. 

Öğrencilerin ön test puanlarında anlamlı fark bulunmazken, son 

test ve fark puanlarında anlamlı fark bulunmuştur. Çatışma 

Çözümü Becerileri Ölçeğine ilişkin sonuçlara göre bu program 
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deney grubu öğrencilerinin olumlu ve yapıcı çatışma çözme 

becerilerini arttırırken, olumsuz ve yıkıcı becerilerini azalttığı 

belirlenmiştir.  

Gazioğlu (2008) çalışmasında barış ve çatışma çözümleme 

eğitiminin öğrencilerin duygusal zekâ, benlik kavramı ve çatışma 

çözme becerilerine olan etkisi belirlemeye çalışmıştır. 

Araştırmanın deney grubunu üniversite öğrencileri 

oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre barış eğitimi 

programının öğrencilerin çatışma çözme becerileri arttırdığı ve öz 

benlik kavramına olumlu katkıda bulunduğunutespit etmiştir. 

Eryılmaz (2009) çalışmasında“Barışa Yönelik Tutumların 

Özsaygı ve Cinsiyet Değişkenleriyle İncelenmesi” isimli 

çalışmasında 222 kadın 249 erkek ile çalışmıştır. Araştırma 

bulgularına göre kadınların erkeklere göre barışa yönelik daha 

olumlu tutum taşıdıklarını görmüştür. Özsaygı ile barış tutumu 

arasında da orta düzeyde pozitif bir korelasyon olduğu 

görülmüştür. 

Keskin(2009) yaptığı çalışmada şiddetin, insanlığın 

varoluşundan bu yana insanların hayatında var olan bir fenomen 

olduğunu ülkeler veya milletler arasında olabileceği gibi, okul ve 

aile gibi küçük topluluklarda ortaya çıkan türleri de mevcut 

olduğunu belirtmiştir. İnsanın doğasında var olan bu şiddeti, en 

aza indirmenin bir yolu da barış eğitimine yönelik programlar 

hazırlamak olduğunu ve barış eğitiminin verilmesi için en uygun 

derslerden biri de sosyal bilgiler dersi olduğunu belirtmiştir. 

Gerçekleştirdiği çalışmada, cumhuriyet döneminde (1924, 1926, 

1936, 1948, 1962 taslak, 1968, 1998 ve 2004) hazırlanan sosyal 

bilgiler programlarında barış ve onun kazandırılmasına yardımcı 

olan dayanışma, yardımseverlik, sevgi, saygı, hoşgörü, farklılıkları 

takdir etme gibi muadil değerlere yer verilip verilmediğini 
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araştırmıştır. Yer verildi ise bunun nasıl yapıldığı sorularını 

betimlemeye yönelik doküman analizi yapılmıştır. Araştırma 

sonucunda tüm programlarda barış ve onun muadili değerlere 

farklı boyut ve yaklaşımla yer verildiği sonucuna ulaşmıştır. 

Ekinci (2010) tarafından yapılan çalışmada; ilköğretim 

seviyesinde görev yapan öğretmenlere yönelik barış eğitimi 

programı uygulamıştır. Barış eğitimi programında özsaygı, 

özdenetim, güven, eleştiriye açık olma, kişiler arası ilişkilerde tehdit 

hissetme, tartışmalara katılma, empati ve problem çözme 

becerilerine yer vermektedir. Ön test- son test gruplu deneysel 

çalışmada, deney grubundaki öğretmenlere 12 hafta süren barış 

eğitimi programı uygulamıştır. Araştırmanın sonucunda elde 

edilen verilere göre, deney grubunun kavgacı tutum ve pazarlıkçı 

olma boyutlarında anlamlı azalma olduğu saptamıştır.  Kontrol 

grubunda ise söz edilen boyutlarda anlamlı bir farklılık 

görülmediğini belirtmiştir.    

Demir (2011) yaptığı araştırmada, Türkiye’nin barış 

eğitimine bakış açısını incelemiştir. İlköğretim düzeyinde eğitim 

veren öğretmenlerle yapılan nitel çalışmanın sonucunda elde 

edilen verilere göre, barış eğitiminin öğretiminde en önemli rolün 

öğretmenlere ait olduğu tespit etmiştir. 

Mutluoğlu ve Serin (2012) tarafından yapılan çalışmada, 

ilköğretim 5. sınıf öğrencileri arasında yaşanan şiddet olaylarını 

azaltmak amacıyla geliştirilen çatışma çözüm programının 

etkililiğini incelenmiştir. Ön test–son test kontrol gruplu yarı 

deneysel desenin kullandığı araştırmada, deney grubunda yer alan 

öğrencilere altı hafta boyunca “Çatışma Çözme Eğitim Programı” 

uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda çatışma çözme eğitimi 

alan ve almayan öğrencilerin sadece bütünleşme son test 
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puanlarında anlamlı farklılık olduğu; kaçınma, uyma ve hükmetme 

puanlarında ise anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. 

Yalçın (2012) yaptığı çalışmasında ilköğretim birinci ve 

ikinci kademede yer alan bazı ders programlarının kazanımlar, 

kavramlar, beceriler ve değerler açısından barış eğitimini ne ölçüde 

desteklediğini saptamaya çalışmıştır. Bunun yanında ilköğretim 

programlarının barış eğitimi yeterliliği konusunda ilköğretim 

kurumlarında çalışan öğretmenlerin görüşlerine başvurmuştur. 

Araştırmanın modeli betimsel tarama modelidir. Araştırmacı 

programların incelenmesi için dokümantasyon tekniği 

kullanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinin belirlenebilmesi için ise 

veri toplama aracı anket tekniği kullanmıştır. Verilerin analizi 

sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre ilköğretimde yer alan 

derslerden hemen hepsi barış eğitimini belli ölçüde desteklediğini 

belirtmiştir.Barış eğitiminin içerik ve kapsamıyla en az uyuşan 

derslerin ise ilköğretim birinci ve ikinci kademede yer alan Fen ve 

Teknoloji dersi ile yine her iki kademede de yer alan Türkçe dersi 

olduğu tespit etmiştir. Bu dersleri TC İnkılâp tarihi dersi 

izlemektedir.  Anket verilerinin analizi ile ortaya çıkan sonuçlara 

göre ise öğretmenler; barış eğitimiyle ilgili temaların, becerilerin, 

değerlerin, tutumların ve barış eğitiminin temel ilkelerinin 

ilköğretim programlarında kısmen bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Programların incelenmesi ile ortaya çıkan sonuçlar ile 

öğretmenlerin görüşlerinin büyük ölçüde uyuştuğu görülmüştür. 

Araştırmacı hali hazırdaki ilköğretim programları barış eğitiminin 

içerik ve kapsamına uygun olarak zenginleştirilip 

genişletilebileceğini belirtmiştir. 

Coşkun (2012) yaptığı çalışmada, ilköğretim birinci ve 

ikinci sınıf düzeyinde yer alan kazanımları, kavramları, becerileri 

ve değerleri barış eğitimi açısından ele almıştır. Buna ek olarak, 

ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ilköğretim 
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programlarındaki barış eğitiminin yeterliliği konusundaki 

görüşlerine başvurmuştur. Çalışmanın sonucunda, ilköğretimde 

yer alan derslerin barış eğitimini kısmi ölçüde desteklediğini,  en 

çok destekleyen dersin ise ikinci kademede yer alan Vatandaşlık ve 

Demokrasi Eğitimi dersi olduğunu ortaya koymuştur. 

Araştırmanın nitel verilerinin sonuçlarına göre ise öğretmenler; 

barış eğitiminin içerdiği temaların, becerilerin,değerlerin, 

tutumların ve barış eğitiminin temel ilkelerinin programda belli 

ölçüde bulunduğunu belirtmişlerdir. Programların incelenmesi ile 

ortaya çıkan sonuçlar ile öğretmenlerin görülerinin büyük ölçüde 

uyuştuğu görülmektedir.   

Aktaş ve Safran (2013) yaptıkları çalışmada barış 

kavramının ne anlama geldiğini ve bir değer olan barışın içerisinde 

hangi değerleri barındırdığını ortaya koymayı amaçlamışlardır. 

Çalışma alan yazın taramasına dayanmaktadır. Araştırmacı alan 

yazındaki bilgilerden yola çıkılarak barış kavramı ile ilgili bilgilere 

ve tartışmalara yer vermişlerdir. Barış devletlerarasında 

antlaşmayla sağlanabilen bir kavram olabileceğinden söz 

etmektedirler. Bunun yanında devletler kendi içyapılarında da barış 

dolu bir yaşam arzu ettiği belirten araştırmacılar barış kavramını 

bireylerin diğer bireylerle aralarındaki ilişkilerinde olması arzu 

edilen bir değer olarak görmüşlerdir. Barışın sadece savaşların ve 

şiddetin yokluğu anlamına gelmediğini aksine huzur, güven, refah, 

adalet, eşitlik gibi kavramları da içerdiği sonucuna varmışlardır. 

Aynı zamanda barış eğitiminin 19. yüzyılın başında tarih biliminin 

ve din eğitiminin bir parçası olarak görüldüğünü ve 20. yüzyılın 

ikinci yarısında da bağımsız bir disiplin olarak kendisini kabul 

ettirdiğini belirtmişlerdir. 

Demirchi ve Bilge (2014) yaptıkları çalışmada barış eğitim 

programının (BEP) geliştirilerek yedinci sınıf öğrencilerinin 

çatışma çözme ve iletişim becerilerine etkisini incelemek amacıyla 
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yaptıkları bu araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu yarı 

deneysel deseni kullanmışlardır. Yetmiş öğrenci rastgele seçilmiş 

ve deney ile kontrol gruplarına yerleştirilmiştir. On iki oturumdan 

oluşan BEP bir akademik dönem içerisinde deney grubuna 

uygulanmışlardır. Deneysel işlem öncesinde ve sonrasında, deney 

ve kontrol gruplarına Çatışma Çözme Davranışlarını Belirleme 

Ölçeği ve İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmışlardır. Ayrıca, 

programın uygulanmasından üç ay sonra izleme değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Sonuç olarak BEP’in öğrencilerin çatışma çözme ve 

iletişim becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna varmışlardır. 

Kartaltepe (2014) araştırmacı yaptığı çalışmada, okul 

öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin barış eğitimi 

hakkındaki görüşlerini araştırmıştır. Araştırmada, nitel araştırma 

yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı bu araştırmada, 

görüşme yapılacak okul öncesi öğretmenlerinin belirlenmesinde 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem kullanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim - öğretim yılında 

Eskişehir’ deki MEB’ e bağlı özel ve resmi okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan 40 okul öncesi öğretmeni 

oluşturmuştur. Görüşmelerden elde edilen veriler tanımlanarak, 

birbiriyle benzeyen veriler, belirli kavramlar ve temalar 

çerçevesinde bir araya getirilerek, yorumlamıştır. Araştırmacı veri 

analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre öğretmenlerin barış 

ve barış eğitimiyle ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı, 

uygulamalarında da barış eğitimiyle ilgili kavram ve becerilere 

kısmi olarak yer verdiklerini görmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin 

barış eğitimi konusunda bilgilendirilmeye ve desteklenmeye 

gereksinim duyduklarını da tespit etmiştir. 

Önal ve Arsal (2015) yaptığı çalışmada, ilkokul ve ortaokul 

öğretim programlarında barış eğitimi ile ilgili kazanımları 
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belirlemek ve bu kazanımları UNESCO’nun barış eğitimi ile ilgili 

ilkelerine göre değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu araştırmada, nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman ve içerik analizi yöntemlerini 

kullanmıştır. Bu kapsamda, 4-7. sınıf Sosyal Bilgiler, 4-8. sınıf Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi 

Eğitimi ile 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin 

öğretim programları, UNESCO’nun üç temel barış eğitimi ilkesine 

göre incelemiştir. Araştırmacı çalışma sonucunda; incelenen 

programlarda barış eğitimi ile ilgili kazanımların yer aldığı, ancak 

bu kazanımların UNESCO’nun barış eğitiminde benimsenmesini 

öngördüğü üç temel ilkeyi tam olarak karşılamadığını saptamıştır. 

Memişoğlu (2015) yaptığı çalışmada, mikro ve makro 

düzeyde sürdürülebilir bir barış kültürünün yaratılmasında barış 

eğitimi önemli olduğunu demokratik, çağdaş ve sağlıklı bir 

toplumsal yapının oluşturulmasında, nitelikli vatandaş yetiştirmede 

barış eğitimine gereken özenin gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Bu amaçla, sosyal bilgiler eğitimi gören öğretmen adaylarının barış 

eğitime ilişkin görüşlerinin önem taşıdığını belirtir. Araştırmacı, 

Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının barış ve barış eğitimine ilişkin 

görüşlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Öğretmen adaylarının 

görüşlerinin belirlenmesinde nitel araştırma yöntemlerinden 

yararlanmıştır. Sonuçlara bakıldığında; Sosyal Bilgiler öğretmen 

adaylarının barış tanımlarında en fazla uyum içinde yaşama, 

güvenlik kavramlarına; barış eğitimi almış bireylerde bulunması 

gereken özelliklerde; saygı,  hoşgörüye vurgu yaptıkları; barışı 

tehdit eden unsurların başında terör olayları, ekonomi;  karşılaşılan 

sorunlarda ise; önyargılar ve barış eğitimine yer verilmemesi 

görüşünü belirtmiştir.  

Akgül (2015) yaptığı çalışmada, ulusal ve uluslararası 

çatışmaların artışı, etnik problemlere bağlı sorunların hatta etnik 

yıkımların ortaya çıkışı, kötü sonuç ve tecrübeler, barış çalışmaları 
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disipline olan ihtiyacı daha fazla arttırdığını düşünen araştırmacı 

disiplinin akademik çevreye girişi her ne kadar İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra olsa da savaşlardan, çatışmalardan endişe 

duyma, onlara çözüm bulma düşüncesinin kökenlerini incelemeyi 

amaçlamıştır.Bunların yanı sıra çatışmaların çözümüne 

alternatifler yaratmak, şiddetin dönüştürülmesi ya da kapsamlı bir 

güvenlik tesis edilmesi konuları öncelikli olarak disiplinin araştırma 

alanına girmektedir. Günümüzde ise disiplin özellikle barış 

ortamının sağlanmaması, şiddete sebep olan unsurları ve güvenlik 

kaygılarını artıran terörizm, insan hakları ihlalleri gibi konularına 

yoğunlaştığını,  Türkiye’de de ise disiplin kendisine akademik 

çevrede yer edinmeye çalışmakla beraber,  özellikle barış ve 

uzlaşmanın sağlanması konusu dış politika da önemli bir araç 

haline geldiğini belirtmiştir. 

Keçe, Doğan ve Taş (2016) yaptıkları çalışmada sosyal 

bilgiler öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda sosyal bilgiler 

öğretim programında barış eğitiminin yeri ve önemini belirlemeyi 

amaçladıkları bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerini esas aldığı 

betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmacılar verileri, 2014-2015 

öğretim yılında Isparta il merkezindeki çeşitli ortaokullarda görev 

yapmakta olan 15 sosyal bilgiler öğretmenlerinden edinmiştir. 

Çalışma grubunun belirlenmesinde kartopu örneklem yöntemine 

göre hareket etmiştir. Katılımcılarla ortalama 35-40 dakika yapılan 

görüşmeler neticesinde elde edilen verileri içerik analizi tekniğiyle 

çözümlemiştir. Öncelikle, farklılıklara saygı değeri başta olmak 

üzere hoşgörü, yardımseverlik, anlayış gibi millî ve manevi değerler 

temelli sosyal bilgiler öğretiminin barış eğitimine beklenen katkıyı 

sunacağı dile getirilmekte ancak, öğretim programındaki içerik 

yoğunluğu ve bilgi boyutunun ön plana çıkarılarak değer 

boyutunun ikinci plana itilmesi nedeniyle bu durumun istenilen 

ölçüde gerçekleştirilemediğine sonucuna ulaşıldığını belitmişlerdir. 
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Sevim ve Diler (2017)yaptıkları çalışmada, Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinin derslerinde barış eğitiminin 

yeri hakkındaki görüş ve önerilerini ortaya koymak ve 

değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Araştırmanın verilerini sekiz Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile yapılan görüşmeler 

doğrultusunda elde etmiştir. Verilerin toplanmasında 

araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmışlardır. Barış eğitiminin sağlanmasında aile, okul-

aile işbirliği, arkadaş çevresi ve teknolojinin etkisinden bahseden 

öğretmenler, kendi tavır, davranış ve tutumlarının da öğrenciler 

üzerinde büyük etkisi olacağını da belirtmişlerdir. Araştırmacı barış 

eğitiminin sağlanmasında DKAB derslerinde işlenen konu ve 

temaların gözden geçirilmesi ve öğretmenlerin konular hakkında 

daha duyarlı olmasını önermektedirler. Ayrıca okul-aile işbirliğinin 

artırılmasının, teknolojinin eğitim amaçlı kullanımının 

yaygınlaştırılmasının, ebeveyn ve öğretmenlerin kendi tavır, 

davranış ve tutumlarıyla öğrencilerine model olmasının ve gerek 

hizmet içi eğitimlerle gerek aile eğitimleriyle öğretmen ve ailelerin 

bu konuda bilinçlendirilmesinin öneriler arasında yer alabileceğini 

belirtmişlerdir. 

Bozgöz (2017) yaptığı çalışmada, ortaokul 6. Sınıf Sosyal 

Bilgiler dersi ilkçağ tarihi konularından Hititler konusunun 

öğretilmesinde Hititlerin yapmış oldukları Kadeş Antlaşması’nın 

barış eğitimi bakış açısıyla öğrenci görüşlerine göre 

değerlendirilmesini amaçlamıştır. Araştırmayı 2015-2016 eğitim-

öğretim yılında Konya ili Kulu ilçesi Kırkpınar Ortaokulu 6. sınıfta 

okuyan 17 öğrenci ile yapmıştır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemini kullanan araştırmacı 6. sınıf öğrencilerinin görüşlerini 

almak için öncelikle Hitit ve Mısırlılar arasında yapılmış olan 

Kadeş Antlaşması anlatılmış, daha sonra da araştırmacı tarafından 

geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu 
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kullanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırmacı Kadeş Barış Antlaşması’nın yardımlaşma ve eşitlik 

ilkelerini ön plana çıkaran adil ve önemli bir antlaşma olduğu, 

öğrencilerin barış kavramını eşitlik ve özgürlük kavramlarıyla 

bağdaştırdıkları ayrıca geçmişteki barış kavramının günümüze 

gelene kadar değiştiğini düşündükleri sonuçlarına ulaşmıştır.  

Beycan (2018) yaptığı araştırmayı okul öncesi eğitim 

çağındaki çocuklara yönelik yazılmış olan resimli hikâye 

kitaplarında, barış eğitimiyle ilgili (adalet, arabuluculuk, dürüstlük, 

empati, eşitlik, güven, hoşgörü, iş birliği, öfke yönetimi, paylaşma, 

problem çözme, sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik) temel 

kavramlardan hangilerinin yer aldığını ve bu kavramlara yer 

verilme sıklıklarını tespit etmek amacıyla yapmıştır. Araştırmacı 

çalışmada, nitel araştırma paradigması çerçevesinde veri toplamak 

için doküman analizi yöntemi kullanmıştır. Araştırmanın evrenini 

okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için yazılmış resimli hikâye 

kitapları olarak belirlemiştir. Örneklemini ise Kayseri İli ve merkez 

ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel 

anaokullarının sınıf kitaplıklarından seçilen 207 kitap 

oluşturmuştur. Resimli çocuk kitaplarında sevgi, paylaşmak, 

yardımseverlik, iş birliği ve sorumluluk gibi belirgin şekilde işlenen 

barış kavramlarının yanı sıra öfke yönetimi, arabuluculuk, 

dürüstlük, empati, problem çözme ve güven gibi farklı kavramların 

da ele alınması çocuğun kişisel gelişimine ve öz saygısının 

artmasına katkı sağlayacağını belirtmiştir. 

2.2. Yurtdışında Yapılan Çalışmalar 

Kowalski (1994, Akt: Aktaş, 2012)tarafından hazırlanan 

ve öğrencilere yönelik barış eğitimi programının uyguladığı 

araştırmada; katılımcılara savaş kavramı ve savaş konuları 

öğretilerek, öğrencilerin barışa ilişkin tutumlarında herhangi bir 
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değişiklik yaratılıp yaratılamayacağını ortaya koymuştur. Öncelikle 

öğrencilere barış kavramına yönelik tutum ölçeği uygulamıştır. 

Daha sonra on dört hafta süren eğitim süreci sonunda ölçek tekrar 

uygulamıştır. Eğitim sürecinin başında öğrencilerin savaşa karşı 

olan ortalamaları 3.04 iken eğitim süreci sonunda bu oranın 3.28e 

yükseldiği sonucu ortaya koymuştur. Öğrencilerin % 12‟sinin 

eğitim sürecinden etkilenmeyerek fikirlerinde herhangi bir değişim 

olmadığını belirtmiştir. Fakat öğrencilerin % 60‟ı barıştan yana; % 

20‟si ise savaş yanlısı bir tutum sergilemişlerdir. 

Caulfield (2000)tarafından yapılan bu çalışmada ise 

barışçıl okulların nasıl yaratılacağı konusuna değinmiştir. Bunun 

için ilk önce barışçıl bir topluma ve şiddetten uzak bir yapıya 

ihtiyaç duyulmasından bahseden araştırmacı daha sonra 

oluşturulacak okulların halk tarafından finanse edilmesi 

gerektiğine vurgu yapmıştır. Uygulanacak programlarda insan 

güvenliğinin anlaşılması, barış ve sosyal adalet konusunda 

farkındalık yaratılması amaçlamıştır. 

Johnson ve Johnson (2001)tarafından öğrencilerde barış 

yapıcılığı oluşturmak için bir program hazırlamışlardır. Çalışma 

1988-2000 yılları arasında farklı 17 okul ve 2 okulda 

gerçekleştirilmiştir. 30 gün boyunca okuldaki tüm öğrencilere 

program uygulanmışlardır. Hazırlanan programın öğrencilerin 

çatışma çözme becerileri üzerindeki etkisini incelenmişler. Çalışma 

sonunda elde edilen verilere göre öğrencilerin büyük bir 

çoğunluğunun çatışma çözme basamaklarının tamamını 

öğrendiklerini tespit eden araştırmacılar öğrencilerin sadece okul 

ortamında değil okul dışında da bu çatışma çözme yaklaşımlarını 

kullandıkları tespit etmişlerdir. Bu becerilerin okul başarısını da 

arttırdığı araştırmada elde edilen bir başka sonuçtur.  
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Ediger (2003) tarafından yapılan bu araştırmada, eğitim 

programlarının barış kavramını öğretme konusunda yeterli olup 

olmadığı amaçlanmıştır. Programlar incelenerek, programda yer 

alan savaş ve barış kavramlarını açıklamıştır. Çalışmanın 

sonucunda öneri olarak, programlarda öğrencilerin farklılıklara 

saygı değerini destekleyecek etkinliklerin olmasının, deneyimsel 

öğrenmeye yer verilmesinin, demokrasi anlayışının öğrenciye 

benimsetilmesinin, herkesin eşit haklara sahip olması gerektiği 

konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesinin savaş ve barış 

kavramlarının kazandırılmasındaki önem vurgulanmıştır.  

Ediger (2003)tarafından yapılan araştırmada okul 

programlarında yer alan barış ve savaş kavramlarını açıklanmaya 

çalışmıştır. Programların barış değerinin öğretmede yetersiz kaldığı 

araştırmada vurgulamıştır. Ve öneri olarak (1) öğrencilerin 

diğerlerine karşı saygı duymalarını sağlayacak etkinliklerin, (2) 

herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğinin vurgulaması, (3) 

demokrasinin bir yaşam tarzı haline getirilmesi, (4) deneyimsel 

öğrenmenin sağlanması gibi hususlarına araştırmasında yer 

vermiştir. 

Smith (2004) tarafından yapılan araştırmada barış 

eğitiminin psikolojik temelleriniaçıklamaya çalışmıştır. Buna göre 

bu temeller 5 maddede sıralanmıştır: (1) erdem, (2) sonuçlandırma 

(3) estetik, (4) tevazu ve (5) ilgililik. Bu maddelerden her birinin bir 

bütün oluşturduğu vurgulamıştır.  

Spears (2004) araştırmacı doktora tez çalışmasında, 

Martin Luther King‘in Şiddetsizlik İlkeleri‘ne dayalı Barış Eğitimi 

Programı‘nın ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin algıları 

üzerindeki etkisini etnografik araştırma yöntemiyle incelemiştir. 

Araştırmada, dokuz öğrenci ve beş veli ile görüşmeler yapmıştır. 

Sonuçlar; öğrencilerin dünya görüşünün olumlu yönde değiştiğini 



 

29 

 

ve öğrencilerin kendilerini daha iyimser hissettiklerini göstermiştir. 

Barış, şiddetsizlik ve insan hakları çalışmaları sonucunda 

öğrencilerin kendi davranışlarına ilişkin algılarının; farklılıkları 

kabul etme, kendine iyi davranma, ayağa kalkarak konuşma, 

eyleme geçmeden düşünme ve barışı koruma gibi beş tema 

etrafında toplandığını gören araştırmacı velilerle yapılan 

görüşmelerin sonucunda ise velilerin barış eğitimine ilişkin olumlu 

duygu ve düşüncelere sahip olduklarını belirtmiştir. Ebeveynlerle 

yapılan görüşmelerde ise çocuklarıyla olan ilişkilerinin barış 

eğitiminin uygulanmasının ardından olumlu yönde geliştiğini ifade 

etmiştir.  

Kupermintz ve Salamon (2005) tarafından yapılan 

araştırmada ise İsrail ve Filistinli çocuklara uygulanan kontrol 

edilemez çatışmaların çözümü ile ilgili programın bulgularına yer 

vermişlerdir. Buna göre yüksek yoğunluktaki olumsuz duyguların 

değişmesinde program başarılı olmuş bu duygulara sahip 

bireylerde empati becerileri artmıştır. Karşıt grupların olaylara 

farklı açılardan bakabildikleri ve kendilerini diğerlerinin yerine 

koyabildiklerini gözlemlemişlerdir. 

Danesh (2006) tarafından uygulanan “Barış Eğitiminde 

Bütünleştirici Bir Kurama Doğru Programı’nda” barış eğitiminin 

öğrencilerin barış kültürü, kültürel iyimserlik ve birlik-odaklı dünya 

görüşleri üzerinde etkisi incelenmiştir. Araştırma 112 okulda 

(ortaokul ve lise) uygulanmıştır. Araştırmada ön-test son-test 

kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Sonuçlar barış 

eğitiminin öğrencilerin barış kültürü, kültürel iyimserlik ve birlik-

odaklı dünya görüşleri üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca, elde edilen bulgulara göre öğretmenler ve yöneticilerin de 

barış eğitiminin manidar etkisini gözledikleri belirtilmiştir 
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King (2007) tarafından yapılan çalışmada din eğitimi ve 

barış arasındaki ilişki incelenmiştir. Doğu ve Batı’da çok çeşitli 

ülkelerde (Endenozya, Kore, Japonya, İsrail, İspanya, Almanya ve 

Amerika) yapılan araştırmada dini inanışlarla barış eğitimi 

arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacı buna göre birçok ülkede 

dini inanışların ve öğretilerin barış eğitimini desteklediği bulgusuna 

varmıştır. 

Walker (2007) tarafından yapılan araştırmada, Barış  İnşası 

Eğitim Programının etkililiği incelemek için anasınıfı, 1., 3. ve 4. 

sınıfa devam eden 111 çocuğa uygulamıştır. Çalışmada, öğrenciler 

deney grubu ve kontrol grubu olarak 2 ye ayrılarak, ön test ve son 

test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanmıştır. Barış İnşası 

programı 20 saatten oluşan bir eğitim sürecini içermektedir. 

Araştırmanın sonucundan elde ettiği verilere göre, deney 

grubundaki barış inşası eğitim sürecine dâhil olan çocuklar, bu 

eğitimi almayan kontrol grubundaki çocuklara göre, çatışma ve 

anlaşmazlık durumlarında uzlaşmacı bir tutum sergilemişlerdir. 

Deney grubunda yer alan ilköğretim düzeylerini karşılaştırdığında; 

çatışmaların çözümüne yönelik davranışlardaki olumlu değişimin 

en fazla 4. sınıf öğrencilerinde olduğunu görmüştür. Buna ek 

olarak, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin problem 

çözme becerileri incelendiğinde, eğitim sürecine katılan deney 

grubundaki öğrencilerin problem çözme becerilerin arttığını tespit 

etmiştir. 

Danesh (2008) tarafından yapılan bu çalışmada ise 2000-

2007 yılları arasında Bosna- Hersek’te uygulanan barış eğitimi 

programının sonuçları aktarılmıştır. Kapsam niteliği çok geniş olan 

bu programı 112 okulda 5000 civarında öğretmen ve eğitim 

personeli ile yaklaşık 80.000 öğrenciye uygulamıştır. Programın 

içeriğini geniş bir alandaki çok çeşitli disiplinler oluşturmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerde barış kültürü 
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oluşturulabildiğini açıklayan araştırmacı çatışma çözme konusunda 

ciddi bir yükselişin söz konusu olduğunu ve barışla ilgili algıların 

olumlu yönde değiştiğini sözlerine eklemiştir. Bu verilerin 

programın etkinliğini kanıtlayıcı niteliğe sahip olduğunu 

belirtmiştir. Program sonunda öğrenciler, veliler, öğretmenler ve 

diğer çalışanlar ile yapılan görüşmelerde bu görüşü desteklemiştir. 

Frias (2008)yaptığı çalışmada, 8–13 yaş arası çocukların 

barışa ve savaşa ilişkin resimlerini ve anne-babalarının tutumlarını 

farklı kültürler üzerinde incelediği doktora tez çalışmasında, 

ebeveyn ve çocuğun eşleştirildiği 38 çift ile görüşmeler yapmıştır. 

Amerika, Güney Kore ve Filipin kökenli Amerikalı ailelerin 

katıldığı araştırmada, çocuklarla yapılan görüşmelerde yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğini kullanmıştır. Bu çalışmanın 

ardından, ebeveynlere Hawk / Dove Tutum Ölçeği uygulamıştır. 

Araştırmanın sonuçları; çocukların barışa ilişkin görüşlerinin genel 

anlamda yedi tema altında toplandığını göstermiştir.Araştırmacı 

çalışmasında barışa ve savaşa ilişkin davranışların kültürel 

yaşantılardaki farklılıklardan kaynaklanabileceğini vurgulamıştır. 

Anne – baba tutumları ile çocuklarının resimleri arasındaki 

ilişkilere bakıldığında, barışçıl tutum sergileyen ailelere ait 

çocukların resimlerinde daha çok barış temaları yer alırken; savaşçı 

tutumlara sahip olan ailelere ait çocukların resimlerinde daha çok 

savaş temalarının işlendiğini belirtmiştir. 

Davies (2010) “Eğitim, Barış ve Anlaşmazlık”  isimli 

çalışmasında insan hakları eğitimi, siyaset/ vatandaşlık eğitimi, 

toplumsal cinsiyet ilişkileri, onarıcı adalet ve eleştirel düşünme, 

çatışma çözme eğitimi gibi konulara değinerek barışın 

sağlanmasında eğitimin rolünü vurgulamıştır. Aynı çalışmada 

farklılıkların kabulü ve eleştirel din eğitimi konularına değinmiştir.  
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Serrano (2010)  yaptığı araştırmada “İspanya’da 

Toplumsal Barışa Yönelik Eğitim Mevzuatı ve Uygulamaları” 

incelemiştir. Franco rejiminden sonra yapılan düzenlemeler ile 

İspanya’da barışın eğimin yoluyla sağlanması için yapılan 

çalışmalar aktarılmıştır. Bunun yanında İspanya’daki öğretmen 

yetiştirme sistemi veders kitaplarına eleştiri de bulunulmuştur.   

Rosen ve Salomon (2011) tarafından yapılan araştırmada 

ise İsrailli ve Filistinli gençlere barış eğimi programı uygulanmış ve 

bunun gençler üzerindeki etkisini belirlenmeye çalışmışlardır. 

Programın uygulanma süresi yaklaşık bir yıldır. Buna göre köklü 

inançlara sahip gençler arasında programın daha az etkili olduğunu 

gözlemlenmişlerdir. Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise 

değişen tutum ve inanışların çeşitli nedenlerden ötürü (medya, 

siyasal konjonktür, eğitim sistemi vb.) belli bir süre sonra tekrar 

yerine geldiğidir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

Bu bölümünde konu ile ilgili olan kavramlara, 

tanımlamalara ve açıklamalara yer verilmiştir.   

3.1. Barış Kavramının Tanımı ve Özellikleri 

Ulusal ve uluslar arası bağlamda demokrasi, insan hakları, 
özgürlük, barış gibi kavramların önemi, yaşanan çeşitli şiddet, 
çatışma ve savaş olaylarıyla her geçen gün daha da artmaktadır. 
Eğitim kurumlarında da bu kavramları öğrencilere öğretilmesi ve 
bunları kazanmış ve kişilik haline getirmiş bireylerin yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir. Eğitim kurumlarının yanı sıra, kitle iletişim 
araçları, aileler, çeşitli resmi ve sivil kurum ve dernekler ve dini 
kuruluşlar da bu kavramların kazanılmasına hizmet etmektedir. Bu 
kavramların hepsi birbirinin tamamlayıcısıdır ve birbirinden 
bağımsız düşünülemez (Bedir, 2012). 

Barış genel olarak bir süreç olarak bilinmektedir. Ayrıca 

barış denildiğinde insanların zihinlerinde çatışma olmama hali, 

savaşın olmadığı bir durum ve huzur gibi çağrışımlar yapmaktadır. 

Fakat çatışma durumunun olmaması ya da anlaşmazlıkların 

olmaması barışın kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Bununla 

beraber barış kavramının çok çeşitli bir yapısı mevcuttur. Barış 

kendi içerisinde pozitif ve negatif barış olarak ayrılmaktadır. 

Pozitif ve negatif barışa göz atmak gerekirse; pozitif barış eşitlik, 

adalet, doğal yaşamın devam edebilmesi gibi kavramları içerirken, 

negatif barış ise savaş, çatışma, anlaşmazlık gibi bir durumun 

olmaması halidir ( Harris ve Morrisson, 2003). 

Dünyada da ülkemizde de çatışma ve şiddet olayları artış 

göstermektedir. Yaşanılan bu günlerde adı unutulmaya yüz tutulan 
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bir kavram olan barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Tür1k Dil Kurumu (TDK, 2017), barış kelimesini; 

“Savaşın durumunun bir antlaşmayla sona erdirilmesi durumu” 

olarak tanımlamaktadır. UNESCO (2002) ise barışı, “hoşgörü, 

dayanışma ve ifade özgürlüğü, cinsiyet eşitliği temeline dayanan 

insan haklarına saygıyı önemseyen bir olgu olarak 

tanımlamaktadır.Barış, problemlerin farkına varma, bu 

problemlere sonuca ulaştırmak için çözüm yollarının farkına 

varma, karsılaştığı problemlerde sorun çözme becerilerinin 

farkında olma, milli ve dini bayramları unutmama kutlama, işbirliği 

ve paylaşımlarda bulunma ve toplumsal dayanışma içerisinde 

olduğunu bilmedir (MEB, 2005). 

Barış genellikle bir süreç olarak ta algılanmaktadır. Ayrıca 

barış denildiğinde insanların zihinlerinde savaş olmama hali, huzur 

gibi çağrışımlar yapmaktadır. Ama çatışmanın olmaması ya da 

anlaşmazlıkların son bulması barışın kabul edildiği anlamına 

gelmemektedir. Bunun yanında barışın çok çeşitli bir yapısı vardır.  

Galtung’a (1996) göre barış; sadece savaşın ortamda 

olmaması ile alakalı bir durum değil, aynı zamanda adaletli ve 

yaşanılabilir bir yaşam için teneffüs edilebilir bir havadan tutun da,  

temiz içme suyuna ulaşma, kadınlar ve çocuklar için eğitimi de 

içerisinde barındıran oldukça kapsamlı bir kavramdır. Barış sadece 

insan haklarının ve haksız, adaletsiz sosyal yaşamın politik 

durumların reddini hiçe sayarak sadece "silahları susturmak, ortaya 

çıkan acıların üzerini yüzeysel bir şekilde kapatmak, kurşunları 

durdurmak" isteyen bir düşünceden ibaret değildir. Ayrıca bu 

durum uzun vadede barışa hiçbir fayda sağlamaz. Burada barış 

kültürünü oluşturmak çok önemlidir. Bunun için millet veya 

toplum olarak, gelecek nesilleri de içerisine alacak bir biçimde 
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herkes “içinde yaşadığımız dünyamızı insanlık adına daha faydalı 

daha iyi ve daha yaşanılabilir bir yer haline getirebilmek için neler 

yapabiliriz?” sorusuna verilebilecek bir yanıt arayışı içerisinde 

olması gerekmektedir. Bu sorudan hareketle, barışı sağlamak adına 

yapılan çalışmaların, demokrasinin, adaletin ve özgürlüklerin, 

ekonomik şartların, sosyal yaşam şartlarının ve içerisinde yaşanılan 

bu düzenin çalışmasını daha iyi bir hale getirebilir ve daimi barışın 

sağlanmasına katkı sağlar. 

Barış ortamının sağlanması için anlaşmazlıkların, 

huzursuzlukların, haksızlıkların ve adaletsizliğin ortadan 

kaldırılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde barış ortamına yer 

açılabilir. Barış’ın oluşabilmesi için insanlar veya gruplar arasındaki 

ortak noktalar belirlenmeli ve bu ortak noktalar ışığında işbirliği 

yapılmalıdır (Johnson ve Johnson, 2010). 

Barış beraber çalışan, iletişim kuran ve farklılıklara önem 

veren bir toplumda gelişir (Matthews, 2002). Yapılan 

araştırmalarda, çocukların çoğunun savaşa ilişkin somut 

fikirlerinin olduğu ve barış hakkındaki fikirlerinin ise genellikle 

belirsiz olduğu ve barışı basit bir şekilde savaşın zıttı olarak 

gördüklerine işaret edilmektedir. Ayrıca, barış çoğunlukla zayıf, 

edilgin, sıkıcı ve donuk olarak algılanmaktadır (Matthews, 2002). 

Barış kavramının ortaya çıkışında ise toplumdayaşayan 

erkekler önemli bir faktör olmuştur. Bunun yanında kadınlar ve 

çocuklarda barış denilince önem arz etmektedir. Barış konusunda 

bilsiz olan çocukların eğitimi bunun için oldukça önemlidir. Nobel 

barış ödülünü 1906’da kazanan ilk kadın BerthaVonSuttner 

olmuştur. Savaş kavramıyla alakalı ilk roman yazan ve uluslararası 

barış teşkilatının oluşmasını sağlamıştır. 21. yüzyılın önemli barış 

eğitimcisi kadınlardan olan JaneAddams Nobel barış ödülünü 

kazanmıştır. Yazdığı yazılarla genellikle ülkelerinden göç edip 
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gelen insanların ABD’deki eğitim kurumlarına yerleştirilmesinde 

önemli rol oynamıştır. Kadınların eğitiminde fırsat ve imkan ayrıca 

kadınların düşüncelerini engelleyen müfredatı kabul etmemiştir ve 

kadınların Milletler Cemiyeti gibi önemli kuruluşlara ve savaşı 

konu eden toplantılara dahil olmasını savunuyordu. Bu aşamada 

İtalyan kadın Maria Montessori çocukların ruhunda var olduğu 

düşünülen savaş kavramının ortaya çıkmasını tetikleyen şiddet 

içeren, baskıcı, zorlayıcı bir eğitimi kabul etmemiştir. Çocuklara 

zorlayıcı, bağımlı bir eğitim değil de çocukların kendi kimliklerini 

ve ruhlarını özgür kılacak bir eğitimin daha yararlı olduğunu 

belirtmiştir. Eğitim biliminin barışı merkezine alan bir dünya ya 

daha yararlı olabileceğini belirtmiştir (Harris, 2010)  

İnsanlar yaşamlarını, hürriyetlerini ve eşyalarını şiddet 

yolu ile muhafaza edeceklerini düşünürlerse ordular 

oluşturacaklardır. Bu sebeple sinirli davranışlardan ziyade daha 

ılımlı ve barış kavramını temele alan hareketler yapılmalıdır. 

MahatmaGandhi büyük imparatorlardan birisi olan Hindistan’da 

şiddetten uzak durarak ülkesini kurtarıp ülkesine özgürlüğü 

getirmiştir (Yılmaz, 2006).  

Barış iki farklı boyutta incelenebilir. İlk boyutta şiddetin, 

savaşların ve kavgaların ortadan kaldırılması amaçlanır. Bu amaç 

meydana geldikten sonra uzlaşma, ortak anlayış ve anlaşmanın 

meydana çıkarılması gibi hususlar vardır. Barışın kendisine bir 

ortam oluşturması için şiddet ve savaşın ortamdan uzaklaştırılması 

gerekmektedir. İkinci boyut ise sosyal adaletsizliklerin ortadan 

kaldırılarak anlaşmazlık yaşayan tarafların birbirleriyle uzlaşmaya 

varılmasını kapsar (Johnson ve Johnson, 2010).  

Yüksek teknolojilerle üretilen silahların varlığı atom 

bombasının meydana getirilmesi, biyolojik ve kimyasal silahların 

üretilmesi savaşın ortaya çıkardığı zararı daha da büyük hale 
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getirmiştir. Örnek vermek gerekirse 11 Eylül saldırılarının 

yaşanmasından sonra savaşın tanımı daha da değişiklik 

göstermiştir. Bu değişim gerek saldırıda kullanılan silahlar ve 

gerekse saldırının şekli ve amacı olsun bunu açıkça gözler önüne 

sermektedir. 18. yüzyılda ortaya çıkan bu değişim Avrupa’daki 

bilimsel gelişme ve değişmeler yeni bir endüstri dalını meydana 

getirmiştir. Bu endüstriyel gelişim ve değişimler toplumları 

birbirleriyle yarışır hale getirmiştir. Bu girilen yarış meydana gelen 

çatışmaların genellikle silahlanma ve orduların daha güçlü bir hale 

getirilmesiyle sonuçlanmıştır. Daha çok silahlanma yarışına 

girilmiştir. Albert Einstein’ın 50 yıl önce belirttiği gibi; “Bizim 

kaderimizi yaptığımız tercihler belirleyecektir. Barışı istiyoruz ve 

arıyoruz ama barışın yolunu bulup bulmayacağımız bunun için güç 

kullanıp kullanmayacağımızı kalkınmışlığımız ve seçimlerimiz belli 

edecektir” (Sandy ve Perkins, 2002). 

3.2. Barışın Önünde Bulunan Engeller 

Bir de barışın önünden kaldırılması gereken çeşitli engeller 

bulunmaktadır. Barışın önündeki engeller şu şekilde görülmektedir 

(Harris ve Morison, 2003) : 

a) Psikolojik engeller,  

b)Kültürel engeller,  

c)Politik engeller, 

d)Eğitimsel engeller. 

a)Psikolojik engeller; insanlara maddeciliğe karşı 

gelmenin, şiddete son vermek için çatışma çözme yolarını 

aramanın çoğu zaman akıl dışı gelmesi ve uygulamanın çok güç 

olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanlar ortaya çıkan çatışma 

durumunun yakın zamanda düzelip ortadan kalkacağına 
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inanmakta zorlanmaktadırlar. Bu sebeptendir ki savunma ve 

silahlanma için ayrılan büyük bütçeler insanlara son derece normal 

gelmektedir.   

b) Kültürel engeller; ise bazı toplumlardaki kültürel 

değerlerden kaynaklanmaktadır. Yukarıda belirtilen bu değerler 

bazen şiddetin iyi görülmesi ya da bir toplumda bulunan grubun 

diğer gruptan daha yüksek seviyede görülmesi şeklindedir. Medya 

aracılığıyla ortaya çıkan düşünceler de bu başlığın altında 

değerlendirilebilir. Bu değerlerin çok önemli kısmı şiddetin gerekli 

ve kaçınılmaz olduğu düşüncesinden hareketle bunun 

yüceltilmesidir.  

c) Politik engeller; belirtilen kültürel engellerin yöneticiler 

ve politikacılar tarafından kendi çıkarları yolunda kullanılmasıdır. 

Barış politikaları yerine savaş ekonomisinden beslenmeyi tercih 

eden politikacılar bu engellerin en büyük nedeni olarak 

görülmektedir.   

d) Eğitimsel engeller; özellikle tarih gibi ders 

müfredatlarının savaşlar üzerine odaklanmasından ileri 

gelmektedir. Sürekli bu gibi olgular üzerinde durulması 

öğrencilerde barış kültürünün oluşumuna engel olmaktadır. 

3.3. Barış Eğitimi 

Alanyazın incelendiğinde, barışın kapsamlı bir kavram 

olmasından dolayı barış eğitimine ilişkin yapılan tanımlamaların 

farklılık göstermektedir. Bazı araştırmacılar barış eğitimini bir 

disiplin olarak belirtirken bazıları ise barış araştırmalarının devamı 

olarak açıklamışlardır. 

Barış eğitimi kişilerin çatışma yaşadıkları konular  (bilgi, 

beceri, tutum ve davranış) ile ilgili bilgilerini artırma ve çatışmaları 
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şiddete yer vermeden mantıklı bir biçimde sonuca ulaşmasını 

sağlayan bir süreçtir. Barış eğitimi, başka kimselere zarar vermeden 

yaşanılan çatışmaları idare etmek ve bu çatışmadan meydana gelen 

sorunları çözüme kavuşturmak için barışçıl yolları araştırıp 

bulmaktır. Barış eğitimi bu manada olumsuz hallerde şiddetin 

yerine daha değişik yolların kullanımını sağlayan bir kavramdır. 

Barış eğitiminde insanların kendilerine güvenmeleri oldukça 

önemlidir. İnsanların öz güven sahibi olmaları sağlanır (Harris ve 

Morrison, 2003). 

Barış eğitimi ile ilgili BettyReadrson (2000) tarafından 

yapılan detaylı bir açıklama ise şöyledir: Barış eğitimi, arada 

bulunan sorun ve engellerin ortadan kaldırılarak karşılıklı fikir 

alışverişi yapılması ve bu alışveriş sonucu bilgilerin paylaşılması 

gerekmektedir.  Gerekli olan bilgi ve becerilerin bireye 

kazandırılması, yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulabilmesi 

yansıtıcı ve katılımcı düşüncenin bireylerde geliştirilmesi olarak 

tanımlanabilir. Bu etkinlikler şiddetin birden fala çeşidini ve 

türlerini anlamak ve bu çeşitleri üzere planlanmıştır. Yukarıda 

belirtilen şiddet türleri fiziksel, kurumsal ve kültürel gibi çeşitleri 

bünyesinde barındırmaktır.  

UNİCEF barış eğitimini; “Çocukların, gençlerin ve 

yetişkinlerin çatışma ve şiddeti engelleyebilecek davranış 

değişiklikleri getirmek için gerekli bilgi, beceri, davranış, tutum ve 

değerleri isteklendirme süreci; hem de yaşanılan çatışmayı barış 

içerisinde sonuca ulaştırmak, kişilerarası, gruplar arası, ulusal veya 

uluslararası seviyede barışa uygun şartları meydana getirmek” 

biçiminde ifade etmektedir  (Fountain, 1999).  

İnsanoğlunun yaşadığı ilk savaşlardan günümüze dünya 

daha fazla ve daha çeşitli savaşlara sahne olmuştur.  Kurtuluş 

savaşları, istila savaşları, dünya savaşları, hanedanlık savaşları, 
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sömürge ve din savaşları, devrim savaşları siyaset bilimi açısından 

çok farklı bir savaş karmaşası ortaya koymuştur. Bu savaşlara ek 

olarak modern yaşamımızda ortaya çıkmış savaş çeşitlerine 

bakacak olursak savaş alan yazınında soğuk savaş, psikolojik savaş, 

sıcak savaş, gerilla savaşı, çeşitlerinden söz etmektedir (Daver, 

1992). Sürekli devam eden bitmek bilmeyen savaşlarla bezenmiş 

insanlık tarihinin en fazla hasret olunmasına karşın “barış” 

kelimesi uluslararası ilişkiler alanında daha yeni kavram olarak 

algılanmaya başlamıştır. Birçok kesimden insanlar tarihçiler, 

siyaset bilimciler, filozoflar, siyasetçiler, askerler yıllar boyu barış 

kavramının ne olduğuna ve barışa ne şekilde kavuşulacağına dair 

birçok yöntem ortaya koymak için emek vermişlerdir. İkinci 

Dünya Savaşında meydana gelen felaket ve yıkımdan sonra bu 

konuyla alakalı çalışmalara biraz daha dikkat edilmiş ve bu 

çalışmalar daha sistemli hale gelmiştir. Ancak barış ile ilgili 

çalışmalar daha yeni başlamıştır. Bu alanla ilgili çalışmalar giderek 

gelişmekte ve derinleşmektedir. Yeni gelişmekte olan bir kavram 

olduğu için barış teorisini kesin çizgilerle belirtmek mümkün 

olmamaktadır (Bayraktar, 2012). 

Bireylerin birbiriyle yaşadıkları anlaşmazlıklarda çözüm 

yolu olarak şiddeti fazlaca kullanmakta farklı bir problemdir. 

Türkiye’de ve dünyada şiddet haberlerinin daha fazla meydana 

gelmesi bu duruma bir örnektir. İnsanlar kendileri gibi olmayan 

kişileri görmezden gelme yolunu tercih etmektedirler. İnsanlık için 

ciddi tehdit oluşturan bu sorunları çözebilmek için eğitim bir çıkış 

yoludur. Barış eğitimi bu problemleri çözmek için önemli bir 

fırsattır (Coşkun,2012).          

Barış eğitimi “kişilerin anlaşmazlık yaşadıkları ve bu 

anlaşmazlık sonunda meydana gelen çatışmaları daha sorunsuz bir 

biçimde sonuca ulaştırabilmek amacıyla bilgi, beceri tutum ve 

davranış anlamında beceri kazanmalarını, anlaşmazlık yaşayan iki 
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tarafın karşılıklı fayda sağlayan birbiriyle uyumlu bir hale gelmesi 

iki tarafında aralarında bağ kurmalarını ve bu bağın devamını 

sürdürülme işlemidir  (Johnson ve Johnson,  2005).  

Barış eğitiminin önemi sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi 

için bireyin ruhen ve bedenen huzurlu ve mutlu bir ortamda 

yaşayabilmesi için barışın da aynı ortamda bulunması 

gerekmektedir. Barış eğitimi, bireylerin tutum ve davranışlarını 

olumlu bir biçimde etkileyen bir eğitim olup, insan hak ve 

özgürlüklerini bireye benimseten ve bireye gerek kendisi gerekse 

başka insanların haklarını savunma görevini hedefleyen bir 

eğitimdir (İmamoğlu ve Bayraktar, 2014). Barış eğitiminin amacı 

ise bireye problem çözme becerilerini kazandırmak ve yaşadığımız 

zaman diliminde çatışma ve şiddet olmayıp bunlara yapıcı, yaratıcı 

ve barış merkezli çözümler sunmaktır (Sertel ve Kurt, 2004). 

Johnson ve Johnson’a (2005) göre barış eğitimi, 

açıklanması ve hudutlarının çizilmesi kolay olmayan bir konudur. 

Dünyanın farklı yerlerinde farklı dünya görüşlerine, hedeflere, 

muhtevalara dayalı çeşitli barış eğitimi programları meydana 

getirilmekte ve bu programlar hayata geçirilmektedir. Bu farklılığın 

en önemli sebebi, eğitimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlara 

dayanarak her toplumda meydana gelen problemlerin farklılık 

oluşturmasıdır. Yaşanılan bu farklılıklar dünyanın çeşitli yerlerinde 

olduğu gibi içinde bulunulan toplumda da mevcuttur. Önce kendi 

toplumumuzda bulunan farklılıklara daha sonra ise dünyada 

bulunan farklılıklara saygılı olmak barışı bize daha da 

yaklaştıracaktır.Örnek vermek gerekirse Mustafa Kemal 

Atatürk’ün “Yurtta barış, cihanda barış” sözü de barışın önce 

içerde başlayıp dışarıya doğru genişlediğinin göstergesi olması 

açısından önemlidir.  
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 Barış eğitiminin hem toplumsal hem de eğitimsel yönü 

bulunmaktadır. Toplumsal açıdan değerlendirildiğinde, en başta 

içinde bulunulan toplum ve şartların barış eğitimini geliştirmesi 

beklenmektedir. Birinci olarak içinde yaşanılan toplumun 

sorunlarına uygun olarak çeşitli barış eğitimi programlarının 

kapsamı ve içeriği programın okullarda uygulanması açısından 

oldukça önemlidir. İkinci olarak ise barış eğitimi, toplumsal anlayış 

ve anlaşma kavramlarını merkezinde bulundurmalıdır. Toplumda 

yaşayan her bir bireyin barış eğitiminin kapsamını ve içeriğini 

bilmesi ve çeşitli konularda birlik sağlanmış olması gerekmektedir. 

Son olarak ise barış eğitimi toplumsal bir statüde hizmet etmelidir. 

Barış eğitimi sadece okullarda ve sadece öğrencilere 

uygulanmamalıdır. Daha geniş bir yelpaze olarak edebiyat, sanat, 

medya, radyo ve televizyon programlarında yerini alarak barış 

eğitimini toplumun her kademesine yayarak ilerlemelidir (Bal-Tar, 

2002). 

Barış eğitiminin pedagojik olarak anlamı, eğitimcilerin çok 

çaba harcayacakları görevlerinin zor olması anlamına gelmektedir. 

Barış eğitimi, ananevi eğitim kaidelerini kabullenmez. Bunun 

tersine ananevi eğitim kaidelerinin tam karşısında bulunmaktadır. 

Okulların genellikle yaşama geçirmekte zorlandığı kuralları 

geleneksel eğitim ortaya atar. Bu kaideler ve standartlar geçmiş 

zamanda meydana getirilmiştir. Bu standartlar eğitmenleri eğitim 

öğretim yapmak için yeni yöntemler ve teknikler meydana 

getirmek açısından oldukça zorlar. Barış eğitiminin hedeflerini 

gerçekleştirmek için çok önemlidir (Bar-Tal, 2004). Barış eğitimini 

kullanacak olan Eğitimciler barış eğitimini kullanırken görev ve 

sorumluluklarının bilincinde olmalıdırlar. Bunun sebebi geçmişten 

bu zamana kadar varlık gösteren kaide ve anlayışların 

çeşitlenmesini sağlamak, okul içerisindeki disiplini alışılmış olan 

yollardan farklı yöntem ve teknikler kullanarak aynı seviyede 
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tutabilmek kolay olmamaktadır.  Sonucu düşünülürse ulaşılmak 

istenen amaç çok önemlidir. Yürütümün zorluğuna katlanılacak 

biçimdedir (Bal-Tar, 2004).  

Eğitim kavramı öğrencilerin barışla alakalı davranışlarını, 

duygularını ve düşüncelerine etki eder; bilinçli öğrenciler 

yetiştirilmesine, barışın hüküm sürdüğü bir yaşam oluşturulmasına 

yardımcı olur. Barış eğiticileri öğrencilere çatışma ve şiddet 

unsurlarını içeren davranışları çözmek için birtakım farklılıklar 

yaşatırlar ve şiddetin önüne geçmek ya da en aza indirmek için 

barış yanlısı çözümlerin faydalarından bahsederler (Harris, 2003). 

Barış eğiticileri barış eğitimini ortaya çıkaran değerler eğitimini 

öğrencilere benimseterek, öğrencilerin, erdemli ve ahlaklı bir insan 

olmalarını amaçla. Bu nedenle erdemli ve ahlaklı bir insanın sahip 

olması gereken özelliklerin, bireye eğitim kurumlarında ve ailede 

kazandırılması lazım olan değerler biçimine de düşünülebilir.  

Barış eğitimi, öğretmenleri, öğrencileri, aileleri 

değiştirmek ve geliştirmek amacıyla sürece dahil edip onların; barış 

merkezli davranışlar sergilemelerini, anlayışlı olmalarına fayda 

sağlamaktadır. Bu fayda, eğitim ile ortaya çıkıp, onunla devam edip 

daha sonra ise kendini kalıcı kılacaktır. Ayrıca yaşanılan 

çatışmalarda çözüm merkezli herhangi bir zarar unsuru taşımayan 

ortamların oluşturulması gerekli kılınmıştır. Bu ise gelişim ve 

yaşam kalitesi için önemli bir durumdur (Salomon, 2002).  

Barış eğitiminin temel ve uzun süreçli hedefi, toplum 

içerisinde barış kültürünü meydana getirerek insanların barış, 

huzur ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürmelerini 

sağlamaktır. Çünkü barış eğitimi toplumda barış kültürünü 

oluşturan ve değiştiren bir kavramdır. Bu yüzden kişilerin 

birbirleriyle olan etkileşimlerinin çok önemli olduğu belirtilmiştir. 

Barış eğitimi insanları geliştirmeye ve değiştirmeye yönelten, barış 
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için ihtiyaç hissedilen becerilerin oluşumuna ve gelişiminde 

yardımcı olan bir süreç olarak ifade edilmektedir. İnsanlar değişik 

hayat şartlarında da barışa ihtiyaç duymuşlardır  (Maria Teresa, 

2011).   

3.3.1. Barış Eğitiminin Tarihsel Gelişimi 

 Barış eğitimi kavramı uzmanlar tarafından çatışma ve 

şiddeti önlemek için yapılan çalışmaları olarak ifade edilmiştir. 

Barış eğitimi, diğer dersleri de içerisinde barındıran bir kavramdır. 

Ayrıca barış eğitimi yıllardan bu yana tarih biliminin de önemli bir 

yardımcısı olarak varlığını sürdürmektedir (Howlett, 2010). Barış 

eğitimi kavramını ilk kullanan kişi ise Comenius’tur. 17. yüzyılda 

yaşamış olan Comenius “bilginin paylaşılmasının barışa fayda 

sağlayacağı fikrini savunmuştur (Aktaş ve Safran, 2013). 

 Harris’in (2008) Barış eğitimi "insanların şiddet yanlısı 

gözdağlarını ve barış izlemleri hakkında eğitim süreci" 

açıklamasından yola çıkarak, barış eğitiminin tarihi, dünyada 

bulunan kültürlerin ve kişilerin birbirleriyle nasıl barış içinde 

yaşaması gerektiğini öğrendiği ve bunu sonraki nesil öğretmesi 

kadar tartışmalı ve eskidir. Örneğin, insanların birtakım gelenekler 

insanları şiddeti yöneltmesine rağmen, birtakım dini ve felsefi 

gelenekler ise insanlara zengin, kaliteli ve etkili bir barış öğrenme 

kaynağı olarak kendisini göstermiştir. 

Akademik olarak ise barış çalışmaları ilk olarak 1948 

yılında Indiana’daki Manchester Kolejinde ortaya çıkmıştır. 1950’li 

yıllarda barış kavramı bilimsel alan haline gelmiştir. İsveç’te 

1950’lerde öğretmenler ilgilerini gelişmekte olan ülkeler üzerine 

yoğunlaştırmışlardır. Üçüncü dünya ile ilgili bazı bilgiler genelde 

olarak açlık ve sefalet, zor yaşam koşulları ile alakalıdır. Bu kavram 
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ve konuların öğretildiği alanlar ise tarih, din ve yurttaşlık bilgisi 

olarak belirtilmiştir (Harris, 2010).   

Barış eğitiminin içerik ve kapsamı değişik ülkelerin 

kullandıkları eğitim sistemlerinde ve eğitim programlarında farklı 

biçimlerde yer almaktadır. Farklılaşmış bu durum ülkelerin değer 

yargılarının, sahip oldukları ideolojilerin, kabul edilen 

gerçekliklerin, kullanılan eğitim programı içeriklerinin ve 

uygulamaların farklı oluşundan ileri gelmektedir. Örneğin; Barış 

eğitimi Avustralya’da barış eğitimi, kültürel şova, şiddet ve 

zorbalığa karşı ortaya çıkarılmıştır. Japonya’da ise barış eğitimi 

nükleer silahsızlanmayı, şiddeti, despotluğu ortadan kaldırmayı 

hedeflemiştir. Diğer bir taraftan Güney Afrika’da barış eğitimi 

şiddeti yok etmeyi, insan haklarını geliştirip savunmayı ve 

ekonomik açıdan adaleti sağlamayı savunur. Birleşik devletler de 

ise barış eğitimi konusunda zorbalık, şiddet, ırkçılık, önyargılar ve 

çevrede olup biten çeşitli problemlerle ilgilenir. Bütün bu 

farklılıklara ve uygulamalara rağmen barış eğitiminin amacı daha 

iyi bir dünya meydana getirmek ve bu dünyada insan haklarını daha 

fazla savunmak gibi hedefi bulunmaktadır (Bar-Tal, 2002). 

Tanınmış filozoflardan ve eğitim kuramcılarından biri 

olan Amerikalı John Dewey de barış eğitimi üzerine çeşitli fikir ve 

görüşler ortaya koymuştur. Dewey’e göre, öğrencilere öğretilmeye 

çalışılan coğrafya ve tarih gibi derslerin nasıl öğretildiği de oldukça 

önemlidir. Tarih dersinin amacı, milli bir bakışla açısından geçmiş 

zamanlarda meydana gelen savaşların ve kazanılan başarıların 

aktarılması olmamalıdır. Tarih dersinin asıl hedefi mazide 

yaşanılmış olan olayların bilincinde olup şimdiki ve gelecek 

zamanda yaşanabilecek çeşitli soruların hangi yolla çözüme 

kavuşturulması gerektiğine ilişkin farkındalık durumunu kazanmak 

ön planda olmalıdır. Tarih ve coğrafya dersleri içerisinde birden 

fazla kültür barındıran ve küresel yardımlaşmanın önemini 
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vurgulayan bir bütün şeklinde çocuklara verilmelidir (Howlett, 

2008).  

Türkiye’de ise barış eğitimi ile ilgili ilk tez çalışmasının 

Önür (1994) tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Önür 

(1994), ülkede barış eğitimine olan talebin karşılanması için bu 

konunun araştırılmasına öncülük etmek için bu çalışmayı 

yapmıştır. Ayrıca barış eğitimi kavramını eğitim araştırmalarının 

gündemine taşımak için barış eğitiminin tanımı, amacı, kapsamı, 

içeriği, kavramı, yöntem ve tekniği ile ilgili kavramları kendisinde 

barındıran bir çalışma sürdürmüştür. Önür (1994) bu çalışmanın 

ilk hedefi barış eğitimi kavramını eğitim araştırmaları için örnek 

olması amaçlanmıştır. Bu açıklamadan sonra yapılan ilk tez 

çalışması 12 yıl sonra meydana getirilmiştir. Bu çalışmadan sonra 

ise barış eğitimi konusunda birçok çalışmalar yapılmıştır. 

3.3.2.Barış Eğitiminin Amaçları 

Öğrencilerde insan hakları, barış ve kalkınma adına, ileride aktif 
olarak toplum yaşamında etkinliklerde bulunabilecek potansiyel 
oluşturulmalıdır (Kepenekçi, 2000). 

Barış eğitiminin merkezinde ve ruhunda evlatlarımız için 

daha güzel bir dünya bırakmak arzusu yatar. Bu sebeple 

evlatlarımıza ve öğrencilerimize, eleştirel düşünme, değerler ve 

toplum içerisinde etkin bir şekilde o toplumun üyesi olma fikrini 

ve insanlık için iyi bir geleceğin kapılarını açan yaşanılası bir dünya 

meydana getirme fikrini hayat boyu evlatlarımıza benimsetmeliyiz. 

Barışı oluşturmak ve devamını sağlamak için iyi bir vatandaş 

olmakla beraber içerisinde yaşadığımız dünyadan savaş kavramının 

yerine barış kavramını koyarak, barış ile tüm insanlığı bütünleştiren 

bir vatandaş olmamız gerekmektedir.    



 

47 

 

Harris’e (2002) göre, barış eğitiminin on temel hedefi 

bulunmaktadır:   

1. Barış kavramının zenginliğinin farkına varmak. 

2. Korkularla baş edebilmek. 

3. Güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.  

4. Şiddet içeren hareketlerin farkına varmak.  

5. Kültürlerarası hoşgörüyü sağlamak.  

6. Geleceğe dönük planlar yapabilmek. 

7. Barışı bir süreç olarak bireylere benimsetmek. 

8. Barış kavramı ve sosyal adalet kavramını karşılaştırmak.  

9. Yaşama saygı duymak ve insanları buna yöneltmek. 

10. Şiddet olaylarına son vermek olarak açıklamıştır. 

Barış eğitiminde temel hedef, bireyler ve gruplar arasında 

uyumu sağlamak olarak görülmektedir. Örneğin, Bosna Hersek’te 

barış eğitimiyle ilgili ortaya konan öğretim faaliyetlerinde barış 

eğitimi tek başına bir ders olarak değil de kimya, fizik, biyoloji, gibi 

farklı derslerin bünyesine katarak sürdürüldüğü saptanmıştır. Barış 

eğitimi kavramının dersler içerisine yerleştirilmesinin amacı, 

doğada bulunan bütünlüğün tek parçasının bile olmamasının 

ortaya koyacağı eksikliği göstererek yaşanılan toplumunda her 

türlü farklılıkla güzel olduğuna dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca barış eğitinin ayrılmaz parçaları olarak çeşitliliklere saygı, 

kendisini karşıdaki kişinin yerine koyma, çatışma çözme teknikleri, 

eleştirel düşünme ve hoşgörülü olma olarak belirlenmiştir. 

Barış Eğitimi’nin temel amaçları Kamaraj, Aktan- Keram 

(2006) aşağıdaki şekilde de sıralamışlardır: 
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1. İnsanlar arasındaki farklılıklara önem vermeyi ve 

aralarındaki benzerlikleri ise kabul edip onay vermeyi 

kabul etmeyi sağlamak; 

2. Tüm insanlık için adaleti kabul edip, herkes için fırsat 

eşitliğini sağlamak; 

3. Karar verilemeyen konularda çözüm yolunu barış 

içeren ve şiddetten uzak  bir şekilde çözmeyi 

sağlamak;  

4. Çevresel konulara ilişkin problemlerin devam 

ettirilebilir çözümlerle ele alınmasını sağlamak; 

5. Bireyler için devam ettirilebilir gelişimi mümkün 

kılmak; 

6. Daha adaletli ve huzurlu bir dünyada yaşamayı 

mümkün kılmak;  

7. Davranış, yetenek ve bilgiden kombine edilmiş 

bireylerin yetişmesini sağlamak; 

8. Amaçları olan ve öğrenmeye karşı olumlu bakış açısı 

taşıyan bireylerin yetişmesini sağlamak. 

Barış eğitimcilerinin hedefi anlaşmazlık ve çatışmaların 

şiddete başvurmaksızın, ortaya çıkan farklılıklarla beraber 

uzlaşmayla son bulmasını sağlamaktır. Bu da barışın hareketli bir 

süreç olduğunu ve belirli bir yerde bitmediğini ifade etmektedir 

(Cortright, 2008). 

Chetkow–Yanoov (1996) ise barış eğitiminin amaçları altı 

maddede sıralamışlardır:   

1. İnsanların ideolojilerinin ve bakış açılarının çeşitlilik 

gösterdiğine ilişkin bilgi edinilmesi,  

2. İnsanların, düşmanlık ya da işbirliği içerisinde 

olmalarının tutumlar ve duygular üzerinde yarattığı 

etkilerin farkına varılması. 
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3. Barış kavramının anlaşılması ve barış yapma 

stratejisinde yaşanan güçlüklerin farkına varılması, 

4. Ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek amacıyla güç 

kullanılması daha büyük problemlere neden 

olmuştur. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların ve şiddetin 

minimuma indirilmesi için güç kullanımının olmaması 

gerekmektedir. Güç kullanımı, şiddetin ve yaşanan 

anlaşmazlıkların tansiyonunun daha da yükseldiğinin 

farkına varılması, 

5. Barışı sağlama becerilerinin ve yaşanan 

anlaşmazlıkları çözüme kavuşturabilmek için bazı 

yöntemlerin öğretilmesi, 

6. Çatışma yaşayan her iki tarafta bir araya getirilip, her 

iki tarafında faydasına uygun olarak karşılıklı çıkarlara 

yaşayan tarafları bir araya getirip, karşılıklı çıkarlarına 

uygun bir şekilde çözüm yolları aranmalıdır. Ancak bu 

şekilde karşılıklı birbirlerine güvenmeleri ve 

birbirlerinin farkına varılmaları sağlanmalıdır. 

Barış kavramını ile ilgili görüşler farklılık gösterse de barış 

ortamının sağlanmasında herhangi bir zıt görüş bulunmamaktadır. 

Eğitim kurumlarında bulunan öğrencilerin yaşadıkları 

anlaşmazlıkların olumlu yönde çözümünde karşılıklı uyum 

sağlanmasında olumlu yöntemlerin kullanılması çok önemlidir. Bu 

sebeple bu araştırmada barış ve barışın sağlanması amacıyla gerekli 

olan beceriler incelenmiştir. 

3.3.3. Barış Eğitiminin İlkeleri 

Her toplumun barış eğitimiyle alakalı kendisine has 

problemleri vardır. Bu sebeple barış eğitimi, her toplumda bulunan 

ve yeniden şekil verilmeye ihtiyaç duyulan programların tek 

göstergesi olmaktadır (Bar-Tal, 2004). 
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Genel olarak barış eğitimi programlarının geliştirilmesi ve 

uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken bazı temel ilkeler 

vardır. Bu ilkeler dört önemli kısımda yer alarak barış eğitimi 

programlarının geliştirilmesinde kullanılmaktadır. İlk olarak, bireyi 

sorunlardan ayırarak bireyin olumsuz duyguları, yanlış algıları ve 

iletişimde sorunları üzerinde odaklanmaktadır. Genel olarak, bir 

sorunla uğraşırken insanlar birbirini yanlış anlayabilirler. Her 

sorunun hem gerçek hem de ilişkiden kaynaklanan boyutu vardır. 

Ne yazık ki, taraflar arasındaki ilişkiden kaynaklanan bir sorun 

gerçek bir sorun bir diğer ifadeyle bireyden kaynaklanan bir 

problem olabilir. İnsanların sorunları genel olarak üç kategoriye 

ayrılır: algı, duygu ve iletişim. Bu sorunlar doğrudan ele alınmalıdır 

(Fisher, Ury ve Pattan, 1991). 

Bar-Tal ve diğerlerine göre (2010) ise;  barış eğitiminin 

ilkeleri altı başlık altında incelenmiştir:  

1. Barış Eğitimi Toplum Merkezli Olmalıdır:  Barış 
eğitiminin sadece okullarda etkinlik göstermesi 
çocukların ve gençlerin içinde bulundukları gelişim 
dönemlerinde çevrelerindeki kişilerden, olaylardan, 
duygu, düşünce ve davranışlardan etkilendikleri için 
yeterli olmamaktadır. Çözüm olarak ise öğrenci 
velilerinin okula çağırılarak barış eğitimi hakkında 
bilgilendirilmeli ve velilerinde dolayısıyla, ebeveynler 
okula davet edilerek, barış eğitimine katılmaları 
sağlanmalı ya da barış eğitimcileri doğrudan topluma 
ulaşma çabası içerisine girmelidirler. 

2. Barış Eğitimi Bir Yönelimdir: Barış eğitimi 
müfredattan ayrı bir konu ya da proje olarak 
düşünülmemelidir. Barış eğitimi barışçıl bir toplum 
oluşturmak için eğitsel bir yönelimdir. Dolayısıyla 
barış eğitimi birçok dersin müfredatı içerisinde yer 
almalıdır.  
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3. Barış Eğitimi Erken Çocukluk Döneminde 
Başlamalıdır: Erken yaşlarda kazanılan bilgi, beceri 
ve tutumların kalıcılığı psikoloji alanında yapılan 
birçok çalışmada vurgulanmıştır. Dolayısıyla erken 
yaşlardan itibaren okullarda barış eğitimi programları 
uygulanmalıdır.  

4. Barış Eğitimi Açık Fikirli Olmalıdır: Barış eğitimi 
herhangi bir doktrine bağlı olmayan, sorgulamayı, 
eleştirel düşünmeyi ve yaratıcılığı teşvik eden, farklı 
görüşlere açık bir yapıya sahip olmalıdır.   

5. Barış Eğitimi İhtiyaçlara Uygun Olmalıdır: Barış 
eğitiminin içeriği belirlenirken toplumda yaşanılan 
sorunlara hitap edip etmediği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu nedenle, toplumsal sorunlar 
göz önünde bulundurulmalı ve böylelikle öğrenciler 
barış eğitiminde edindikleri bilgileri günlük yaşamda 
kullanma fırsatı yakalamalıdırlar.  

Farklı bir bakış açısıyla Danesh (2006) barış eğitiminin 

ilkelerini aşağıdaki gibi belirtilmiştir:  

1. Barış eğitiminin fayda sağlaması için birlik ve 

beraberlik duygusu içeren bir bakış açısına sahip 

olunması gerekmektedir. Öğrencilerin dikkatini 

çeken medya, eğitim programları, öğrencilerin iletişim 

alanlarında meydana gelen anlaşmazlıkları çözmek 

amaçlı çeşitli yaklaşımları içermelidir. 

2. Barış eğitimi öğrencilerin hayata bakış açılarını 

etkileyecek çeşitli uygulamalara olanak sağlamalıdır: 

Barış eğitimi kavramı programlardaki gibi 

kullanılmazsa hiçbir zaman asıl amacına varamaz. 

Öğrencilerin dünya görüşünü etkileyen faktörler (din, 

ahlak, kültürel yapı v.b.)  programların içerisinde yer 

almalıdır. Ancak bu şekilde barış eğitimini 
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öğrencilerin uygulamalarla gerçekleştirilmesi 

sağlanabilmektedir. 

3. Barış eğitimi bireyin yaşamı içerisinde mevcut olan 

kültürün daha iyi bir şekil alması sonucu bireye daha 

da faydalı olacaktır. Bu aşamada ortaya çıkan 

iyileştirme kişinin toplum içerisinde ortaya çıkan 

problemlerin tespit edilerek bu problemlerin çözümü 

için farklılık gösteren konuların kullanılan 

programlara eklenmesi gerekir.   

4. Barış eğitimi tüm eğitim etkinliklerinin içerisine 

eklenmelidir: Mevcut eğitim programları arasında 

sosyal bilimleri içeren branşlar barış eğitiminin 

uygulanması açısından daha yerinde alanlar olarak 

bilinmektedir. Bununla beraber barış eğitimini sosyal 

ve kültürel etkinliklerin içerisine eklemek 

gerekmektedir. Spor yaparak, eğlenceli faaliyetlerle ve 

eğlenceli oyunlarla barış eğitiminin hedeflerinin daha 

kalıcı hale getirilmesi desteklenmelidir. 

UNICEF (1999), okullarda faaliyette olan eğitim 

programlarında barış eğitimi faktörlerine vurgu yaparak hayata 

geçirilmesi gereken ilkeler belirlenmiştir.  

1. Yaşanılan toplumdaki anlaşmazlık ve çatışmadan 

uzak olarak okulların "barış bölgeleri" olarak kabul 

edilmesi,  

2. Çocukların sahip oldukları hakların Çocuk Hakları 

Sözleşmesinde bulunduğu şekilde korunması,  

3. Okul içerisinde bulunan tüm üyeleri (öğretmenler, 

öğrenciler, yöneticiler, diğer personel, çocuklar ve 

ebeveynler) arasındaki ilişkilerde mutlu olan insan ve 

çocuk haklarına saygılı davranışlar sergileyen okul 
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veya farklı öğrenme ortamlarında barış kavramının 

geliştirilmesi,   

4. İdari işlemlerin uygulanmasında eşitlik yapıp kişilere 

ayrı ayrı davranmamayı amaç edinmesi,   

5. İçerisinde bulunulan kültürle alakalı çeşitli çatışma 

durumlarıyla baş edebilme araçları ile toplumda 

bulunan barış kavramının amacının öğrenilmesi,  

6. Çocuklar veya yetişkinlerin yaşadıkları çatışma 

durumlarında insanların haklarına ve şereflerine saygı 

duyan ve bunlara karşı içerisinde herhangi bir şiddet 

davranışı barındırmadan, barışçıl yollarla durumun 

çözüme kavuşturulması,  

7. Uygulanan programlar ışığında işlenen müfredat 

konularında insan hakları, barış, sosyal barış, sosyal 

adalet ve küresel konular ilgili fikirlerin meydana 

gelmesi,  

8. Barış ve adalet kavramlarının daha anlaşılır bir 

biçimde tartışılıp anlaşılması için çalışmalar yapılması,  

9. Çatışma çözme, farklılıklara saygılı olma, iş birliği 

yapma gibi öğretim yöntemlerinin uygulamaya 

koyulması,  
10. Çocukların gerek eğitim aldıkları ortamlarda gerekse 

yaşadıkları toplumda barış kavramını hayata geçirmek 
için uygulamaların yine çocuklar tarafından 
yapılmasının sağlanması,  

11. Eğitimcilerin barış, hak, adalet ve insan hakları gibi 

konularda bilgilerini her zaman güncelleyip 

kendilerini mesleki yönden geliştirmesi için 

çalışmaların yapılması (Fountain, 1999). 

Harris ve Morrison (2003), bir sınıfta barış ortamının 

meydana getirilmesinde öğretmenlerin izlemesi gereken yollar 

vardır. Bunlar beş maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin sadece 



 

54 

 

okullarda değil okul dışı ortamlarda da kullanılmasının olumlu 

sonuçlar vereceği belirtilmiştir.  

1. Toplumda demokratik bir ortam Oluşturmak: 
Barış eğitimi, okulda, sınıfta ve toplumda birlik ve 
beraberlik içerisinde olma, aitlik hissi, karşılıklı saygı 
ve sevgi çerçevesinde adalet ve paylaşmanın olduğu 
demokratik bir öğrenme ortamını meydana getirir. 
Sınıf ortamında demokratik bir sınıf oluşturmak için 
öğretmen, işlenilecek olan derste öğrenciler göz 
önüne alıp onların ilgi ve ihtiyaçlarına göre müfredatı 
oluşturur ve ders işlenildiği sırada da öğrencilerin 
derse katılımını ve birbirleri arasında paylaşım 
yapmalarını sağlar. Öğretmenler, sınıf kurallarını ve 
olması gereken davranışların neler olduğunu 
öğrencilerle beraber belirler (Harris ve Morrison, 
2003).  

2. İşbirliğini Öğretmek:Öğrencilerin işbirliği 
içerisinde öğrenmenin daha etkin olması için 
izlenmesi gereken yol şu şekildedir: Kişilerin 
birbirleriyle etkileşim içerisinde olan bir topluluğun 
oluşturulması, kişilerin aldıkları görevleri yapmaları, 
oluşturulan grupları kendi çalışmalarını diğer 
oluşturulan işbirlikli gruplara bildirmeleri, o kişilerden 
geri dönüt almaları ve eleştirel bir bakış açısıyla 
değerlendirmeleridir (Harris ve Morrison, 2003).   

3. Ahlaki Davranışı Geliştirmek: Ahlakın kavramının 
merkezinde başka kimselere karşı hassas davranmak 
ve onlara alaka göstermek bulunur. Ahlaki duyarlılığın 
oluşturulması için sınıfta işbirliği tekniğinin 
kullanılmasını oldukça önemlidir. İşbirlikli 
öğrenmenin kullanıldığı sınıflarda öğrenciler 
birbirinden farklı gruplarla beraber etkileşimde 
bulunup, yaşanılan farklılıklara karşı farkındalıklarının 
oluşmasında önemlidir  (Harris ve Morrison, 2003).   



 

55 

 

4. Eleştirel Düşünceyi Geliştirmek: Öğretmenin 
sınıfında meydana getirdiği tartışmalara öğrencilerin 
eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaları ve bu 
tartışmaları kolay bir şekilde sonuca ulaştıracağı bir 
rol üstlenmeli düşüncenin geliştirilebilmesi için 
öğretmen, sınıfında yapılacak tartışmalarda 
kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeli ve eytişimsel bir 
yaklaşım içerisinde öğrencileri desteklemelidir. 
Öğrenciler, yaşadıkları sorunlara karşı fikir yürütme, 
görüşlerini açıklama ve ortak bir sonuca varma 
konusunda desteklenmelidir. Bu durumu öğrencilerin 
duygu ve düşüncelerinin farkına varabilecekleri bir 
süreç olarak gösterilmelidir  (Harris ve Morrison, 
2003).  

5. Öz Saygıyı Geliştirip Güçlendirmek: Öğretmenler 
sınıflarında bulunan öğrencilere öz saygılarını 
geliştirebilmeleri için demokratik bir ortam 
oluştururlar, öğrenci görüşlerine değer verirler, 
problem çözme konusunda öğrencilerini güçlü 
bireyler olarak görürler ve öğrencilere bu hissin 
geçmesini sağlarlar.  Ayrıca öğretmenler, başarmak 
duygusunu öğrencilerine yaşatmaya çalışırlar, onların 
istenilen davranışları sergilediklerinde onları 
onaylarlar, onlara rehber olup, faydalı bütün olaylarda 
onları teşvik ederler (Harris ve Morrison, 2003).  

3.4. Eğitim Bilimleri ve Barış Eğitimi 

Barış eğitimi eğitim bilimlerinin ve barış araştırmalarının 

kesiştiği yerde bulunmaktadır. Barış eğitimi ile alakalı istenilen 

düzeyde araştırma bulunmadığından bu alanda araştırma 

yapanların önerilerine dikkat etmek gerekir. Barış eğitimi ile ilgili 

kitapların birçoğunda barış eğitimini akademik açıdan incelendiği 

görülmektedir. Bu durumun nedeni yazarların hitap ettiği hedef 

kitlenin bilgili olanlarla beraber bilgili olmayanlardan meydana 
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gelmesidir. Barış eğitiminin içinde bulunduğu durum çok kolay 

fark edilir bir durum değildir.   

 Barış eğitimi sosyal bilimlerdeki faydacı değişim şeklinde 

meydana gelmiştir, Toplumlara barışı getirmek amacıyla 

uygulamaya koyulmuştur. Barış eğitimi insanların işbirliği ile 

adımlar atmasını öngörür. Bu davranışı ise birçok zaman kitaplar 

aracılığıyla ortaya koyar. Örneğin din ve tarih kitapları birlik 

beraberliği, paylaşmayı, çatışmasızlığı ve farklılıklara saygı duymayı 

amaç edinmiştir. Kitapların yanı sıra barışçıl bir şekilde hareket 

etmek için iletişim becerisinin de oldukça gelişmiş olması 

gerekmektedir (Wintersteiner, 2010). 

Barışın eğitim kavramıyla gerçekleştirilebilip 

gerçekleştirilemeyeceği yıllardır tartışılmıştır. Eğitim insan 

davranışlarını istenilen biçimde değiştirme durumudur. Bu bilgiler 

ışığında bilişsel, duyuşsal, beceri ve psiko-motor davranışlarımızı 

savaşları ortadan kaldırmak ve barışı daim kılmak amacıyla 

kullanabiliriz (Demirtaş, 1991). 

Barışın eğitim ile mümkün olup mümkün olamayacağı 

sorusuna yanıt arayan Piaget’e göre ise sürekli savaş karşıtlığı 

anlatılmaktansa çocuklarda barışı yerleştirmek amacıyla tüm 

insanları içine alan evrensel değerleri benimsetmek daha yararlı 

olacaktır. Ayrıca barış amacıyla gerçekleştirilecek bir hususta 

insanların kendi yararlarını gözeterek başka insanları saf dışı 

bırakmak yerine tüm insanlık için yarar sağlayan faktörleri 

benimsemek ve bu düşünceyi eğitimle bütünleştirmek çok 

önemlidir. Ancak bu şekilde gerçek barışa kavuşmada eğitim bize 

faydalı bir rehber olacaktır. Barış ortamı oluşması için bir tarafın 

faydası yerine karşılıklı fayda sağlamak mühimdir (Piaget, 1989).  

Sonuçta barış eğitimi kavramı, eğitim bilimleri ve barış 

konusu araştırmalarının faydaları ile meydana gelmiştir. Akademik 
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bir kavram şeklinde oluşması ise daha gerçekleşememiştir. Eğitim 

sistemleri ile beraber kaynaştırılıp pilot projeler şeklini alıp 

uygulama yapılması söz konusudur. Kıbrıs, Kuzey İrlanda, 

İspanya’da buna örnek gösterilebilir. Eğitimsel olarak barış eğitimi 

ve tanımı henüz yenilerde meydana gelmektedir. Barış ve çatışma 

konularında yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları bu 

alana yansıtılmaktadır (Coşkun, 2012). 

3.4.1. İlköğretim Programları ve Barış Eğitimi 

Okul programlarına barış eğitimi kavramının eklenmesi ile 

ilgili hangi yolların izlenmesi gerektiği konusunda birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bu durumda ilk sorulacak soru ise öğrencilerin 

yaşadıkları ortam, onların ihtiyaçları, ilgilileri, tutumları uygulanan 

program ile uyuşmakta mıdır olmalıdır. Bu işlemler tarafsız bir 

biçimde oluşturulduktan sonra barış için lazım olan hedefler 

oluşturulmalıdır. Bütün öğretmenler barış, adalet, hoşgörü, saygı 

gibi kavramları kendi durumlarına uyarlayarak programlarını 

oluşturabilir. 

 Harris (2003),  tarafından ortaya konan örnek çalışma 

aşağıda belirtilmiştir. 

Matematik: Dünya birçok sorununun yanı sıra savunma sanayine 
ne kader bütçe ayrılmalıdır. Yaşadığımız coğrafyada 10 megaton 
bomba ne kadar alanı etkileyebilir, yerel açıdan meydana gelecek 
hasarlar hangi yollarla hesaplanır? 

Yazı Dersleri: Paragrafları yazmak değil de barışı açıklayıp anlatan 
makaleler yazdırılabilir. Seçilmiş idarecilere ve yetkililere barış, 
çatışma, şiddet ve toplumla ilgili elektronik mektuplar 
gönderilebilir.  

Resim: Barışı ve şiddeti içeren adalet, insan sevgisi gibi daha 
birçok konuda okul sergilerinin oluşturulması, afişlerin basılması, 
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posterlerin hazırlanması.İnsanlar için barışın çok gerekli olduğunu 
anlatan projelerin oluşturulması.  

Drama: Barış ve savaş konulu tiyatro oyunlarının oluşturulması ve 
oynanması. Öğrencinin yaşamış olduğu hayattaki şiddet 
kavramıyla ilgili filmlerin hazırlanması. Aksiyon türü filmlere 
eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılmalı.   

Ev Ekonomisi: Her ülkede yiyecek kültürü farklıdır. Farklı 
ülkelerde bulunan değişik yiyecek ve içeceklerin incelenmesi ve 
bunların insanlara tanıtılması. Ayrıca çeşitli ülkelerin giyim 
tarzlarının karşılaştırılması. Dünyada bulunan birçok kaynağın 
adaletsiz paylaştırılmasını temsil eden bir yemeğin oluşturulması.    

Müzik: Günümüzde çekilen video ve müziklerin incelenmesinin 
yapılması.Çatışma ve barışın kavramının nasıl iletildiğinin 
araştırılması? Barış konulu şarkı yazan birçok şarkıcının 
belirlenmesi. 

Biyoloji: Radyasyon ve kimyasal silahların doğaya olan olumsuz 
etkilerinin belirlenmesi, canlıların ve ekolojinin arasındaki iletişimi 
belirlemek.  

Kimya: Atomik bölünmeler konusunu incelemek. Organizmalar 
radyasyondan ne şekilde etkilenmektedir.   

Fizik:  Kimyasal silahların etkileri nasıldır? Elektrik üretimiyle ilgili 
olarak alternatif enerji kaynakları nelerdir? Yaşadığımız coğrafyada 
çevre kirliliği hangi aşamadadır?  

İngilizce: Radyo ve televizyon programlarında çatışma ve 
şiddetten bahsedilmesi. Savaş ve barış konulu deneme, eleştiri, 
veya romanların okunması. Günlük yaşamda karşılaşılan şiddet 
kavramı ile ilgili yazılar kaleme almak.   
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Tarih: Tarihte barış kavramını ve barışı savunan kişilerin 
araştırılması. İnsanlar sosyal yenilenmeyi meydana getirmek için 
neler yapmalıdırlar.   

Siyaset:  Değişik toplumların bütçeleri de birbirinden farklıdır. 
Savunma için ayırdıkları bütçelerini incelemek, dünyada bulunan 
kaynakların adaletli bir şekilde dağılımını araştırmak.  Toplumların 
ekonomilerini incelemek, uluslar arası oluşan grupları ve barış için 
yapılan hazırlıkları belirlemek.  

Atletizm:  İşbirliği kavramını içeren ve aynı zamanda rekabet 
kavramını da kapsayan farklı ve yeni oyunlar, spor dalları 
oluşturmak ( Harris ve Morrison  2010).  

3.4.2.Türk Milli Eğitim Sisteminde Barış Eğitimi 

 Türk Milli Eğitiminin genel amaçları arasında barış 

eğitimiyle ilgili bazı kavramların bulunduğu ve bu kavramların 

eğitim programları bünyesinde dizayn edildiği bilinmektedir. Millî 

Eğitim Bakanlığı (MEB, 2013) tarafından meydana getirilen “Okul 

Öncesi Eğitim Programının temel faktörleri “Kültürel ve Evrensel 

Değerleri Dikkate Alır” başlığı içerisinde program, çocukların 

yaşadıkları toplumun değerlerinin bilincinde olup bu değerleri 

bilmeleri evrensel, sosyal ve kültürel değerleri benimseyerek bu 

konuda sorumluluk almaları farklılıklara saygılı olan bireyler olarak 

yetişmelerine önem gösterilmektedir (MEB, 2013).  

Gerek birinci kademe gerek de ikinci kademede 

uygulanan programlarının genel amaçlarına dikkat çekilen önemli 

noktalardan biri insan haklarına saygı duymak ve kendisiyle aynı 

fikri paylaşmayıp farklı fikir sahibi olanlara iyi ve hoşgörülü 

davranmaktır. Bu sebeple ilköğretim programlarının temelinde 

barış eğitimi oluşturmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır (Coşkun, 

2012). 
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Barış eğitimi etkinliklerine okul öncesi kısmından 

başlayarak tüm eğitim basamaklarında yer verilmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bireylerin bütünsel olarak gelişimlerine destek 

verebileceği ve bu sebeple meydana getirilen öğretim 

programlarında barış eğitiminin, kullanılan programların geneline 

uyarlanan bir anlayış doğrultusunda oluşturulmasının daha faydalı 

bir şekilde sonuçlanacağı belirtilmiştir. Bunlara ek olarak eğitimle 

ilgili tüm kişilerin katılabileceği barış eğitimi etkinliklerine 

okullarda yer verilmesinin de okul atmosferini olumlu yönde 

etkileyebileceği belirtilmiştir (Demir, 2011).  

Yeni ilköğretim programlarının görünümü şu şekildedir: 

“Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına sahip çıkan, temel demokratik 

unsurlarla bütünleşmiş, bireysel farklılıklara saygı gösteren, 

araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar 

verme konularında beceri kazanmış; hayatı boyunca öğrenmeye 

hevesli ve adalet, hak gibi kavramlara saygı duyan, mutlu, huzurlu 

bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmek” (Meb, 

2005).  

3.4.3. Birleşmiş Milletler ve Barış Eğitimi 

Birleşmiş Milletler (BM) kurulu ikinci dünya savaşından 

sonra meydana gelmiş bir oluşumdur. Bundan sonra savaş kavramı 

daha acıklı bir hal almıştır. Öğrencilerin bu durumda Birleşmiş 

Milletler gibi uluslararası kuruluşların barışın meydana 

gelmesindeki önemini iyi bilmeleri gerekmektedir. Birleşmiş 

Milletler ve ona bağlı kurumların dünyada barışı oluşturmak, 

bağımsızlıkları sağlamak, fakirliği ortadan kaldırmak için meydana 

getirilmiştir.   

Dünya üzerinde savaş, şiddet tehlikesine karşı barış 

eğitimi kavramı öğrencilere kazandırılması gereken bir amaç 
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olmalıdır. Ancak bu şekilde dünya barışına katkı sağlanıp savaş 

denilen bu ciddi sorundan ancak bu şekilde uzaklaşılması 

öngörülmektedir. Dünyada yaşayan insan sayısı günden güne 

artmaktadır. Bu sayının yaklaşık 1/3’ü yoksulluk içerisinde hayatını 

devam ettirmektedir. Sanayisi gelişmiş toplumlarda gayri safi mili 

hâsıla oranı üçüncü dünya ülkelerindeki gayrı safi milli hasılasının 

on katı civarındadır. Doğada yaşanan olumsuz bazı olaylar 

ekosistemi de etkilemiş yaşayan bazı cinslerin ortadan kalkmasına 

sebep olacak şekilde tehlikeli bir durum almıştır. Baskıcı idarelerde 

insanların özgürlükleri önemsenmemektedir. İnsan ve doğa 

kaynakları yapılan savurganlıklar sonucu yok olmaktadır.  Barış 

odaklı bir dünyanın oluşabilmesi için bu sorunların çözümüne 

ilişkin çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bunun sebeple 

Birleşmiş Milletler gibi ulusallar arası bir oluşuma gereksinim 

duyulmuştur (Harris ve Morrison, 2010). 

3.5. Barış Kültürü 

2001-2010 yılları arasında, Birleşmiş Milletler tarafından 

Uluslararası Barış Kültürü ve Dünya Çocuklarını Şiddetten 

Koruma On Yılı olarak kabul edilmiştir. Barış kültürü nedir? Diye 

soracak olursak: Barış kültürü, adalet, eşitlik, insan hakları, 

demokrasi, hoşgörü ve dayanışma, işbirliği ilkelerini merkeze alan 

ve beraber yaşamayı ve yaşamı paylaşmayı kendisine ilke edinen 

bir kültürdür. Bu kültür şiddete kabul etmez; yaşanılan 

anlaşmazlıkların temeline inerek önlem almayı amaçlar. Karşılıklı 

iletişimle yaşanan problemleri çözmeye çalışır. Tüm insanların 

bütün haklardan faydalanması ve toplumun güven çerçevesinde 

gelişip değişmesini hedefler. Bu sayılan hedeflere ise kültür ve 

eğitim işbirliği ile ulaşılır (Sertel ve Kurt, 2006). 

Bireyde olması gereken barış kültürü yalnızca eğitim 

kavramı ile gerçekleştirilebilir. Birey eğitim- öğretim ortamlarında 
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öfkesine sahip olmayı, anlaşmazlık ve çatışma durumlarıyla başa 

çıkmayı, Şiddete karşı çıkmayı, iyi bir iletişime sahip olmayı, saygılı 

olmayı ve hoşgörülü olmayı öğrenebilir. Bu becerilerin bireylere 

öğretilmesi amacıyla eğitim programlarında kazanımlara geniş bir 

pay ayrılması gerekmektedir. Bilimsel bir açıklama olan küçük 

yaşlarda edinilen kazanımların, davranışların ve alışkanlıkların 

daha kalıcı olup unutmaya daha dirençli olduğu birtakım 

araştırmacılar tarafından ortaya koyulmuştur. Bu yönden 

ilköğretim programlarındaki kazanımların barış eğitimi ile ne kadar 

ilişkili olduğunu ortaya koymak oldukça önemlidir.  

Savaş, çatışma, şiddet, terör, ırk, din ve dil farklılığıyla 

bezenmiş bir dünya normal bir şekilde kavga, şüphe, düşmanlık ve 

güven olmayan bir ortamın oluşmasını tetiklemiştir.  Barış 

kültüründe oluşan eğitim insanların birbirleriyle tanışmalarını, 

birbirlerine güvenmeyi, işbirliği yapmayı ve toplu bir biçimde 

yaşamayı öğrenmelerini ve böylece olumsuz duyguların azaltılması 

amaçlanmıştır. Ayrıca insanların zihni savaş kavramından 

temizlenirse zihinleri arınmış bireylere barış kavramını öğretmek 

daha da kolay olacaktır. Barış kültürüne yönelik eğitimin böyle 

girişimler içinde önemli bir değeri bulunmaktadır. Saygı, hoşgörü, 

barış ve adalet barış eğitimi için önemlidir. Bu faktörler barış 

çalışmalarında her zaman vurgulanmaktadır. Barış kültürü 

insanların huzur ve barış içerisinde yaşamalarını hedeflemektedir 

(Agarwal, 2011). 

Okullar barış kültürünün meydana gelmesinde, şiddet ve 

çatışmanın oluşmamasını sağlayan önemli faktörlerdendir. 

Okullarda barış kültürünün oluşturulabilmesi amacıyla okul 

yöneticileri,  öğretmenleri ve anne babaları barış eğitimi 

konusunda bilgilendirmelidir. Bilgilendirmek amacıyla rekabet 

merkezli bir eğitim yerine; işbirliği merkezli bir eğitim yaklaşımına 

yönlendirilmelidir. Eğitimin hedefi, bireyleri akademik yönden 
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güçlendirmeyle beraber çok kültürlü bir görüşle farklılıklara saygılı, 

işbirliğine ve karşılıklı iletişime açık, barış çerçevesinde çatışmalara 

çözüm bulan ve faydalı bireyler yetiştirmektir (Sağkal, 2011). 

Barış kültürü kavramı aşağıdaki faktörleri içerisinde 

barındıran ve kişilere uygulamaya çalışan birtakım değer, tutum, 

gelenek, davranış şekli ve yaşam tarzı olarak açıklanmaktadır:  

1. Hayata, insan hak ve özgürlüklerine saygılı davranan;  

2.Şiddetin, anlaşmazlıkların çatışmanın yaşanmaması, 

yaşansa dahi bunları kişilerin karşılıklı etkileşim ve anlaşma 

biçimleriyle çözüme kavuşturulması hususuna bağlılık;  

3. Var olan ve var olacak olan nesillerin gereksinimlerinin 

giderilmesinde hak yenmeden adaletli bir paylaşımın olması;  

4.  Kadınlara ve erkeklere verilen hak ve fırsatların 

desteklenmesi;  

5.  Bütün insanlara özgürce kendilerini ifade etme, 

düşünce ve bilgi edinme fırsatının verilmesi;  

6.Toplumda bulunan çeşitli, etnik, dini, kültürel, siyasi ve 

diğer gruplarda bulunan ve bireylerin özgür, adalet, demokrasi, 

hoşgörü, dayanışma, işbirliği, çoğulculuk, kültürel farklılık, 

etkileşim ve karşılıklı anlaşma kavramlarına olan bağlılık, olarak 

belirtmiştir (BM Barış Kültürü Deklarasyonu, 1998; Akt: Yılmaz, 

2011). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma gurubu, veri 
toplama aracı, verilerin toplanması, verilerin çözümü, veri toplama 
aracı ve yorumuna yer verilmiştir. 

4.1. Araştırmanın Modeli 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve 

doküman inceleme kullanılmıştır. Nitel araştırma; gözlem, 

görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, olayların ve algıların kendi ortamında gerçekçi ve 

bütüncül bir şekilde belirtilmesine yönelik nitel bir yolun izlendiği 

araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden olan v 

araştırmanın yapısıyla örtüşen olgubilim deseni kullanılmıştır. 

Olgular içinde yaşadığımız dünyada karşımıza çıkan olaylar, 

tutumlar, deneyimler, vaziyetler, kavramlar, algılar ve değerler gibi 

çeşitli şekillerde de karşımıza çıkmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2011). Olgubilim deseni, bilimsel verilere dayanan kesin bir şekilde 

açıklayamadığımız kavramları bize en ince ayrıntısına kadar 

inceleme olanağı sağlayan, farklı ifadeleri oluşturarak bize yorum 

yapma fırsatını veren araştırma desenidir (Yaman, 2010). 

Olgubilim araştırmalarında veri analizi, yaşantıları ve anlamları 

ortaya çıkarmak için kullanılır. Betimsel bir dil kullanarak sonuçlar 

anlatılır. Bu anlatımda doğrudan alıntılara yer verilir. Ayrıca elde 

edilen verilerden yola çıkılarak temalar ışığında bulgular açıklanır 

ve yorumlanır. Bununla birlikte kişilerin konuya ilişkin etkili 

bulunan görüş ve düşüncelerine örnek alıntılar şeklinde olduğu 

gibi yer verilir. Olgubilim araştırmalarının sonucunda kesin 
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sonuçlar ortaya çıkmayabilir(Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Araştırmada kolay ulaşılabilir örneklemin tercih edilmesinin sebebi 

araştırmacının ulaşabileceği gerçekçi seçimi olan bir evrenin olması 

ve bu evrende gerçekçi sonuçlara ulaşılabilmesidir. Bu araştırmada 

da, elde edilen kodlar açıklanıp yorumları yapılmış ve doğrudan 

alıntılara yer verilmiştir. Ayrıca görüşme formunun5. Soruda 

öğrencilerden barış konulu resim yapmaları istenmiş 286 

öğrenciden 270 tanesi barış konulu resim yapmıştır.  

4.2. Araştırmanın Örneklemi 

Çalışma için örneklem belirlenmesinde nitel araştırmada 

örneklem seçimi olarak amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir 

örnekleme yöntemi çalışmaya hız verip zaman ve maliyetten yana 

kar etmeyi sağlamıştır Bu yöntem, araştırılan alana ve çalışmanın 

hedefine ilgili en üst seviyede veriye ulaşmayı sağlayacak 

örneklemin seçilmesi şeklinde açıklanabilir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013).  

Bu bağlamda çalışmaya Osmaniye ili merkez ilçe Mili 

Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Fakıuşağı Geçici Eğitim 

Merkezinde öğrenim gören 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri katılmıştır. 

Örneklemde yer alan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 

4.1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.1. Örneklemin demografik özellikleri. 

Sınıf Düzeyi 
Kız Erkek Toplam 

N % N % N % 

4. Sınıf 51 53,2 45 46,8 96 33,6 

8.Sınıf 47 47,0 53 53,0 100 34,9 

12. Sınıf 42 46,7 48 53,3 90 31,5 

Toplam 140 146,9 146 153,1 286 100 

Tablo 4.1’de çalışmaya katılan öğrencilerin sayısı ve yüzde 

değerleri verilmektedir. Çalışmaya 140 kız ve 146 erkek öğrenci 

olmak üzere toplam 286 öğrenci katılmıştır. Yukarıda bulunan 

tablo incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin  %33,6’sı 

4.sınıf, %34,9’u 8.sınıf, %31,5’i 12. sınıf öğrencilerinden 

oluşmaktadır. 4. Sınıf öğrencilerinin yarısından fazlasını %53,2’si 

kız, yarısından azını ise %46,8’i erkek öğrenci, 8. Sınıf 

öğrencilerinin yarısından azını  %47,0’ı kız yarısından fazlasını 

%53,0’ ı erkek öğrenci, 12. Sınıf öğrencilerinin yarısından azını 

%46,7’si kız, yarısından fazlasını %53,3’ü erkek öğrenciler 

oluşturmaktadır. 

4.3. Veri Toplama Aracı 

 Nitel araştırma yöntemlerinde bulunan teknikler; 

görüşme, gözlem (yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, 

yapılandırılmamış) ve doküman analizidir (Karasar, 2002). Bu 

çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Oluşturulan bu görüşme formu ise Ek-1’de 

gösterilmiştir. Araştırmacı tarafından ulusal ve uluslararası alan 

yazın incelenerek, araştırmanın konusu ile ilgili nitel ve nicel 

desenli çalışmalar tespit edilip araştırılmıştır. Barış alanında 

yapılmış çalışmaların incelenmesi sonucu araştırmanın kuramsal 

boyutu meydana getirilerek, görüşme formunda olması planlanan 
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sorular belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada ölçme aracı soruları için 

öğrencilere, barış kavramının kendileri için neyi ifade ettiği, en 

barışsever kişilerin kimler olabileceği, ellerinde sihirli bir değnek 

olsa barış için neler yapabilecekleri ve öğrencilere barış kavramı ile 

ilgili zihinlerinde canlanan resimleri yapmaları istenmiştir.  

4.4. Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

Araştırmaya katılan öğrencilerin tanımlanması ve 

çalışmada bulunan kavramların açıklanması, verilerin toplanması, 

analiz edilip yorumlanması, çalışmada bulunan aşamaların ve 

çalışmanın dış güvenirliğini ortaya koyan ölçütlerdir. Çalışma 

sonucu elde edilen verilerin araştırma sonucu ortaya çıkan 

bulguların uzmanlar tarafından incelenmesi ve veri analizlerinin 

yapılması ise iç güvenirliğe ait ölçülerdir(Yıldırım ve Şimşek, 2011). 

Araştırmada açık uçlu sorular sorularak esnek davranılmıştır. 

Çalışmada bulunan bazı verilerin doğrudan alıntılarla belirtilmesi 

çalışmanın hem geçerliliğini artırmak hem de katılımcıların 

görüşlerini dikkat çekecek bir biçimde sunabilmek için yer 

verilmiştir. 

Araştırmanın geçerliliğini artırmak için görüşmeye katılan 

öğrencilerin görüşlerinden alıntılara yer verilmiştir. Alıntılar 

yapılırken araştırmaya katılan öğrenciler Ö13, Ö75, Ö125şeklinde 

kısaltmalara yer verilmiştir. Araştırmanın verilerinin güvenirliğini 

sağlamak için de yapılan kodlamalara ilişkin olarak araştırmaya 

katkı sağlayan uzmanlardan birinin formları bağımsız olarak 

kodlaması istenir. Yapılan bu kodlamalar karşılaştırılarak görüş 

birliği ve görüş ayrılığı olan kodlar belirlenir. Bu kodlarla birlikte 

veri analizinin güvenirliği formül kullanarak 

hesaplanır.(Güvenirlik= Görüş birliği+Görüş ayrılığı)x100 

formülü ile hesaplanır (Miles ve Huberman, 1994).  



 

68 

 

Yapılan çalışmalar sonrasında güvenirlik hesaplaması için 

iki kodlayıcı tarafından güvenirlik hesaplaması yapılmış; 1. soru 

için [46/(46+6)x100]%83, 2. soru için [66/(66+5)x100)%93, 

3.soru için [138/(138+12)x100) % 92, 4. soru için 

[35/(35+2)x100)] % 95, 5. soru için [72/(72+9)x100] % 89 olarak 

tespit edilmiştir. her soru için güvenirlik hesaplaması ayrı olarak 

yapılmıştır. Her bir soru için hesaplanan güvenirlik değerleri 

toplanıp soru sayısına bölünerek araştırmanın güvenirliğini 

belirlemiştir. Bu değerlerin ortalaması alındığında araştırmanın 

güvenirlik hesaplaması 90,4 olarak hesaplanmıştır. Bu formül 

kullanılıp araştırmanın güvenilir olarak kabul edilmesi % 70’ in 

üzerinde olması gerekmektedir. Yapılan çalışmanın güvenirliği 

90,4 olarak ortaya çıkması, bu araştırmanın güvenilir olduğu 

anlamına gelmektedir (Miles ve Huberman, 1994). 

4.5. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışma çerçevesinde araştırmaların yapılacağı okul 

belirlenerek, araştırmaya ait veriler, 08/02/2018 ve 30/04/2018 

tarihleri arasında toplanmıştır. 

Rastgele belirlenen öğrencilerle görüşme yapılmadan önce 

bu çalışmanın amacı açıklanmış ve öğrenciler bilgilendirilmiştir. 

Uygulama başlamadan önce öğrencilere görüşme formundaki 

bulunan soruları içten, samimi ve gerçek fikirlerini yansıtacak bir 

şekilde cevaplamaları istenmiş ve bu cevapların araştırmanın 

amacına ulaşması açısından çok önemli olduğu ifade edilmiştir. 

Katılımcıların kendilerini rahat ve huzurlu hissedebilmesi ve 

fikirlerini içtenlikle açıklayabilmeleri için uygun bir ortamın 

sağlanmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca görüşme formunda bulunan 

5. soruyu yanıtlamaları, barış kavramı ile ilgili resim yapmaları için 

özgür bir ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Görüşme sırasında, 

katılımcıların soruları yanıtlarken araştırmacıdan etkilenmemesine 
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dikkat edilmiştir. Verilerin analizinde ise içerik analizi 

kullanılmıştır. İçerik analizi, elde edilen bulguların, belirli bir 

düzene koyulmuş ve yorumlanmış bir halde okuyucuya sunmak 

için yapılır. Ayrıca bireylerin görüşlerini etkili bir biçimde iletmek 

için doğrudan alıntılara yer verilir. İçerik analizinin gerekçesi 

verilerin derinlemesine incelenmesini gerektirir. Tam belirli 

olmayan konu ve bu konunun boyutlarını ortaya koyar (Yıldırım 

ve Şimşek, 2011: 256). Araştırmaya katılan öğrencilerin 

görüşlerinin aktarılmasında öğrencilere 1’den 286’ya kadar sayılar 

verilmiştir. Kız öğrenciler (K), erkek öğrenciler ise (E) şeklinde 

ifade edilmiştir. Öğrencilerin kurdukları cümlelere numaralar 

verilmiştir. (Ö13), (Ö38), (Ö98), (Ö116). Bu basamaktan sonra ise 

öğrencilerin oluşturdukları cümlelerden genel ifadeler tablolar 

haline getirilmiştir. Bu ifadeler daha sonra kodlar halinde 

tanımlanmıştır. Her araştırma sorusu için kodlar belirlenmiş ve bu 

kodlar tablo haline getirilmiştir. Daha sonra ise tablolara ait 

yorumlamalar yapılarak raporlaştırma işlemi yapılmıştır.  

Öğrencilere uygulanan görüşme formu açık uçlu 

sorulardan oluşmuştur. Araştırmacı tarafından öğrencilere 

uygulandıktan sonra elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 

incelenmiştir. Araştırmada verilerin analizi dört şekilde 

oluşturulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2013): 

1. Elde edilen veriler çalışmada anlamlı bir bütün 

oluşturacak biçimde kodlanmıştır. 

2. Kodlanan verileri açıklayan ve kodları belirli 

kategoriler içerisine alan temalar 

oluşturulmuştur. 

3. Oluşturulan veriler elde edilen kodlara ve 

temalara göre derlenmiş açıklanmıştır.  

4. Son basamakta ise bulgular ayrıntılı şekilde 

tanımlanmıştır. Katılımcılar tarafından elde 
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edilen veriler ve resimler yorumlanmıştır. Yapılan 

bu yorumlamalar sonucunda birtakım sonuçlar 

elde edilmiştir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

BULGULAR 

Bu bölümde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile yapılan 

görüşmelerden elde edilen verilere dayanan bulgulara yer 

verilmiştir. 

5.1. Suriyeli Öğrencilerin Sahip Oldukları Barış İmajına 
Yönelik Kavramlara Ait Bulgular 

İlkokul ve lise öğrencilerinin bulundukları sınıf 

seviyelerine göre barış ile ilgili görüşleri aşağıda belirtilmiştir. 

5.1.1. Suriyeli ÖğrencilerinSahip Oldukları Barış İmajına 
Yönelik Kavramların Sınıf Düzeylerine Göre Frekans 
Değerleri 
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Tablo 5.1Suriyeli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre kullandıkları 
barış imajlarına yönelik kavramlara ait kodlar ve frekans değerleri 

4.Sınıf Kodlar (f) 8.Sınıf Kodlar (f) 12. Sınıf Kodlar (f) 

Sevgi 14 Sevgi 12 Sevgi 11 
Güzel 10 Kardeşlik 10 Mutluluk 10 
Çiçek 8 Arkadaş 7 Selam 9 

Mutluluk 7 Dostluk 6 Yaşamak 6 
Savaş 5 Suriye 6 Barış 5 

Arkadaşlık 4 İyilik 5 Vatan 4 
Kuşlar 3 Mutluluk 5 Güven 3 

Kardeşlik 3 Huzur 4 Suriye 3 
İyilik 3 Barış 4 Saygı 2 
Anne 3 Türkiye 3 İyilik 2 
Baba 2 Birlik 3 Adalet 2 

Kavga 2 Savaş 3 Özgürlük 2 
Hayat 2 Öğretmen 2 Arkadaşlık 2 

Bomba 2 Anne 2 Umut 2 
Silahsız 2 Selam 2 Ahlak 1 
Güneş 2 Acımak 2 Eşitlik 1 
Saygı 2 Hayat 2 Savaş 1 

Küsmek 2 Baba 2 İslam 1 
İnsanlar 2 Merhamet 1 Hüzün 1 

Barış 1 Saygı 1 Kuşlar 1 
Dövüşmek 1 Kalp 1 Müslüman 1 

Dünya 1 Özgürlük 1 Affetmek 1 
Oyun 1 Abi 1 Rahatlık 1 
Ülke  1 Okul 1 Dostluk 1 
Ev 1 Köy 1 Güzel 1 

Kelebek 1  Çocuk 1 Aile 1 
Yardım 1 Bayrak 1  Sakinlik 1 
Özür 1 Sarılmak 1 Çocuk 1 

Çocuk 1 Öpmek 1 Kurtulmak 1 
Dostluk 1 Ev 1 Yardım 1 

Paylaşmak 1 Çiçek 1 Dostluk 1 
Hürriyet 1 Kuş 1 Okul 1 
Korku 1 Kuvvet 1 Cesaret 1 

Dürüstlük 1 Kavgasız 1 Kuvvet 1 
Huzur 1 Güven 1 Eğlence 1 
Melek 1 Üzmemek 1 Çiçek 1 
Araba 1 Ağaç 1 Anlaşma 1 
Ağaç 1 Özür 1 Hediye 1 
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Tablo 5.1’de öğrencilerin barış denildiğinde akıllarına 

gelen ilk üç kavramlara verilen kodlar yer almaktadır. 

Tablo 5.1‘e göre dördüncü sınıf öğrencilerinin barış 

denilince aklına gelen ilk üç kavramdan en yüksek frekans değerine 

sahip olanlar(f=14) sevgi, (f=10) güzel, (f=8) çiçek, (f=7) mutluluk 

ve (f=5) savaş kavramlarıdır. Öğrencilerin barış denildiğinde 

akıllarına gelen frekans değerleri düşük olan kavramlar ise (f=1) 

insanlar, (f=1) barış, (f=1) dövüşmek, f=1) dünya, (f=1) oyun, 

(f=1) ülke, (f=1) ev, (f=1) kelebekler,(f=1) yardım, (f=1) özür, 

(f=1) çocuk, (f=1) dostluk, (f=1) paylaşmak, (f=1) hürriyet, (f=1) 

korku, (f=1) dürüstlük, (f=1) huzur, (f=1), melek(f=1) araba ve 

(f=1) ağaç olduğu belirtilmiştir.  

5.2. Suriyeli Öğrencilerin Barış Kavramını Cümle İçerisinde 
Kullandıklarında Oluşturdukları İmajlara Ait Bulgular 

Öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre barış kelimesini 
cümlelerde nasıl kullandıkları ve ortaya çıkan kodlar frekans 
değerleri aşağıda belirtilmiştir. 
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5.2.1. Suriyeli Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Barış 
Kavramını Cümle İçerisinde KullanmalarıSonucu 
Oluşturdukları İmajlara Ait Frekans Değerleri 

Tablo 5.2Suriyeli Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre barış 
kavramını cümle içerisinde kullanmalarına ait kodlar ve frekans 
değerleri. 

4.Sınıf Kodlar (f) 8.Sınıf Kodlar (f)  12. Sınıf 
Kodlar 

(f) 

Arkadaş 21 Arkadaş 22 Suriye 19 
Güzellik 17 Türkiye 14 Barış 15 

Sevgi 13 Küsmek 12 Dünya 11 

Aile 11 Kavga 10 Huzur 9 

Dünya 8 Suriye 8 Arkadaş 7 

Memleket 6 Savaş  6 Küsmek 6 

Türkiye 5 İnsanlar 6 Aile 6 

İnsan 4 Ülkem 5 Hayat 4 

Savaş 4 Özür 4 Sevgi 3 

Barış 3 Memleket 4 İnsan 3 

Mutluluk 3 Hayat 3 Savaş 2       

Çiçek 2 Sevgili 2 Sevgili 2 

Büyük 1 Dostluk 2 Zor 1 

Çocuk 1 Güzel 1 Müslüman 1 

Kelebek 1 Yardımcı 1 Mutluluk 1 

 

 Tablo 5.2’de öğrencilerin barış kelimesini cümle 

içerisinde kullanımlarına ait kodların frekansları gösterilmektedir. 

Tablo 5.2’ye göre öğrencilerin yarısından çoğu cümlelerinde 

arkadaş kelimesini kullanmıştır.  

Tablo 5.2’ye göre dördüncü sınıf öğrencilerinin barış 

kavramını cümle içinde kullandıkları en yüksek frekans değerlerini  

(f=21) arkadaşımla barışmak istiyorum, (f=17) barış çok güzel ve 
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çok iyi, (f=13) barış sevgi demektir, (f=11) barış ailedir, (f=8) tüm 

dünyada barış olsa, (f=6) memleketimde barış olsun şeklindedir. 

Frekans değeri olarak cümle içinde en az kullanılan kavramlar ise 

(f=1) Türkiye çok büyüktü ve çok güzeldi, (f=1) barış gelince 

çocuklar çok mutlu olur, (f=1) barış gelince kelebekler 

uçar,şeklindedir. 

Tablo 5.2’ye göre sekizinci sınıf öğrencilerinin barış 

kavramını cümle içinde kullandıkları en yüksek frekans 

değerlerini(f=22) arkadaşımla barıştım, (f=14) Türkiye’de barış 

var, (f=12) küsler barışsın, (f=10) kavga etmek istemiyorum, (f=8) 

Suriye’de barış olsun, (f=7) savaşlar bitsin barış olsun, (f=6) 

insanlar hep barışsın, (f=5) ülkemde barış olsun şeklindedir. 

Frekans değeri olarak cümle içinde en az kullanılan kavramlar ise,  

(f=1) barış demek dostluk demek, (f=1) her yer güzellik olsun, 

(f=1) insanlara yardımcı bir barışsever olsun, şeklindedir. 

Tablo 5.2’ye göre on ikinci sınıf öğrencilerinin barış 

kavramını cümle içinde kullandıkları en yüksek frekans değerlerini 

(f=19) Suriye’de bir gün barış olacağına inanıyorum, (f=15) barış 

olmadan yaşayamıyoruz, (f=11) bu dünyada barış olsaydı şu anda 

yaşadığımızı yaşamamış olurduk, (f=9) barış huzur getirir, (f=7) 

arkadaşımla hiç küs kalamam, (f=6) insanlar hiç küsmesinler, (f=6) 

ailemle barıştım şeklindedir.Frekans değeri olarak cümle içinde en 

az kullanılan kavramlar ise, (f=1) şimdi barışla yaşamak zor ama 

güzel, (f=1) Müslümanlar arasında barış olsun (f=1) mutluluğun 

sırrı barış, şeklindedir. 
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5.2.2. Suriyeli Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Barış 
Kavramını Cümle İçerisinde 
KullandıklarındaOluşturdukları Barış İmajlarına Ait 
Frekans Değerleri 

Öğrencilerin cinsiyet değişkenlerine görebarış kelimesini 

cümle içerisinde kullanmaları sonucu oluşankod ve frekans 

değerleri aşağıda açıklanmaktadır. 

 

5.2.2.1. Dördüncü Sınf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine 
Göre Barış Kavramını Cümle İçerisinde Kullanmalarına Ait 
Frekans Değerleri 

Tablo 5.3Dördüncü sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre 
barış kavramınıcümle içerisinde kullanmalarına ait kodlar ve 
frekans değerleri 

Kodlar Kız (f) Kodlar Erkek(f) 

Arkadaş 10 Dünya 9 
Güzellik 7 Sevgi 6 

Sevgi 6 Aile 5 
Aile 5 Güzellik 5 

Memleket 5 Memleket 4 
Türkiye 4 Savaş 3 
İnsan 3 Arkadaş 3 
Dünya 3 Türkiye 2 
Savaş 2 İnsan 2 

Mutluluk 2 Mutluluk 2 
Çiçek 1 İnşallah 1 
Büyük 1 Anne- baba 1 
Çocuk 1 Kardeş 1 

Kelebek 1 Kavga 1 

    

Tablo 5.3’te dördüncü sınıf öğrencilerinin barış kelimesini 

cümlede kullanmaları sonucu oluşan kodların cinsiyet değişkenine 
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göre karşılaştırılması verilmiştir. Tablo 5.3’e göre kız öğrencilerin 

büyük bir kısmı (f=10) arkadaş kelimesini cümlesinde kullanmıştır. 

Daha sonra (f=7) güzellik (f=6) sevgi, (f=5) aile, (f=5) memleket, 

(f=4) Türkiye, frekans değeri en az olan kavramlar ise; (f=1) çiçek, 

(f=1) büyük, (f=1) çocuk, (f=1) kelebek olarak belirlenmiştir. 

Tablo 5.3’e göre dördüncü sınıfa devam eden erkek 

öğrenciler tarafından belirtilen barış kelimesinin cümle içerisinde 

kullanımına ilişkin kodlar incelendiğinde öğrencilerin büyük bir 

kısmı (f=9) sevgi, (f=6) aile, (f=5) güzel, (f=5) dünya, (f=4) 

memleket, frekans değeri az olan kavramlar ise; (f=1) inşallah, 

(f=1) anne-baba, (f=1) kardeş, (f=1) kavga olarak belirlenmiştir. 

Hem kız hem de erkek öğrenciler tarafından yaklaşık aynı 

oranda değinilen kodların arkadaş, sevgi, güzellik ve aile olduğu 

tablo 5.3’te belirtilmektedir.   

Ayrıca barış kelimesinin cümle içerisinde kullanılması 

sonucunda arkadaş, aile, dünya, güzellik kodlarının erkek 

öğrencilere kıyasla kız öğrencilerde ön plana çıktığı görülmektedir. 

Erkek öğrencilerin ise dünya ve savaş kodlarının kız öğrencilere 

oranla daha çok yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. 

Tablo 5.3’te görüldüğü üzere erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerden farklı olarak barış kelimesinin kullanıldığı 

cümlelerde büyük, çocuk, çiçek, kelebek kodlarına yer 

vermedikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra, erkek öğrencilerin 

aksine kız öğrenciler tarafından değinilmeyen kodlar arasında 

kavga, inşallah, anne-baba, kardeş yer almaktadır. Dördüncü sınıf 

öğrencilerinin barış kavramına yönelik kurdukları cümlelere ait 

örnekler aşağıda belirtilmiştir. 

 (Ö91) “Memleketimde barış olsun. Bir daha savaş hiç 
olmasın...” 
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 (Ö83) “Ülkemizde barış, güzellik, sevgi, çiçekler yeniden 
başlasın isteriz...” 

 (Ö43)   “ Ben birçok savaş gördüm...” 

 (Ö35) “Savaşın sonunda barış oldu...” 

 (Ö20) “Türkiye çok büyüktü ve çok güzeldi...”  

 (Ö21) “Türkiye ve Suriye’de barış olsun...” 

 (Ö82) “Ülkemizde sevgi dolu çocuklar çok mutlu olacaklar...” 

 (Ö80) “İnşallah memleketimizde barış olur ve memleketimize 
geri döneriz...” 

 (Ö13) “Her memlekette barış olsun isterim...” 

 (Ö18) “Bütün dünyada sevgi ve barış olsun..” 

 (Ö12) “Bu dünyada en önemli şey barıştır...” 

 (Ö16) “Barış çok iyi ve çok güzel bir şey...” 

 (Ö85) “Ailemle barış içerisinde yaşamak istiyorum...” 

 (Ö24) “Ben annem ve babam savaşta çok yorulduk...” 

 (Ö81) “İki arkadaşım küsmüştü ama yeniden barıştılar...” 

 (Ö17) Arkadaşımla önce kavga ettik. Onunla barışmak 
istiyorum...” 

 (Ö73) Barış gelince çiçekler açar, kelebekler uçar, çocuklar 
mutlu olurlar...”. 
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5.2.2.2. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine 
Göre Barış Kavramını Cümle İçerisinde Kullanmalarına Ait 
Frekans Değerleri 

Tablo 5.4 Sekizinci sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre 
barış kavramını cümle içerisine kullanmalarına ait kodlar ve 
frekans değerleri. 

Kodlar Kız (f) Kodlar Erkek(f) 

Arkadaş 
Küsmek 

Savaş 
Türkiye 
Kavga 

Memleket 
Suriye 
Hayat 

Özür dilemek 
Güzellik 

 

12 
11 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
 

Arkadaş 
Türkiye 
İnsanlar 

Ülke 
Suriye 
Kavga 

Küsmek 
Özür Dilemek 

Sevgili 
Yardımcı 
Dostluk 

 

10  
8 
7 
6 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 

  

Tablo 5.4’te sekizinci sınıf öğrencilerinin barış kelimesini 

cümlede kullanmaları sonucu oluşan kodların cinsiyet değişkenine 

göre karşılaştırılması verilmiştir. Tablo 5.4’ e göre kız öğrencilerin 

büyük bir kısmı (f=12) arkadaş, (f=11) küsmek, (f=8) Savaş, (f=6) 

Türkiye, (f=5) kavga, (f=4) memleket, frekans değeri az olan 

kavramlar ise; (f=1) özür dilemek, (f=1) güzellik olarak 

belirlenmiştir. 

Tablo 5.4’te göre sekizinci sınıfa devam eden erkek 

öğrenciler tarafından belirtilen barış kelimesinin cümle içerisinde 

kullanımına ilişkin kodlar incelendiğinde öğrencilerin büyük bir 

kısmı (f=10) arkadaş, (f=8) Türkiye, (f=7) insanlar, (f=6) ülke, 

frekans değeri az olan kavramlar ise; (f=1) sevgili, (f=1) yardımcı, 

(f=1) dostluk olarak belirlenmiştir. 
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Hem kız hem de erkek öğrenciler tarafından tercih edilen 

kodların; arkadaş, Türkiye, kavga ve Suriye olduğu tablo 

5.4’tebelirtilmektedir.   

Ayrıca barış kelimesinin cümle içerisinde kullanılması 

sonucunda arkadaş, küsmek, savaş, hayat kodlarının erkek 

öğrencilere kıyasla kız öğrencilerde ön plana çıktığı görülmektedir. 

Erkek öğrencilerin ise Türkiye, insanlar, ülke kodlarının kız 

öğrencilere oranla daha çok yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. 

Tablo 5.4’te görüldüğü üzere erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerden farklı olarak barış kelimesinin kullanıldığı 

cümlelerde hayat, güzellik, memleket kodlarına yer vermedikleri 

görülmektedir. Bunun yanı sıra, erkek öğrencilerin aksine kız 

öğrenciler tarafından değinilmeyen kodlar arasında insanlar, ülke, 

yardımcı, sevgili yer almaktadır. Sekizinci sınıf öğrencilerinin barış 

kavramına yönelik kurdukları cümlelere ait örnekler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

(Ö62) “Savaş bitsin barış olsun her yer güven olsun...” 

(Ö65) “Savaş bitse memleketime dönsem...” 

(Ö42) “Ben özür dilerim. Bir daha olmaz...” 

(Ö59) “Küs insanlar barışsınlar isterim...” 

(Ö23) “Ben erkek arkadaşımla küstüm. Bugün barıştık…” 

(Ö5) “Öğretmeni rahatsız ettiğim için özür dileyip barıştım..”.
  

(Ö39) “Keşke bütün dünyada barış olsa...” 
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(Ö85) “İnsanlarla kavga etmeyin her zaman barışın...” 

(Ö82) “İnsanlara yardımcı bir barışsever olun...” 

 (Ö67) “Barış olması için hayata gülmeliyiz...”  

 (Ö60) “Hayatta hep barış olsun isterim…” 

 (Ö58) “Ben kendimle çok barışığım…” 

 (Ö57) “Ben barışmayı ve barıştırmayı çok seviyorum…” 

 (Ö64) “Suriye’de barış olsa da evimize dönsek...” 

 (Ö35) “Suriye’ye artık barış gelsin…” 

 (Ö21)  “Suriye’de barış olsaydı daha güzel bir hale gelirdi...” 

 (Ö6) “Suriye’de savaş bitti barıştılar...” 

 (Ö53) “Bugün annem ile babamı barıştıracağım...” 

 (Ö19) “Ben dün kardeşimle küstüm. Bugün barıştık...” 

 (Ö83) “Türkiye ve Suriye her zaman barış kalsınlar...” 

 (Ö36) “Türkiye ve Suriye hep dost kalsınlar...” 

 (Ö86) “Arkadaşlar kavga yapmasınlar her zaman barış 
kalsınlar...” 

 (Ö31) “Ahmet arkadaşınla barış...” 

 (Ö34) “Seninle barışmak istiyorum sevgilim...” 



 

82 

 

 (Ö48) “Arkadaşıma çok üzülecek bir kelime söyledim ama 
barıştık...” 

 (Ö79) “Arkadaşlar her zaman barışsınlar...”  

 (Ö81) “Arkadaşımla barış ve sevgi içinde yaşıyoruz...” 

 (Ö17) “Arkadaşımla barışmak ne kadar önemli olduğunu 
anladık...” 

(Ö20) “Arkadaşımla on dakika bile küs kalamam hemen 
barışırım...” 

5.2.2.3. On İkinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine 
Göre Barış Kavramını Cümle İçerisinde Kullanmalarına Ait 
Frekans Değerleri 

Tablo 5.5 On ikinci sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre 
barış kavramını cümle içerisine kullanmalarına ait kodlar ve 
frekans değerleri. 

Kodlar Kız (f) Kodlar Erkek (f) 

Dünya 
Hayat 
Suriye 

Arkadaş 
Barış 

Güven 
Aile 

Mutluluk 
Sevgi 
Savaş 

Yaşamak 
Rahatlık 
Türkiye 
İnsan 

10 
7 
6 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Arkadaş 
Suriye 
Savaş 
Sevgi 

Dünya 
Müslüman 
İnsanlar 

Barış 
Güven 

Çalışmak 
Özgürlük 
Küsmek 

Özür Dilemek 

9 
7 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Tablo 5.5’te on ikinci sınıf öğrencilerinin barış kelimesini 

cümlede kullanmaları sonucu oluşan kodların cinsiyet değişkenine 



 

83 

 

göre karşılaştırılması verilmiştir. Tablo 5.5’e göre kız öğrencilerin 

büyük bir kısmı (f=10) dünya,(f=7) hayat, (f=6) Suriye, (f=5) 

arkadaş, (f=5) barış, frekans değeri az olan kavramlar ise; 

(f=1)savaş, (f=1) yaşamak, (f=1) rahatlık, (f=1) Türkiye, (f=1) 

insan olarak belirlenmiştir. 

Tablo 5.5’e göre On ikinci sınıfa devam eden erkek 

öğrenciler tarafından belirtilen barış kelimesinin cümle içerisinde 

kullanımına ilişkin kodlar incelendiğinde öğrencilerin büyük bir 

kısmı (f=9) arkadaş, (f=7) Suriye, (f=5) savaş, (f=4) sevgi, (f=4) 

dünya, frekans değeri az olan kavramlar ise; (f=1) çalışmak, (f=1) 

özgürlük, (f=1) küsmek, (f= 1) özür dilemek olarak belirlenmiştir. 

Hem kız hem de erkek öğrenciler tarafından yaklaşık aynı 

oranda değinilen kodların dünya, barış, Suriye olduğu tablo 5.5’te 

belirtilmektedir. Ayrıca barış kelimesinin cümle içerisinde 

kullanılması sonucunda dünya, hayat, Suriye, arkadaş kodlarının 

erkek öğrencilere kıyasla kız öğrencilerde ön plana çıktığı 

görülmektedir. Erkek öğrencilerinde savaş, sevgi, dünya, 

Müslüman, Suriye kodlarının kız öğrencilere oranla daha çok 

yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Tablo 5.5’te görüldüğü üzere 

erkek öğrencilerin kız öğrencilerden farklı olarak barış kelimesinin 

kullanıldığı cümlelerde hayat, mutluluk, aile,  yaşamak kodlarına 

yer vermedikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra, erkek 

öğrencilerin aksine kız öğrenciler tarafından değinilmeyen kodlar 

arasında insanlar, Müslüman, çalışmak, özgürlük yer almaktadır. 

Dördüncü sınıf öğrencilerinin barış kavramına yönelik kurdukları 

cümlelere ait örnekler aşağıda belirtilmiştir. 

 (Ö9) “Barışı çok kırdın bence ama özür dile...” 

 (Ö88) “Bu dünyada barış olsaydı şu anda yaşadığımızı 
yaşamamış olurduk...” 
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 (Ö33) Mutluluğun sırrı barış...” 

 (Ö75) Sevgi bağları barışla kurulur...” 

 (Ö85) “Barışan insanlar Allah’ın sevgisini kazanır...”” 

 (Ö87) “Sevgilimle barışmak istiyorum...” 

 (Ö40) “Bu nasıl özgürleştirileceğini bildiğiniz anlamına gelmez, 
önemli olan özgürlüğünüzle neler yapabileceğinizi bilmek...”
  

 (Ö80) “Şimdi barışla yaşamak zor ama güzel...” 

 (Ö51) “Barış olmadan yaşayamıyoruz...” 

 (Ö41) “Barış için çalışmak herkesin harcı değildir...” 

 (Ö2) “Keşke bu hayat hep barışık olsa çok mutlu oluruz...” 

 (Ö13) “Barışlı dünya savaşsız hayat...” 

 (Ö12) “Dünya barışla yeşerecek...” 

 (Ö34) “Barışla hayat daha güzel ve daha iyi, daha umutlu ve 
daha güvenli, sevimli bir hayat olur...” 

 (Ö62) “Her dünyada barış olursa hepimiz mutlu oluruz...” 

 (Ö56) “Barış dünyaya refah getirir...” 

 (Ö82) “İnsanlar barışınca dünya mis gibi olur...” 

 (Ö84) “Keşke ülkemde barış olsaydı...” 
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 (Ö67) “Rabbimden Suriye’nin barışa kavuşmasını niyaz 
ederim...” 

 (Ö60) “Türkiye’ de barışı gördük...” 

 (Ö25) “Müslümanlar arasında barış olsun...” 

 (Ö29) “Suriye’de bir gün barış olacağına inanıyorum...” 

 (Ö69) “Sevgi ve barışla yaşamak çok güzel bir şeydir...” 

5.3. Suriyeli Öğrencilerin Barışsever Olarak Gördükleri 
Kişilere Ait Bulgular 

Çalışmada yer alan öğrencilere göre en barışsever insanın 

kim olduğu ve bu insanın neden en barışsever birey olduğuna dair 

düşünceleri temalar ve kodlar halinde ifade edilerek, frekans 

büyüklüklerine göre aşağıda yer alan tabloda ifade edilmektedir. 
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5.3.1. Suriyeli Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Barışsever 
Olarak Gördükleri Kişilere Ait Frekans Değerleri 

Tablo 5.6Suriyeli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre barışsever 
olarak gördükleri kişilere ait oluşturdukları kodlar ve frekans 
değerleri 

4. Sınıf Kodlar     (f)     8. Sınıf Kodlar    (f)        12. Sınıf Kodlar    (f) 

Anne19  
Baba15 

Atatürk 13 
R.Tayyip Erdoğan 10 

Arkadaş 6 
Amca 5 
Kardeş5 
Ağabey 4 

Öğretmen4 
Dede 3 

Peygamber 3 
Babaanne2 

Murat Boz 2 
Beyazıt Öztürk2 
Demet Akalın 1 

Anne 17 
Baba 14 
Kardeş 9 
Arkadaş 8 

Dede 7 
Atatürk 7 
Teyze 6 

R.Tayyip Erdoğan 5 
Peygamberler 5 

Ağabey 5 
Nine 4 
Amca 3 
Hala 3 

Öğretmen3 
Demet Akalın2 

Murat Boz 1 
Kemal Sunal 1 

Anne 14 
Baba 12 
Teyze 8 

R. Tayyip Erdoğan 8 
Hala 7 

Atatürk 6 
Ağabey 6 

Öğretmen 5 
Arkadaş 5 

Peygamberler 4 
Müslümanlar 3 
Demet Akalın 3 

Amca 2 
Barış Manço 2 

Şıhlar 1 
Bilim Adamları 1 
Kemal Sunal 1 

Beyazıt Öztürk 1 
Murat Boz 1 

 

Tablo5.6’da Suriyeli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 

barışsever olarak gördükleri kişilere ait oluşturdukları kodlar ve 

frekans değerlerini incelendiğinde; 

Dördüncü sınıf öğrencilerinin barışsever olarak 

gördükleri kişilerin başında (f=19) anne, (f=15) baba, (f=13) 

Atatürk, (f=10) R. Tayyip Erdoğan, (f=6) arkadaş gelmektedir. 

Öğrencilerin daha az tercih ettikleri kodlar ise, (f=1) anneanne, 
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(f=1) babaanne, (f=1) kardeş, (f=1) başkan, (f=1) Beyazıt Öztürk 

şeklinde ifade edilmiştir.  

Sekizinci sınıf öğrencilerinin barışsever olarak gördükleri 

kişilerin başında (f=17) anne, (f=14) baba, (f=9) kardeş, (f=8) 

arkadaş, (f=7) dede gelmektedir. Öğrencilerin daha az tercih 

ettikleri kodlar ise Murat Boz ve Kemal Sunal şeklinde ifade 

edilmiştir. 

On ikinci sınıf öğrencilerinin barışsever olarak gördükleri 

kişilerin başında (f=14) anne, (f=12) baba, (f=8) teyze, (f=8) R. 

Tayyip Erdoğan, (f=7) hala gelmektedir. Öğrencilerin daha az 

tercih ettikleri kodlar ise; (f=1) şıhlar, (f=1) bilim adamlar, (f=1) 

Kemal Sunal, (f=1) Beyazıt Öztürk ve (f=1) Murat Boz şeklinde 

ifade edilmiştir. 

5.3.2. Suriyeli Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre 
Barışsever Olarak Gördükleri Kişilere Ait Frekans Değerleri 

Suriyeli öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre barışsever 

olarak gördükleri kişilere ait kodlar ve frekans değerleri aşağıda 

verilmiştir. 
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5.3.2.1.Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Barışsever Olarak 
Gördükleri Kişilere Ait Frekans Değerleri 

Tablo 5.7.Dördüncü sınıf öğrencilerine göre barışsever kişilere ait 
kodlar ve frekans değerleri 

Temalar Kodlar Kız (f) Kodlar Erkek (f) 

Aile 

Anne 9 Anne 10 

Baba 9 Baba 6 

Amca 4 Kardeş 4 

Ağabey 3 Amca 1 

Dede 2 Dede 1 

Anneanne 1 Ağabey 1 

Babaanne 1 Babaanne 1 

Kardeş 1   

Okul 
Öğretmen 3 Arkadaş 5 

Arkadaş 1 Öğretmen 1 

Devlet 
Adamları 

Atatürk 6 Atatürk 7 

R.T. Erdoğan 6 R.T. Erdoğan 4 

Başbakan 1   

Dini 
Figürler 

Peygamberler 1 Peygamberler 2 

Ünlü Murat Boz 2 Demet Akalın 1 
 Beyazıt Öztürk 2   

Tablo 5.7’de dördüncü sınıf öğrencilerine barışsever 

insanların kim olduğuna dair kodlara yer verilmektedir. Kız 

öğrencilerin yarısından azı (f=9) en barışsever insanın anne ve 

(f=9) baba olduğunu ifade ederken; (f=6) Atatürk, (f=6) Recep 

Tayyip Erdoğan, frekans değeri az olan kavramlar ise; (f=1)  dede, 

(f=2) Murat Boz, (f=2) Beyaz, (f=1) anneanne, (f=1) babaanne, 

(f=1) kardeş, (f=1) arkadaş, (f=1) başbakan, (f=1) Peygamberler 

’in barışsever insan olduğu ifade edilmiştir. 

Erkek öğrencilerin yarısından azı (f=10) anne, (f=7) 

Atatürk, (f=6) baba, (f=5) arkadaş, (f=4) Recep Tayyip Erdoğan, 

(f=4) kardeş, frekans değerleri az olan kavramlar ise; (f=1) amca, 



 

89 

 

(f=1) dede, (f=1) ağabey, (f=1) babaanne, (f=1) öğretmen, (f=1) 

Demet Akalın’ın barışsever bir insan olduğu ifade edilmiştir.  

Dördüncü sınıf öğrencilerinin barışsever insan olarak 

gördüklerinin kim olduğuna dair düşünceleri analiz edildiğinde 

ortaya çıkan kodlar frekans büyüklüğüne göre aşağıda 

verilmektedir. 4. sınıf öğrencileri en ahlaklı insanı; (f=19) anne, 

(f=15) baba, (f=13) Atatürk, (f=10) Recep Tayyip Erdoğan, (f=6) 

arkadaş, (f=5) amca, (f=5) öğretmen, (f=5) kardeş, frekans değeri 

az olan kavramlar ise; (f=2) babaanne, (f=2) Murat Boz, (f=2) 

Beyazıt Öztürk’ün olduğu ifade edilmiştir. Sadece birer öğrenci 

barışsever insan olarak, anneanne, başbakan, Demet Akalın 

olduğu ifade edilmiştir.  

Kız öğrencilerin barışsever insan olarak gördükleri 

insanları sıralarken ünlüler teması altında Demet Akalın kavramına 

yer vermedikleri görülürken; erkek öğrenciler ise aile teması altında 

anneanne; devlet adamları teması altında Başbakan’a ve ünlüler 

teması altında Murat Boz ve Beyazıt Öztürk’e yer vermedikleri 

görülmektedir.  
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5.3.2.2. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Barışsever Olarak 
Gördükleri Kişilere Ait Frekans Değerleri 

Tablo 5.8. Sekizinci sınıf öğrencilerine göre barışsever kişilere ait 
kodlar ve frekans değerleri 

Temalar Kodlar Kız (f) Kodlar Erkek (f) 

Aile 

Anne 8 Anne  9 
Baba 7 Baba 7 
Dede 3 Kardeş 6 

Ağabey 3 Dede 4 
Kardeş 3 Teyze 4 
Amca 2 Nine 3 
Hala 2 Ağabey 2 
Teyze 2 Amca 1 

 Nine 1 Hala 1 

Okul 
Arkadaş 5 Arkadaş 3 

Öğretmen 3 Öğretmen 0 

Devlet 
Adamları 

Atatürk 1 Atatürk 6 

R.T. Erdoğan 1 R.T.Erdoğan 4 

Dini 
Figürler 

Peygamberler 2 Peygamberler 3 

Ünlü 
Kemal Sunal 1 Demet Akalın 2 

Murat Boz 1   

Tablo 5.8’de sekizinci sınıf öğrencilerinin barışsever 

insanların kim olduğu konusundaki görüşlerine dair kodlara yer 

verilmektedir. Kız öğrencilerin yarısından azı; (f=8) anne, (f=7) 

baba, (f=5) arkadaş, frekans değeri az olan kavramlar ise; (f=1) 

nine, (f=1) Atatürk, (f=1) Recep Tayyip Erdoğan, (f=1) Kemal 

Sunal’ın barışsever insan olduğu belirtilmiştir. 

Erkek öğrencilerin yarısından azı; (f=9) anne, (f=7) baba, 

(f=6) kardeş, (f=6) Atatürk, (f=4) teyze, (f=4) dede, (f=4) Recep 

Tayyip Erdoğan, frekans değeri az olan kavramlar ise; (f=1) amca, 

(f=1) hala, (f=1) Murat Boz’ un barışsever insan olduğu 

belirtilmiştir. 
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Sekizinci sınıf öğrencilerinin barışsever insan olarak 

gördüklerinin kim olduğuna dair düşünceleri analiz edildiğinde 

ortaya çıkan kodlar frekans büyüklüğüne göre aşağıda 

verilmektedir. Sekizinci sınıf öğrencileri en ahlaklı insanı; (f=17) 

anne, (f=14) baba, (f=9) kardeş, (f=8) arkadaş, (f=7) dede, (f=7) 

Atatürk, (f=6) teyze, (f=5) Recep Tayyip Erdoğan, (f=5) ağabey, 

(f=5) peygamberler, frekans değeri az olan kavramlar ise; (f=2) 

Demet Akalın, (f=1) Kemal Sunal, sadece bir öğrenci Murat Boz’ 

un barışsever insan olduğu belirtilmiştir. 

Kız öğrencilerin barışsever insan olarak gördükleri 

insanları sıralarken ünlüler teması altında Demet Akalın ve Murat 

Boz kavramına yer vermedikleri görülürken; erkek öğrenciler ise 

okul teması altında öğretmene; ünlü teması altında Kemal Sunal’a 

yer vermedikleri görülmektedir. 
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5.3.2.3. On ikinci Sınıf Öğrencilerinin Barışsever Olarak 
Gördükleri Kişilere Ait Frekans Değerleri 

Tablo 5.9.On ikinci sınıf öğrencilerine göre barışsever kişilere ait 
kodlar ve frekans değerleri 

Temalar Kodlar Kız (f) Kodlar Erkek (f) 

Aile 

Anne 7 Anne  7 

Baba 5 Baba 7 

Ağabey 5 Teyze 5 

Hala 4 Hala 3 

Teyze 3 Ağabey 1 

Amca 1 Amca 1 

Okul 
Öğretmen 3 Arkadaş 3 

Arkadaş 2 Öğretmen 2 

Devlet 
Adamları 

R.T.Erdoğan 4 R.T.Erdoğan 4 

Atatürk 3 Atatürk 3 

Dini 
Figürler 

Peygamberler 2 Peygamberler 2 

 Müslümanlar 2 Müslümanlar 1 
 Şıhlar 1   
 Bilim Adamları 1   

Ünlü 
Murat Boz 1 Demet Akalın 2 

Demet Akalın 1 Barış Manço 2 
 Kemal Sunal 1 Beyazıt Öztürk 1 

Tablo 5.9’da on ikinci sınıf öğrencilerine barışsever 

insanların kim olduğuna dair kodlara yer verilmektedir. Kız 

öğrencilerin yarısından azı; (f=7) anne, (f=5) baba, (f=5) ağabey, 

(f=4) hala, (f=4) R.Tayyip Erdoğan, (f=3) Atatürk,frekans değeri 

az olan kavramlar ise, (f=1) Murat Boz, (f=1) Demet Akalın ve 

(f=1) Kemal Sunal’ ın barışsever insan olduğu belirtilmiştir. 

Erkek öğrencilerin yarısından azı; (f=7) anne, (f=7) baba, 

(f=5) teyze, (f=4) R. Tayyip Erdoğan, (f=3) Atatürk, frekans 

değeri az olan kavramlar ise;(f=1) Müslümanlar, (f=1) şıhlar, (f=1) 

bilim adamları, (f=1) Beyazıt Öztürk’ün barışsever insan olduğu 

belirtilmiştir. 
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On ikinci sınıf öğrencilerinin barışsever insan olarak 

gördüklerinin kim olduğuna dair düşünceleri analiz edildiğinde 

ortaya çıkan kodlar frekans büyüklüğüne göre aşağıda 

verilmektedir. On ikinci sınıf öğrencileri en ahlaklı insanı;(f=14) 

anne, (f=12) baba, (f=8) teyze, (f=8) R.TayyipErdoğan, (f=7) hala, 

(f=6) ağabey, (f=6) Atatürk, (f=5) öğretmen, (f=5) arkadaş, (f=4) 

peygamber, frekans değerleri az olan kavramlar ise;  (f=1) şıhlar, 

(f=1) bilim adamları, (f=1) Kemal Sunal, (f=1) Beyazıt Öztürk 

olduğu belirtilmiştir. 

5.4. Suriyeli Öğrencilerin Ellerinde Sihirli Bir Değnek Olsa 
Barış kavramına ilişkin Neler Yapacaklarına Ait Bulgular 

Bu bölümde öğrencilerinin ellerinde sihirli bir değnek 
olsa, insanlarda bulunan barışseverlik davranışlarını en üst seviyeye 
getirmek için yapmak istediklerine dair düşünceleri yer almaktadır. 
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5.4.1. Suriyeli Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Ellerinde 
Sihirli Bir Değnek Olsa Barış Kavramına İlişkin Neler 
Yapacaklarına Ait Frekans Değerleri 

Tablo 5.10 Suriyeli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre ellerinde 
sihirli bir değnek olsa neler yapacaklarına ait oluşan kodlar ve 
frekans değerleri 

4. Sınıf Kodlar (f) 8. Sınıf Kodlar (f)      12. Sınıf Kodlar    (f) 

Barış dağıtmak 20 Savaşı bitirmek 25  Ülkeme gitmek16 

Yardım etmek 15 Sevgi getirmek 16 Dünyayı sevmek 14 
Kavga etmemek 12 Mutluluk getirmek 14 Adalet getirmek 11 

Silahları yok etmek 9 Memlekete gitmek 13 Sevgi getirmek 10 
Birbirini sevmek 8 Huzur getirmek 8 Savaşı bitirmek 9 

Savaşı bitirmek 7 Barış getirmek 6 Bilgi dağıtmak 8 
Düşmanları yok etmek 6 Dünyayı sevmek 5 Fakirliği bitirmek7 

Kötüleri iyi yapmak 5 İnsanları sevmek 4 Barış getirmek 5 
Müsaade etmek 4 Yardım etmek 3 İslam ve adalet 3 

Hastane yapmak  3 Yaşamayı sevmek 2 Mutluluk getirmek 2 
Bomba yapmak 2 Kavga etmemek 2 Yardım etmek 2 

Acıyı bitirmek 2 Savaş çıkarmak 1 Yaşamayı sevmek 1 
Yardım etmek 1 Arkadaşlık etmek 1  Başkan olmak 1 

Aileye yardım etmek 1    Silah yapmak 1 

Saygılı olmak 1 

Tablo 5.10’daSuriyeli öğrencilerin sınıf düzeylerine göre 

ellerinde sihirli bir değnek olsa neler yapacaklarına ait oluşan 

kodlar ve frekans değerleri incelendiğinde; 

Dördüncü sınıf öğrencileri en çok tercih ettikleri kodları 

(f=20) barış dağıtmak, (f=15) yardım etmek, (f=12) kavga 

etmemek, (f=9) silahları yok etmek, (f=8) birbirini sevmek 

şeklinde ifade etmişlerdir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin daha az 

tercih ettikleri kodlar ise;(f=1) yardım etmek, (f=1) aileye yardım 

etmek, (f=1) saygılı olmak şeklindedir. 

Sekizinci sınıf öğrencileri en çok tercih ettikleri kodları 

(f=25) savaşı bitirmek, (f=16) sevgi getirmek, (f=14) mutluluk 

getirmek, (f=13) memlekete gitmek, (f=8) huzur getirmek 

şeklinde ifade etmişlerdir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin daha az 
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tercih ettikleri kodlar ise; (f=1) savaş çıkarmak ve (f=1) arkadaşlık 

etmek şeklindedir. 

On ikinci sınıf öğrencileri en çok tercih ettikleri kodları 

(f=16) ülkeme gitmek, (f=14) dünyayı sevmek, (f=11) adalet 

getirmek, (f=10) sevgi getirmek, (f=9) savaşı bitirmek şeklinde 

ifade etmişlerdir. On ikinci sınıf öğrencilerinin daha az tercih 

ettikleri kodlar ise; (f=1) yaşamayı sevmek, (f=1) başkan olmak ve 

(f=1) silah yapmak şeklindedir. 

5.4.1.1. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Ellerinde Bulunan 
Sihirli Değnekle Neler Yapacaklarına Ait Kodlar ve Frekans 
Değerleri 

Dördüncü sınıf öğrencilerinin konu ile ilgili düşünceleri 

analiz edildiğinde ortaya çıkan kodlar frekans büyüklüğüne göre 

aşağıda sıralanmaktadır. Öğrenciler düşüncelerini frekans 

büyüklüklerine göre sırasıyla (f=20) barış dağıtmak, (f=15) yardım 

etmek, (f=12) kavga etmek,  (f=9) silahları yok etme, (f=8) 

birbirlerini sevmek, (f=7) savaşı kaldırmak, (f=6) düşmanları yok 

ederdim, (f=5) kötüleri iyi yapmak, (f=4) müsaade etmek, (f=3) 

hastane yapmak, (f=2) bombaları yok etmek, (f=2) acıyı yok 

etmek, (f=1) arkadaşlara yardım, (f=1) aileye yardım etmek, (f=1) 

saygı kodları ile ifade etmektedir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin 

ellerinde bulunan sihirli değnekle yapacaklarına ilişkin kurdukları 

cümleler aşağıda belirtilmiştir. 

(Ö43) “İnsanlar ve aileme yardım ederdim.” 

(Ö16) “Savaşı dünyadan kaldırırdım ve hastalara yardım 
ederdim.” 

(Ö22) “Kavga edip huzursuzluk çıkaran insanlara kavga etmeyin 
derdim.” 
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(Ö18) “ Elimde bulunan sihirli değnekle dünya da bulunan bütün 
bombaları yok edip insanları bombalardan korurdum.” 

(Ö25) “Okulumda, mahallemde bulunan bütün arkadaşlarıma 
yardım ederdim.” 

(Ö38) “ İnsanlara kaçmaları için yaşamaları için müsaade 
ederdim.” 

(Ö48) “Savaşı başlatan ve kötülük yapan insanları sihirli 
değneğimle yok ederdim.” 

(Ö9) “Sihirli değneğimle silahları ortadan kaldırırdım. İnsanları 
acısız ederdim.” 

(Ö17) “Silahları kaldırırdım ve insanların iyi olması için hastane 
yapardım.” 

(Ö13) “Sihirli değneğimle kötü insanları iyi bir insana 
dönüştürürdüm.” 

(Ö44) “ Sihirli değneğimle insanları barıştırırdım ve birbirlerini 
sevmeyi öğretirdim.) 

(Ö6) Bütün insanlara yardım etmeyi öğretirdim.” 

(Ö31) “Sihirli bir değneğim olsaydı savaş yapan insanlara barışın 
ne kadar güzel olduğunu anlatırdım.” 

(Ö28) “ İnsanlar barışla kalsınlar isterdim.” 

(Ö27) “Sihir gücümle barış getirirdim.” 

(Ö47) “Ben barış istiyorum.” 

(Ö24) “İnsanlara yardım ederiz.” 
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(Ö21) “Birisinin ayağı kırılsa ona yardım ederim.” 

(Ö2) “Silahları toplatırım.” 

(Ö51) “Kavgaları bitiririm.” 

(Ö37) “Ülkemi kurtarırdım.” 

(Ö25) “Dünyayı barışla kavuştururdum.” 

(Ö20) “Tüm dünyayı İslam kurallarına uymasını emir ederdim.” 

5.4.1.2. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Ellerinde Bulunan 
Sihirli Değnekle Neler Yapacaklarına Ait Kodlar ve Frekans 
Değerleri 

Sekizinci sınıf öğrencilerinin konu ile ilgili düşünceleri 

analiz edildiğinde ortaya çıkan kodlar frekans büyüklüğüne göre 

aşağıda ifade edilmektedir.  Öğrenciler sihirli değnekle yapmak 

istediklerini (f=25) savaşı sona erdirmek, (f=16) sevgi, (f=14) 

mutluluk, (f=13) memleket, (f=8) huzur, (f=6) barış, (f=5) dünya, 

(f=4) insanlar, (f=3) yardım etmek, (f=2) yaşamak, (f=2) kavga 

etmek, (f=1) savaş çıkarmak, (f=1) arkadaşlık kodları ile ifade 

etmektedir.Sekizinci sınıf öğrencilerinin ellerinde bulunan sihirli 

değnekle yapacaklarına ilişkin kurdukları cümleler aşağıda 

belirtilmiştir. 

(Ö21) “Arkadaşlarım her zaman barışsınlar isterim.” 

(Ö11) “Elimde bir sihirli değneğim olsa herkesin birbirini sevmesini 
ve herkesin barış içerisinde yaşamasını isterim.” 

(Ö31) “İnsanlara çok güzel bir şekilde yardım ederdim.) 

(Ö28) “İnsanlara mutlu günler getirirdim.” 
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(Ö13) “İnsanlara barışmanın çok güzel olduğunu anlatırdım.” 

(Ö12) “İnsanlara iyilik, sağlık, mutluluk ve huzur getirirdim. 

(Ö10) “Elimde sihirli değneğim olsa dünyaya huzur getirirdim.” 

(Ö17) “sihirli değnekle memleketime barış getirirdim.” 

(Ö2) “Değneğimle herkese mutluluk ve huzur verirdim.”  

(Ö7)  “Çocukları ve insanları hep mutlu ederdim”.  

(Ö8) “Elimde sihirli değmeğim olsa barışı dünyaya yayardım.” 

(Ö1) “Sihirli değneğim olsa dünyaya barış, mutluluk, sevinç 
dağıtırdım.” 

(Ö3) “İnsanları çok iyi yaparım ve birbirlerine sevgi, saygıyı 
öğretirler.” 

(Ö4) “İnsanlara savaşı, yaşamayı öğretirdim.” 

(Ö25) “İnsanları sevdirmek için elimden geleni yapardım.” 

(Ö23) “İnsanlara bütün kalbiyle sevgi duygusunu aşılardım. 

(Ö27)  “Elimde sihirli değneğim olsaydı bütün savaşları sona 
erdirirdim. 

(Ö41) “Kavga etmezdim.” 

(Ö46) “İnsanları barıştırıp birbirlerini sevdirirdim.” 

(Ö8) “Sevgi, barış, dürüstlük getirirdim.” 

(Ö12) “Savaşı kaldırırdım.” 
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(Ö23) “Ben sihirli değnek istemiyorum.” 

(Ö3) “Şu savaşı yapanı ben yok ederdim.” 

(Ö7) “Kötü insanları iyi yapardım.” 

(Ö35) “Onlara kötü söz söylerdim. Savaş yapmayın derdim.” 

(Ö30) “ Bomba atardım.” 

(Ö19) “İnsanların birbirine saygılı olmasını isterdim.” 

(Ö25) “Arkadaşlarıma yardım ederdim.” 

(Ö38) “İnsanlara müsaade ederdim.” 

(Ö31) “Onlara barışın ne güzel olduğunu anlatırdım.” 

(Ö24) “Kötülüğü yeryüzünden silerdim.” 

5.4.1.3. On ikinci Sınıf Öğrencilerinin Ellerinde Bulunan 
Sihirli Değnekle Neler Yapacaklarına Ait Kodlar ve Frekans 
Değerleri 

On ikinci sınıf öğrencilerinin konu ile ilgili düşünceleri 

analiz edildiğinde ortaya çıkan kodlar frekans büyüklüğüne göre 

aşağıda ifade edilmektedir.  Öğrenciler sihirli değnekle yapmak 

istediklerini (f=16) ülkem, (f=14) dünya, (f=11) adalet, (f=10) 

sevgi, (f=9) savaş, (f=8) bilgi, (f=7) fakirlik, (f=5) barış, (f=3) 

İslam ve adalet, (f=2) mutluluk, (f=2) yardım, (f=1) yaşamak, 

(f=1) başkan, (f=1) silah kodları ile ifade edilmektedir. On ikinci 

sınıf öğrencilerinin ellerinde bulunan sihirli değnekle yapacaklarına 

ilişkin kurdukları cümleler aşağıda belirtilmiştir. 
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(Ö28) “Ülke başkanlarının hepsini değiştiririm ve yerlerine iyi 
insanlar koyardım.” 

(Ö10) “Hayatımızı bize bırakın. Biz barışla yaşamak istiyoruz.” 

(Ö41) “İnsanlara yardım etmeyi öğretirdim.” 

(Ö23) “Düzenli bir şekilde yaşamak ve mutlu yaşamak istiyorum 

(Ö15) “Kötüleri dünyadan silerek yaşamımı böyle devam etmek 
isterim.” 

(Ö6) “İslam ve adalet dağıtırdım.” 

(Ö38) “Fakir insanlara yardım ederdim.” 

(Ö41) “İnsanlara yardım etmeyi öğretirdim.” 

(Ö15) “Dünyadaki tüm silahları yakacağım.” 

(Ö31) “Sevdiğim insanlara yardıma giderdim.” 

(Ö23) “ Herkese mutluluk getirirdim.” 

(Ö39) “Ailemi korurdum.” 

(Ö8) “Suriye’de olan savaşı bitirirdim.” 

(Ö16) “Bilgi yayardım ve insanları eğitirdim.” 

(Ö32) “Savaşları bitirirdim.” 

(Ö2) “İnsanları barıştırırım.” 

(Ö42) “Ülkemi barışa gönderirdim.” 
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(Ö17) “Memleketime dönmek isterim.” 

(Ö35) “İnsanlara her ihtiyacını verirdim.” 

(Ö12) “Fakir ve zengin olmayacak, insanlar aynı haklarda 
yaşayacaklar.” 

(Ö19) “Dünyaya savaşı, nefreti, getiren insanları yok ederdim.” 

(Ö24) “İlk başta kötülüğü yeryüzünden silerdim. Sonra insanların 
birbirlerine sevgi ve hürmet ve iyi davranışları birbirlerine 
göstermelerini isterdim.” 

(Ö33) “İnsanların arasında sevgi yolu oluştururdum.” 

(Ö21) “Sevgiyi artırmak için her şeyi yapardım.” 

(Ö14) “İnsanların kalplerinden nefreti çekip sevgiyi koyardım.” 

(Ö22) “Dünyadaki bütün kötü kişileri yanlış yoldan gidenleri doğru 
yola yönlendirirdi. Adaleti ve güveni sağlardım.” 

(Ö3) “Adaleti yayardım.” 

(Ö40) “Dünyaya çuvalla barış gönderirdim.” 

(Ö25) “Dünyayı barışa kavuştururdum.” 

(Ö20) “Tüm dünyayı İslam kurallarına uymasını isterdim.” 

(Ö18) “Memleketime dönerdim.” 

(Ö37) “Ülkemi kurtarırdım.” 

(Ö18) “Memleketime dönerdim.” 
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(Ö22) “Kötü insanları doğru yola yönlendirirdim.” 

(Ö14) “İnsanların kalplerinden nefreti söküp alırdım.” 

(Ö21) “Sevgiyi artırmak için her şeyi yapardım.” 

(Ö33) “İnsanların arasında sevgi oluştururdum.” 

(Ö41) “İnsanlara yardım etmeyi öğretirdim. 

(Ö10) “Hayatımı barışla geçirmek isterdim.” 

(Ö15) “Dünyadaki tüm silahları yakardım.” 

(Ö8) “İslam ve adalet dağıtırdım.” 

(Ö7) “İnsanları eğitirdim.” 

(Ö1) “Bilgi yayardım.” 

(Ö32) “Irk savaşlarını bitirirdim.” 

(Ö42) “Ülkeme barışı gönderirdim.” 

(Ö82) “İnsanlara her ihtiyacını verirdim.” 

(Ö77) “Savaşları bitirmeye çalışırdım.” 

5.4.2. Suriyeli Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre 
Ellerinde Sihirli Bir Değnek Olsa Barış Kavramına İlişkin 
Neler Yapacaklarına Ait Frekans Değerleri 

Suriyeli öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre ellerinde 
sihirli bir değnek olsa neler yapacaklarına ait oluşan kodlar ve 
frekans değerleri aşağıda incelenmiştir. 
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5.4.2.1. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine 
Göre Ellerinde Bulunan Sihirli Değnekle Neler 
Yapacaklarına Ait Frekans Değerleri 

Tablo 5.11.Dördüncü sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine 
göre ellerinde bulunan sihirli değnekle neler yapabileceklerine 
kodlar ve frekans değerleri. 

Kodlar Kız (f) Kodlar Erkek (f) 

Barış dağıtmak 12 Yardım etmek 9 
Yardım etmek 6 Kavga etmemek 8 
Silahları yok 

etmek 
6 Barış dağıtmak 8 

Kavga etmemek 4 
Düşmanları yok 

etmek 
5 

Birbirini sevmek 4 Birbirini sevmek 4 
Savaşı bitirmek 4 Silahları yo etmek 3 

Kötüleri iyi etmek 3 Savaşı bitirmek 3 
Müsaade etmek 2 Müsaade etmek 2 

Hastane yapmak 2 
Kötüleri iyi 

yapmak 
2 

Düşmanları yok 
etmek 

1 Bomba yapmak 2 

Acıyı yok etmek 1 Hastane yapmak 1 

Yardım etmek 1 
Aileme yardım 

etmek 
1 

Tablo 5.11’de dördüncü sınıf öğrencilerinin cinsiyet 

değişkenine göre ellerinde bulunan sihirli değnekle neler 

yapabileceklerine ait kodlar ve frekans değerleri incelenmiştir. 

Dördüncü sınıfta eğitim gören kız öğrencilerin bir kısmı 

(f=12) barış dağıtmak, (f=6) yardım etmek, (f=6) silahları yok 

etmek, (f=4) kavga etmemek şeklinde ifade etmişlerdir. Kız 

öğrencilerin daha az bir kısmı ise (f=1) düşmanları yok ederdim, 

(f=1) acıyı yok ederdim, (f=1) arkadaşlarıma yardım ederdim 

şeklinde ifade etmişlerdir. 
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Dördüncü sınıfta eğitim gören erkek öğrencilerin bir 

kısmı (f=9) yardım etmek, (f=8) kavga etmemek, (f=8) barış 

getirmek, (f=5) düşmanları yok etmek, (f=4) birbirini sevmek 

şeklinde ifade etmişlerdir. Erkek öğrencilerin daha az bir kısmı ise 

(f=1) hastane yapmak ve (f=1) aileme yardım etmek şeklinde ifade 

etmişlerdir. 

Dördüncü sınıf öğrencilerinin ellerinde sihirli değnek ile 

neler yapacaklarına ait düşünceleri analiz edildiğinde; kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla tercih ettikleri kodlar; 

barış getirmek, silahları yok etmek, savaşı bitirmek, kötüleri iyi 

etmek şeklindedir.  

Erkeklere oranla daha az tercih ettikleri kodlar ise; 

düşmanları yok etmek, acıyı yok etmek ve arkadaşlarına yardım 

etmek şeklinde ifade etmişlerdir. Erkek öğrencilerin kız 

öğrencilerden daha fazla tercih ettikleri kodlar ise yardım etmek, 

kavga etmemek ve düşmanları yok etmek şeklindedir. Erkek 

öğrencilerin kız öğrencilerden farklı olarak tercih ettikleri kodlar 

ise; bomba yapma ve aileme yardım etmek şeklindedir. Hem kız 

hem erkek öğrencilerin eşit sayıda tercih ettikleri kodlar ise, 

birbirini sevmek ve müsaade etmek şeklindedir. 
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5.4.2.2. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine 
Göre Ellerinde Bulunan Sihirli Değnekle Neler 
Yapacaklerine Frekans Değerleri 

Tablo 5.12. Sekizinci sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre 
ellerinde bulunan sihirli değnekle neler yapabileceklerine kodlar ve 
frekans değerleri. 

Kodlar Kız (f)   Kodlar Erkek (f) 

Savaşı sona erdirmek 13  Savaşı sona erdirmek 12 

Sevgi getirmek 9  Mutluluk getirmek 8 
Memlekete gitmek 7  Sevgi getirmek 7 

Mutluluk getirmek 6  Memlekete gitmek 6 
Huzur getirmek 4  Huzur getirmek 5 

İnsanları sevmek 4  Barış getirmek 3 
Barış getirmek 3  Yardım etmek 2 

Yardım etmek 1  Kavga etmemek 2 
Arkadaşlık etmek 1  İyi yaşamak 2 

    İnsanları sevmek 1 

    Savaş çıkarmamak 1 

Tablo 12’de sekizinci sınıf öğrencilerinin cinsiyet 
değişkenine göre ellerinde bulunan sihirli değnekle neler 
yapabileceklerine ait kodlar ve frekans değerleri incelenmiştir. 

Sekizinci sınıfta eğitim gören kız öğrencilerin bir kısmı 
(f=13) savaşı sona erdirmek, (f=9) sevgi getirmek, (f=7) 
memlekete gitmek ve (f=69 mutluluk getirmek şeklinde ifade 
etmişlerdir. Kız öğrencilerin daha az bir kısmı ise; (f=1) yardım 
etmek ve (f=1) arkadaşlık etmek şeklinde belirtmişlerdir. Ayrıca 
dünyayı sevmek kodu sadece kız öğrenciler tarafından tercih 
edilmiştir. 

Sekizinci sınıfta eğitim gören erkek öğrenciler ise; (f=12) 

yardım etmek, (f=8) mutluluk getirmek, (f=7) sevgi getirmek, 

(f=6) memlekete gitmek şeklinde ifade etmişlerdir. Erkek 

öğrencilerin daha az bir kısmı ise (f=1) insanları sevmek ve (f=1) 

savaş çıkarmak şeklinde ifade etmişlerdir. Ayrıca iyi yaşamak, 

kavga etmemek ve savaş çıkarmamak kodları sadece erkek 

öğrenciler tarafından tercih edilmiştir. 
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Sekizinci sınıf öğrencilerinin ellerinde sihirli değnekle 

neler yapacaklarına ait düşünceleri analiz edildiğinde kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla tercih ettikleri kodlar; 

savaşı sona erdirmek, sevgi getirmek, memlekete gitmek ve huzur 

getirmek şeklindedir. Erkeklere oranla daha az tercih ettikleri 

kodlar ise; mutluluk getirmek ve huzur getirmek şeklindedir. 

Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla tercih ettikleri 

kodlar ise; mutluluk getirmek, huzur getirmek ve yardım etmek 

şeklindedir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha az 

tercih ettikleri kod ise “insanları sevmek” şeklindedir. Hem kız 

hem erkek öğrencilerin eşit sayıda tercih ettikleri kod ise “barış 

getirmek” olmuştur. Ayrıca “iyi yaşamak”, “kavga etmemek” ve 

“savaş çıkarmamak” kodları sadece erkek öğrenciler tarafından 

tercih edilmiştir. 
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5.4.2.3. On ikinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine 
Göre Ellerinde Bulunan Sihirli Değnekle Neler 
Yapacaklarına Ait Frekans Değerleri 

Tablo 5.13.On ikinci sınıf öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre 
ellerinde bulunan sihirli değnekle neler yapabileceklerine kodlar ve 
frekans değerleri. 

Kodlar  Kız (f)  Kodlar  Erkek (f) 

Dünyayı sevmek  9 Ülkeme gitmek  10 

Adalet getirmek  7 Sevgi getirmek  7 

Ülkeme gitmek  6 Savaşı bitirmek  6 

Bilgi dağıtmak  4 Dünyayı sevmek  5 

Sevgi getirmek  3 Fakirliği bitirmek  5 

Savaşı bitirmek  3 Adalet getirmek  4 

Fakirliği bitirmek  2 Bilgi dağıtmak  4 

Barış getirmek  2 Barış getirmek  3 

İslam ve adalet getirmek  1 İslam ve adalet getirmek 2 

Mutluluk getirmek  1 Mutluluk getirmek  1 

Yardım etmek  1 Başkan olmak  1 

İyi yaşamak  1 Silah yapmak  1 

Tablo 5.13’te on ikinci sınıf öğrencilerinin cinsiyet 

değişkenine göre ellerinde bulunan sihirli değnekle neler 

yapabileceklerine ait kodlar ve frekans değerleri incelenmiştir. 

On ikinci sınıfta eğitim gören kız öğrencilerin bir kısmı 

(f=9) dünyayı sevmek, (f=7) adalet getirmek, (f=6) ülkeme gitmek 

ve (f=4) bilgi dağıtmak olarak ifade etmişlerdir. Kız öğrencilerin 

daha az bir kısmı ise (f=1) İslam ve adaleti getirmek, (f=1) 

mutluluk getirmek, (f=1) yardım etmek ve (f=1) iyi yaşamak olarak 

ifade etmişlerdir. Ayrıca “yardım etmek” ve “iyi yaşamak” kodları 

sadece kız öğrenciler tarafından tercih edilmiştir. 
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On ikinci sınıfta eğitim gören erkek öğrencilerin bir kısmı 

(f=10) ülkeme gitmek, (f=7) sevgi getirmek, (f=6) savaşı bitirmek, 

(f=5) dünyayı sevmek ve (f=5) fakirliği bitirmek şeklinde ifade 

etmişlerdir. Erkek öğrencilerin daha az bir kısmı ise, (f=1) 

mutluluk getirmek, (f=1) başkan olmak, (f=1) silah yapmak 

şeklinde ifade etmişlerdir. Ayrıca “başkan olmak ve “silah 

yapmak” kodları sadece erkek öğrenciler tarafından tercih 

edilmiştir. 

On ikinci sınıf öğrencilerinin ellerinde sihirli değnek ile 

neler yapacaklarına ait düşünceleri analiz edildiğinde kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla tercih ettikleri kodlar; 

“dünyayı sevmek” ve “adalet getirmek” şeklindedir. Erkek 

öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla tercih ettikleri kodlar ise; 

“ülkeme gitmek, sevgi getirmek, savaşı bitirmek, fakirliği bitirmek, 

barışı getirmek İslam ve adaleti getirmek” şeklindedir.  

5.5. Suriyeli Öğrencilerin Barış Kavramıyla İlgili 
Zihinlerinde Canlanan İmajlara Ait Bulgular 

Bu bölüm aşağıda iki başlık altında incelenmiştir. Birinci 
başlıkta barış imajına yönelik resimlereyer verilmiştir. İkinci 
başlıkta ise çalışmada yer alan öğrencilere barış kavramının 
zihinlerinde canlandırdığı resimlere ait oluşturulan kodlar ve 
frekans değerleri verilmiştir.  

5.5.1. Suriyeli Öğrencilerin barış kavramıyla ilgili yaptıkları 
resimler 

Öğrencilerin yaptıkları barış konulu resimler 
incelendiğinde 4. Sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu barışı ifade 
ederken sevgi, güzellik, çiçek, mutluluk, savaş, arkadaşlık ve kuş 
figürlerini kullanmışlardır. Resimlerin tamamı incelendiğinde 
öğrencilerin zihinsel imajları ile görsel imajlarının örtüştüğü 
görülmüştür. 
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Resim 2, Kız, Yaş: 12 Sınıf: 4, Resim 1, Kız, Yaş: 11   Sınıf: 4 
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Resim 3, Erkek,  Yaş: 12Sınıf: 4 Resim 4, Kız, Yaş: 12 Sınıf: 4 
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Resim 5, Erkek, Yaş:11 Sınıf: 4  Resim 6, Kız, Yaş: 10 Sınıf: 4 

Resim 1 ve Resim 2 de 11 ve 12 yaşlarında olan öğrenciler 

barış denildiğinde kalp ve bayrak figürleri diğer resimde ise yine 

kalp, el ele tutuşan çocuk figürlerini kullanmışlardır. Kardeşlik ve 

sevgi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir.Resim 3, Resim 4, Resim 

5, ve Resim 6’da savaşta yaralanan insanlar, ellerinde patlayıcı olan 

insanlar bulunmaktadır. Bu da savaş ortamında yaşanan 

olumsuzlukların hala unutulmadığını ve yaşanılan acıların özellikle 

erkek öğrenciler tarafından daha fazla hatırlandığını 

göstermektedir. Resim 4 ve Resim 6 da ise Resim 3 ve Resim 5 ‘ 
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in aksine biraz daha ılımlıdır. Barışın sembolü olan kuş ve hem 

Türkiye’nin hem de Suriye’nin bayrağı yer almaktadır. 

8. sınıf öğrencilerinin barış denildiğinde akıllarına gelen ilk 

üç kavramdan en yüksek frekans değerine sahip olanlar; (f=12) 

sevgi, (f=10) kardeşlik, (f=7) arkadaş, (f=6) dostluk, (f=6) Suriye, 

(f=5) iyilik, (f=5) mutlulukolmuştur.  Öğrencilerin barış 

denildiğinde akıllarına gelen frekans değerleri düşük olan 

kavramlar ise (f=1) merhamet, (f=1) saygı, (f=1) kalp, (f=1) 

özgürlük, (f=1) abi, (f=1) okul, (f=1) köy, (f=1) çocuk, (f=1) 

bayrak, (f=1) sarılmak, (f=1) öpmek, (f=1) ev, (f=1) çiçek, (f=1) 

kuş, (f=1) kuvvet, (f=1) kavgasız, (f=1) güven, (f=1) üzmemek, 

(f=1) yemek ve (f=1) özür kavramı olduğu belirtilmiştir.  

Öğrencilerin yaptıkları barış konulu resimler 

incelendiğinde 8. sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu barışı ifade 

ederken sevgi, kardeşlik, arkadaş, dostluk, Suriye, iyilik ve mutluluk 

figürlerini kullanmışlardır. Resimlerin tamamı incelendiğinde 

öğrencilerin zihinsel imajları ile görsel imajlarının örtüştüğü 

görülmüştür. 
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Resim 7, Kız, Yaş:14 Sınıf: 8 Resim 8, Erkek, Yaş:15 Sınıf:8 
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Resim 9, Erkek, Yaş:14 Sınıf: 8 Resim 10, Erkek, Yaş: 16 Sınıf: 
8 
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Resim 11,  Kız, Yaş:15 Sınıf: 8 Resim 12, Erkek, Yaş:16 Sınıf: 8 

Resim 7, Resim 8 ve Resim 9 ve Resim 10’ da kalp, çiçek 

çocuklar, dünya el ele tutuşan insan figürlerini öğrenciler 

kullanmıştır. Kalplerin sevgiyi çağrıştırması el ele insanlar 

arasındaki kardeşliği anlatmaktadır. Gagasında zeytin dalı taşıyan 

barışın simgesi olan figürler de unutulmamıştır.İki ülkenin yani 

hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin bayrakları yeşil bir ağaç ile 
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birleştirilmiştir. Resim 11 ve Resim 12 de ise iki bayrağın bir bayrak 

gibi düşünüldüğü bir figür kullanılmıştır. Bu da iki ülkenin bir 

bütün olarak düşünüldüğünü göstermektedir. 

12. sınıf öğrencilerinin barış denildiğinde akıllarına gelen 

ilk üç kavramdan en yüksek frekans değerine sahip olanlar  (f=11) 

sevgi, (f=10) mutluluk, (f=9) selam, (f=6)  yaşamak, (f=5) barış 

olmuştur. Öğrencilerin barış denildiğinde akıllarına gelen frekans 

değerleri düşük olan kavramlar ise (f=1) ahlak, (f=1) eşitlik, (f=1) 

savaş,(f=1) İslam,(f=1) hüzün, (f=1) kuşlar, (f=1) 

Müslüman,(f=1) affetmek, (f=1)  rahatlık, (f=1) dostluk, (f=1) 

güzel, (f=1) aile, (f=1) sakinlik, (f=1) çocuk, (f=1) kurtulmak, (f=) 

yardım, (f=1) dostluk, (f=1) okul, (f=1) cesaret, (f=1) kuvvet, 

(f=1) eğlence, (f=1) çiçek, (f=1) kalp, (f=1) hediye, (f=1) anlaşma, 

((f=1) soğuk ve (f=1) silah olduğu belirtilmiştir.  

  Öğrencilerin yaptıkları barış konulu resimler 

incelendiğinde 12. Sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğu barışı 

ifade ederken sevgi, mutluluk, selam, yaşamak, barış, vatan, güven, 

Suriye, saygı ve iyilik figürlerini kullanmışlardır. Resimlerin tamamı 

incelendiğinde öğrencilerin zihinsel imajları ile görsel imajlarının 

örtüştüğü görülmüştür. 
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Resim, 13 Kız, Yaş:16 Sınıf: 12  Resim, 14 Erkek, Yaş: 17 Sınıf: 
12 
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    Resim, 15 Kız Yaş:17 Sınıf: 12 Resim, 16 Erkek Yaş: 16 Sınıf: 
12 
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Resim, 17 Erkek, Yaş: 18 Sınıf: 12  Resim, 18 Kız, 
Yaş 18 Sınıf: 12 
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Resim 13, Resim 14 ve Resim 15’te kafesten çıkan 

kelebek, kan ağlayan bir bayrak ve silahların olmadığı bir yaşamın 

hayalinin kurulduğu görülmektedir. Öğrencilerin yaşları ilerledikçe 

düşüncelerindeki soyut kavramlar daha da ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca düşüncelerindeki sevgi, mutluluk daha da azalmış 

görülmektedir. Çünkü yaşanılan savaşın bire bir şahitleri onlardı. 

8. ve özellikle 4. sınıf öğrencilerinin birçoğu savaş başladığı zaman 

ya daha bebeklerdi ya da henüz dünya ya gelmemişlerdi. Bu 

sebeple onlar yaşanılan acıların, kayıpların ve savaşın küçük 

şahitleriydi. 
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5.5.2. Suriyeli Öğrencilerin Barış Kavramıyla İlgili Yaptıkları 
Resimler Sonucu Oluşan Frekans Değerleri 

Tablo 5.14.Barış kavramının öğrencilerin zihinlerinde 
canlandırdığı resimlerden oluşan kodlar ve frekans değerleri. 

 

Tablo 5.14’te öğrencilerin zihinlerinde barış denildiğinde 

canlanan kavramlara ait kodların frekansları gösterilmektedir. 

4. Sınıf Kodlar    (f)               8. Sınıf   Kodlar          (f)    12. Sınıf Kodlar      (f) 

Bayrak   13  Kalp   18  İnsan 11 

İnsan   10  İnsan   15  Çiçek 10 

Ev  9  Bayrak   11  Kuş 7 

Çiçek  7  El   10  Ağaç 6 

Kalp  6  Çiçek     8  Güneş 5 

Gökyüzü 6  Kuş     6  Bulut 5 

Yıldız  5  Güneş     5  Kalp 4 

Kuş  4  Ağaç     4               Bayrak 3 

Bulut  3  Dağ     4               Gökyüzü3 

Güneş  3  Bulut     3  Dağ 3 
Ağaç  2  Ev     3  Ev 2 

Kelebek  2  Gökyüzü 3  Emoji 2 

Balon  2  Dere     2   Dere 2 

Dağ  2  Balık   1                         Silah  2 

El  2  Araba     1               El 2 

Dere  2  Tank     1              Balık 2 

Kaydırak 2  Bisiklet 1                            Dünya 1 

Silah  2  Göz     1             Top 1 

Deniz  2  Yol     1             Zeytin 1 

Araba   1  Ördek     1             Kelebek1 

Salıncak  1  Sınıf     1             Z. Dalı 1      

Asker   1  Yıldız     0             Balon1 
Balık  1  Kaydırak              0            Salıncak 1                           

Emoji  1  Deniz     0            Elma 1 

Damar  1  Emoji     0             Okul 1 

Elma   1  Kelebek   0  Yıldız 1 

Kale   1  Balon     0  Savaş 1 

Yol   1  Salıncak  0  Köprü 1 

Ördek   1  Damar     0  At 1 

Bıçak   1  Elma   0  Kafes 1 

Dünya  1  Silah  0  Göz 1 

Okul  0  Okul   0  Anahtar   1 

Top  0  Top   0  Kilit 1 
Zeytin  0  Zeytin  0   Koyun 1 

Savaş  0  Savaş   0  Yağmur  1 

Köprü  0  Köprü   0  Gemi 1 

At   0  At   0  Park 1 
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Tablo 5.14’e göre dördüncü sınıf öğrencilerinin yarısından 

çoğu barış denildiğinde zihinlerinde canlanan kavramların başında 

(f=13) bayrak ve (f=10) insan, (f=9) ev, (f=7) çiçek, (f=6) kalp, 

(f=6) gökyüzü, (f=5) yıldız, (f=4) kuş, frekans değeri az olan 

kavramlar ise; (f=1) araba, (f=1) salıncak, (f=1) asker, (f=1) balık, 

(f=1) emoji, (f=1) damar, (f=1) elma, (f=1) kale, (f=1) yol, (f=1) 

ördek, (f=1) bıçak, (f=1) dünya olarak ifade edilmiştir.  

Tablo 5.14’te görüldüğü üzere barış denildiğinde 

öğrencilerin zihinlerinde canlanan kavramlar içerisinde okul, top, 

zeytin, savaş, köprü, at, kafes, göz, sınıf, anahtar, kilit, zeytin dalı, 

koyun, yağmur, gemi, park, tank, bisiklet kavramlarına yer 

verilmemiştir. 

Tablo 5.14’e göre; sekizinci sınıf öğrencilerinin yarısından 

çoğu barış denildiğinde zihinlerinde canlanan kavramların başında 

(f=18) kalp, (f=15) insan, (f=11) bayrak, (f=10) el, (f=8) çiçek, 

(f=6) kuş, (f=5) güneş, (f=4) ağaç, (f=4) dağ, frekans değeri az 

olan kavramlar ise; (f=1) balık, (f=1) araba, (f=1) tank, (f=1) 

bisiklet, (f=1) göz, (f=1) yol, (f=1) ördek, (f=1) sınıf olarak ifade 

edilmiştir.  

Tablo 5.14’te görüldüğü üzere barış denildiğinde 

öğrencilerin zihinlerinde canlanan kavramlar içerisinde; yıldız, 

kaydırak, deniz, emoji, kelebek, balon, salıncak, damar, elma, silah 

okul top, zeytin, savaş, köprü, at, kafes, kale, bıçak, asker, dünya, 

anahtar, kilit, zeytin dalı, koyun, yağmur, gemi, park kavramlarına 

yer verilmediği görülmektedir. 

Tablo 5.14’e göre; 12. Sınıf öğrencilerinin yarısına yakını 

barış denildiğinde zihinlerinde canlanan kavramların başında 

(f=11) insan, (f=10) çiçek, (f= 7) kuş, (f=6) ağaç, (f=5) güneş, 

(f=5) bulut, (f=4) kalp, frekans değeri az olan kavramlar ise; (f=1) 

dünya, (f=1) top, (f=1) zeytin, (f=1) kelebek, (f=1) zeytin dalı, 
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(f=1) balon, (f=1) salıncak, (f=1) elma, (f=1) okul, (f=1) yıldız, 

(f=1) savaş, (f=1) köprü, (f=1) at, (f=1) kafes, (f=1) göz, (f=1) 

anahtar, (f=1) kilit, (f=1) koyun, (f=1) yağmur, (f=1) gemi, (f=1) 

park olarak ifade edilmiştir. 

Tablo 5.14’te görüldüğü üzere barış denildiğinde 

öğrencilerin zihinlerinde canlanan kavramlar içerisinde; kaydırak, 

deniz, araba, damar, tank, bisiklet, kale, yol, ördek, bıçak, asker, 

sınıf kavramlarına yer verilmediği görülmektedir. 

Ayrıca barış denildiğinde tüm öğrencilerin zihinlerinde 

canlanan kavramlar arasında ön sıralarda bayrak, insan, kalp, 

güneş, çiçek, kuş, kodları yer almaktadır. Tüm öğrenciler göz 

önüne alındığında 4. Sınıf öğrencilerinin ve 8. Sınıf öğrencilerinin 

ortak olarak; okul, top, zeytin, savaş, köprü, at, kafes, göz, sınıf, 

anahtar, kilit, zeytin dalı, koyun, yağmur, gemi, park, tank, bisiklet 

kavramlarına çizdikleri resimlerde rastlanmamaktadır. Bunun 

yanında 4. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencilerinin ortak olarak tank ve 

bisiklet kavramlarına çizdikleri resimlerde rastlanmamaktadır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

6.1. Sonuç ve Tartışma 

Bu araştırmada,  4, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin barış 

imajları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda 

ise 5 alt problem cümlemize yanıt aranmıştır. 

Araştırmanın birinci alt amacı ‘‘4. sınıf öğrencilerinin barış 

kelimesi denildiğinde aklınıza gelen üç kelimeyi yazınız ’’ şeklinde 

hazırlanmış ve bu soru sınıf düzeyine göre incelenmiştir. 4. sınıf 

öğrencilerinin barış kavramına ilişkin akıllarına gelen 3 kelimeye 

bakıldığında, barış kavramını çoğunluklu olarak bir şekilde sevgi, 

güzellik, çiçek, mutluluk, savaş, arkadaş olarak ifade ettikleri 

görülmektedir. Yılmaz (2007)  barış eğitimini, ilk 1948’de ABD’de 

ders şeklinde okutulmaya başladığından bahsetmektedir. Hedef 

ise; İkinci Dünya Savaşı’na sebep olan etkileri ortadan kaldırmak 

ve savaşların iyi olmayan hürriyeti kısıtlayan ve korku veren tarafını 

meydana koymaktır. Sadece birer öğrenci ise paylaşmak, hürriyet, 

korku, dürüstlük, huzur, melek, araba, ağaç, zarif olarak barış 

kavramını ifade etmişlerdir. Coşkun, Keskin ve Keskin (2009) 

barış kavramını oluşturan etmenler arasında dayanışma, 

yardımseverlik, sevgi, saygı, hoşgörü, farklılıkları takdir etme gibi 

değerler birbirine geçmiş şekilde bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Yani barış tek bir değer değil bir değerler yumağıdır. Öğrenci barış 

kavramıyla alakalı sevginin, çiçeğin ve mutluluğun bir bütün 

olduğunu ve birbirlerini tamamladıklarını ifade etmiş olabilir. 

8. sınıf öğrencilerinin barış kavramına ilişkin akıllarına 

gelen 3 kelime incelendiğinde barış kavramını çoğunlukla sevgi, 

kardeşlik, arkadaş, dostluk Suriye, iyilik, mutluluk olarak ifade 
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edilmiştir.  Sadece birer öğrenci ise abi, okul, köy, çocuk, bayrak, 

sarılmak, öpmek, ev, çiçek, kuş, kuvvet, kavgasız, güven, 

üzmemek, yemek, özür olarak barış kavramını ifade etmişlerdir.  

Fountain (1999) çocuk, genç ve yetişkinlerde yıkıcı değil daha 

yapıcı bir şekilde çatışma ve şiddetin önlenmesi için davranış 

değişikliklerini oluşturmak amacıyla gerekli bilgi, beceri, değer ve 

tutumların iyileştirildiği bir durumdur. Bireyin kendi içinde, 

kişilerarası, gruplar arası ve uluslararası seviyede ortaya çıkabilecek 

anlaşmazlıkları barış çerçevesinde sonuçlandırması; barış için 

olumlu şartların oluşturulmasıdır. Öğrenciler arkadaşlığın, 

kardeşliği, dostluğu hep beraber tüm insanlıkla birlikte kabul 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

12. sınıf öğrencilerinin barış kavramına ilişkin akıllarına 

gelen 3 kelimeye bakacak olursak barış kavramını çoğunlukla sevgi, 

mutluluk, selam, yaşamak, barış, vatan, güven, Suriye, saygı, iyilik, 

adalet, özgürlük olarak ifade etmişlerdir. Karaeminoğulları, Doğan 

ve Bozkurt (2009) kültürlerarası yeterliliği gelişmiş bireylerin farklı 

kültüre saygılı, daha esnek, yaşanılan belirsizliklere sabırla 

davranabilen, merak duygusu taşıyan, empati yapabilen, değişik 

mekan ve ortamlarda enerjisi yüksek bireyler olarak yetişmesi 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Sadece birer öğrenci ise dostluk, okul, 

cesaret, kuvvet, eğlence, çiçek, kalp, hediye, anlaşma, soğuk, silah 

olarak barış kavramını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin silah, soğuk 

gibi kavramları daha az tercih etmeleri bu kavramların oluşturduğu 

olumsuz durumlar olabilir. Johnson ve Johnson (2010)  

çatışmaların, düşmanlıkların sona erdirilmesi için anlaşmaya 

ihtiyaç vardır. Bu anlaşma koşulları istenilir, adaletli, yasal ve her 

iki tarafın menfaatine uygun olmalıdır. Bu aşamadan sonra ise 

ortak amaçların, ortak çıkarların ve ortak kalkınmanın yolları 

aranarak yeni ilişkilerin temeli atılmalıdır. Bunun anlamı yapısal 
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özgürlüğün eşitlik, adalet ve refah gibi unsuların gözetilerek barışın 

sağlanmasıdır. Gruplar arasında olumlu bağlılık sağlanmalıdır.   

Araştırmanın ikinci alt amacı ‘‘Barış kelimesi ile ilgili 

cümle kurunuz’’ şeklinde belirlenmiş ve bu soru cinsiyet ve sınıf 

düzeylerine göre analiz edilmiştir.  

4. sınıf öğrencilerinin barış kelimesini cümle içerisinde 

kullanımı arkadaş, güzellik, sevgi aile, dünya, memleket, Türkiye, 

insan, savaş ile ilgili cümleler kurmuşlardır. Eğitim, bireylerin 

sağlıklı gelişip büyümelerini, temel ihtiyaçlarını karşılayarak 

geçimlerini sağlamaları, mutlu ve huzurlu bir biçimde yaşamlarını 

sürdürüp, demokrasinin bir gereği olarak yönetime katılmaları, 

duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri için gereklidir (Başaran, 

1994; Tosun, 2002). Öğrencilerin barış ile ilgili cümle kurulması 

istendiğinde daha az tercih ettikleri kavramlar ise büyük, çocuk ve 

kelebek olmuştur. Öğrencilerin barış kelimesiyle bütünleştirdikleri 

kavramlar tek bir kavram olmamakla beraber genellikle toplumu 

oluşturan insanlara odaklı olduğu görülmektedir. Türkiye, 

memleket, aile vs. bu da öğrencilerin kendilerini bireyselden ziyade 

toplumla ifade ettikleri söylenebilir. Genellikle de toplumlarda 

barış olması gerektiği görüşünü ifade etmiş olabilirler.4. sınıf kız 

öğrencilerin çoğunluğunun barış kavramını cümle içinde 

kullandıklarında ortaya çıkan kavramlar; arkadaş, güzellik, sevgi, 

ailedir. Öğrencilerin sevgi, arkadaşlık, aile kavramlarını ön plana 

almaları, aile bireylerinin karşılıklı iletişimi, birbirlerine olan olumlu 

ve güzel davranışları, bireylerin çevresinde bulunan güzelliklerin 

farkına varması bireylere ve diğer nesnelere karşı duyulan sevgi 

davranışından kaynaklanıyor olabilir. Sayıca daha az olan kısmı 

kalan kız öğrenciler ise büyük, çocuk, kelebek ve çiçek 

kavramlarını kullanmışlardır. Erkek öğrencilerin çoğunluğu barış 

kavramını kullanarak kurduğu cümlelerden çıkan kodlar dünya, 

sevgi, güzellik olduğunu ifade ederken; öğrencilerin daha az kısmı 
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ise mutluluk, inşallah, anne-baba, kardeş ve kavga olarak ifade 

etmektedir.  

8. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun barış kavramını 

cümle içinde kullandıklarında ortaya çıkan, arkadaş, Türkiye, 

küsmek, kavga, Suriye, savaş ve insanlardır. Öğrencilerin yaş 

itibariyle büyümeleri ve zihinlerinde bazı durumların 

muhakemesini yapmak bu dönemde daha da fazla önem 

kazanabilir. Genellikle bu yaşlarda öğrenciler biraz daha gerçekçi 

düşünebilirler. Sonuç olarak savaş ortamından çıkıp gelmelerinden 

kaynaklı çıkan kodlar genellikle olumsuz kavramları 

karşılamaktadır. Diğer grubun tam tersi olarak barış ile ilgili 

kurulan cümlelerde en az yer alan kodlar ise sevgili, dostluk güzel, 

yardımcı olmuştur. Tosun (2002), çocuklarının gelecekte topluma 

fayda sağlayan bireyler olarak hayatlarını devam ettirebilecek 

bilgileri, davranışları, duyguları, tutumları ve becerileri 

edinmelerinin çok önemli olduğunu belirtmektedir. Ayrıca 

eğitimin en iyisi ve en çok tercih edileninin, elindeki zaman ve 

kaynakları en fazla sayıda çocuğa sunarak, en yüksek düzeyde kalite 

sağlamaya, içinde bulunulan olumsuz ve karamsar durumdan 

olumlu bir duruma yöneltilmesidir. 8.sınıf kız öğrencilerinin 

çoğunluğu barış kavramını cümle içinde kullandıklarında ortaya 

çıkan kodlar, arkadaş, küsmek, savaş Türkiye, kavga ve memleket 

olmuştur. Kız öğrencilerde duygusal davranışlara daha fazla yer 

verilmiştir. Daha az sayıdaki kız öğrenciler ise özür dilemek ve 

güzellik kodlarını cümle içinde kullanmışlardır. Erkek öğrenciler 

ise çoğunluk olarak; arkadaş, küsmek, Türkiye, kavga ve memleket 

kavramlarına rastlarken daha az sayıdaki erkek öğrenciler ise; 

sevgili, yardımcı ve dostluk kavramlarını cümle içerisinde 

kullanmışlardır  

12. sınıf öğrencilerin çoğunluğunun barış kavramını 

cümle içerisinde kullandıklarında ortaya çıkan kodlar çoğunlukla; 
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Suriye, barış, dünya, huzur, arkadaş, küsmek, aile ve hayattır. 

Flowers (2010) eğitim sürecinde çocuk yetişirken, özgür bir 

toplum hayatına hazırlıklı olarak ve bunun için de barış, hoşgörü, 

huzurlu olma, cinsiyet eşitliği ve insanlar arasındaki arkadaşlık 

kavramını anlamış ve benimsemiştir olmalıdır. Öğrencilerin sınıf 

düzeyleri arttıkça ülkelerinde yaşanan olumsuz olaylara karşı 

duyarlılıklarının daha da arttığı düşünülebilir. 12. Sınıf kız 

öğrencilerinin çoğunluğu barış kavramını cümle içinde 

kullandıklarında ortaya çıkan kodlar; dünya, hayat, Suriye, arkadaş, 

barış ve güven olmuştur. Bir kısım kız öğrencinin görüşlerine göre 

kodlar ise, Türkiye ve insandır. Erkek öğrenciler ise çoğunluk 

olarak; arkadaş, Suriye, savaş, sevgi, dünya ve Müslümanlığa yer 

verirlerken bir kısım erkek öğrenci ise; özgürlük, küsmek ve özür 

dilemek kavramlarını cümle içerisinde kullanmışlardır. Gerek kız 

öğrencilerin gerekse erkek öğrencilerin savaşın aksine barış 

kavramı söz konusu olunca kendi ülkelerini hep barış ile 

bütünleştirmeye çalıştıkları görülmektedir.  Öğrencilerin cümle 

içerisinde hep olumlu kavramları kullandıklarını olumsuz 

kavramları daha az tercih ettikleri görülmektedir. 

Araştırmanın üçüncü alt amacı” Barışsever insanlar olarak 

gördüğünüz kişiler kimlerdir? Yazınız.” şeklinde belirlenmiş ve bu 

soru cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre incelenmiştir.  

Öğrenciler en barışsever kişi olarak aile başlığı altında; 

anne, baba, ağabey, amca, kardeş, dede, hala, teyze olarak 

belirlenmiştir. Okul başlığı altında öğretmen, arkadaş, devlet 

adamları başlığı altında; Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, başbakan 

dini-bilimsel figür başlığı altında; peygamberler, müslümanlar, 

şıhlar, bilim adamları ünlüler başlığı altında; Murat Boz, Demet 

Akalın, Beyazıt Öztürk, Kemal Sunal ve Barış Manço olmuştur 
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4.sınıf kız öğrencilerin büyük çoğunluğu aile kavramını ön 

plana çıkarmıştır. Bu başlık altında öğrencilerin en fazla anne ve 

babalarını daha sonra ise babaanne, anneanne ve kardeşi tercih 

ettikleri görülmektedir. Aile başlığı altında kız öğrencilerin barış 

yanlısı olarak nitelendirdikleri birinci derece akrabalarından anne 

ve baba olarak belirtmişlerdir. Ülkelerinde yaşanan olaylardan 

dolayı savaş ortamını terk edip barış ortamına çoğunlukla anne ve 

babalarıyla geldikleri için zihinlerinde anne ve baba ilk olarak 

canlanmış olabilir. Okul başlığı altında ise öğretmenler ve 

arkadaşları yer almaktadır. Okul ortamında genellikle öğretmen ve 

arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiği için bu sonuca ulaşılabilir. 

Devlet adamları başlığı altında ise Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, 

başbakan olarak belirtilmiştir. Bu kodların ortaya çıkmasında ders 

kitaplarında bulunan söylemler ve resimler, medya ile yakında 

ilgilenme, haberleri takip etmeye çalışma ve kendilerine yapılan 

iyilik ve yardımları göz ardı etmemeleri bu sonucu ortaya çıkarmış 

olabilir. Dini- Bilimsel Figür başlığı altında Peygamber kavramı 

görülmektedir. Müslüman bir kesim olmasından kaynaklı bu sonuç 

çıkmış olabilir. Ünlüler başlığı altında ise Murat Boz ve Beyazıt 

Öztürk’ e yer verilmiştir. Erkek öğrencilerin aksine Demet 

Akalın’a yer verilmemiştir. Televizyon radyo gibi medya 

kaynaklarında daha fazla karşılaştıkları için bu ünlülere rastlanmış 

olabilir. Erkek öğrencilerde ise aile başlığı altında en fazla anne ve 

baba kavramlarına yer verilmişti. En az ise amca, dede, ağabey ve 

babaanne kavramlarına yer verilmiştir. Ayrıca kız öğrenciler 

tarafından yer verilen anneanne kavramına erkek öğrencilerde 

rastlanmamaktadır. Okul başlığı altında ise arkadaş ve öğretmen 

kavramlarına yer verilmiştir. Arkadaş kavramı oldukça fazla tercih 

edilmiştir. Sebep olarak ise birbirleriyle daha fazla vakit geçirip 

anlaştıkları için olabilir. Devlet adamları başlığına bakıldığında 

Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan’a yer verilmiştir. Kız 

öğrencilerde tercih edilen başbakan kavramına erkek öğrencilerde 
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rastlanmamaktadır. Dini- bilimsel figürler başlığı altında 

peygamberler kavramına yer verilmiştir. Ünlüler başlığı altında ise 

erkeklerde Demet Akalın’a yer verilmiştir. Kızlarda yer verilen 

Murat Boz ve Bayazıt Öztürk’e yer verilmemiştir. Bu sonuç ise 

gerek haberlerde gerekse televizyon programlarında ön planda 

olup yardımsever kişiliğiyle tanınmış kişilerin tercih edilmesinden 

kaynaklanabilir.  

8. sınıf kız öğrencilerin büyük çoğunluğu aile başlığı 

altında toplanmıştır. Yine bu başlık altında hala, teyze, nine ve 

amca en az tercih edilenler arasında yer almaktadır. Aile başlığı 

altında kız öğrencilerin barış yanlısı olarak nitelendirdikleri bireyler 

anne, baba, dede ve kardeşten oluşmaktadır. Ailelerini barışsever 

olarak nitelendirmeleri savaş ortamında yaşamayarak barış olan 

yerlere göç etmelerinden kaynaklanabilir. Okul başlığı altında ise 

arkadaş ve öğretmen yer almaktadır. Devlet adamları başlığı 

altında ise Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan’a yer verilmiştir. 

Dini- bilimsel figür olarak peygamber kavramına yer vermişlerdir. 

Ünlüler başlığı altında Kemal Sunal’a yer verilmiştir. Demet Akalın 

ve Murat Boz’a yer verilmemiştir. Öğrencilerin Kemal Sunal’ı 

tercih etmeleri genellikle rol aldığı filmlerinde gülme unsurlarına 

yer vermesi ve insanları mutlu eden bir tarafının olmasından 

kaynaklanabilir. Bu da öğrencilere moral vermektedir. Erkek 

öğrencilerde aile başlığı altında en çok anne, baba, kardeş ve 

dedeye yer verilmiştir. Amca ve hala kavramlarını ise daha az tercih 

etmişlerdir. Okul başlığı altında ise arkadaş kavramına yer 

verilmiştir. Kız öğrencilerde olduğu gibi öğretmen kavramına yer 

verilmemiştir. Devlet adamları başlığı altında ise Atatürk ve Recep 

Tayyip Erdoğan’a yer verilmiştir. Dini- bilimsel figürde ise 

peygamberlere yer verilmiştir. Ünlüler başlığına bakacak olursak 

ise Demet Akalın’a yer verilmiştir. Bunun sebebi ise Demet 

Akalın’ ın Mehmetçik vakfına yaptığı yardımlardan 
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kaynaklanabilir. Kız öğrencilerin aksine erkek öğrencilerde Murat 

Boz’ a da yer verilmiştir. Kemal Sunal’a ise erkek öğrencilerde 

rastlanmamaktadır. 

12. sınıf kız öğrencilerin büyük çoğunluğu yine aile başlığı 

altında toplanmıştır. Bu başlık altında en fazla anne, baba, teyze, 

ağabey, hala, teyze ve amcaya yer verilmiştir. Yine bu başlık altında 

en az yer verilen teyze ve amcadır. Okul başlığı altında öğretmen 

ve arkadaş kavramlarına yer verilmektedir.  Devlet adamlarında ise 

Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk’e yer verilmiştir. Dini- bilimsel 

figür başlığı altında ise peygamberler, Müslümanlara yer 

verilmiştir. Erkek öğrencilerin aksine şıhlara ve bilim adamlarına 

yer verilmemiştir. Ünlüler başlığına bakacak olursak Murat Boz, 

Demet Akalın ve Kemal Sunal’a yer verilmiştir Erkek öğrencilerin 

Aksine kız öğrencilerde Beyazıt Öztürk ve Barış Manço’ya yer 

verilmemiştir. Murat Boz’a yer verilmesinde ise öğrencilerin 

yaşamlarını sürdürdükleri ilde bulunan ve çocuklar için 

düzenlenmiş bir eğlence merkezinin açılışı için verdiği konser etkili 

olabilir ve öğrencileri olumlu bir biçimde etkilemiş olabilir. Erkek 

öğrencilerde ise aile başlığı altında anne, baba, teyze yer almaktadır. 

Ağabey ve amca ise daha az sayıda tercih edilmiştir. Okul başlığı 

altında arkadaş ve öğretmen kavramlarına yer verilmiştir. Devlet 

adamlarında ise Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk’e yer 

verilmiştir. Dini- bilimsel figür başlığı altında ise peygamberler, 

Müslümanlar, şıhlar ve bilim adamlarına yer verilmiştir. Ünlüler 

başlığı altında ise Demet Akalın, Barış Manço’ ya ve Beyazıt 

Öztürk’e yer verilmiştir. Öğrencilerin Barış Manço’yu tercih 

etmeleri adının barış olmasından kaynaklanabilir. Beyazıt Öztürk 

ise yaptığı program neticesinde genellikle gençlere hitap edip onları 

eğlendirmeye yönelik hareketler yapmasından kaynaklanabilir. Kız 

öğrencilerin aksine Kemal Sunal ve Murat Boz’ a 

rastlanmamaktadır. 
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Araştırmanın dördüncü alt amacı: “ Elinizde sihirli bir 

değnek olsaydı onunla neler yapardınız?” şeklinde belirlenmiş ve 

incelenmiştir. 

4. sınıf öğrencilerinde sihirli değnek sorusuna verilen 

yanıtlar ve kodlar şu şekildedir. 8 kişi barışın çok güzel 

olduğundan, yine 8 kişi yardım edeceğinden,7 kişi kavga 

edeceğinden, 7 kişi silahları yok edeceğinden, 7 kişi birbirlerini 

seveceğinden, 4 kişi savaşları kaldıracağından, 3 kişi düşmanları 

yok edeceğinden, 3 kişi kötüleri iyi yapacağından, 2 kişi müsaade 

edeceğinden, 1 kişi hastane yapacağından, 1 kişi bomba 

yapacağından, 1 kişi acıyı yok edeceğinden, 1 kişi arkadaşlarına 

yardım edeceğinden, 1 kişi ailelere yardım edeceğinden ve 1 kişi 

saygılı olacağından bahsetmiştir. Genel olarak bakıldığında olumlu 

fikirler göze çarpmaktadır. Sadece 7 kişi kavga etmekten ve 1 kişi 

bomba yapacağını belirtmiştir. Bu durum da savaş ortamında 

yaşanılan acıların izlerinin silinmemesi ve bu olumsuz duruma 

karşı verilen bir türlü tepki olabilir. Harris ve Morrison’a (2003) 

göre, barış eğitimi felsefi aşamada şiddet içermeyen, sevgi, tutku, 

saygı, yardım gibi değerlerin belirtildiği; dinleme, yansıtma, 

eleştirme problem çözme, işbirliği ve çatışma sonlandırma gibi 

konularda bilgi verilmeli ve bu konularda becerilerin kazandırıldığı 

eğitsel bir durum olarak görülmektedir. 

8. sınıf öğrencilerinde sihirli değnek sorusuna verilen 

yanıtlar ve kodlar şu şekildedir. 8 kişi savaşı sona erdireceğini, 4 

kişi sevgi dağıtacağını, 4 kişi insanları mutlu edeceğini, 3 kişi 

memleketine gideceğini, 2 kişi huzur dağıtacağını, 2 kişi küsleri 

barıştıracağını, 2 kişi dünyayı seveceğini, 2 kişi insanları seveceğini, 

2 kişi yardım edeceğini, 1 kişi iyi yaşayacağını, 1 kişi kavga 

edeceğini, 1 kişi savaş çıkartacağını, 1 kişi arkadaş edineceğim 

yanıtlarını vermişlerdir.Öğrencilerin yaşları büyüdükçe görüş 

açıları hem genişliyor hem de daha mantıklı düşünmeye 
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başlayabilirler. Çünkü 4. Sınıf öğrencileri olumsuz düşünceleri 

daha fazla belirtirken sekizinci sınıf öğrencileri olumlu ve mantıklı 

düşünceleri olumsuz düşüncelere oranla daha fazla ortaya 

koymaktadırlar. 

12. sınıf öğrencilerinde sihirli değnek sorusuna verilen 

yanıtlar ve kodlar şu şekildedir. 6 kişi ülkeme giderdim, 6 kişi 

dünyadaki silahları yakacağından, 5 kişi adalet dağıtacağından, 5 

kişi sevdiğim insanlara yardım edeceğinden, 5 kişi savaşı 

bitireceğinden, 4 kişi bilgi yayacağından, 3kişi fakirlere yardım 

edeceğinden, 3 kişi barışla yaşamak istediğinden, 2 kişi İslam ve 

adalet dağıtacağından 2 kişi mutlu yaşamak istediğinden, 2 kişi 

yardım etmeyi öğreteceğinden, 1 kişi mutlu yaşamak istediğinden, 

1 kişi ülke başkanlarını değiştireceğinden, 1 kişi silahları yok 

edeceğinden bahsetmiştir. Öğrencilerin düşüncelerinde daha 

mantıklı oldukları görülmektedir. Ayrıca öğrenciler kendilerini 

düşünmekten çok toplumu düşündükleri görülmektedir. Bu da 

gerek yaşlarının verdiği olgunluk ve gerekse de mantıklı 

davranışların ağır basmasından kaynaklanabilir.   

Araştırmanın beşinci alt amacı: “Barış denildiğinde 

zihninizde canlanan resmi sayfanın arkasına çiziniz” şeklinde 

belirlenmiş ve incelenmiştir. 

4. sınıf öğrencilerine barış denildiğinde zihinlerinde 

canlanan resimlerin kağıda dökülmesi sonucu çoğunluk olarak 13 

kişi bayrak resmi çizmiş, 10 kişi insan resmi, 9 ev resmi, 7 çiçek 

resmi, 6 kalp resmi ve 6 gökyüzü resmi çizmişlerdir. Bunlara ek 

olarak daha az tercih edilen kavramlar ise 1 kişi araba, 1 kişi asker,1 

kişi balık, 1 kişi emoji,1 kişi elma, 1 kişi kale, 1 kişi yol, 1 kişi ördek, 

1 kişi bıçak ve 1 kişi de dünya resmi çizmişlerdir. Okul, top, zeytin, 

savaş, köprü, at, kafes, göz, sınıf, anahtar, kilit, zeytin dalı, koyun, 

yağmur, gemi, park, tank, bisiklet kavramlarına 4. Sınıf 
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öğrencilerinin çizdikleri resimlerde yer almamıştır. Öğrenciler 

çoğunluklu olarak bayrak çizmişlerdir. Hem Türkiye hem de 

Suriye bayraklarını yan yana çizmişlerdir. Bu da onlara kucak açan 

bir ülke olmamızdan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca ev resmini de 

oldukça fazla çizmişlerdir. Bu evler genellikle apartman tarzı ve 

mimari açıdan güzel ve beton evlerdir. Bunun sebebi ise 

okullarının prefabrik olması ve evlerinin de çoğunlukla yıpranmış 

olmasından kaynaklanabilir. Silah, savaş, bıçak gibi olumsuz 

kavramlar çok fazla kullanılmamıştır. 

8. sınıf öğrencilerine barış denildiğinde zihinlerinde 

canlanan resimlerin kağıda dökülmesi sonucu çoğunluk olarak; 18 

kişi kalp, 15 kişi insan, 11 kişi bayrak, 10 kişi el, 8 kişi çiçek ve 12 

kişi kuş resmi çizmiştir. Bunlara ek olarak tercih edilen kavramalar 

ise; 1 kişi balık, 1 kişi araba, 1 kişi tank, 1 kişi bisiklet, 1 kişi göz, 1 

kişi yol, 1 kişi ördek ve 1 kişi sınıf resmi çizmiştir. Bunun yanında 

yıldız, kaydırak, deniz, kelebek, balon, salıncak, damar, elma, silah, 

okul, top, zeytin, savaş, köprü, at, kafes, kale, bıçak, asker, dünya, 

anahtar, kilit, zeytin dalı, koyun, yağmur, gemi ve parkın 

resimlerine hiç rastlanmamıştır.4.sınıftan farklı olarak kalp, el, kuş 

gibi kavramlara resimlerde daha fazla rastlanmıştır. Bunun yanında 

hem 4. Sınıf hem de 8. Sınıf öğrencilerinin yaptıkları resimlerde 

zeytin, savaş, köprü, at, kafes, koyun, yağmur, gemiye 

rastlanmamaktadır. 

12. sınıf öğrencilerine barış denildiğinde zihinlerinde 

canlanan resimlerin kağıda dökülmesi sonucu çoğunluk olarak; 11 

kişi insan, 10 kişi çiçek, 7 kişi kuş, 6 kişi ağaç, 5 kişi güneş, 5 kişi 

bulut, 4 kişi kalp resmi çizmişlerdir. Bunlara ek olarak daha az 

tercih edilen kavramlar ise; 1 kişi yıldız, 1 kişi savaş, 1 kişi köprü, 

1 kişi at, 1 kişi kafes, 1 kişi göz, 1 kişi anahtar 1 kişi kilit, 1 kişi 

koyun, 1 kişi yağmur, 1 kişi gemi, 1 kişi park resmi çizmiştir.Ayrıca 
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kaydırak, deniz, araba, damar, tank, bisiklet, kale, yol, ördek, bıçak, 

asker ve sınıf kavramlarından çizilen resimlerde rastlanmamıştır. 

4. sınıf öğrencilerinin barış denildiğinde zihinlerinde 

çoğunlukla bayrak kavramı canlanmıştır. Ülkelerine ve 

bayraklarına özlemlerinin devam ettiği söylenebilir. 8. Sınıflarda da 

bayrak çoğunlukta tercih edilen kavram olmuştur. Ama bu sınıf 

seviyesinde sevgi, kalp gibi kavramlara da oldukça fazla yer 

verilmiştir. 12. sınıfta ise çoğunlukla insan kavramı tercih 

edilmiştir. Buradan öğrencilerin yaşları büyüdükçe hayallerinde 

canlanan kavramların daha da gerçekçi boyutta olduğu 

söylenebilir. 

6.2.Öneriler 

Bu bölümde araştırmada elde edilen sonuçlara bakılarak 

ileride yapılması planlanan araştırmalara yönelik öneriler 

sunulmaktadır. 

6.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler 

1. Öğrencilerin barış kavramına genellikle özgürlük, 

bayrak, insan, arkadaş sevgi, aile ve eşitlik olduğu görülmüştür. 

Bunlara ek olarak birlik, güzellik, mutluluk, adalet, doğruluk, iyilik, 

kardeşlik, dostluk, savaş olmadan yaşamak, küs kalmama, huzurlu 

bir yaşam kavramlarının da barış kavramıyla beraber 

bütünleştirildiği belirtilmiştir. Barış kavramı öğrencilerin zihninde 

genellikle olumlu bir sonuç bırakmıştır. Genellikle insanların 

mutlu olması, birlik ve beraberlik ile eşit tutulmuştur. Barışın 

ortadan kalktığı durumlara bakarsak öğrencilerde bencillik, kavga 

hali, ayrımcılık, cahillik, sinirli olma, iletişim kuramama gibi 

nedenler meydana gelebilir. Bu duruma meydan vermemek için ise 

devletin, milletin eşitlik, adalet gibi kavramları çocuklar küçükken 
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onlara öğretilirse bu problemlerin ortaya çıkması bir noktada 

engellenebilir.  

2. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin barış kavramına 

tam anlamıyla hakim olamamaları sorulan sorulara tam yanıt 

veremeyen öğrencilerin bulunması sonucu, barış kavramının 

öğrenciler tarafından içselleştirilmesi amacıyla bireysel ayrılıklar 

göz önüne alınarak farklı etkinliklerle programlarda çeşitli 

düzenlemeler yapılabilir. 

3. Öğrencilerin barış kavramını çok farklı algılamaları ve 

genellikle savaş kavramıyla karıştırdıkları için, barış ile ilgili 

yaptıkları tanımlamalarda, barış kavramı üzerinde farklı görüşlere 

sahip oldukları görülmüştür. Bunun için öğrencilere daha erken 

dönemlerde gelişimlerine uygun barış eğitimi verilebilir. 

4. Öğrencilerin barış kavramını ve barışla alakalı tüm 

yargıların meydana getirilmesinde okul, öğretmen ve ailenin 

işbirliği içerisinde bulunup, etkileşimi koparmamak 

gerekmektedir. Barış ve barış ile ilgili eğitimin verilmesinde, 

kazandırılacak değerlerin hem bireysel hem de toplumsal 

faydalarına önem verilmelidir. Ayrıca okul ile aile arasında bir 

köprü kurularak karşılıklı işbirliği ile ailelere bilgilendirici 

konferanslar verilebilir. 

6.2.2. Araştırmacılara Yönelik Öneriler 

1. Araştırma öğrencilerin barış imajlarını belirlemeyi 

amaçlayan nitel bir çalışmalıdır. Türkiye’ de Suriyeli öğrencileri 

kapsayan öğrencilere barış ve barış eğitimiyle ilgili görüşlerini 

belirlemeyi hedefleyen deneysel çalışmalar yapılabilir.  

2. Bu araştırma Osmaniye ili merkez ilçede yapılmıştır. 

Tüm bölgeyi kapsayacak bir biçimde araştırma yapılabilir.      
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3. Bu araştırma 4. Sınıf, 8. Sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin 

barış imajlarının incelenmesi hedeflenmiştir. Çocuklarımızın 

eğitilmesinde önemli faktörlerden olan eğitimcilerimizin ve 

öğrencilerin ailelerin bu konu hakkında fikirlerinin alınması ile ilgili 

araştırmalar yapılabilir. 

4. Araştırma Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören 

öğrencilerin barış imajlarını belirlemek üzere yapılmıştır. Bununla 

beraber illerde bulunan mülteci kamplarında eğitim gören 

öğrencilerin barış imajını belirlemek için bir araştırma yapılabilir. 

Barış eğitimi programları uygulanabilir ve sonuçlarına bakılabilir. 
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EKLER 

E-1: Yarı yapılandırılmış görüşme formu 
Görüşme Formu 

Aşağıda yer alan anket soruları Doç. Dr. Gülay Bedir 
danışmanlığında gerçekleştirilecek olan Yüksek Lisans Tez 
Çalışmasında faydalanılacaktır. 
 
Cinsiyet :   Kız (  ) Erkek (  ) 
Yaşınız:  
Eğitim Durumunuz :  İlkokul      (  )     Ortaokul
 (  ) Lise (  ) 
Memleketiniz: 

ANKET SORULARI 
Barış kelimesi denildiğinde aklınıza gelen 3 kelimeyi yazınız. 
------------------ ------------------              ---------------- 
 
Barış kelimesi ile ilgili cümle kurunuz. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Barışsever insanlar olarak gördüğünüz kişiler kimlerdir? Yazınız. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Elinizde sihirli bir değnek olsaydı onunla neler yapardınız? 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Barış denildiğinde zihninizde canlanan resmi sayfanın arkasına 
çiziniz. 
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Ek - 2: Anket İzin Belgesi 
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