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   “YURTTA SULH CİHANDA SULH” İFADESİNİN       
ÖĞRENME KURAMI VE ETİK İLKELER BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

SEVİMLİ, Şükran* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
özdeyişinin bilişsel, gelişimsel kuramlar ve etik açıdan değerlendirilmesi hem 
ifadenin hem de M. Kemal Atatürk’ün bilimsel metodolojiye paralel olan, 
düşünce biçimi hakkında bilgi edinmemize yardımcı olacaktır. M. Kemal 
Atatürk’ün dört kelime ile özlü olarak ifade ettiği barışın inşası ve 
sürdürülebilirliği gerçeği, hem öğrenme kuramcıları hem de filozoflar 
tarafından detaylı olarak tartışılmaya 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
başlamıştır.  

Bu bağlamda önce dünyayı etkileyen temel kuramları sonra da filozofların 
yaklaşımlarını değerlendireceğiz. 

Öğrenme kuramcılarından Piaget, bilişsel gelişimi; gözlem yapmayı, 
araştırarak, keşfederek öğrenmeyi savunur. Bandura, sosyal gelişimin önemi 
üzerinde durur. Kişinin kendisini idare etme kapasitesi, kendisini eleştirme ve 
yenileme kapasitesi (self-reflecting) onun nasıl birisi olacağı bakımından 
önemlidir. Bandura gelişmişlik derecesini anlamaya ve ifade etmeye çalışır. 
Herganhahn ve Olson, 1977’de zekâ; olgunlaşma, sosyal etkileşim ve 
dengelemedir, demişlerdir. Vygotsky, gelişimi; içsel ve dışsal yani sosyal çevre 
ile birlikte olur, demektedir. Gagne ise, problem çözme becerisini en üst düzeye 
koyarak, kural, kavram, ayırt ederek, sözel, zincirleme, uyarım-tepki, işaret 
olarak ifade eder. Bu teoriler bağlamında “yurtta sulh cihanda sulh” ifadesinin 
gerçekleşmesinde iki ana faktör önemlidir. Bunlar, ilki Bandura ve 
Vygotsky’nin belirttiği gibi biyolojik gelişimi de içine alan içsel gelişim ve 
gelişimini paylaşımla, etkileşimle artırmasına neden olan sosyal gelişimdir.  

 Filozofların yaklaşımları; Anadolu’da MÖ 5. yüzyılda rasyonel düşünce ve 
gerçeklerle yaşamı ve doğayı açıklamaya çalışan doğa filozofları ahlaki 
değerlerin gelişmesi ve uygulanması için gelişmiş insana gereksinim olduğunu, 
sağlıklı toplumun yasal düzenlemelerle değil, erdemlerin öğretilmesi ve 
uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmesi ile mümkün olduğunu 
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belirtmişlerdir. Doğa filozofları, öğrenme kuramcılarının görüşlerinin yalın 
temelleridir. Sokrates, erdemli insandan olgun insana giden yolu anlatır, Kant’ta 
yine erdemli insanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğinden söz 
etmektedir. 

Sonuç olarak M. Kemal Atatürk, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişiyle 
gerek öğrenim kuramcılarının gerekse filozofların biyopsikososyal açılardan 
sağlıklı olarak kabul ettiği insanın barış inşası ve sürdürülmesi hususunda da 
çaba harcayacağını belirtir. Elbette, bu özdeyişin, algı, anlama, kabul 
aşamalarından sonra tutum ve davranışlarla uygulama alanında ilk doğru 
davranış, barışçıl analizleri gerçekleştirecek insanları yetiştirecek eğitim-
öğretim olacaktır. Soyut kavramları anlayan ve anlatan filozof, sanatçı, bilim ve 
bilge insanlarının öncelikli hedefi insanın kendisiyle ve çevresiyle barışını 
sağlamaktır. Beden, zihin ve tin arasındaki uyum arttıkça ulusal ve uluslar arası 
alanda yerkürede barış ve pozitif eğilimler yükselecektir.  

Anahtar Kelimeler: Barış, çatışma, şiddet, öğretim kuramları, biyoetik, 
etik. 

ABSTRACT 

The Evaluation of the Expression “Peace at Home, Peace in the World” 
in Terms of the Learning Theory and Ethical Principles 

The evaluation of the expression of “Peace at home, peace in the world” in 
terms of the cognitive and developmental theories will provide us a coherent 
knowledge about the scientific aspect of Mustafa Kemal Atatürk and his 
identity as a science person. The fact that Mustafa Kemal Atatürk expressed 
with four words has not been argued by the learning theoreticians and the 
philosophers in a detailed manner, yet. 

In this context, we will first evaluate the basic theories that affect the world 
effectively and then the approaches of the philosophers.  

Learning theories; Piaget, Cognitive development is at the forefront, it 
defends learning by observing, searching and exploring (Charle, 2000). 
Bandura, it lays stress on the social development. The capacity of self-
regulating, self-criticizing and self-reflecting that a person have are essential in 
terms of what kind of person he/she will turn to be. Bandura attempts to 
understand and express the level of development. In 1977, Herganhahn & Olson 
said that the intelligence means maturation, social interaction and balance. 
Vygotsky said that development has two faces; inner on the one hand and 
external which means achieved through social environment on the other hand. 
Gagne puts the problem-solving ability to the highest level, differentiate rules, 
theory and express as verbal, enchainment, impulse-reaction and sign. In the 
context of these theories, two major factors are essential in the realization of 
“Peace at Home, Peace in the World”. The first one is just like Bandura and 
Vygotsky express inner development which includes the biological 
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development and the social development which increase its development with 
sharing and interaction.  

Approaches of Philosophers; The nature philosophers who live in Anatolia 
in 5th Century B.C. attempted to explain the life and the nature with the rational 
thought and the facts, the sophisticated person is needed for the implementation 
and the development of the moral values, the healthy community is achieved 
through by the implementation of the necessary conditions for teaching and 
execution of the virtues not by the legal regulations. The nature philosophers 
laid stress on the simple foundations of the learning theoreticians. Socrates told 
the path to the virtuous, experienced human being, Kant also mention the 
necessary qualifications of the virtuous human being.  

In conclusion, Mustafa Kemal Atatürk, by his expression “Peace at Home, 
Peace in the World” set forth the target in four words which is biologically 
healthy human being and reaching the mental and psychosocial talents and the 
point they reach if they put these talents to the practice. For certain, the 
realization, acceptance and practice of this expression necessitate education and 
teaching. The primary target of the world nations should be raising human 
beings who are consistent with themselves and their social-physical 
environment. Today, we are strongly in need of this.  

Key Words: Peace, conflict, violence, theories of learning, bioethics, ethics. 

GİRİŞ 

Barışın inşası ve sürdürülebilir olması için çatışma ve uyuşmazlık analizi, 
çatışmanın çözüm yöntemleri gibi enstitüler kurulmakta, bu alanda çalışan bilim 
insanları ödüllendirilmekte ancak hala küresel ölçekte bir uyum, hoşgörü, kabul 
etme, saygı ve sevgi gibi pozitif kavramların yaşama geçirilmesi olanaksız hatta 
bir ütopya olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişi de bu bağlamda değerlendirilmektedir. 
Makalede “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişi çerçevesinde barışın ütopik 
olmadığı ve gerçekleştirilmesinin olanak dâhilinde olup olmadığı tartışmaya 
açılacaktır.  

20. yüzyılın sonlarından itibaren gelişen küreselleşme ile etnik gruplar, alt 
etnik gruplar ve devletler arası çatışmalar yer küreyi sarabilecek boyuta doğru 
ilerlemektedir (Tominson, 1999; Giddens, 2002). Örneğin Orta Doğu’da 
Mısır’da başlayan internetin sosyal medyası ile organize olan ve tetiklenen 
çatışmaların, komşu ulusları da hızlı biçimde etkilediği görülmüştür. Bu durum 
giderek kusursuzlaşan ve bağımlı hale geldiğimiz teknolojinin; televizyon ve 
internet gibi görsel yayınların çatışmaları çok daha etkili sunması sonucu 
insanların daha fazla, daha derinden etkilenmelerine neden oldu (Mayton, 
2009). Diğer tetikleyici unsurlar ise, doğal kaynakların sınırlı olduğunun farkına 
varılması sonucu oluşan kaygılar, ticari-ekonomik ilişkilerin çok karmaşık bir 
zincir oluşturması (Yılmaz, 2010), kartellerin oluşması ve teknolojide var olan 
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hızlı gelişmenin aynı düzeyde bilim ve felsefe alanında olmaması sonucu oluşan 
psikososyal delikler, değişen çevre koşullarının ve hesapsız artan nüfusun 
oluşturduğu yeni sorunlar, çözümlerin güçlülere göre belirlenmesi yani etik, 
hukuk dışı gelişmelerdir (Galtung, 1999; Cantti, 1992). “Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh” özdeyişi de disiplinler arası bir zeminde değerlendirilmelidir.  

Bunun gerekçesi olarak çeşitli disiplinlerin ortaya koyduğu araştırmaların 
insanın şiddete olan eğiliminin, barışa olan eğiliminden daha güçlü olduğunu 
biyolojik faktörlerle ortaya koyulmasıdır. Nörolog, fizyolog, psikiyatristlerin 
çalışmaları insan beynindeki şiddet ve saldırganlıkla ilgili alanların ve 
hormonların rolünün tespit edilmekle birlikte, örneğin psikoloji, biyoloji, 
sosyoloji gibi farklı disiplinlerin eklektik çalışmalar yapılarak kompleks bir 
yapıya sahip insan ve toplum daha iyi anlaşılacaktır (Abay ve Tuğlu, 2000). Bu 
ve benzeri çalışmalar şiddet, agresyon, çatışma, uyuşmazlıkların biyolojik 
tarafının da iyi değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyarak insanı daha iyi 
anlamamızı da sağlayacaktır. Bunun yanı sıra küresel ölçekte çatışma analizi ve 
çözümlenmesi, uyuşmazlıkların tespiti gibi barışa yönelik çalışmalar yapan 
enstitüler “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişinin bir ütopya olmaktan çok 
gerçekleştirilebilir bir hedef olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda eklektik 
çalışmalar; bilim, sanat ve felsefe alanında multidisipliner araştırmaların 
artması, daha fazla sayıda insanın barıştan söz etmesi, insanları barış hususunda 
daha umutlu kılmaya başlamıştır. Bu bağlamda bir güzel gelişme de NATO, 
Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin barışı küresel kamu malları1 
içinde kabul etmeleridir (Yılmaz, 2010; Mendez, 1999). Bu gelişmeyle barış 
bireyin, devletlerin ve uluslararası örgütlerin sorumluluğu, görevleri, ödevleri 
olarak kabul edildi. Negatif ve pozitif barış kavramlarını oluşturan, çelişki, 
davranış ve uzlaşmazlık analizi kavramlarını açıklayan, barış ve uzlaşmazlık 
çözümü konusunda küresel ölçekte yetkin bir bilim insanı olarak kabul edilen 
Johan Vincent Galtung (1964), barışı, sadece fiziksel veya yasal şiddetin 
olmaması hâli değil, bununla birlikte ötekileştirme (Habermas, 2010), 
stigmatizasyon, ayrımcılık, gibi çatışmanın temelini genellikle hazırlayan 
ayrıştırıcı ve karşı karşıya getiren sözsüz-sözel ve davranış olmaması hali 
olduğunu ifade etti. Michel de Montaigne ise, “Bizi komşumuzla kavgaya 
sürükleyen neden, hükümdarları savaşa sürükler; uşağınıza dayak atmanıza 
neden olan şey krala bütün bir ulusu mahvettirebilir.” sözüyle açıklamaktadır. 

Bir diğer önemli husus ise yayınların eğilimi ile ilgilidir. Bu çerçevede 
yapılan bir araştırma, dünya ölçeğinde saldırganlık veya şiddet ile ilgili 
yayınların sayısı 43.666 iken, barış uygulamasının içinde yer alan “pasifizm” 
veya “şiddetsizlik” kavram ve uygulamaları ile ilgili 800 makale yayımlanmıştır 
(Mayton, 2009). Barışı anlatan ve gerçekleştirilmesi için öneriler sunan 
yayınların sınırlı oluşu, dünya ölçeğinde barışın sağlayacağı yararların önemi 

                                                 
1 Küresel kamu malları, küresel düzeyde tüketimde rekabetin olmadığı ve dışarıda bırakılmanın 

mümkün olmadığı türden faydaları olan mallardır. 
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hususunda yeterli desteğin filozoflar, bilim insanları ve sanatçılar tarafından da 
verilmediğine işaret etmektedir. Mohandas Gandhi, Martin Luther King gibi 
dünya politikasında barış anlayışı içinde önemli oluşumlara neden olan ve 
dünya tarihine imza atan liderlerin çabası belki mistik boyutu nedeniyle çok 
özel olarak algılandı. Ancak Osmanlı Devleti’nin parçalanması ve insanların 
yok edilmesine seyirci olmayarak müdahale eden, “Ulusun yaşamı tehlikeye 
karşı karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir.” sözleriyle de o günün koşullarını 
bir özdeyişle anlatan, savaşı olumsuzlayan Atatürk küresel barışa giden yolun, 
uluslardan ve ulusları oluşturan insanlarla olabileceğini, Kant’ın eylemlerin 
genel geçerliliği (coğrafya, zaman, mekân kültür ötesinde) görüşü 
çerçevesindedir (Heimsoeth, 1967). 

Barış Zor, Savaş Kolay   

Savaş ve barış arasında temel faktörlerden en önemlisi savaşın kolay barışın 
ise gerçekleştirilmesinin çok büyük çaba, anlayış ve bilgi birikimi 
gerektirmesidir. İnsanın bilgi birikiminin yetersiz ve/veya eksik olması, analiz 
yapamaması, farklı seçenekleri düşünmemesi yani tek ve sınırlı bakış açısına 
sahip olması, sığ bir anlayış ya da akıl tutulmasının gerçekleşmesi halinde 
şiddet, çatışma ve savaş kaçınılmaz olmaktadır (Horkheimer, 2002, Veysal, 
2010)). Savaş, çatışma ve şiddetin gerçekleşmesine neden olanlar demokrasi, 
özerklik, adalet gibi kavramları öne sürseler de arka planda genellikle çıkar 
zedelenmesi ya da yeni çıkarlar elde etme kaygısı yer alır. 20. yüzyılın önemli 
filozoflarından biri olan  Jean Baudrillard’ın “Smülasyon ve Simülakr” 
kuramında olumsuz sonuçlar veren, insanın gerçeği görmesini engelleyen ya da 
savaş gibi durumlarda, genellikle gerçek olay ve olgulara dayanmayan, 
simülakrların hazırladığı simülasyon2 senaryolarla, grup ya da toplumu ikna 
ederek desteğini alan üst düzey sınırlı sayıda yöneticinin kısa zamanda aldığı 
kararlarla ortaya çıkmaktadır. Bir diğer deyişle savaş sınırlı sayıda insan, kitle 
iletişim araçları, kabul edilebilecek bir senaryo ile gerçekleştirilebilir.  

Barışın inşa edilmesi ve sürdürülebilirliği için öncelikle konu ile ilgili pozitif 
kavramların (özerklik, demokrasi, özgürlük, karar verme, hoşgörü, şiddetsizlik, 
pasifizm,3 olduğu gibi kabul etme vs.) anlaşılması, bu bağlamdaki sorunları 
algılayan, barışı isteyen çok sayıda insanın, grubun ya da toplumun olması ile 
olanaklıdır. Barışı sürdürebilir kılacak çok sayıda insanın yetişmesi için 
yaşamın realitesini gören, değerlendiren bilim insanı, sanatçı, filozof ve toplum 
liderlerine gereksinim vardır.  

Barış, savaşa göre daha yavaş fakat güçlü bir biçimde bireyden gruba, 
gruplardan topluma, toplumdan diğer toplumlara doğru yol alarak kendini 

                                                 
2 Simülasyon: Var olan veya olmayan taklit, hayal ürünü durumların gerçekliklerin zemini 

olmayan bir gerçeklik zemini üzerinden gerçekmişçisine sunulması dururmu.Simülakr, 
simülasyonu hazırlayan ve sunan kişi, kurum ya da kuruluşlar. 

3 “Pasifizm”, uyuşmazlıkların çözümü ya da çıkar sağlama aracı olarak savaşa ve şiddete karşı 
olmak, demektir. 
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gerçekleştirir. Bu bağlamda eğitim-öğretim programları, yazılı ve görsel 
yayınlar, kitle iletişim araçları, multidisipliner çalışmaların yoğunlaştırılmasıyla 
oluşacak ortak bilgi, kültür, düşünce zeminin hazırlanması ve bu zeminin siyasi 
grupları etkileyerek politikalar oluşturmalarıyla olanaklıdır.  

Barış gerçek olay ve olgulara gereksinim duyarken, savaş gerçek dışı 
olaylara ve/veya bunların tehdit olarak algılanmasına yol açan ajitasyonlarla 
biçimlendiren simülakrlarla, simülakrların hazırladığı senaryolara ve bu 
senaryoları gerçekleştirecek üst düzey kartel, holding ve devlet yöneticilerine, 
gereksinim duyar.  

Barış için öncelik barışı içselleştiren beden, zihin ve tin üçgenin uyum içinde 
olan bireylere gereksinim vardır. Bu bireylerin yetişmesi için sağlıklı 
biyofizikîsosyal ortamların aile içinden başlayarak oluşturulması gerekir. Bu 
nedenle, öncelikle her bireyin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası 
dönemlerde içinde bulunduğu fiziksel ve biyopsikososyal ortamın fiziksel-sözel 
ve sözsüz şiddet, travma, agresyon, yoğun stres ve anksiyete gibi patolojik 
unsurları içermeyen biyolojik ve/veya sosyal ailelere sahip olması çok 
önemlidir.  

Bu bağlamda aile içi şiddetin mutlak önlenmesi, insanların ya da toplumların 
problem olarak gördükleri durumları; şiddet, agresyon uygulayarak, öldürerek 
çözmesinin getireceği somut ve soyut negatif sonuçları değerlendirebilmeleri, 
sağlıklı bir biçimde kâr-zarar hesabı yapabilmeleri için, bilgi donanımını 
verecek ortamların oluşturulması gerekir.  

Barış yaşamayı ve yaşatmayı seven, pozitif sözcükler kullanan bireylerin 
yetiştirilmesi ile daha olanaklı hale gelir. Savaş ise, biyopsikososyal4 açıdan 
patolojik insan ve onun oluşturduğu gruplarla oluşur. Küresel ölçekte patolojik 
insan ve onların davranışı durumlar daha fazla ilgi çekmektedir. Bu nedenle 
patolojik düşünce ve davranışların etki alanı, normal ve pozitif davranışların 
etki alanından daha fazladır. Bu da öğrenme açısından önemli bir durumdur.  

Yukarıda yer alan nedenler, ulusal ve uluslararası ölçekte barışın yaşanması 
için öncelikle barışın insanlar tarafından gerçekleştirilebileceğinin kavranması 
gerektiğini işaret etmektedir. “Makro barış” kavram ve uygulamaları, “mikro 
barış” kavram ve uygulamaları ile olanaklıdır. “Mikro barış” kavram ve 
uygulamaları, Abraham Maslow’un 1954 yılında belirttiği insanın temel 
gereksinimlerini (fizyolojik, barınma-güven, aidiyet ve kendini gerçekleştirme) 
yanı sıra dünya ölçeğinde gelişen değişiklikler bağlamında oluşan 
gereksinimleri dikkate alan, çok yönlü ve detaylı bilginin edinilmesi ve bu 
bilgilerin uygulanabilecek biçime dönüştürülmesi ile olanaklıdır (Rubenstein, 
2011). Bu süreç, öncelikle insan biyolojisini ve fizyolojisini, zihinsel ve tinsel 

                                                 
4 Biyopsikososyal yaklaşım, beyin ve periferal organların fiziksel uyarılara olduğu gibi sosyal 

değişikliklere de duyarlı oldukları temeline dayanmaktadır. İnsanı bir bütün olarak 
değerlendirir.  
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açıdan anlamak ve çözümlemek, insanın kendini anlaması ve içsel barışını 
sağlaması için yapılacak araştırma ve programlar, kusursuzlaşan ve insanın özel 
yaşamına müdahil olan teknolojik gelişmelerden çok daha önemlidir. Bu 
bağlamda; değerler felsefesi, biyoetik, psikoloji, sosyoloji ve eğitim gibi 
disiplinlere daha fazla önem verilmesine ve desteklenmesine yani 
multidisipliner araştırmaların yapılarak ortak zeminin oluşturulması ve bu 
zeminde belirlenen ilkeleri yaşama geçirmek için oluşturulacak politikalara 
gereksinim vardır.  

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişi bir ütopya olmanın ötesinde zihinsel 
ve tinsel olarak gelişmiş insanların yetiştirilmesi için daha çok çaba sarf 
edilmesi, daha fazla ekonomik destek sağlanması ile olanaklıdır. Lev 
Tolstoy’un “Tanrı’nın Hükümdarlığı Kendi İçimizdedir” eserinde de 
belirttiği gibi yeni multidisipliner bakış açısına sahip yeni kuramların 
oluşturulması ve benimsenmesiyle bu ütopya yaşama geçirilebilir. 

Tarihsel olarak barış uygulamalarını incelediğimizde; orta çağdaki Hristiyan 
anlayışı temelli görüşlerde; “empati”, “şiddetsizlik”, “hoşgörü” gibi kavramların 
yer aldığı; ancak eğitim ve felsefe alanlarında beklenen sonuçlara 
ulaşılamamıştır. 19. yüzyılda ise emperyalizm ve sıcak savaş karşıtı görüşler de 
aynı şekilde sonuçlanmış, barış çabaları ne yazık ki olumlu sonuçlar 
verememiştir. 20. yüzyıldan itibaren kurulmaya başlayan uyuşmazlıkların, 
çatışmanın barışçıl çözümünü temel eğitim alanı olarak seçen barış enstitüleri 
ve barış ile ilgili akademik toplantılar daha ılımlı ortamlar oluşturmaya başladı. 
21. yüzyıl ise ulusal ve uluslararası alanda sözde pozitif kavramlarla 
desteklenen, simülasyonun yoğunlaştığı tam bir çelişkiler yüzyılı olarak 
yaşanmaya başladı. Şiddet ve savaş konuşmaları ulusal ve uluslararası ölçekte 
hem savaş karşıtı olduğunu söyleyen, hem de savaşı destekleyen toplum 
liderleri tarafından sulh-barış adına yapılmaktadır. Tüm bu negatif gelişmelere 
rağmen umudun yitirilmemesi gerekir, çünkü tüm bu olumsuz gelişmeler ulusal 
ve uluslararası barışın inşa edilmesinin olanaklı olmadığı anlamına 
gelmemektedir, tam tersine barışa olan inancın bireyden gruplara, gruplardan 
topluma, toplumdan diğer toplumlara yayıldığı, şiddetin, savaşın karşısında 
barış kavram ve uygulamalarının bilimsel temelli araştırmalarla, felsefi ve 
sanatla birlikte derinleştiği ve daha geniş alanı kapsayacağı doğrultusunda 
gelişmeler de vardır. Çünkü insanın doğasında var olan yaşama ve yaşatma 
güdüsünün varlığı ve bu güdünün geliştirilmesi doğrultusundan yapılacak 
çalışmalarla güçlenecektir. Bu bağlamda bugüne kadar yapılan çalışmaları 
inceleyerek daha detaylı araştırmaların yapılması, multidisipliner anlayış içinde 
yeni kuramlar, eğitim ve yönetim politikalarının oluşturulması bir 
zorunluluktur.  

M. Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişinin yaşama 
geçirilmesi barışın inşa edilmesi ve sürdürülebilir kılınması ile olanaklıdır. Bu 
bağlamdaki yayınların, araştırmaların ve çalışmaların insanın kendine ve 
çevresine yabancılaşmasını engelleyecek, bizzat doğasında var olan barışı 
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keşfedeceği, geliştireceği biyopsikososyal yaşam anlayışını sunmasına; yeni bir 
anlayışa gereksinim vardır (Uncu-Akman, 2004). Bu çerçevede dikkate alınması 
gereken hususlar şu şekildedir: 

1. Barışın inşa edilmesinin insanın biyolojik ve psikososyal gelişimine 
sunacağı katkıların net olarak ifade edilmesi,  

2. Bireyin kendisi ile ilgili bağımsız karar vermesinin, bireye dolayısıyla 
toplumun gelişimine olan katkısının net olarak belirlenmesi ve anlatılması,  

3. Şiddetin ve baskıcı yaklaşımların biyopsikososyal ve ekonomik 
kayıplarının belirlenmesi ve açıklanması,  

4. Barışın inşası ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bireyden, topluma 
ve toplumlararası ilişkilere uzanan her türlü şiddetin önlenmesi için programlar 
hazırlanması,  

5. Değerler felsefesi, biyoetik ve tıp etiği çerçevesinde yer alan kavramların 
örneklerle anlatılması ve yaşama geçirilmesi için çaba sarf edilmesi,  

6. “Adalet” kavram ve uygulamalarının hem felsefi çerçevede, hem de resmi 
ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi, 
bu bağlamdaki engellerin kaldırılması, 

7. Şiddetin, savaşın, saldırgan hareketlerin kısa ve uzun vadeli zararları ile 
barışın kısa ve uzun süreli faydalarını temel alan, tinsel, politik, felsefi ve 
tarihsel perspektiflere de yer veren biyopsikososyal kuramların oluşturulması, 

8. İnsanın doğal gelişimini, kendini gerçekleştirmesini engelleyen yıkıcı, 
incitici tüm düşünce ve davranışların pozitif bir anlayışa dönüşmesi için gerekli 
her türlü çalışmanın, araştırmanın yayınlanması, yazılı ve görsel basının 
desteğinin sağlaması gereklidir.  

Barış Kültürü, Öğrenme Kuramları ve Etik  

“Barış” kavramı ve uygulamalarını destekleyen önceki değerlerin barışçıl 
formlarını ön plana alan ve önceki değerlerin içinde yer almayan yeni barışçıl 
tutum ve davranış ile uygulamaların yer aldığı kültürün oluşturulması bu 
konuda önemli bir adım olacaktır.  

 Değerler felsefesi, biyoetik, eğitim etiği bağlamında yer alacak eğitim, 
öğretim programları insanın öznel dünyasına ait zihinsel ve tinsel süreçlerinin 
“barış” kavramı ve uygulamalarının gerçekleşmesine çok önemli katkı 
sağlayacaktır (Veatch, 2010).  

Öğrenme Kuramları 

1. Jean Piaget insanın biyolojik gelişimi ile bilişsel gelişim arasındaki 
paralelliği ortaya koymuştur. Bu bağlamdaki evreleri ve birey çevre ilişkilerinde 
etkin bir şekilde yapılandığını ortaya koymuştur. Söz konusu evreler;  
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1) Duyusal motor dönem (0-2 yaş),  
2) İşlem öncesi dönem (2-5/6 yaş),  
3) Somut işlemler dönemi (6/7-11/12 yaşlar)-(somut işlemsel dönem.), 
4) Soyut işlemler dönemi (11/12 ve sonrası). 

Bu kuramın en önemli yanı soyut işlemler sürecinde soyut kavramların daha 
iyi kavranıldığını söylemektedir. Somut işlemler döneminde soyut işlemler 
dönemine geçemeyenlerin barışı algılaması grafik, resim, fotoğraf, müzik, 
tiyatro ve sinema gibi görsel araçlardan yararlanılabilir.  

2. Albert Bandura, sosyal öğrenme ve öz yarar teorileri üstünde çalışmış ve 
"taklit, gözlem ve model alma"nın öğrenmeyi kolaylaştırdığını araştırmalarıyla 
ortaya koymuştur. Bu bağlamda ilköğretimde yer alacak drama eğitimi gibi 
sanatla ilgili programlar çocukların pek çok şeyi daha iyi anlamasına ve 
yaşamlarına geçirmelerine yardımcı olacaktır.  

3. Herganhahn & Olson ise fizikî ve sosyal çevrenin değişiminin, zekânın 
değişimine yol açtığını ifade etmişlerdir. Bu çalışmalar, günümüze kadar oluşan 
anlayışlar, algılamalar sonucu oluşan tutum ve davranış, uygulamaların 
değişebileceğine işaret etmektedir.  

4. Vygotsky, yakınsal gelişim kavramı ile çocukları kendi kararları sonucu 
geliştirecekleri eğitimleri ya da bir yetişkinin rehberliğinde gerçekleşen eğitim 
modelinin farklı kazanımlara yol açacağı görüşünü öne sürmüştür. Öğrencilerin 
yetişkin rehberden bağımsız öğrenme çabaları bilgiyi içselleştirmesi, kendini 
gereçleştirme ve kendi kararını verme becerisini kazanma dolayısıyla özerk, 
özgür birey olmasında önemlidir.  

5. Robert Gagne, bilişsel öğrenme kuramlarının bir sentezini yaparak daha 
etkili öğrenmenin yollarını aramıştır. “Öğretimin Dokuz Durumu” isimli 
kuramında, problem çözme becerisini en üst düzeye koyarak, kural, kavram, 
ayırt ederek, sözel, zincirleme, uyarım-tepki, işaret olarak ifade eder. Bunlar; 
dikkati sağlama, öğrencilere hedefleri bildirme,ön bilgileri hatırlatma, içeriği 
sunma, öğrenmeye rehberlik etmeyi sağlama, davranışı ortaya çıkarma, dönüt 
sağlama, performansı değerlendirme, çabalarıyla, soyut kavramların 
içselleştirilmesine katkı sağlamakta bencil, negatif konuşan (Schaffner ve ark., 
2005) çıkarcı şiddet üreten insan modelini elimine etmeye, en azından sayısını 
azaltmaya çalışmaktadır.  

Yukarıda yer alan ve almayan pek çok eğitim kuramı öğrenmeyi 
kolaylaştırmayı, her türlü becerinin gelişmesi için farklı eğitim modellerinin 
ortaya koyulması “yurtta sulh cihanda sulh” ifadesinin gerçekleşmesinde iki ana 
faktör önemlidir. Bunlar, ilki Bandura ve Vygotsky’nin belirttiği gibi biyolojik 
gelişimi de içine alan içsel gelişim ve gelişimini paylaşımla, etkileşimle 
artırmasına neden olan sosyal gelişmedir  
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Barışın Sağlanmasında Biyoetik İlkeler 

Barış ve biyoetik kavram ve uygulamalarının birbirlerine benzemenin 
ötesinde indirekt ve direkt olarak birbirinin gerçekleşmesine yardımcı 
olmaktadırlar. Canlının zihinsel ve tinsel anlamda kavranması, içselleştirilmesi 
ve uygun davranış geliştirilmesinde biyoetik bugün verilen önemin çok ötesinde 
yer almaktadır. Barışın inşası ve sürdürülebilir kılınmasında biyoetik ve başta 
tıp etiği olmak üzere meslek etiklerinin uygulama alanındaki gelişmeler önemli 
katkı sağlamaktadır. Türkiye'de bu bağlamda önemli gelişmeler oldu.  

Biyoetik ile ilgili kanun bağlamında hazırlanan ve Resmî Gazete’de 
09.12.2003-25311 tarih ve sayı ile yayımlanan “Biyoloji ve Tıbbın 
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 
Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun”lar önemli gelişmeler olarak değerlendirilebilir. 
Yasal düzenlemeler çevresindeki uygulamalarında hayata geçirilmesi için 
üniversitelerde eğitim-öğretim başladı.  

Üniversitelerde insan ve hayvanlar üzerinde yapılan bilim amaçlı 
araştırmalar da kanun hükmünde kararnamelerle düzenlendi ve ilgili 
yönetmelikler hazırlandı. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 
Yönetmelik’le üniversitelerde “Hayvan Deneyleri Etik Kurulu” kuruldu. Sağlık 
Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle “Klinik, İlaç, İlaç Dışı Klinik ve 
Klinik Olmayan Araşırma Etik Kurulları” kuruldu. Ayrıca 2547 sayılı Kanun’un 
14. ve 42. maddelerine dayanarak “üniversite etik kurulları” oluşturuldu.   

Kamu hizmetlerinin etik ilkeler çeçevesinde gerçekleşmesi için de “Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu” 2004 tarih ve 5176 sayı ile Resmî Gazete’de 
yayımlanan yönetmelikle kuruldu.   

Türkiye’deki yasal gelişmeler, “Biyoetik Derneği”, “Tıp Etiği ve Tıp 
Hukuku Derneği” gibi önemli araştırma ve çalışmalar yapan sivil toplum 
kuruluşlarıyla da pekiştirilmektedir.  

Yukarıda yer alan yasal ölçekte gerçekleşen biyoetik ve meslek etiği 
gelişmeleri altı-yedi yaşlarından itibaren çocuklara anlatılması ve öğretilmesi 
için “öğrenim kuramları”ndan yararlanmak barışın inşası ve sürdürlebilir olması 
için artık elzem oldu. Küçük yaşlardan itibaren öğrenilen sözcük, kavram ve 
ilkeler, biyopsikososyal açıdan geleceğin sağlıklı toplumlarının oluşturulması 
açısından çok önemlidir.  

Bu nedenle meslek ve uygulamalı etiğin gelişmesinin hemen her disiplini 
kapsaması ve çeşitlenmesi; hekim, avukat, gazeteci, öğretmen, memur gibi 
çeşitli meslek elemanlarının resmî ve sivil kurum ve kuruluşlardaki hizmet 
sunumlarının yanı sıra, hizmet alanlarını da etkilemektedir. Ayrıca adalet, 
özerklik, dürüstlük, yararlı olma ve zarar vermeme gibi temel ilkelerin ve 
kavramların insanlar tarafından içselleştirilerek, tutum ve davranışlara 
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dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Bu gelişme barış adına son derece 
sevindiricidir.  

 Biyoetik; “tıp etiği”, “eğitim etiği”, “gazetecilik etiği”, “avukat etiği” gibi 
alanlarından farklı olarak, yalnızca insanı değil, tüm canlıları, dünyayı, uzayı ve 
evreni şefkat, sevgi, saygı ve adaletle davranmayı öğretir (Haynes, 2002; 
Doğan, 2010; Örs, 2011). Dünya ölçeğinde gelişen olumsuz gelişmeler sonucu 
fizikî çevre alanında yapılan çalışmaların multidisipliner olmasını; 
multidisipliner anlayış içinde hareket edilmesini bir zorunluluk olarak ortaya 
çıktı. Barış kavramı insan yaşamıyla sınırlı bir oluşum, olgu olmaktan çıkmaya 
başladı. Bu gelişmeler barış ve güvenlik “küresel kamu malları”5 içine alınması 
gerekliliğini ortaya çıkardı. Çünkü küresel kullanıma ait olan doğal çevre 
(okyanus, atmosfer, doğa) ile bulaşıcı hastalıklar gibi negatif gelişmeler ulaşım 
ve bilişim teknolojisinin tüm toplumları kapsamasıyla olumlu ve olumsuz  
etkilenmeleri artırdı (Gagne, 2002; Kaul ark., 1999).  

Sonuç olarak ortak tutum ve davranışları oluşturulacak erdemlerin 
uygulama etik alanları içinde yer almasını, uygun tutum ve davranışların 
oluşturulmasını gerekli kıldı. Meslek etik ilkelerin yanı sıra “biyoetik” kavram 
ve uygulamalarını belirleyen ilkelerin detaylandırılmasının içselleştirilerek 
tutum ve davranışa yansıması, barışın inşası ve sürdürülebilir olmasında ayrı bir 
önem taşımaktadır. 

Küreselleşme, teknolojik ve ekonomi alanındaki gelişmeler biyo ve meslek 
etiği uygulamalarını bir lütuf olmaktan çok bir zorunluluk olarak alınmasına yol 
açmaktadır.  

SONUÇ  

Küreselleşen dünyada barışın inşası ve sürdürülmesi açısından olumsuz 
gelişmeler olmakla birlikte, diğer taraftan yaşanabilir çevre, meslek etiği, ortak 
araştırma projeleri, ticaret gibi alanlarda meydana gelen gelişmeler söz konusu 
negatif algılamaları, düşünceleri giderek azaltmaya başlamıştır. Bu bağlamda 
düşünür olma özelliklerini birkaç sözcüğe sığdıramayacağımız M. Kemal 
Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişi bir ütopyayı ifade etmekten 
çok, üzerinde yeterince düşünüldüğünde yaşama geçirilebilir olduğu üstelik 
bunun bir lütuf değil, bir zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır.  
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