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Eğitimin İhmali, 
Geleceğin Kaybedilme İhtimalidir 

Şiddet, tarih boyunca insanlığın yok etmek, ıslah etmek, hayatın dışına 
çıkarmak için mücadele verdiği temel meselelerden biri olmuştur. Fakat 
her çağda içeriğini ve şeklini değiştirerek şiddet var olmaya, hiddetli 
olanın gazabıyla masumu darbetmeye, vahşi olanın kiniyle müstazafı 
katletmeye, kötülerin eliyle iyileri kurban etmeye devam ediyor.  Üstelik 
hüküm sürdüğü adres sayısı her geçen gün artıyor, medya marifetiyle 
gösteri malzemesi olarak eğlenceye dönüşüyor. 

Asla yan yana gelmemesi gereken alanların içine giriyor, hiç dâhil 
olmaması gereken literatürün kavramlarıyla iç içe geçiyor; öznesi olması 
bir kenara, dolaylı tümleci dahi olmaması gereken konuların içinde 
baş gösteriyor, önlemesi beklenen kişiler eliyle bile hayat bulabiliyor, 
çocukluk masumiyetini yok edecek derecede aşağılara iniyor, hürmete 
layık olanlar da şiddete maruz kalabiliyor. 

Yaygınlaşan ve sıradanlaşan şiddet, nicedir okullarımızı tehdit ediyor, 
eğitim şiddet sarmalında suni teneffüs altında yapılıyor. Öğretmenler, 
eğitim yöneticileri, eğitim hizmetinin kalitesi için ter dökenler en 
ufak bir gerilimde şiddet mağduru olabiliyor. Acil bir şekilde üzerinde 
düşünülmesi, önlenmesi için tedbirler alınması, eğitimin sağlıklı bir 
şekilde devam etmesi, eğitimcilerin hayatlarından endişe etmemesi için, 
dahası toplumsal dokumuzun parçalanmaması için daha ağır sonuçlara 
şahit olmadan tüm bu yaşananları ‘reality show’ sanmadan konunun bir 
an önce ele alınması gerekiyor. 

Şiddeti doğuran sosyal, ekonomik, psikolojik tüm nedenler bir arada 
düşünülmeli, toplumda yaygınlaşması hatta sıradanlaşması önlenmeli, 
onu ortadan kaldıracak en önemli kaldıraç olan eğitimin şiddet 
sarmalında tökezlemesine seyirci kalınmamalı; bu pervasızlığın mesleki 
misyonu yok ettiğini, motivasyonu bitirdiğini, Otomatik Portakal romanı 
kahramanlığına soyunanların eliyle bir mesleğin tarihinin ters yüz 
edildiğini görmek artık feraset değil, cesaret konusu olmaya başlamıştır. 

Eğitim sisteminin sadece öğretime hapsedilmesi, okullarımızın fiziksel 
olarak değişmesi fakat nitelik olarak gelişmemesi, sadece diploma 
vadeden ve markasına göre teveccüh gören kurumlar olarak algılanması, 
akademik başarı gösteremeyen bireyleri toplumsal uçurumun kıyısına 
terk etmesi, zihinsel kapasitenin dışında hiçbir şeyi değerlendirmeye 
dâhil etmemesi gelinen noktanın nedenlerinden sadece birkaçıdır. Bu 
meselelere köklü çözümler getirecek bir irade, nitelikli teklifler getirecek 
bir paydaşlık, eğitimi sadece bir kısmıyla değil, bütün hücreleriyle 
ayağa kaldıracak bir dayanışma bugün en büyük ihtiyaçtır. Hâlihazırda 
en önemli çözüm olarak görülen adımların yarınlardaki kalıcılığı ancak 
bu alanda atılacak adımların doğruluğuna bağlıdır. Aksi hâlde bugün 
binbir zahmetle elde edilen her şey yarın ihmal edilmiş bir kuşakla 
kaybedilebilir. 

Evrendeki her şeyin sıhhati ve coşkusu ritmidir. Ses, ritmiyle anlaşılır; 
müzik, ritmi sayesinde güzel; kalp, ritmi sayesinde zinde kalır; evren, tüm 
bu ritimlerin senkronizasyonuyla kalıcıdır. Ritmin bozukluğu, sıhhatin 
bozuluşu, coşkunun yok oluşu, durağanlığın başlangıcı çöküşün 
habercisidir. 

Eğitimciler de şiddete yönelik başlatmış olduğumuz ‘imzanı gönder, 
iradeni göster’ kampanyasına attıkları imzalarla topyekûn seslerini 
yükseltmekte; ‘okul bahçelerine damlayan kan artık dursun, geleceğimiz 
şiddetin esaretine mahkûm edilmesin’ diye haykırmaktadır. 

Özetle, şiddeti terbiye ve tahliye etmesi gereken alanların ihmali 
geleceğin toptan kaybedilme ihtimalidir. 

Yeni sayıda buluşmak dileğiyle… 

sukrukolukisa@ebs.org.tr
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Giriş

Şiddet toplumda genel olarak küçük bir sorun 

olarak algılanırken son dönemlerde şiddetin de-

ğişen yüzü, artık hem anne-babaları, hem eğitim-

cileri hem de toplumun geniş kesimlerini kaygı-

landıracak bir boyuta ulaşmış durumdadır. Okul-

larda şiddet ve zorbalık üzerine yapılan araştırma 

sonuçlarına göre, son yıllarda, çocuk ve ergenler 

arasında saldırgan davranışların arttığı, okullarda 

şiddetin dikkat çekici bir problem olduğu ve okul 

çağındaki birçok çocuk ve ergenin saldırganlık ve 

şiddetten dolayı mağdur olduğu tespit edilmiştir 

(Flannery ve ark., 2003; Webster-Stratton, 1999; 

akt: Uzbaş, 2009:90). Okulda şiddet, okul danış-

manına küfür etmekten, okul yöneticisine fiziksel 

zarar vererek sözlü tehditte bulunmaya, başka 

bir öğrenciyi okul koridorunda iterek düşürmeye, 

okulun servis sürücüsüyle kavga etmeye ya da bir 

öğretmeni tabancayla ya da bıçakla yaralamaya 

veya öldürmeye kadar uzanan çok farklı biçimler-

de görülebilmektedir (Celep, 2008). 

Okul şiddetinin en fazla ve şiddetli görüldüğü 

dönem ergenlik dönemidir. Bu dönemde bir er-

gen her gün ortalama en az bir kez sözel şiddete 

uğrar. Kızlar arasında ilişkilere dayalı saldırganlık 

ve duygusal şiddet (dışlama vb.) görülebilir. Bu 

dönemde elektronik şiddet dediğimiz (telefon, 

mesaj, internet ve facebook ve e-mail aracılığı ile 

gönderilen ve karşı tarafa zarar verecek her türlü 

mesaj, video ve paylaşım) şiddet türü başlar. Cin-

sel şiddetin başlangıç yaşı da çoğunlukla ergenlik-

tir (www.psikolojistanbul.com). 

Şiddet, genellikle, olacakları önceden kesti-

rebilmenin olanaksızlaştığı durumlara özgü bir 

adlandırmadır. Şiddet hem psikolojik hem de top-

lumsal bir sorun haline gelmiştir. Gençlerin top-

lumsal yaşamdan soyutlanması, kent yaşamına 

uyum gösterememesi, boş zamanlarını değerlen-

dirme alışkanlıklarının ve olanaklarının olmaması, 

işsizlik, ekonomik imkânsızlıklar gibi daha birçok 

faktör şiddetin kaynağını beslemektedir. Şiddetin 

öğrenilen bir davranış olması nedeniyle anne ve 

babaların, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve 

medyanın şiddet uzerindeki etkisi kaçınılmaz bir 

gerçektir (Çubukçu ve Dönmez, 2012:51). Son yıl-

larda, toplumda okulların güvenliği ile ilgili sorun-

ların her geçen gün arttığına ilişkin bir algılama 

söz konusudur. Okul güvenliği ile ilgili çözülmesi 

gereken en önemli sorunların başında, okullardaki 

şiddet ve zorbalıkla baş etme gelmektedir. Şiddet 

nedeniyle bireyler, hem fiziksel hem de duygusal 

kalıcı bozukluklara ve travmalara maruz kalmak-

tadır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, birçok 

genç ergen çatışma ve problem çözmede en etkin 

yolun şiddet olduğuna inanmaktadır. Şiddet dav-

ranışının giderek, bir sorun çözme aracı olarak al-

gılandığı görülmektedir. 

Okul ortamında öğrencilerin, şiddet sarmalıyla 

başa çıkabilmek için öncelikle bireysel ya da grup 

olarak kendileri açısından önemli ve anlamlı bir 

role sahip olmaları, kendini bulunduğu ortama, sı-

nıfa ya da okula ait hissetmeyen öğrencilerin kar-

şılanmayan ait olma ve sevgi ihtiyacı, davranış so-

runlarına, öğrenme güçlüklerine ya da akademik 

Okullarda Şiddet ve Zorbalık Üzerine

Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
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zarar, gelişimsel geriliği ya da ihmal ile sonuçlanan 

(ya da sonuçlanma olasılığı yüksek olan) kasıtlı güç 

kullanımı ya da güç kullanma tehdidi”; Anderson 

ve Bushman’a (2002) göre şiddet; “fiziksel güç 

kullanımı, vurma, yaralama, fiziksel zarar verme”; 

Michaud’a (1991) göre şiddet, “sert ya da acıma-

sız kişilik veya güç” ; Alkan’a (2007) göre ise şiddet 

“sertlik, acımasız kişilik ve güç” anlamlarına gelmek-

tedir.

Günümüzde okullarda yaygın bir şekilde var-

lığını sürdüren zorbalık, öğrencilerin fiziksel ve 

duygusal güvenlikleri için bir tehdit haline gelmiş-

tir Zorbalık ise okulda görülen şiddet davranışla-

rının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Sa-

tan, 2011). Zorbalık 

da değişik şekiller-

de tanımlanmıştır. 

UNICEF’e (2013) 

göre zorbalık, “okul 

çağındaki çocuklar 

arasında gerçek veya 

algılanan güç denge-

sizliği içeren istenme-

yen, saldırgan dav-

ranışlar”; Olweus’a 

(1993) göre zorbalık, 

“bir ya da daha fazla 

öğrencinin defalarca 

olumsuz davranışları 

sergilemesi”; Harris 

ve Petrie’ye (2003) göre ise zorbalık, “daha güçlü 

tek bir öğrencinin ya da bir grup öğrencinin kasıtlı 

olarak zarar verici saldırgan davranışları daha güç-

süz bir diğer öğrenci ya da öğrenci grubuna kışkırtıcı 

bir neden olmaksızın uygulaması” olarak tanımlan-

mıştır (Akt: İrfaner; 2009:6)

Şiddet Türleri 

Bireysel ve toplumsal anlamda olumsuz bir 

davranış biçimi olan, diğer bir deyişle “gücün kö-

tüye kullanımı” olarak nitelendirebileceğimiz şid-

detin değişik türde dışavurum biçimleri vardır. 

Toplumun hemen her kesiminde yaşanan şiddet 

türlerini aşağıdaki başlıklar altında sıralayabiliriz 

(Kurşun, 2017:12).

sorunlara neden olabilmektedir. Şiddetin ortadan 

kaldırılabilmesi ve gençlerimize daha kaliteli, 

daha güvenli eğitim ortamlarının sunulabilmesi 

için, okullarda şiddetin irdelenmesi, sonrasında 

nedenlerinin araştırılması ve bu sonuçlar ışığında 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Bununla bir-

likte, oğrencilerin yaşadıkları şiddetin kaynaklarını 

tespit ederek, şiddet karşısında kararlı, tutarlı ve 

çözüme giden bir tutum içerisinde olmak, hem 

okul yöneticilerinin hem de öğretmenlerin görev-

leri arasındadır.

Amaç ve Önem 

Bu çalışmanın 

amacı; okullarda ve 

eğitim ortamında 

şiddetin ve zorba-

lığın kavramsal bir 

analizini yapmaktır. 

Eğitimin amaçları-

na ulaşması ve top-

lumsal değerlere ve 

kurallara saygılı birer 

insan yetiştirmek 

amacıyla, çoğunluk-

la kızgınlık, korku 

ve güvensizlik ne-

denleriyle yaşanan 

saldırganlık, zorbalık 

ve çatışmaların şid-

dete dönüşmesinin önlenmesi öğrencilerin tanık 

oldukları ve hatta uyguladıkları şiddetin nedenle-

rinin bilinmesi gerekir. 

Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi

Şiddet ve Zorbalık Nedir?

Şiddet; felsefeden antropolojiye, psikolojiden 

sosyolojiye, din, hukuk ve siyasete kadar birçok 

sosyal bilim dalının araştırma alanına girmekte 

ve farklı araştırmacılar tarafından değişik biçim-

lerde tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne 

(2017) göre şiddet; “kişinin kendisine, bir başkasına 

ya da bir gruba karşı, yaralanma, ölüm, psikolojik 
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davranışın sıklığına, yoğunluğuna, etkisine ve öğ-

retmenin sınıf yönetimi tutum anlayış ve becerisi-

ne göre değişmektedir.

UNESCO’nun (2017:9-10) yayımladığı bir rapo-

run sonuçlarına göre, okulda şiddet ve zorbalığa 

maruz kalma, tüm dünyada gerçekleşirken, ço-

cukların ve ergenlerin büyük bir bölümünü etki-

lemektedir. Her yıl yaklaşık 246 milyon çocuk ve 

ergenin okulda şiddet ve zorbalığa maruz kaldığı 

tahmin edilmektedir. Etkilenen çocuk ve gençlerin 

oranı, ülkelere göre %10 ile %65 oranında değiş-

mektedir. 18 ülkede 100 bin kişiyle görüşülmüş ve 

araştırmaya dahil olan öğrencilerin 2/3’si zorbalık 

kurbanı olduklarını belirtmişlerdir. 

Okulda şiddet, bedensel şiddeti, sözlü tacizi, 

psikolojik şiddeti, tecavüz dâhil cinsel şiddeti ve 

zorbalıkları kapsar. Okulda yaşanan zorbalık veya 

şiddet, diğer öğrencilerden kaynaklanabileceği 

gibi, öğretmenler ya da okul personelinden de 

kaynaklanıyor olabilir. Bu şiddet okulda, okul yo-

lunda veya çevrimiçi ortamlarda ortaya çıkabilir. 

Okul şiddeti ve zorbalığı, çoğu zaman; cinsiyete 

dayalı şiddet, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, 

cinsiyet rol beklentilerine veya toplumsal cinsiyet 

kalıplarına dayalı veya farklı güç statüsüne dayalı 

fiziksel, cinsel veya psikolojik zararı içeren şiddet-

ten oluşur (Aslan ve Önay-Doğan, 2017:99-100). 

Zorbalık, başkalarını kötüye kullanmak, sindirmek 

veya agresif bir şekilde baskınlaştırmak için güç, 

tehdit veya baskı kullanımıdır. Davranış genellik-

le tekrarlanır ve alışkanlıktır. Zorunlu bir ön şart, 

zorbalığa veya başkalarına göre, zorbalıktan kay-

naklanan zorbalıkları birbirinden ayıran bir sosyal 

veya fiziksel güç dengesizliği algısıdır (https://

en.wikipedia.org/wiki/Bullying). 

Okul iklimi bir bütün olarak şiddetten ve zor-

balıktan etkilenir. Güvensiz öğrenme ortamları, 

korku ve güvensizlik ortamı yaratır ve öğretmen-

lerin öğrencilerin iyi olma hali hakkında kontrol ve 

bakım sahibi olmadıkları algısını oluşturur ve bu 

da tüm öğrencilerin eğitim kalitesini düşürür. İyi 

bir öğrenmenin gerçekleşebilmesinin öne koşul-

ları; güvenli ortam, şartsız kabul ve empatik anla-

yıştır. 

a. Fiziksel şiddet: Bedende acı, yara, iz, ya da 

sakatlık veya ölüme sebep olabilen şiddet türü. Fi-

ziksel şiddet, fiziksel ceza da dahil, ölümcül veya 

ölümcül olmayan yaralanmalara veya başka fizik-

sel zararlara neden olabilir. Russel (1993) fiziksel 

şiddetin hiçbir zaman doğru olmadığını söyle-

mektedir.

b. Sözel şiddet: Küfür, kötü söz, tehdit, haka-

ret, alay etme, korkutma vb. 

c. Duygusal ve psikolojik şiddet: Duygusal 

boyutta strese neden olabilen, özgüveni sarsabi-

len, nevroz ya da psikoz yaratabilen şiddet türü.

d. Cinsel şiddet: Kişinin cinsel kimliğini tehdit 

ya da tahrip eden şiddet türü. Cinsel şiddet, isten-

meyen gebelik, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyon riskini artırır.

e. Ekonomik şiddet: Temel ihtiyaçlardan yok-

sun bırakma, parasını zorla alma vb.

f. Mobing: İş yerinde psikolojik baskı, korku, 

yıldırma vb. uygulamak. Zorbalık bir grup tarafın-

dan yapılırsa mobbing denir.

g. Siber Şiddet: “Siber zorbalık” tipik olarak 

başkalarına rahatsızlık ya da zarar vermek ama-

cıyla kişilerin ya da grupların dijital ortamlarda 

gerçekleştirdikleri davranışlar olarak tanımlanır 

(Barlet & Chamberlin, 2017; akt: Aslan ve Doğan, 

2017:96).

Okulda Şiddet ve Zorbalık 

UNESCO’ya (2017) göre, okullarda ve eğitim or-

tamlarında şiddet ve aşağılayıcı disiplin yöntem-

leri, fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet ve taciz ile 

özel okullarda (askeri okullar da dâhil olmak üze-

re) ve genel zorbalığı içerir. Furlong ve Morrison’a 

(2002; akt: Parladır, 2009:38) göre okulda şiddet; 

“okul iklimi üzerinde olumsuz sonuçlar üreten, öğ-

rencilerin öğrenme süreçlerine zarar veren, onların 

gelişimlerini engelleyen saldırgan ve suç benzeri 

davranışlar” anlamına gelmektedir. Okullarda ve 

sınıfl arda yönetici ve öğretmenler istenmeyen 

öğrenci davranışları ile karsılaşmaktadırlar. Öğret-

menler tarafından sınıfta karşılaşılan istenmeyen 

davranışlara karşı birçok yöntem kullanılmaktadır. 

Problem davranışlara karşı kullanılan yöntemler 
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cilerin içinde bulundukları döneme özgü yaşadık-

ları değişimlerdir. Bu bakımdan ergenlik dönemi 

oldukça kritik bir dönemdir. Ergenlik döneminde 

kişinin hem kendi içinde hem de çevresiyle çatış-

malarının arttığı dikkate alınması gereken bir du-

rumdur. Ergenlerin farklı nedenlerle öfke duygusu 

yaşaması, öfke duygusunun ifadesinde saldırgan-

lığı seçmesi, bunun sonucunda da yaşanan çatış-

maların sayısında bir artış ve çözümlenemez bir 

noktaya doğru gidişin olması ergenlik dönemin-

deki temel sorunlar arasında 

gösterilebilir (Dusek (1987; 

akt: Gündoğdu, 2010:259). 

Sigara, alkol ve uyuşturucu 

kullanımı bıçak ve silah ta-

şınması, aileye ait faktörler 

ve şiddetin bir sorun çözme 

yolu olarak algılanması da 

şiddetin önemli nedenleri 

arasında sayılmaktadır (Akt: 

Durmuş, 2013.51). Boulter 

(2004) ve Gorman-Smith, 

Henry ve Tolan’ın (2004) 

yaptığı araştırma bulguları-

na göre, ailesel risk faktör-

lerinin şiddet davranışının 

gelişimiyle yakından ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerde akademik 

performans antisosyal dav-

ranışla ters orantılıdır. Okula 

bağlanma eksikliğinin antisosyal davranış riski-

nin artmasıyla ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır 

(https://en.wikipedia.org/wiki/School_violence).

Şiddet ve Zorbalığın Sonuçları 

UNICEF’in (2013:10) yayımlamış olduğu rapo-

run sonuçlarına göre, okul şiddeti ve zorbalık ço-

cukların ve ergenlerin fiziksel sağlık ve duygusal 

esenliğine zarar verir. Fiziksel şiddet, fiziksel ceza 

da dâhil, ölümcül veya ölümcül olmayan yaralan-

malara neden olabilir. Cinsel şiddet, istenmeyen 

gebelik, HIV ve bulaşan enfeksiyonlar ve diğer cin-

sel riskleri artırır. Zorbalığın fiziksel etkileri, mide 

ağrılarını ve baş ağrılarını içerir. Zorbalığa maruz 

Okulda Şiddet ve Zorbalığın Nedenleri

Şiddeti ele alırken ona yol açan kültürel, eko-

nomik, psişik, sosyal, politik ve yapısal unsurları 

birlikte değerlendirilmelidir. Dolayısıyla şiddeti 

tek bir nedene indirgeyerek açıklamak bilimsel 

gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Şiddetin birden 

çok nedene bağlı olarak ele alınması önemli bir 

unsurdur (Kurşun, 2017:6). Okullarla ilgili pek çok 

faktör çocukların suça bulaşmasına neden olmak-

tadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 Negatif okul iklimi

 Müfredat programından 

kaynaklanan sorunlar

 Kalabalık okul ve sınıfl ar

 Öğretimdeki kalitesizlik

 Tutarsız (çelişkili) sınıf 

yönetim uygulamaları

 Sınıfl arın oluşturulma-

sında ayrımlar

 Başarılı olma baskısı so-

nucu ortaya çıkan stres

 Çalışma yöntemlerinin 

çocuk tarafından anlam-

sız bulunması

 Öğretmen-öğrenci ilişki-

lerinde öğretmenin bas-

kın olması

 Öğretmenler tarafından 

uygulanan fiziki cezalar şeklinde sıralabilir. 

Ayrıca, şiddet ilişkisi üzerinde fikir ileri süren 

çok sayıda düşünür son dönemlerde şiddet olay-

larının artışından, kitle iletim araçlarındaki şiddet 

içerikli program, dizi veya filmleri sorumlu tuttuk-

ları bilinmektedir. Bu çerçevede çok sayıda yöneti-

ci, öğretmen ve öğrenci; okullardaki şiddet olayla-

rının nedenlerine ilişkin olarak çocukların özellikle 

izledikleri filmlerin kahramanlarına öykündükleri 

ve okulda akran grupları içerisinde söz konusu 

bu kahramana ya da kahramanlara özgü bir tavır 

ve dil geliştirdiklerini yaygın olarak belirtmişlerdir 

(Kızmaz, 2006; akt: Parladır, 2009:36). Okullarda 

yaşanan çatışmaların bir diğer nedeni de; öğren-
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problem davranışlar göstermesinde etkili oldu-

ğunu düşünüyorum (%29.42), “Veli olarak okulla 

yeterli işbirliği içinde olmadığım için çocuğumun 

olumsuz davranışlar göstermesinin kolaylaştığını 

düşünüyorum (%19.89)”, “Ailemizin geçim sıkıntısı 

içinde olmasının (Yoksul olmamız ve sosyal gü-

vencemizin olmaması) çocuğumuzu olumsuz et-

kilediğini düşünüyorum (%18.27)”, Çevremizdeki 

zararlı madde kullanımı, şiddet, olumsuz arkadaş 

grupları çocuğumda problem davranışlara neden 

oluyor (15.26), “Anne-baba olarak, etkili iletişim 

kuramamamız çocuğumuzun evden uzaklaşması-

na ve zaman zaman olumsuz davranmasına neden 

oluyor (%12.94), şeklinde çıkmıştır. İdareci ve öğret-

menlere uygulanan 21 

maddelik Temel Önleme 

Anketi’nden elde edilen 

bulgulara göre ise en çok 

işaretlenen ilk 5 madde; 

“Ailelerin çocuklarının 

fiziksel ve psikolojik ge-

lişimleri hakkında bilgi 

sahibi olmamaları-Olum-

suz aile tutumları oto-

riter, ilgisiz, tutarsız vb.” 

(%37), “Ailenin ekono-

mik durumunun düşük 

olması ve sosyal güven-

lik haklarının olmaması 

(%28)”, “Çocuğun ya da 

gencin akademik başarı-

sının düşük olması ya da ilgisinin olmaması (%15) 

“Çocuğun ya da gencin kendini ifade edebileceği, 

ilgi ve yeteneklerini gösterebileceği ortamların 

olmaması (%12)”, Çocuğun ya da gencin okuldan 

kaçıp internet kafe ve kahvehaneye gitmesi” mad-

delerini işaretlemişlerdir (%6) (Tatlılıoğlu, 2016). 

Durmuş’un (2013:41) yaptığı araştırma bulgu-

larına göre, ergenlerin fiziksel saldırı içeren kavga-

ları okullarda en çok yaşanan şiddet olayı olarak 

gördükleri (%67.8), ergenlerin okuldaki şiddet 

olaylarını en çok; problemli öğrencilerin varlığına 

(%85,13), duygusal ilişkilere (% 26.83), okul çete-

leri ve madde kullanımına (%19.62) bağladıkları 

görülmüştür. Koç’un (2006) yaptığı çalışmada, 

şiddete maruz kalan bireylerin %37,3‘unun ruh 

kalanlar da zorbalığa sahip olmayanlardan daha 

fazladır. Diğer sonuçları ise, kişilerarası zorluklar 

yaşamak, depresif, yalnız veya endişeli olmak, dü-

şük benlik saygısı ve intihar düşünceleri veya inti-

har girişiminde bulunmak gibi durumalara neden 

olmaktadır. 

Şiddete maruz kalmanın, çocuk ve ergenleri, 

anksiyete ve depresyon, fobiler, temas bozukluğu 

ve özellikle travma sonrası stres bozukluğu için 

risk altına soktuğu tespit edilmiştir. Okulda sözel, 

duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalan bir bire-

yin öğrenme yasantıları engellenmekte ve azal-

maktadır. Çocuk ve gençlerin okulda zorbalığa 

maruz kalmaları onların 

sadece okul yaşantılarını 

olumsuz etkilememekte, 

ileriki dönemlerde de 

olumsuz yaşantı tecrü-

belerine açık olmalarına 

sebep olmaktadır. 

Sonuç ve 

Değerlendirme

Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün koordi-

nasyonunda oluşturu-

lan, “Şiddeti Araştırma 

Komisyonu” tarafından, 

Konya merkez ve ilçe-

lerde ortaöğretim öğ-

rencileri üzerinde 2005-2006 yılında öğrencilere, 

velilere ve idarecilere 21 maddelik “Temel Önleme 

Anketi” çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın öğren-

cilerle ilgili sonuçlarının ilk 5 maddesi; “İstediğim 

her tür TV programını ailemin kısıtlaması olma-

dan seyredebilirim (%29.42)”, “Öğretmenlerimi-

zin kırıcı söz ve hareketlerde bulunması olumsuz 

davranması (%24.12)”, “Bilgisayar oyunlarında en 

çok savaş ve dövüş içeren oyunları tercih ede-

rim (%18.27), “Çevremdeki insanlara karşı öfkemi 

kontrol edemiyorum, zaman zaman saldırgan 

davranışlarda bulunuyorum (%15.74)” şeklinde 

çıkmıştır. Velilere uygulanan “Temel Önleme Anke-

ti” sonucunun ilk 5 maddesi, “Şiddet içerikli TV di-

zileri, filmler ve bilgisayar oyunlarının çocuğumun 
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ve öğrenci görüşlerini belirlemeye yönelik yapmış 

olduğu araştırma bulgularına göre, öğretmenler, 

‘Teknoloji kaynaklı risk fak törleri’ boyutunun şid-

det oluşumunda en etkili boyut olduğunu düşü-

nürken; şiddetin oluşumunda en etkili gördükleri 

madde “öğrencilerin aile yaşantısının sorunlu ol-

ması” tespit edilirken, yöneticiler ise, “aile kaynak-

lı risk faktörleri” boyutunun şiddet oluşumunda 

en etkili boyut olduğunu tespit etmiştir. Zorbalık 

davranışının türü açısından, zorbaların kullandığı 

en yaygın zorbalık türünün ve kurbanların en çok 

maruz kaldıkları zorbalık davranışının sözel zorba-

lık olduğu bulunmuştur. 

Öneriler

Avrupa Konseyi, çocukları insan hakları ve de-

mokratik vatandaşlık hakkında eğiterek, okullar-

daki şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 

Eğitim, okullarda şiddetin önlenmesi ve ortadan 

kaldırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Av-

rupa Konseyi, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi Şartnamesi, üye devletlere her 

türlü ayrımcılık ve şiddete, özellikle de zorbalık ve 

tacize karşı mücadele etmek için bir eylem aracı 

sunmaktadır.

Fromm’un çözümü şiddetin nedeni olarak 

görülen doğal itkilerimizin sonuçlarını barısçıl 

amaçlar doğrultusunda yönlendirme anlayışını 

temsil eder (Fromm, 2008). Kalabalık öğrenci sa-

yısını azaltabilma, öğretmen yetiştiren kurumların 

sorunlarla karşılaşıldığı zaman şiddete başvurma-

dan çözüm yollarını bulabilecek donanıma sahip 

olmalarının sağlanması, eğitim ortamında bulu-

nan her kesimin (idareci, öğretmen, veli, öğrenci) 

kötü muamele ve etkileri konusunda eğitilmesi, 

yani yapısal öğelerden dayağı meşrulaştıran kül-

türel öğelerin dönüştürülmesine (zihniyet deği-

şimine) kadar yapısal reformlar hayata geçirilme-

lidir. Öğrencilerin hatta bütün okul personelinin 

kendilerini güvende hissedecekleri bir mekân ha-

line getirebilmek için yapılması gereken ilk iş, okul-

daki şiddet olaylarını analiz edip, mevcut durumu 

ortaya koymaktır (Karataş- Baran, 2008:5). Eğitim 

ortamlarında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasın-

da, eğitim ortamları ve çevresindeki ilişkiler ile uy-

sağlıklarının bozulmaya başladığı, %36,1’inin ruh 

sağlıklarının bozulduğu tespit edilmiştir. Dönme-

zer, Gümüş ve Tümkaya’nın (2006) yaptıkları araş-

tırma bulgularına göre, öğrencilerin, aşağılama, 

alay, yoksun bırakma, dayak gibi fiziksel ve psiko-

lojik siddete maruz kaldıkları, cezalandırıcı disiplin 

yöntemlerinin çocukların fizyolojik ve güven ge-

reksinimlerinin doyumunu engellediği tespit edil-

miştir. Alkan’ın (2007) yaptığı araştırma bulguları-

na göre, öğretmenlerin istenmeyen davranışlara 

karşı en çok kullandıkları yöntemlerin; “Öğrenciyi 

dersten çıkarma, öğrenciyi teneff üse çıkarmama, 

sorduğu sorulara cevap vermeme, öğrenciyi tah-

tada bekletme, fiziksel ceza verme, sınıfta başarılı 

olan öğrenci ile kıyaslama, söz hakkı vermeme, 

öğrenciye fazla ödev verme, sınıfta yokmuş gibi 

davranma, davranışın yanlış olduğunu anlatma” 

olarak tespit edilmiştir. Yorahan’ın (2011) yapmış 

olduğu araştırmanın sonuçlarına göre, şiddete 

maruz kalma, şiddeti kabullenme ve şiddet dav-

ranışları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, farklı 

şiddet türleri bakımından incelendiğinde; erkek-

lerin sözel ve fiziksel, kadınların ise cinsel şiddete 

daha çok ve sık olarak maruz kaldığı, erkeklerin 

her türlü şiddeti kadınlara göre daha kabul edi-

lebilir algıladığı ve daha sık şiddet uyguladıkları 

tespit edilmiştir. Aslan ve Önay-Doğan’ın (2017) 

yaptıkları araştırma bulgularına göre, belirlenen 

yedi zorbalık kategorisi çerçevesinde uygulanan 

içerik analizi sonucunda, öğrencilerin en fazla “ha-

karet, küfür ve tehdit” içeren ifadeleri kullandıkları 

görülmüştür. T.B.M.M. Çocuklarda ve Gençlerde 

Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen 

Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemle-

rin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştır-

ması Komisyonu (2007) 261 okulda, toplam 26677 

öğrenci üzerinde uyguladıkları anket sonuçlarına 

göre; “Gençlerin %22’si fiziksel şiddet ile karşılaştı-

ğını, %35,5’i ise fiziksel şiddet uyguladığını, %53’ü 

sözel şiddet ile karşılaştığını, %48,7’si ise sözel şid-

det uyguladığını, %36,3’ü duygusal şiddet ile kar-

şılaştığını, %27,6’sı ise duygusal şiddet uyguladığı-

nı, %15,8’i cinsel şiddet ile karşılaştığını, %11,7’si 

ise cinsel şiddet uyguladığını belirtmiştir. 

Parladır’ın (2009) ortaöğretim okullarında şid-

detin kaynakları konusunda öğretmen, yönetici 
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gulamaların yapıcı, onarıcı, barışçıl ve destekleyici 

hale getirilmesinde yönetimsel süreçler belirleyi-

cidir. Şiddet konusunda ele alınan öğrenci, öğret-

men, aile, yakın çevre gibi unsurların uyumlu ve eş 

güdüm içinde çalışması için kalıcı yönetim anlayı-

şının güçlendirilmesi bir zorunluluktur. Okullarda 

şiddeti önlemek için tüm unsurların birlikte ve bi-

linçli hareket etmesi gerekir. Bu noktada okulların-

da şiddeti önleme adımlarından biri olarak disiplin 

sürecini iyi yönetebilmeleri gerekmektedir (www.

aktuelegitim.com). Okulların amaçlarına ulaşabil-

mesi ilk başta yapılması gereken suç ve şiddetten 

uzak ortamlar oluşturmaktır (Dursun, 2012; www.

okuldaşiddet.net).
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