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Öz 

Bu araştırmanın amacı şiddet eğiliminde bağlanmanın rolü ile ilgili yapılmış lisansüstü tezleri 

ve hakemli dergilerde yazılan makaleleri inceleyerek betimleme yapmaktır. Araştırma verileri 2000-

2018 yılları arasında yapılan lisansüstü tezlerle ve YOK (Ulusal Tez Merkezi) ve Ulakbimde taranan 

hakemli dergilerden elde edilen verilerle sınırlıdır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek 

gerçekleştirilen çalışmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. 

Çalışmanın verileri betimsel analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen 

sonuçlara göre; Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmaların genellikle yüksek lisans düzeyinde yapıldığı 

ve tarama modelinde gerçekleştirildiği, veri toplama aracı olarak yapılmış tezlerin büyük 

çoğunluğunda ölçek kullanıldığı, örneklem grubu olarak genellikle ergenler üzerinde çalışmaların 

gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır.  

Elde edilen veriler bağlanma, saldırganlık, zorbalık ve şiddet temalarına göre özetlenmiş ve 

yorumlanmış; betimlemeler sebep-sonuç ilişkileri içerisinde irdelenmiş, temaların ilişkilendirilmesi ve 

anlamlandırılması amaçlanmıştır. 
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Abstract 

The aim of this research describe the articles written in post-graduate theses and refereed 

journals about the role of attachment in the tendency to violence. The research data are limited to those 

obtained from postgraduate theses between 2000-2018 and from refereed journals searched by Council 

of Higher Education (National Thesis Center) and Ulakbim in Turkey. The data of the qualitative 

research based study was obtained through a document review as a data collection method. 

The data of the study were analyzed by descriptive analysis. According to the results obtained 

from research findings; it was found that the research carried out in Turkey, which is usually done at 

the graduate level and is performed in the screening model, as a data collection instrument, scale was 

used in the majority of thesis, as the sample group generally adolecents were used. 

The data obtained are summarized and interpreted according to the themes of attachment, 

aggression, bullying and violence; the descriptions are analyzed in cause and effect relations, and it is 

aimed to associate and understand the themes. 
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Giriş 

Okullarda, hastanelerde, aile içinde, sokakta; kısaca hayatın her alanında meydana 

gelen şiddet olayları günümüzde endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Yaşanan ve medyaya 

yansıyan şiddet olayları, toplumun geleceği açısından ciddi tehlikeler taşımaktadır. Yaşayan 

her varlığın zarar gördüğü şiddet olgusunu irdeleyip şiddet olaylarının azalması konusunda 

bilimsel çözümler üretmezsek; şiddet sarmalı giderek güçlenecek ve dünya yaşanamaz hale 

gelerek insanlığın geleceği tehlikeye düşecektir.  

 Saldırgan davranışın ortaya çıkmasının durumsal mı? içgüdüsel mi? yoksa bir seçim 

mi? olduğu konusundaki tartışmalar artarak devam ederken; saldırganlığın azaltılması ve 

engellenmesi konusu gözden kaçırılmaktadır. Saldırgan davranmamıza sebep olacak pek çok 

etken sayılabilir. Günümüzde genlerin, cinsiyet rollerinin, güdülerin, içinde bulunulan 

durumun, madde kullanımının, nörolojik ve kimyasal etkenlerin, özendirici egemen kültürün, 

engellenme ve kışkırtılmanın, şiddetin özendirilmesinin, küçük yaştan itibaren gerçekleşen 

öğrenmelerin yanında aile içerisindeki ilişkilerin sağlıklı olup olmaması gibi etkenlerin öne 

çıktığı görülmektedir. 

Bu makale; şiddet eğiliminin anlaşılmasında bağlanma kuramı penceresinden bakarak 

görülenleri ortaya koymak ve konuyla ilgilenenlere kuramsal çerçeve sunmak amacını 

taşımaktadır. 

 

Saldırganlık, Zorbalık ve Şiddet Eğilimi 

Saldırganlık kavramı “Diğer bir canlı ya da nesneye yönelik incitici ve rahatsız edici 

davranışlar” olarak tanımlanmaktadır (Boxer ve Tisak 2005). Saldırganlığın ne olduğunu herkesin 

bildiği düşünülebilirse de “Hangi davranışlar saldırgan olarak değerlendirilmelidir?” sorusunun yanıtı 

üzerinde bir anlaşmaya varılmış değildir. Davranışçı ya da sosyal öğrenme yaklaşımlarının da tercih 

ettiği en yalın tanım “Saldırganlık başkalarını inciten ya da incitebilecek her türlü davranıştır” 

biçiminde yapılabilir. Ancak bu tanım eylemde bulunan kişinin niyetini göz önüne almamaktadır. Bu 

nedenle “Saldırganlık başkalarını incitmeyi amaçlayan her türlü davranış ya da eylemdir” şeklinde 

tanımlanabilir (Freedman, Sears, Carlsmith, 1998). 

Saldırganlığın nedenleri ile ilgili olarak yapılmış çalışmalar incelendiğinde genellikle; genetik, 

nörolojik ve biyolojik özellikler, bazı psikiyatrik bozukluklar, alkol ve madde kullanımı, sosyal destek 

yokluğu, yetişkinin çocuklukta istismara uğramış olması, özellikle cinsel istismarın olduğu ailelerde 

babanın güç ve kararlarda baskın olması, babanın güç ve kontrol sağlamak için şiddete başvurması, 

anne baba arasında cinsel sorunların olması, aile dışı ilişkilerde kısıtlılık, işsizlik, yoksulluk ya da 

modernizasyon gibi nedenlerle yoğun bir stresin ortaya çıkması, anne ve babanın çocuğa karşı 

davranışlarındaki tutarsızlık, çevrede uygun rol modellerinin olmayışı ve içinde yaşanılan grubun 



şiddeti teşvik etmesi gibi etmenlerin etkili olduğu görülmektedir (Taş, Uyanık, Karakaya, 1997; 

Freedman, Sears, Carlsmith, 1998; Taner ve Gökler, 2004; Özdoğan, 2004; Walsh, Mcmillian, 

Jamieson, 2003). 

Alanyazında, saldırganlık, zorbalık ve şiddet konusunda yapılan araştırma ve 

çalışmalarda farklı tanımlar karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılıkların da farklı yöntem, kuram 

ve bakış açılarından temellendiği anlaşılmaktadır. 

Doğan (2002), saldırganlığı fiziksel zarara uğrama ve bireyin ölümünü kapsayacak 

biçimde bireye ve başkalarına dönük simgesel, fiziksel, sözel güç ve tehdit olarak 

tanımlamaktadır.  

Zorbalık, güçlü olan kişi ya da kişilerin diğer kişi ya da kişiler üzerinde egemenlik 

kurma ya da zarar verme eğilimiyle ortaya çıkan, fiziksel ve psikolojik saldırganlığı içeren 

olumsuz davranış türüdür (Çivilidağ, 2013, s. 59). 

İngilizcede “bullying” kavramı ile açıklanmaya çalışılan akran zorbalığı Türkçede 

güçlerdeki dengesizlikten ortaya çıkıp saldırganlık yoluyla güçlülüğün vurgulanması ve 

kabadayılık şeklinde tanımlanmaktadır (Bilgin, 2007; Sabuncuoğlu vd., 2006). 

Olweus (1999)’a göre okul zorbalığı bir öğrencinin bir ya da daha fazla öğrenci 

tarafından olumsuz eylemlere maruz bırakılmasıdır (akt. Yaman, Eroğlu ve Peker, 2011). Bu 

zorbalık türüne daha çok kendini savunmaktan aciz olarak algılanan öğrenciler (Çınar, 2007; 

Kaşvut, 2009) uzun süreli, sistematik ve kasıtlı (Pişkin, 2002; Kaşvut, 2009) olarak maruz 

kalmaktadır. 

Alan yazında birden çok zorbalık tanımı bulunmasına rağmen, üzerinde görüş birliği 

sağlanan evrensel bir akran zorbalığı tanımı mevcut değildir (Ertan, 2012; Yaman, vd., 2011). 

Fakat yapılan tanımlamalar ve açıklamalar sonucunda zorbalıkla ilgili ortaya çıkan ortak 

maddeler şu şekildedir: 

-Zorbaca davranışlar kasıtlıdır ve bilinçli bir şekilde zarar verme niyetiyle doğarlar. 

-Zorbaca davranışlar süreklilik gösterir ve bir kez gerçekleşen zorbaca davranışın 

tekrarlanma olasılığı yüksektir. 

-Taraflar arasında fiziksel ya da psikolojik anlamda bir dengesizlik, farklılık 

bulunmaktadır. Genel olarak zorbalık fiziksel ve psikolojik alandadır. 

-Zorbalık birebir olabileceği gibi grupça da gerçekleşebilir (Pişkin, 2002; Sabuncuoğlu 

vd., 2006; Bilgin, 2007; Gökler, 2007; Kaşvut, 2009; Yaman vd., 2011, Çivilidağ, 2013). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (2002), şiddeti, kasti biçimde; tehdit ya da fiilen 

kendisine, başka kişiye veya topluluğa psikolojik zarar verme, yaralama, yoksun bırakma, 

engelleme ve ölüm ile sonuçlanabilecek fiziksel güç kullanma olarak tanımlamıştır.  



Küçükturan ve Altun (2006)’a göre zorbalık; bireyin bilişsel, fiziksel veya ruhsal 

şekilde sağlığına zarar veren ve kişisel gelişimini olumsuz yönde etkileyen tutum ve 

davranışlarla karşılaşmasıdır.  

Öğülmüş (2007) zorbalığı, birini yaralama ya da bir şeye zarar verme amacı güdülerek 

gerçekleştirilen “fiziksel güç” veya “gücün haksızca ve resmi olmayan biçimde kullanılması” 

şeklinde tanımlamaktadır. 

Haskan (2009), şiddeti; bir bireyin bilerek başka bir kişiye fiziksel ya da psikolojik 

zarar verme amacı içeren davranışlarının bütünü olarak tanımlamaktadır. 

Şiddet ile saldırganlık arasındaki ilişkiyi incelediğimizde; şiddet, saldırganlığın 

davranışa yansımış hali olarak açıklanabilir ve saldırganlığın altında yer alır. Olweus’a (1999) 

göre şiddet, bir kimsenin fiziksel olarak ya da herhangi bir nesne kullanarak, diğer bireyi ciddi 

biçimde yaralaması ya da zarar vermesidir.  

İnsanoğlu biyolojik altyapısı olan güdülerle dünyaya gelmektedir.  Bu güdülerden biri 

olarak saldırganlık güdüsü daha çok savunmaya yönelik olmakla birlikte güdüyü yönetecek 

düzeyde gelişmeyen bireylerde -biyolojik temellerin etkisiyle olacak- insana yakışmayan 

davranışlara yol açmakta ve türe zarar vermektedir. Şiddet eğilimi diye tanımlayacağımız bu 

olgu giderek psikolojinin ana sorunlarından biri haline gelmektedir. 

Şiddet eğilimi, bireyin şiddete dair duygu, düşünce ve davranışlarından meydana 

gelmektedir. Bu kavram bireyin sadece şiddet davranışları ile sınırlı olmayıp; herhangi bir 

durumda şiddete yönelmek olabileceği gibi, şiddet kullanımının doğru olduğu düşüncesi de 

şiddet eğilimi anlamını taşımaktadır (Haskan, 2009).  

Şiddet eğilimi; bilişsel düzeyde şiddete hazır hale gelme ve bireyin şiddete yüklediği 

olumlu düşünceler bütünü olarak tanımlanabilir. 

Şiddet, birçok faktörün birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Başka bir 

ifadeyle şiddetin tetikleyicilerine bakıldığında problemin tek yönlü olmadığı, farklı 

tetikleyicilerin de bu problemi etkinleştirdiği düşünülmektedir. Bu nedenle şiddetin önlenmesi 

için okul, aile, toplum, medya ve sosyal kuruluşlarda mücadelenin hep birlikte yer alması 

gerekmektedir (Konter, 2002). 

Araştırmalar şiddeti besleyen ana faktörleri; aile ve çevre, eğitim seviyesi ve medya 

olmak üzere üç temel noktada toplamaktadır (Ayan, 2006). Aile kurumu, birçok alanda 

olduğu gibi bu konuda da öne çıkmaktadır. 

Bireyin yaşamını ve gelişimini tüm boyutlarıyla etkileyen bebeklik dönemini ele 

aldığımızda öncelikle aile kurumunun ve ortamının önemi konusunda son yıllarda yapılan 

araştırmaların neticelerini irdelemenin alana katkı sağlayacağına inanıyoruz. 



Birey, doğumundan ölümüne kadar çeşitli gelişim dönemlerinden geçmektedir. Bu 

dönemlerde ise bireyden o döneme özgü ve o dönemde gerçekleşmesi beklenen olan bazı 

gelişim ödevlerini yerine getirmesi beklenir. Gelişim dönemleri açısından bebeklik 

döneminde kazanılması gereken görevlerden biri de anneye bağlanmadır. Bebekten bu 

dönemde birincil bakıcısına karşı bir sevgi bağı oluşturması beklenmektedir. Özellikle 

bebeklik döneminde bebeğin bakıma muhtaç olmasının doğal bir sonucu olarak anne ile 

bebek arasında bir bağlanma gerçekleşir. Bu bağlanmanın niteliği ise bebeğin yaşamının 

ilerleyen dönemlerini etkileyen önemli bir faktördür (Çamurlu Keser, 2006; Soysal, Bodur, 

İşeri ve Şenol, 2005; Şenol, 2006; Bacanlı, 2007; Senemoğlu, 2007; Miller, 2008; Canter, 

2011). 

Bebeklikte sağlıklı bir bağlanma kurulamadığında, daha sonraki dönemlerde olumsuz 

benlik algısının yanı sıra sorunlu akran ilişkileri, suça meyilli olma, empatik düşünme 

eksikliği, yakın ve sıcak ilişkiler kuramamaya kadar birçok alanda kendini göstermektedir 

(Kulaksızoğlu, 1998; Soysal vd., 2005; Şenol, 2006; Bacanlı, 2007; Senemoğlu, 2007; Miller, 

2008; Canter, 2011; Santrock, 2012). 

Psikolojik bir ihtiyaç ve hatta gereklilik olan bağlanma, yeni doğanların yaşamlarını 

devam ettirebilmeleri için gerekli olduğu kadar, yaşı kaç olursa olsun tüm bireylerin ihtiyaç 

duyduğu bir sistemdir (Sümer & Güngör, 1999). Bu anlamda bağlanma bir süreçtir ve 

süreklilik gösterir(Çakır,2017). 

 

Bağlanma 

 

Bireyin kişilik gelişimi yaşamının ilk yıllarından itibaren çevresi ile kurmuş olduğu 

ilişkiler yumağı içerisinde şekillenir (Hamarta, 2004). Bireyin anne veya anne yerine geçen -

bakımını üstlenen- kişi ile kurmuş olduğu ilişki önceleri sadece çocuğun biyolojik varlığının 

devamına hizmet ederken daha sonra bu iletişim biçimi içselleştirilerek bireyin hayatının tüm 

yönlerini etkileyen bir etkileşim biçimi haline gelir. Bebek ve anne arasında oluşan bağ, 

annenin bebeğin gösterdiği rahatsızlık ya da korku belirtilerini fark etmesine ve bebeğin 

rahatlığı, korunması ve çevreyi keşfedebilmesi için “güvenli üs” görevi sağlamasına yardım 

eder (Cooper, Shaver ve Collins, 1998).  

Ainsworth (1978), bağlanmayı yaşamımızdaki özel insanlar için hissedilen, onlarla 

etkileşim içinde olduğumuzda zevk almamızı, sıkıntılı zamanlarımızda yakınlıkları ile 

rahatlamamızı sağlayan güçlü duygusal bir bağ olarak tanımlamıştır (Akt. Goldberg, 2000). 



Bowlby (1973, 1982), anne ve çocuk arasında oluşan bağı ve bu bağın ortaya koyduğu 

işlevleri bir model olarak ileri süren ilk kişidir. Bowlby (1982)’e göre bağlanma, bir kişinin 

korktuğunda, yorulduğunda veya hasta olduğunda bir figürle ilişki kurmak ya da yakınlık 

aramak için duyduğu güçlü bir istektir ve duygusal bir bağdır. Bu bağ, rahatlığı, güvenliği ve 

desteği içermektedir. Ayrıca bağlanma, iki insan arasındaki sevgi ilişkisine dayalı yakınlık 

olarak da tanımlanmaktadır(Ainsworth, Blehar, Waters ve Wall,1978) 

Bağlanma kuramı, insanların kendileri için önemli olan diğer kişilerle güçlü duygusal 

bağlar kurma eğiliminin nedenlerini açıklayan bir yaklaşımdır. Duygusal bağ kurma eğilimi 

ve gereksinimi bebeklerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ve gelişimsel açıdan 

işlevsel olan bağlanma sistemini ifade eder.  

Bağlanma sistemi; bebeklerin, onlara bakan kişi veya kişilerle fiziksel yakınlığını 

güçlü tutarak, hem çevreden gelebilecek tehlikelere karşı korunmasını hem de onlara çevreyi 

keşfetmeleri için gerekli koşulları sağlar. Bebeğin anne ile güvenli bir bağ kurması, sosyal ve 

duygusal gelişiminde temel teşkil eder. Bağlanma, ilk birkaç ayda gelişmeye başlayarak 

dokuzuncu ayda kuvvetlenir. Bu güvenli bağ kişinin özgüvenine, arkadaş ilişkilerine, problem 

çözme yeteneğine ve benlik kontrolüne önemli bir katkıda bulunur. Bebekliğin ilk yılı kritik 

öneme sahiptir. 

Bağlanma iki taraflı bir ilişkidir ve her iki tarafın da birbirinin ihtiyaçlarını 

karşılamasıyla giderek gelişir. Bu ilişki geliştikçe bebeğin, annesiyle iletişiminde kullandığı 

ve hayatının ilk dokuz ayında edindiği davranışlarına “bağlanma davranışları" denir. Emme, 

sokulma/uzanma, bakış, gülümseme, ağlama bebeğin başlıca bağlanma davranışlarıdır. 

Gelişim psikoloğu Mary Ainsworth’un bir çocuk ile temel bakıcısı arasındaki 

bağlanma ilişkisini gözlemlemek üzere yaptığı Yabancı Durumu Testine göre 3 tipte anne-

çocuk bağlanması vardır(Ainsworth, 1970): 

1.Güvenli bağlanma:  

Bebekler, annenin yokluğunda kısmen huzursuz olmakta, ancak panik yaşamadan, 

anneleriyle temas aramakta ve o döndüğünde rahatlayarak, onu güvenli üs olarak kullanıp 

çevreyi keşfe çıkmaktadır. Güvenli bağlanan bebeklerin annelerinin genelde duyarlı, 

ulaşılabilir ve çocuklarından gelen isteklere olumlu tepkiler veren kişiler oldukları dikkati 

çekmiştir. 

2) Kaygılı-kararsız bağlanma:  

Annelerinin yokluğunda yoğun bir kaygı, gerilim ve kızgınlık yaşamakta, o sırada 

odada bulunan yabancı ile iletişimi reddetmekte, anneleri döndüğünde ise kolay kolay 



yatıştırılamamakta ve çevreyi keşfe çıkmak yerine ona sıkıca yapışıp birlikte olmak 

istemektedir. Bu bebeklerin annelerinin, tutarsız tepki veren; bazen ulaşılamaz ya da tepkisiz, 

bazen de çocuklarının etkinliklerini sıklıkla kesintiye uğratacak şekilde, aşırı müdahaleci 

oldukları gözlenmiştir. 

3) Kaygılı-kaçınmacı bağlanma:  

Bu bebekler ise, anneleriyle ayrılmaktan etkilenmez görünmekte, onunla yeniden bir 

araya geldiklerinde de temastan kaçınmaktadırlar. Bu bebeklerin annelerinin ise genellikle 

soğuk, çocuklarının yakınlık isteğini reddeden ve onunla beden temasından kaçınan anneler 

oldukları gözlenmiştir. 

4)Dağınık/yönü belirsiz bağlanma:  

Son yıllarda, bu sınıflandırmaya uymayan ve kaçınmacı, kararsız davranışların dağınık 

bir karışımı olarak kendini gösteren (örneğin annenin yokluğunda onu arayan ancak 

yanındayken ondan kaçınan) bir bağlanma örüntüsü daha tanımlamıştır. Araştırmalar, bu 

örüntünün, bebeklik döneminde annenin depresyon ya da başka bir tür rahatsızlık geçirmesi 

sonucunda veya ihmal ve istismara bağlı olarak geliştiğini göstermektedir(Hazan ve Shaver,  

1987) 

Bireyin bağlanma biçimi kişilik gelişimi üzerinde çok büyük bir öneme sahiptir. 

Çocuğun çevresiyle kurmuş olduğu ilk ilişkilerle şekillenmeye başlayan bağlanma stillerinin 

ergenlik döneminde de devam ettiğine ve bireyin kişilik gelişimi ve insanlarla ilişkileri 

üzerinde etkili olduğuna ilişkin kanıtlar vardır (Ainsworth, 1989; Hamilton, 2000, 

Sroufe,1979). Dolayısıyla güvenli yetişkin ilişkilerinin gelişimi anne-çocuk arasındaki bağın 

kalitesiyle ilişkilidir (Ceyhan, 2006).  

Bu açıklamalar doğrultusunda ilk çocukluk yaşantılarıyla şekillenen bağlanma stilleri 

bireylerin kişilik özelliklerinin anlaşılmasında önemli katkılar sağlayabilir. 

Bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki ruhsal gelişime yönelik ilgi giderek artmaktadır. 

Bağlanma ile ilgili araştırmalar ise en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bağlanma, sadece 

bebeklik dönemini değil, erken çocukluk, geç çocukluk, ergenlik ve erişkinlik dönemlerini de 

etkilemektedir.  

Bağlanma; şiddete eğilim, kendine zarar verme, madde kötüye kullanımı ve 

bağımlılığı, ihmal ve istismar etme ya da edilme gibi psikopatolojilerle ilişkili olabilmektedir. 

Bu anlamda erken dönem anne-bebek ve çevre-bebek ilişkisinin değerlendirilmesi, 

danışmanlık ve destek verilmesi, ilişkisel sorunların erken belirlenmesi ve ele alınması 

koruyucu ruh sağlığı açısından önemlidir(Soysal ve ark, 2005). 



Saldırganlık konusunda yapılan araştırmalar akran zorbalığına hem hedef olmanın hem 

de bu türden davranışlar sergilemenin çocuk ve ergenlerin akranlarıyla ilişkileri, psiko-sosyal 

uyumu ve okul başarısı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bireysel özelliklerin yanı sıra zorba çocukların aile ve yakın çevresiyle olan ilişkilerine 

odaklanan Olweus (1987) 7 ile 16 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerle yaptığı çalışmasında bireyin 

hem sevgi ve sıcaklıktan yoksun yetişmesinin, hem de sınırları açıkça belli olmayan aşırı özgürlüğe 

sahip olmasının, çocuğun saldırgan davranışlara başvurma olasılığını arttırdığını öne sürmektedir. Söz 

konusu çalışmada, zorbalık davranışlarını sergilemede etkili olan, çocuğun ailesinde temel bakımını 

veren kişi ile çocuk arasındaki ilişkiye yönelik bazı özelliklerinden bahsedilmektedir.  

Bu unsurlar, çocuğa bakım veren kişinin sıcaklık ve yakın ilgiden yoksun olumsuz 

duygusal tutumu, çocuğun saldırgan davranışlarına karşı net bir sınırlamanın olmayışı veya 

saldırganlığın hoşgörü ile karşılanması, çocuğu yetiştirirken şiddet içeren duygusal patlamalar 

ve fiziksel cezaların kullanılmasıdır.  

Başka bir çalışmada zorbaların düşmanca tutumlar sergileyen aile çevresinde büyüdükleri, 

birincil bakıcıları tarafından sevilmediklerini düşündükleri, ailelerine karşı güvensiz ve kaçınan 

bağlanma örüntülerine sahip oldukları belirtilmiştir (Bernstein ve Watson, 1997).  

Benzer biçimde Zaklama (2003) zorbalık uygulayan çocukların genellikle sert 

cezaların ve yetersiz sevginin egemen olduğu evlerden geldiğini, böyle bir aile yapısı içinde 

zorbaların, anti-sosyal eğilimlere sahip olduklarını ve evlerindeki saldırgan davranış 

kalıplarını okula taşımakta olduklarını ileri sürmektedir. 

Nuran Çakır (2017) Lise öğrencilerinde akran zorbalığı ve bağlanma stilleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi” adlı yüksek lisans tez çalışmasında; bağlanma stilleri ile kurban olma arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptayamamıştır. Buna göre zorbalığa uğramayan öğrencilerin 

güvenli bağlanma düzeyleri zorbalığa uğramış veya uğramakta olan öğrencilere oranla anlamlı 

derecede daha yüksektir. Bunun yanında korkulu, saplantılı, kayıtsız bağlanma stilleri ile kurban olma 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Dede (2015)  güvensiz bağlanma stillerine sahip olan ergenlerin yapıcı olmayan 

çatışma çözme yaklaşımlarını benimsediklerini tespit etmiştir. Yapıcı tarzdaki çatışma çözme 

yaklaşımlarına sahip olmayan kişilerin sosyal yaşamlarında sorun yaşama olasılıklarının 

yüksek olduğu düşünüldüğünde bu kişilerin zorba, kurban ve zorba kurban statüsünde 

olabilecekleri söylenebilir.  

Kaplan (2012) ise ebeveyne bağlanma ile saldırganlık arasında bir ilişki tespit etmiş ve 

güvensiz bağlanma stiline sahip öğrencilerin güvenli bağlanma stiline sahip olan 

öğrencilerden daha fazla saldırganlık yaptıkları sonucuna ulaşmıştır. 



Şirvanlı Özen ve Aktan (2010)’ın araştırması güvenli bağlanmanın zorbalık sistemi 

içinde zorba ve kurban olmayı azalttığını tespit etmiştir. Bu sonuç doğrultusunda yaşamın ilk 

yıllarında kurulması gereken güçlü güvenli bağlanmanın ileriki yıllarda çocuğun akranlarıyla 

olan ilişkilerinde koruyucu bir faktör olduğu belirtilmiştir. 

Çelik (2006) çalışmasında farklı türdeki saldırganlıklar ile bağlanma stilleri arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Bu araştırma sonucunda fiziksel saldırganlık ile korkulu, kayıtsız ve 

saplantılı bağlanma stili arasında doğrusal ve anlamlı bir ilişki bulunurken güvenli bağlanma 

ile anlamlı herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca sözel saldırganlık ile korkulu ve 

kayıtsız bağlanma stili arasında doğrusal ve anlamlı ilişki mevcut iken saplantılı ve güvenli 

bağlanma stili arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Buradan korkulu ve kayıtsız 

bağlanma stiline sahip öğrencilerde hem sözel hem de fiziksel saldırganlığın görüldüğü 

sonucuna varılabilir. Güvenli bağlanma stili ise hem fiziksel hem de sözel saldırganlık 

türleriyle ilişkisiz bulunmuştur.  

Ergenler ve yetişkinlerle yapılan çalışmalar, güvenli bağlanan kişilerin olumsuz duygu 

ve davranışları daha az gösterdiklerini, diğer kişilerle daha güçlü ilişkiler kurduklarını ve 

diğer bireylerin duygusal sıkıntılarına daha duyarlı olduklarını göstermektedir. Güvensiz 

bağlanan bireylerin ise daha az pozitif duygular yaşadığı, kaygı ve depresyon gibi olumsuz 

duyguları dengelemekte daha başarısız oldukları belirtilmiştir (Rothbard ve Shaver 1994).  

Masterson (1976) bağlanmanın ebeveyn çocuk ilişkisine bağlı en temel kişilerarası dinamik 

olduğunu, ileriki yaşamda sınırda kişilik, narsist ve şizoid kişilik bozukluğunda görülen 

psikopatolojinin bağlanmadaki eksiklikten kaynaklandığını belirtmiştir (Akt. Masterson, 

2008). 

Görüldüğü gibi yurt dışı ve ülkemizdeki bağlanma ve saldırgan davranış arasındaki 

ilişki ile ilgili çok sayıda araştırma bulunmaktadır ve araştırma bulguları güvensiz bağlanan 

ergenlerin daha çok saldırgan davranış sergilediklerini göstermektedir. Bu bilgilerin 

paralelinde bu araştırmanın genel amacı ergenlerin saldırgan davranışları ile ebeveyne 

bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi incelemektir(Kaplan ve Aksel, 2012). 

Şiddetin azaltılması ve önlenmesi konusunda sanayileşme sonrası yapılan aile 

kurumunu yıpratmaya yönelik hataların telafi edilmesi, kız çocuklarına yönelik ayırımcı, 

pasifleştirici ve eğitimden mahrum bırakıcı tutumların düzeltilmesi, çocuk yaşta evliliklerin 

önlenmesi ve evlenme öncesi bilinçlendirmeye önem verilmesi gibi önlemler etkili 

olabilecektir. 



Şiddetin panzehiri olarak sevginin ve bilginin insan hayatında egemen hale getirilmesi, 

çocukların korku kültürü yerine sevgi kültürüyle büyütülmesi, okullarda ödül ve cezaya dayalı 

davranışçı eğitim anlayışından vazgeçilmesi, insan sevgisinin öneminin vurgulanması 

insanlığın geleceğini kurtaracağı kanaatindeyiz. 
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