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Özet 

Bir kişinin, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, olarak bir süre olumsuz davranışlarla maruz kalması 

olarak tanımlanan akran zorbalığı, dünyada ve Türkiye’de ilkokul öğrencileri arasında giderek artan bir sorun 

halini almıştır. Araştırmalar zorbalığının erken yaşlarda önleyici programlar yardımıyla azaltılabileceğine işaret 

etmektedir. Hikâyelerin eğitim ve farkındalık amaçlı kullanımı anlamına gelen bibliyoterapi, akran zorbalığını 

önlemede son yıllarda sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Alan yazında Türkiye’de bibliyoterapinin akran 

zorbalığını önleme amacıyla kullanımını içeren sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır.  Bu araştırmanın amacı 

bibliyoterapi yöntemini tanıtmak, bibliyoterapi uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları 

vurgulamak, bu konuyla ilgili çalışmaları gözden geçirmek ve örnek bir bibliyoterapi uygulaması sunmaktır. 

Çalışmanın bibliyoterapinin akran zorbalığını önleme amacıyla kullanımı konusunda bir model oluşturmasının 

yanı sıra, bu konuda farkındalık yaratması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akran zorbalığı, zorbalığı önleyici programlar, bibliyoterapi, çatışma çözümü, eleştirel 

analiz. 

Abstract 

Bullying as defined deliberately exposure to negative behavior of a person by other person/persons has a 

growing problem among primary school students in the state of the world and in Turkey. Research suggests that 

bullying can be reduced with early prevention programs. Bibliotherapy, which means the use of stories for 

educational and awareness purposes, is one of the most frequently used methods to prevent peer bullying in 

recent years. Lirerature review showed there is limited number of study on bibliotherapy in order to prevent 

bullying in Turkey. The aim of this study is to introduce bibliotherapy method, to emphasize the points to be 

considered during bibliotherapy applications, to review the studies on this subject and to present a sample 

bibliotherapy application. The study is not only a model for the use of bibliotherapy for the prevention of peer 

bullying, but it is also important for raising awareness on this issue.  

Key words: Peer bullying, anti-bullying programs, bibliotherapy, conflict resolution, critical analysis. 

 

GİRİŞ 

Bir kişi, diğer bir kişi veya kişiler tarafından kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam 

eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya bırakılıyorsa bu durum zorbalık olarak adlandırılır 

(Olweus,1987). Zorbalık fiziksel (vurmak itmek, tekme atmak, saç çekmek, bireyin eşyalarına 

zarar vermek), psikolojik (oyunlara sokmamak, yok saymak), sözel (alay etmek, ad takmak, 

incitici sözler söylemek), cinsel (uygunsuz olarak dokunmak, sarkıntılık yapmak) ve siber 

(sanal ortamda birey hakkında dedikodu yaymak, resimlerini paylaşmak, tehdit etmek, 

bilgisayar korsanlığı) olabildiği gibi doğrudan ya da dolaylı olarak da gerçekleşebilir. 

Olweus’a göre (1987) bir davranışın zorbalık olabilmesi için şiddet içeren davranışın sürekli 

ve kasıtlı olmasının yanın da zorba ile mağdur arasında güç dengesizliğinin de olması gerekir. 

mailto:ozbek@karatekin.edu.tr
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Tipik olarak, zorbalığı yapan bireyler zorba, zorbalığa uğrayanlar kurban/mağdur ve zorbalığa 

seyirci kalan bireyler seyirci olarak adlandırılmaktadır.  

Zorbalığın bazı etkileri kısa vadeliyken bazı etkileri yetişkinliğe kadar sürebilir. Zihinsel 

sağlığın bozulması, madde kullanımı ve intihar da dahil olmak üzere birçok olumsuz durum 

zorbalıkla bağlantılı olabilir. Zorbalık, zorbalığı yapanlar, zorbalığa uğrayanlar ve zorbalığa 

seyirci kalanlar da dahil herkesi etkileyebilir: 

 Başkalarına zorbalık yapan çocukların, ergenlikte ve yetişkinlikte alkol ve ilaç 

bağımlısı olma, şiddet içeren/kavgacı/ saldırgan davranışlar sergileme ve okulu 

bırakma olasılıkları daha yüksektir. Zorbalar ayrıca sosyal ilişkileri sürdürme zorluğu 

yaşarlar ve düşük okul performansı gösterirler. Zorbalığın zorba üzerindeki uzun 

vadeli etkileri arasında, yetişkinlikte eş veya çocuk istismarı riski, anti-sosyal davranış 

riski, madde bağımlılığı ve eğitimi sürdürme veya istihdam edilme olasılığının 

azalması sayılabilir (Hurley, 2019). 

 Zorbalığa maruz kalan çocuklar (mağdurlar) zihinsel, psikolojik ve akademik 

sorunlar yaşamaktadır. Genellikle düşük akademik başarı, kronik depresyon, benlik 

saygısının azalması, kendine zarar verme eğilimi, intihar düşünceleri, intihar planları 

ve intihar girişimleri, travma sonrası stres bozukluğu, genel sağlığın zayıf olması, 

madde bağımlılığı, ruh sağlığı hastalıkları ve yaşam boyu kişilerarası ilişkilerle ilgili 

zorluklarla karşılaşırlar (Gini & Pozzoli, 2009; Hurley, 2019; Lereya ve ark, 2015, 

Nansel, Craig, Overpeck, Saluja, & Ruan, 2004; Ttofi ve ark., 2011). Mağdurların 

hayal kırıklığı, öfke ve saldırgan davranışları da zorbalıkla bağlantılıdır (Nansel, 

Overpeck, Haynie, Ruan & Scheidt, 2003).  

 Benzer şekilde zorbalığa tanık olan çocuklar (izleyiciler) de genellikle zorbaların 

gücünden korkarlar ve kurban olma korkusuyla araya girmekten kaçınırlar. Bu 

çocuklarda depresyon ve anksiyete dahil olmak üzere ruh sağlığı sorunlarında ve okul 

devamsızlığında bir artış görülebilir.  

Zorbalığın tüm toplum üzerinde yansımaları konusundaki farkındalığın artmasıyla birlikte, 

çocukluk çağı zorbalığının ya da akran zorbalığının yok edilmesi ve önlenmesinin ne kadar 

elzem bir konu olduğu anlaşılmaktadır. Akran zorbalığı dünyada uzun süredir tartışılmakta; 

tüm toplumu etkileyen bir halk sağlığı problemi olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda 

zorbalık önleme programları ile ilgili araştırmaların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Türkiye’de 

de akran zorbalığı olaylarının sayısı her geçen gün artmaktadır. 2015 yılında yapılan bir 

araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencileri en az ayda bir defa zorbalığa maruz kaldıklarını 

belirtmiş, bu oran alt grup okullar için %48 ve üst grup okullar için %37 olarak rapor 

edilmiştir (TIMSS, 2015). Bu bakımdan akran zorbalığının önlenmesinde okulların, ailelerin 

ve toplumun zorbalığın ve sonuçlarını anlamaları, zorbalığın azaltılması ve ortadan 

kaldırılması konusunda birlikte hareket etmeleri önemlidir. 

Tüm dünyada zorbalık önleme programlamasına duyulan ilgi ve ihtiyaç her geçen gün 

artmaktadır. Birçok meta analiz araştırmasında, akran zorbalığının önleyici programlarla 

azaltılabileceği vurgulanmaktadır (Evans, Fraser & Cotter, 2014; Jiménez-Barbero ve ark., 

2016; Lee, Kim & Kim, 2015; Salmivalli, Poskiparta, Ahtola ve Haataja, 2013; Ttofi and 

Farrington, 2011). Akran zorbalığının başlamasını önlemek veya zorbalığı azaltmak için 

tasarlanan programların etkinliğini ölçen oldukça az sayıda deneysel çalışma yapılmıştır 

(Bradshaw, 2015; Jiménez-Barbero ve ark. 2016). Zorbalığı önlemeye dönük programlar 

üzerinde yapılan meta analizlerde en etkili zorbalık önleme programlarının ortak 

özelliklerinin (a) farklı ortamlarda, (b) çok bileşenli ve (c) okul çapında zorbalık ve 

saldırganlığı azaltmak programları olduğu sonucuna varılmıştır (Farrington & Ttofi, 2009).  
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Alan yazında en başarılı iki program olarak (1) KİVa ve (2) Olweus Akran Zorbalığı Önleme 

Programı öne çıkmaktadır (Ttofi & Farrington, 2011).  

 

Şekil 1: KİVa ve Olweus Akran Zorbalığı Önleme Programı 

Son yıllarda akran zorbalığıyla mücadelede başarı vaat eden terapötik (tedavi edici) 

yöntemlerden biri de ‘bibliyoterapi’dir (Berger, 2007; Daniel 2014; Olweus, 1993; Teglasi, 

Rahill, & Rothman, 2007).  Bibliyoterapinin okullarda zorbalıkla mücadelede 

kullanılabileceği birçok araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır (Andreou ve arkadaşları, 

2013; Danielson ve LaBonty, 2009; Forgan, 2002; Freeman, 2016; Gregory ve Vessey, 2004). 

Uluslararası düzeyde bibliyoterapi zorbalıkla mücadelede sıkça kullanılan bir yöntem olmakla 

birlikte (Andreou ve ark. 2013; Danielson & LaBonty, 2009; Freeman, 2016; Gregory & 

Vessey 2004; Jack & Ronan, 2008; Janaviciene, 2010; Moulton ve ark. 2011; Van Batavia, 

2012), ülkemizde bu konudaki çalışmalar oldukça sınırlıdır (Akgün & Karaman-Benli, 2019; 

Leana-Taşçılar, 2012). Bu çalışmanın amacı zorbalıkla mücadelede bibliyoterapi yönteminin 

kullanımını tanıtmak, bu konuda yapılan çalışmaları incelemek, bibliyoterapinin etkili bir 

şekilde yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara okuyucunun dikkatini çekmek ve 

okuyuculara bir bibliyoterapi örneği sunaktır.  

Bibliyoterapi Nedir?  

Bibliyoterapi kavramı 19. Yüzyılın başında yetişkin hastaları iyileştirmek için kullanılan bir 

tıbbi müdahale yöntemi olarak alanyazına geçmiştir. Forgan (2002) bibliyoterapiyi kitapların 

bireylerin ruh sağlıklarını iyileştirmek ve kişisel sorunlarına çözüm bulmak için kullanımı 

olarak tanımlamaktadır.  Bibliyoterapi uzun yıllardır birçok konuda hem çocuklarla hem de 

yetişkinlerle başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bibliyoterapi, özellikle, çocuklarda karakter 

eğitimi, matematik eğitimi, duygusal sorunlar, davranış problemleri, saldırganlık sorunları, 

anksiyete bozuklukları, karanlık korkusu, zorbalık gibi konularda kullanılmaktadır (Bohlin, 

2005; Furner, 2017; Santacruz, Mendez, & Sanchez-Meca, 2006; Shechtman, 2006; Smith, 

Floyd, Scogin, & Jamison, 1997). Bibliyoterapi kendilerini ve içinde bulundukları durumu 

anlamaları, sorunları çözmeleri için bireylere bilgi sağlamaktadır (Jack & Ronan, 2008). 

Bibliyoterapi çocuklarda öz-farkındalığın ve empatik anlayışın doğru bir şekilde 

geliştirilmesine, çocuğun etnik/ kültürel kimliğinin gelişime ve ergenlik öncesinde bir bireyin 

KİVa 

•Araştırma tabanlı bir zorbalık karşıtı program 
olup, izleyicileri/seyircileri zorbalığa karşı aktif 
hale geçirerek, zorbalık karşıtı bir ortam 
oluşturmayı hedefler bu kapsamda 
öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere 
kapsamlı ve somut materyaller sunar ve 
internet ve sanal öğrenme ortamını aktif 
olarak kullanır.  

Olweus Akran Zorbalığı Önleme 
Programı  

•Uzun vadeli değişim üzerinde odaklanan 
bireysel ve grup bileşenleri içeren kapsamlı bir 
yaklaşıma sahiptir.  

•Program süreklilik ve kapsamlılık temeline 
dayanmaktadır, bu da programın tüm okul 
ortamına odaklanması, tüm personelin 
eğitilmesi, ebeveyn desteğinin sağlanması, 
zorbalıkla ilgili okul kuralları ve politikaların 
oluşturulması ile sağlanmaktadır (URL-1).  
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diğer kültürleri ve dünya görüşlerini takdir etmesine yardımcı olur (McMillen & Pehrsson, 

2010). 

Bibliyoterapinin türleri hakkında farklı sınıflamalar görülmekle birlikte, bibliyoterapi 

uygulamalarını gelişimsel bibliyoterapi ve klinik bibliyoterapi olarak iki grup altında 

toplamak mümkündür (Şekil 2) (Cook et al., 2006; Jack & Ronan, 2008). Gelişimşel 

bibliyoterapi günlük yaşamda karşılaşılan normal gelişimsel kaygılar, ve sıkıntılı durumlardan 

oluşan gerilimi hafifletmek için eğitimciler, okul rehberlik danışmanları ve kütüphane 

görevlileri tarafından kullanılabilen bir yöntemdir (Jack & Ronan, 2008). Eğitimde gelişimsel 

bibliyoterapi farklı amaçlar için sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bunun yanın da klinik 

bibliyoterapi ise ciddi duygusal veya davranışsal sorunlara sahip bireyleri tedavi etmek için 

uzman danışman, terapist veya psikolog tarafından kullanılan bilimsel yöntemdir (Cook et al., 

2006).  

 

Şekil 2.  Bibliyoterapinin türleri  

Bibliyoterapi psikolojik danışman ve rehberlik uzmanları (Gladding, 2005), terapist ya da 

psikologlar (Herber & Kent, 2000), öğretmenler (Elley, 2014; Heath, Smith & Young, 2017) 

ve kütüphaneciler (Crumley, 2006) gibi farklı meslek grupları tarafından ve pek çok farklı 

konuda başarılı biçimde kullanılmaktadır. Bibliyoterapi ile üzerinde durulan konulardan 

bazıları empati, hoşgörü ve farklılıklara saygı becerileri geliştirmek, her hangi bir konuda 

olumlu tutum geliştirmek, bireysel gelişimi sağlamak, alkol ve bağımlılık sorunları gibi kötü 

alışkanlıklardan kurtulmak, davranış problemleri ve saldırganlık sorunlarına çözüm bulmak, 

anksiyete bozukluklarını gidermek, karanlık korkusu gibi pek çok korkuyu gidermek, çeşitli 

duygusal sorunlardan kurtulmak, zorbalık davranışlarını önlemek,  karakter eğitimi vermek, 

üstün zekâlıların kendileri hakkında farkındalıklarını artırmak ve matematik eğitimi gibi 

çeşitli alanlarda öğrenci başarısını ve algısını artırmaktır (Bohlin, 2005; Furner, 2017; 

Gavigan & Kurtts, 2010; Santacruz, Mendez, & Sanchez-Meca, 2006; Shechtman, 2006; 

Smith, Floyd, Scogin, & Jamison, 1997). Atılganlık, tutum değişikliği, davranış değişikliği, 

korkuyu azaltma, çocuğun kendi hakkındaki algısı, kendini geliştirme gibi konularda da 

bibliyoterapinin etkili olduğu görülmüştür (Daniel, 2014).  

Bibliyoterapi ve Akran Zorbalığıyla Mücadele 

Bibliyoterapinin duygusal iyileşme ve büyüme amaçlı kullanımı sırasında çocuklar, diğer 

çocukların mücadele hikâyeleriyle kendilerini özdeşleştirebilir ve onların zorbalıkla baş etme 

stratejileri hakkında bilgilenebilir. Bibliyoterapi çocukların sadece kendilerinin zorbalığa 

uğramadığını görmelerine, yeniden zorbalığa maruz kaldıklarında zorbalıkla nasıl başa 

çıkacaklarına dair yeni yöntemler öğrenmelerine ve çözümler üretmelerine yardımcı olabilir 

(Gregory & Vessey, 2004). Moulton ve diğerleri (2011) özenle seçilmiş zorbalık temalı 

hikayelerin çocuklarla birlikte okunmasının, zorbalık hakkında konuşmaları başlatmak için 

ekonomik ve hızlı bir yol sunabileceğini, sınıftaki sosyal desteklerini güçlendirmeleri ve 

zorbalığa karşı inisiyatif geliştirilmesi konusunda öğretmenlere yardımcı olacağını 

Gelişimsel / 
Genel 

Bibiyoterapi 

Normal gelişimsel kaygılar, zor geçişler ve sıkıntılı durumlardan 
gelen gerilimi hafifletmek için öğretmenler, okul danışmanları, okul 

psikologları, sosyal görevliler ve kütüphaneciler tarafından 
kullanılabilen bir yöntemdir.  

Klinik / Spesifik  
Biyoterapi 

Ciddi duygusal veya davranışsal sorun yaşayan bireyleri tedavi 
etmek için bir danışman, terapist veya psikolog tarafından kullanılan 

bir yöntemdir. 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

 Sayfa 65 

 

savunmuşlardır. Danielson ve LaBonty’e göre (2009), bibliyoterapi sayesinde zorbalar 

sempati becerilerini geliştirmeye başlayabilir, mağdurlar gelecekte zorbalıkla başa 

çıkmalarına yardımcı olacak stratejiler kazanabilir ve izleyiciler de zorbalık olayını 

önlemedeki rollerinin önemini kavrayabilir. Gregory ve Vessey (2004) bibliyoterapinin 

özellikle alay etme ve zorbalık gibi çocuklar arası sorunlarda etkili olduğunu vurgulamıştır.  

Doll ve Doll (1997) bibliyoterapinin sınıfta kullanımını çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına 

odaklanmasından dolayı “gelişimsel bibliyoterapi” olarak tanımlamıştır. Bu süreçte öğrenciler 

karakterle özdeşleşebilir, duygudaşlık yaşayabilir, kendi durumu ve problemin çözümü 

hakkında farkındalık geliştirebilir (Paparoussi ve ark., 2011). Öğretmenler ve okul 

psikologları sınıf ortamında bibliyoterapinin genel ilkelerini uygulayarak sınıf düzeyine 

odaklanır, istenen davranışları belirler ve sınıf bütünlüğünü güçlendirir. Paylaşılan hikâyeler 

ve faaliyetler, zorbaların azınlık ve izleyenlerin çoğunlukta olduğunu vurgulamalıdır (Heath 

ve ark, 2005). 

Bibliyoterapi sadece zorbaların davranışını ortadan kaldırmak için değil, kurbanların zorbalık 

davranışlarıyla baş etmeyi öğrenmeleri amacıyla da kullanılır. Andreou ve arkadaşları (2013) 

zorbalık durumunda seyircilerin kurbanı aktif olarak desteklemesi ve müdahale etmesi 

konusunda eğitmek için bibliyoterapinin kapsayıcı ve destekleyici bir yöntem olduğunu 

belirtmektedirler. Bibliyoterapi yöntemiyle hem zorbaların empati becerisi geliştirilebilir hem 

mağdurların zorbalıkla baş edebilmek için yeni stratejiler öğrenmelerine katkı sağlanır hem de 

seyircilerin zorbalık sırasındaki rollerini kavramalarına yardımcı olunabilir (Danielson & 

LaBonty, 2009). Van Batavia (2012) bibliyoterapinin zorbalık davranışlarında önemli 

derecede azalma sağladığını, ayrıca zorbalık olaylarına müdahale etmek için öğrencilerin 

mağdur yanlısı tutumlar geliştirmelerinde ve öz-yeterliliklerinde de artış sağladığını 

belirtmektedir. Janaviciene’nin (2010) çalışması bibliyoterapinin zorbalığa uğrayan mağdurun 

stresli ya da korkutucu durumlarla baş etme becerisini kazanmasına yardımcı olduğunu 

göstermiştir. Janaviciene’nin çalışması bibliyoterapinin aynı zamanda kurbanın çaresizlik 

döngüsünden kurtulmasında etkili olduğunu ve kurbanın dar düşünme süreçlerini genişleterek 

yeni düşünme süreçleri, rol yapma becerileri ve tepki verme biçimlerini öğrettiğini 

göstermiştir.  

Forgan (2002) bibliyoterapiyi, öğretmen ve ebeveynlere öğrencilerin sosyal becerilerini 

geliştirmek ve gelişimsel zorluklarını gidermek için bir yardımcı yöntem olarak önermiştir. 

Moulton ve arkadaşları (2011) bibliyoterapiyi öğretmenlerin akran zorbalığı ile baş 

edebilmesi ve sınıf içindeki sosyal desteği güçlendirerek izleyicilerin zorbalığa müdahale 

etmesini sağlayacak hızlı ve ekonomik bir yöntem olarak görmektedir. Heath, Smith ve 

Young (2017) öğretmenlerin bibliyoterapi çalışmalarının temel ve pratik yönlerini 

önemsediklerini belirttikleri çalışmalarında; (1) kitapların okul veya topluluk 

kütüphanelerinde erişilebilir olması; (2) kütüphanelerde belirli) duygusal ve davranışsal 

ihtiyaçlarla ilgili hikayeleri tanımlayan kitap listelerinin olması; (3) çocukların ve 

yetişkinlerin birlikte kitap okumaktan zevk alması; (4) hikayelerin kolayca çeşitli yaşlara ve 

gelişimsel ihtiyaçlara uyarlana bilmesi ve (5) iyi hikayelerin çocuklar ve yetişkinlerin zor 

konuları tartışmaları için fırsat yaratması nedeniyle bibliyoterapinin öğretmenlere çekici 

geldiğini belirtmişlerdir. 

Bibliyoterapinin Aşamaları 

Bibliyoterapinin düzeltici/iyileştirici bir araç olarak hizmet edebilmesi için katılım, özdeşim, 

katarsis, içgörü ve evrenselcilik aşamalarını içermesi gerekir (Şekil 3).   
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Şekil 3.  Bibliyoterapinin aşamaları 

Katılım aşamasında, öğrenciler hikâyeyi dinlemeye ve olan bitene ilgi göstermeye başlar. 

Çocuklar kitaptaki karakterle kendileri arasındaki benzerlikleri fark etmeye başlarlar. Bu 

benzerlikler ne kadar çok artarsa çocuk kitabın ana karakteriyle o kadar çok özdeşleşebilir 

(Hebert ve Furner, 1997).  

Özdeşim kurma aşamasında, öğrencilerin hikâyenin karakterleriyle özdeşleşmesi ve ilişki 

kurması sağlanır. Öğrenciler, aynı yaştaki ve benzer durumları yaşayan karakterlerle en iyi 

şekilde özdeşleşirler (Heath ve diğ., 2005). Öğrenciler ana karakterle özdeşleştikten sonra, 

kazanımlarını paylaştıkları takip aşamasına geçilir.  

Katarsis aşamasında, öğrenciler hikâye karakterleri ile özdeşleştikçe, daha derinlere inerler 

ve karakterle duygusal bağlantılar kurmaya başlarlar. Bu duygusal bağlantılar öğrencilerin 

karakterlerin ne hissettiğini anlamalarına yardımcı olur. Bu aşamada öğrenciler karakterin 

duygularını tanıma ve açıkça deneyimleme sürecindedirler. Bu aşamada, öğrencilerin 

duygusal bir salıverme” yaşamaları sağlanır ve duygusal tepkileri dikkatle izlenir.  Karakter 

sorunları başarıyla çözdükçe, öğrenciler de kendi sorunlarıyla ilişkili duygusal gerilimden 

kurtulurlar. Katarsis aşamasında, bireyler sözlü olarak tartışarak/yazarak (Sridhar ve Vaughn, 

2000) veya sözel olmayan rol yapma gibi sanatsal etkinlikler yoluyla, yaratıcı problem çözme 

ya da kendi seçtikleri bir yolla kendilerini ifade ederler (Hebert ve Kent, 2000).  Bu aşamada 

öğrenci duygularını kontrol etmenin bir yolunu bulur, duyguları ve içsel düşünceleri 

tanımlama veya bastırma yoluyla sorununu analiz edebilir. Bu tür bir analiz bireysel 

farkındalığın gelişmesine, kendini derinlemesine anlamaya ve başkalarıyla daha iyi bir ilişki 

kurmaya yol açmaktadır (Riahinia & Azimi, 2007). 

İçgörü (kavrayış) aşamasında, hikâyenin hem duygusal hem de bilgilendirici yönleri 

tanımlanarak ve tartışılarak, öğrencilerin hikâyenin temel mesajını anlamalarına yardımcı 

olunur. Öğrenciler, hikâyede ne olduğunu düşünerek ve kendi yaşamlarıyla bağlantı kurarak 

içgörü kazanırlar. Karakterin hikâyede geçen bir soruna çözüm bulmasıyla, öğrenciler kendi 

zorluklarına çözüm bulma konusunda umutlanırlar (Heath ve diğ. 2005).  Bu aşamada 

öğrencilere hikâyenin kaldıracıyla, hikâye ve gerçeklik arasındaki bağlantıyı kurma 

konusunda destek verilir.  

Katılım 
Öğrencileri hikâyeyle ya da iletilen mesajla 

ilgilenmeye,  dinlemeye ve kitaptaki karakterin 
yaşamını ve sorununu anlamaya başlarlar.  

Özdeşim 
Öğrenciler kendileriyle hikâyenin karakterleri 

arasındaki benzerlikleri fark eder, ilişki kurar ve 
özdeşleşir. 

Dışa vurum 
ve Katarsis 

Öğrencilerin karakterin duygularını tanımaları, 
anlamlandırmaları, deneyimlemeleri ve “duygusal bir 

salıverme” yaşamaları sağlanır. 

İçgörü 
Öğrenciler, hikâyede olanlardan yola çıkarak kendi 

yaşamlarında bir sorun olduğunu ve bir çözüme ihtiyaç 
duyulduğunun farkına varırlar. 

Evrenselcilik 
Öğrenciler kendi sorunları hakkında daha geniş bir 

bakış açısı kazanırlar ve başkalarının da benzer 
sorunları olabileceğinin farkına varırlar.  
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Evrenselcilik aşamasında, öğrenciler gerçek hayattaki günlük etkinliklerine kitapta 

öğrendikleri dersleri dâhil ederler. Bu aşamada öğrenciler kendi zorlukları hakkında daha 

geniş bir bakış açısı kazanırlar ve başkalarının da benzer problemleri olabileceğinin farkına 

varırlar. Bu aşamada öğrenciler bu sorunu yaşayan tek/ilk kişinin kendisi olmadığını ve 

sorunu birden fazla yolla çözmenin mümkün olduğunu görmesini sağlanır (Brewster 2008). 

Bu şekilde öğrenciler desteklendiklerini hissedip yabancılaşma duygularını kaybedeceklerdir 

(Ford, 2000).  

Bibliyoterapi Sırasında Kullanılacak Kitapların Seçimi 

Bibliyoterapinin başarısı bibliyoterapide kullanılacak kitapların seçimine ve öğretmenin 

becerisine bağlıdır (Heath ve ark., 2005; Gregory & Vessey, 2004; Sridhar ve Vaughn, 2000; 

Yubero, 2016). Sridhar ve Vaughn (2000) bibliyoterapi çalışmaları sırasında en önemli şeyin 

öğrenci ve onun sorunlarıyla ilgili kitapları eşleştirmek olduğunu belirtir.  

Öğrenciye pozitif bir deneyim kazandırarak, nihayetinde değişim için içgörü ve motivasyon 

sağlamayı amaçlayan bibliyoterapinin terapötik etkisi çocukların kendilerini hikâyedeki 

kurgusal karakterlerle veya durumlarla özdeşleştirmesiyle mümkündür (Gregory & Vessey, 

2004). Bunun için bibliyoterapi sırasında kullanılacak kitapların çocukla yaklaşık aynı yaşta, 

benzer davranışlar gösteren ve çocuğun yaşadıklarına benzer olaylarla karşılaşan karakterler 

içermesi gerektiği vurgulanmıştır (Heath ve arkadaşları, 2005; Gregory & Vessey, 2004).  

Heath ve arkadaşları (2005) bibliyoterapi çalışmalarının başarılı olabilmesi için kullanılacak 

kitapların öğrenci için kişisel anlamı olan bir hikaye içermesi, hoş zaman geçirmenin ötesinde 

öğrencilerin sorunlarına odaklanarak onlara sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırması, 

öğrenci grubunun özgün özelliklerini (dili, etnik kökeni, sosyoekonomik durumu, dini ve 

kültürel inançları, kişilikleri, geçmişleri ve onları zorlayıcı durumlar) dikkate alması, 

öğrencinin kültürel geçmişiyle örtüşmesi (dini ve aile inançlarına uyumlu vb.) gerektiğini ve 

kitap eleştirmelerinin ve çeşitli bileşenlerin (öğrenci, öğretmen, veli vb.) görüşleri dikkate 

alınarak seçilmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır.  

Benzer şekilde, Heath ve Cole (2012) öğrencilerin sınıf düzeyine, bireysel farklılıklarına (yaş, 

cinsiyet, kültürel, etnik ve dini inançlar, ilgi vb.), duygusal ve sosyal olgunluklarına uygun, 

olumlu davranışları pekiştiren, açık ve anlaşılır bir mesajı olan kitapların seçilmesi ve 

bibliyoterapi çalışmasından önce bu kitapların derinlemesine incelenmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. Pardeck (1995) de seçilen kitabın çocuğun okuma ve gelişim düzeyine uygun 

olmasının önemini belirtmiştir. 

Kitap zorbalarla mücadele verirken misilleme yapmak, çeteleşmek, dalga geçmek, utandırmak 

gibi sorunlu stratejiler içermemeli, başka bir deyişle okuyucuya zorbalığın yeni yollarını 

tanıtmamalıdır (Gregory & Vessey, 2004). McIntyre (1999) bibliyoterapi sırasında 

kullanılacak kitapta geçen sorunların ve bunların çözümlerinin gerçekçi ve uygulanabilir 

olması gerektiği üzerinde durmuştur.  

Kitaplar iyileştirici/düzeltici amaçlar için kullanıldığında öğrencilere yeni değerler ve fikirler 

öğrenmeleri için bir fırsat sunmalıdır. Hikayeler okuyucuları, benzer sorunlarla mücadele 

eden karakterlerle ve farklı düşünme yollarıyla tanıştırmalıdır. Böylece kitaplar hem 

okuyucuların sorunlarla mücadelelerinde yalnız olmadıklarını göstermeli hem de sorunlara 

özel/alternatif çözümler önerebilmelidir (Detrixhe, 2010). 

Henkin, (2005), zorbalık temalı kitaplarının çoğunun sorunu yüzeyselleştirdiğini, bu nedenle 

de sınırlı etkiye sahip olduğunu belirtmektedir.  Bu bakımdan, kitaplar seçilirken zorbalık 

sorununu ayrıntısız, üstünkörü ve basite indirgeyerek ele alan kitaplar elenmeli, zorbalığı titiz 

ve kapsamlı biçimde anlatan ve soruna gerçekçi çözümler sunan kitaplar kullanılmalıdır. 
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Ayrıca kitapların bireylerin engellilik durumlarını toplumsal engellilik yaklaşımına uygun 

olarak ele aldığından emin olunmalıdır. Diğer bir deyişle engelliği “bireyin hatası” 

“düzeltilmesi gereken”, “yanlış olan” bir şey olarak göstermek yerine, toplumsal 

düzenlemelerin engellilerin yaşam biçimlerini kısıtladığını vurgulamasına özen 

gösterilmelidir (Oliver, 1996). Heath ve arkadaşları (2005) kitabın engelli karakterleri doğru 

şekilde tasvir etmesi ve karakterlerin yapamayacaklarına değil ne yapabileceklerine 

odaklanması, gerçekçi olmayan durumlardan kaçınması ve uygun bir model olmayan aşırı 

karakterleri barındırmaması gerektiğinin altını çizmiştir.  

Zorbalık, şiddet ve saldırganlık kavramları ortak özellikler taşımakla birlikte eş anlamlı 

değildir. Zorbalık, şiddet ve saldırganlık davranışları da içerdiğinden, çocuklarda saldırgan 

davranış, olumlu sosyal davranış, empati, iletişim becerisi, duyguları tanıma, öfke kontrolü 

gibi konularda seçilen kitaplar da zorbalık davranışını azaltmada kullanılabilir. Morris ve 

arkadaşları (2000) zorbalık temalı bibliyoterapi çalışmalarında bütün okumaların zorbalıkla 

doğrudan alakalı olmak zorunda olmadığını olumlu problem çözme ve çatışma çözme 

becerilerini içerebileceğini belirtmiştir. Benzer şekilde Smith (1993) de arkadaşlığın, şefkatin, 

işbirliğinin ve iyiliğin gelişmesiyle ilgili okumalar önermiştir.  

Kitap seçimi sırasında göz önüne alınacak bir diğer unsur da kitabın genel kalitesidir. Kitap 

çizimleriyle öğrenciyi hikâyenin içine sürüklemeli ve albenisi olmalıdır. Yubero ve 

arkadaşları (2016) kitabın içeriğinin kitapta kullanılan metin ve resimlerle uyumlu olması 

bunun yanında okul değer ve kurallarını desteklemesi gerektiğini belirtmiştir.  

Bibliyoterapi Sırasında Göz Önünde Bulundurulacak Unsurlar 

Bibliyoterapi tanımlama, seçme, sunum ve takibi içeren bir süreçtir (Pardeck, 1993). Sürecin 

başında ilk olarak öğrencilerin ihtiyaçları tanımlanır ve bu sorunlara uyacak şekilde kitaplar 

seçilir. Kitaplar hem bir sorun hakkında doğru bilgi vermeli hem de öğrencilerin kendileriyle 

kitaptaki karakterler arasındaki benzerlikler görebilmelerini sağlamalıdır. Alanyazın 

incelendiğinde bibliyoterapi uygulamaları sırasında dikkat edilecek noktalar şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Etkili bir bibliyoterapi uygulaması, zaman ve araştırma gerektirir. Bir sınıf ortamında 

bibiyoterapinin uygulanması, ilk olarak öğrenciler arasında gerginlik veya sorunlara 

neden olan durumların anlaşılmasını içeren uzun bir hazırlık yapılmasını gerektirir; 

o Tüm okul bileşenleri arasında (öğretmenler, öğrenciler, veliler, yöneticiler, 

rehber öğretmenler ve kütüphaneciler) işbirliği olmalıdır, 

o Tüm okul bileşenleri arasında dil birliği olmalıdır; okul genelinde olumlu 

davranışları desteklemek için zorbalık karşıtı bir dilin kullanılmalıdır 

(Janaviciene, 2010),  

o Hazırlık çalışmalarının en önemli kısmı uygun kitaplarının seçilmesidir. 

Bibliyoterapi çalışması sırasında kullanılacak kitabın öğrencinin en az bir 

özelliğini yansıtması bibliyoterapinin etkisini arttırır (Van Batavia, 2012), 

 Sınıfta bibliyoterapi uygulamasını yapacak kişi hikâye anlatma tekniklerine hâkim 

olmalı ve hikâyeyi dinleyenlerin gözünde canlandırabilmelidir (Heath ve ark., 2005), 

o hikâyeye aşina olunmalı, doğal ve akıcı bir sunum yapılmalı, 

o ses tonu, karakterlerin duygularının hayata geçmesine imkan vermeli, 

o konuşma şekli ve hızı, hikâyenin duygusal yoğunluğunun artmasını sağlamalı, 
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o hikayedeki duruma uygun yüz ifadeleri, jestler ve uygun tepkiler gösterilerek 

öğrencinin ilgisinin çekilmeli, 

o öğrencinin anlayışını ve duygusal tepkilerini değerlendirmek için öğrencilerle 

göz teması kurulmalı, 

o öğrencinin katılımını sağlamak ve anlayışını değerlendirmek için doğru 

zamanda ve uygun sorular sorulmalı, 

o öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmek için okuma sonrasından öğrencinin 

aktif katılımını gerektiren etkinlikler planlanmalı, 

o öğrencilerin sözlü ve sözsüz tepkileri dikkatlice izlenerek bibliyoterapinin 

hedeflerini destekleyip  desteklemediği belirlenmeli (Heath ve ark., 2005). 

 Bibliyoterapi etkinlikleri uygulamaların yapılacağı kurumun kültürüne duyarlı 

olmadır. Zorbalık farklı kültürlerinde farklı algılanabildiği için zorbalıkla ilgili 

kavramsallaştırmalar ve zorbaların rolleri de farklılaşmaktadır. Bu bakımdan, 

uygulamanın yapılacağı okulda zorbalığa yönelik kullanılan dilin, politikaların ve 

zorbaların rolünün bilinmesi bibliyoterapinin başarısı açısından önemlidir (Van 

Batavia, 2012). 

Diğer yandan, bibliyoterapinin etkililiğini azaltabilecek riskler bazı araştırmalar tarafından 

şöyle sıralanmıştır:  

o bibliyoterapinin müdahale programlarında diğer yöntemlerle birlikte destekleyici 

yöntem olarak kullanılmaması (Pardeck, 1990),  

o Birçok öğrencinin biblioterapinin kullanıldığı iyileştirme çalışmalarına direnç 

göstermesi (Shechtman, 2006), öğrencilerin problemle yüzleşmek istememeleri ya da 

motivasyonları düşük olması (Gladding ve Gladding, 1991),  

o öğrencilerin travma ya da duygusuzluk (duygu hissizliği) yaşamaları durumunda 

kitaptaki karakterlerle bağlantı kurma sorunu yaşamaları (Heath ve ark., 2005), 

o  öğrencilerin okumaktan hoşlanmamaları ya da sadece zevk amacıyla okumaları 

(McIntyre, 1999),  

o eğitimcilerin zorbalık engellemenin ebeveynlerin sorumluluğunda olması gerektiğini 

düşündükleri için, özellikle zorbalık konusunda bibliyoterapiye uygulaması 

yapılmasına karşı dirençli olması (Cunningham ve ark. 2009),  

o öğrencilerin hikayedeki karakterin uygunsuz davranışını örnek alması (Doll & Doll, 

1997), 

o bibliyoterapiyi araştırmalarının, genellikle küçük örneklemlerle yapılması ve elde 

edilen sonuçların çelişmesi (Arkowitz & Lilienfeld, 2006).  

Bibliyoterapi Konusunda Yapılan Çalışmalar  

Bibliyoterapinin zorbalık davranışlarında etkililiği konusunda çok az çalışma olsa da (Jack ve 

Ronan, 2008), uzmanlar zorbalığa yönelik programlarda çocuk kitapları ve hikâyelerin 

kullanılmasını önermektedir (Andreou, Paroussi ve Gkouni, 2013; Freeman, 2016; Heath ve 

diğ, 2005). Freeman (2016) zorbalıkla mücadelede okul temelli müdahalelerin etkili 

olduğunu, bu konuda gençleri, aileleri, toplulukları ve okulları içeren eden pek çok müdahale 

programı olsa da bibliyoterapinin ideal bir yöntem olduğunu vurgulamıştır.  

“Kitap serisi, çocuğun veya gençliğin sosyal etkileşimde daha iyi beceriler 

geliştirmesine, etkili problem çözme ve başkalarına empati kurmasına olanak tanır. 
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Çocuğa çoklu temas noktaları getiren stratejiler ve müdahaleler tek bir stratejiden 

(örneğin kabadayıyı cezalandırmak gibi) daha etkilidir. Zorbalık faaliyetine katılan 

kışkırtıcı, mağdur veya kabadayılık faaliyetlerinde bulunan herkes için önemlidir.” 

(Freeman, 2016, p.1).  

Bu bölümde bibliyoterapinin zorbalık davranışlarını önlemede bir müdahale yöntemi olarak 

kullanımıyla ilgili çalışmalar gözden geçirilmiştir. Bölüm deneysel çalışmalar ve bibliyoterapi 

çalışmaları sırasında kullanılacak kitaplar üzerine yapılan çalışmalar olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktadır. 

1) Bibliyoterapi Konusunda Yapılan Deneysel Çalışmalar: 

Van Batavia (2012) bibliyoterapinin ergen zorbalığı davranışları üzerindeki etksini 

incelemiştir. Zorbalığın olumsuz yönlerine odaklanmış literatür katılımcılar tarafından 

okunmuş ve tartışılmıştır. Araştırma deneysel bir çalışma olup ilkokuldaki üç farklı beşinci 

sınıf üzerinde uygulanmıştır.  Gruplardan biri kontrol grubu olarak kullanılmıştır, ikisinde ise 

ders planı formatı ve teknoloji kaynakları aynıdır. İki grup arasındaki temel fark kullanılan 

literatür ve öğrenci ödevleridir.  Veriler anket yoluyla toplanmıştır.  Van Batavia bibliyoterapi 

alan öğrencilerin, düzenli kütüphane derslerini alan öğrencilere göre daha az zorbalık 

davranışı sergilediklerini ve zorbalık / mağdur olaylarına müdahale etmek için mağdur yanlısı 

tutumlarının ve öz-yeterliliklerinin arttırdığını bulmuştur 

Andreou, Paroussi ve Gkouni (2013), bibliyoterapi'nin bir zorbalık karşıtı müdahale yöntemi 

olarak ilkokul çocuklarının zorbalık davranışları, mağduriyetleri, katılımcı rolleri, zorbalık 

tutumları, mağdur sorunlarına müdahale etme niyetleri, müdahaleyi algılama ve fiili müdahale 

etmeleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmaya dört ilköğretim okulunun beşinci sınıf 

öğrencileri katılmış ve veriler program başlamadan önce ve sonra öz değerlendirme yoluyla 

toplanmıştır. Andreou, Paroussi ve Gkouni bibliyoterapinin “yabancı” davranışlarında olumlu 

bir azalma sağladığını ve zorbalık / mağdur olaylarına müdahale etmek için öğrencilerin 

mağdur yanlısı tutumlarını ve öz-yeterliliklerini geliştirdiğini vurgulamıştır. 

Nix (2013) bibliyoterapinin ikinci sınıf öğrencilerinin zorbalık davranışlarına etkisini 

incelemiştir. Çalışma deneysel olup, müdahale grubuna zorbalık temalı bir kitap dinletilmiş ve 

okunmuş, kontrol grubuna ise zorbalık içermeyen bir kitap dinletilmiş ve okunmuştur. Veriler 

test, anket ve resim tamamlama gibi yöntemler kullanılarak toplanmıştır. Bibliyoterapi 

grubunun, zorbalık ve çatışma çözme konusunda kontrol grubundan daha fazla bilgi geliştirip 

geliştirmediklerini belirlemek için dört test uygulanmıştır. Çalışma 16 ardışık okul gününü 

kapsamıştır. Çalışmaya başlamadan bir gün önce ön testler uygulanmış, daha sonra 10 günlük 

müdahale programı uygulanmış ve son-testler ise programdan 5 gün sonra uygulanmıştır. Nix 

çatışma çözümünün müdahale grubunda daha yüksek olduğunu bulmuştur. 

Spencer (2013) ilkokul birinci sınıf öğrencilerine anti-zorbalık stratejilerinin öğretiminde 

bibliyoterapi ve didaktik öğretim tekniklerinin etkililiği karşılaştırmıştır. Araştırma deneysel 

bir çalışma olup, deney ve kontrol grubunda öğrencilerin zorbalık algıları, zorbalık 

durumlarındaki rolleri ve sorumlulukları hakkındaki algıları araştırılmıştır. Kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında, didaktik grup da ve bibliyoterapi grubun da zorbalık konusundaki bilgi 

artmış, bireyler zorbalık hakkında geniş bir kelime haznesine sahip olmuşlar ve zorbalığa 

tepki olarak daha spesifik ve çeşitli eylemler göstermişlerdir. Spencer, didaktik eğitim alan 

katılımcıların, zorbalık kavramını tanımlarken ve uyarlayıcı tepkiler verirken bibliyoterapi ve 

kontrol grubunda olan katılımcılara göre daha olumlu değişim gösterdiğini belirtmiştir. 

Spencer bibliyoterapiyi çalışmalarını planlarken uygulama için daha fazla zaman 

bırakılmasını, kavramları basitleştirmek için tekrar yapılmasını ve sosyal/duygusal 

kavramların düzenli sınıf aktivitelerine dâhil edilmesini tavsiye etmiştir. 
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Elley (2014) üçüncü sınıflara uyguladığı altı haftalık bibliyoterapi çalışmasıyla, çocuk 

kitaplarının öğrencilerin sosyal ve duygusal konular hakkında düşüncelerine, davranışlarına 

ve çalışmalarına etkisini incelemiştir. Veriler çalışamadan önce ve sonra birçok yöntem 

kullanılarak toplanmıştır. Elley, bibliyoterapinin sınıfta kullanımının öğrencilerin sınıf 

arkadaşlarını kabul edici tutumlarını arttırdığını, öğrencilerin duygusal ve sosyal 

yeteneklerinde genel bir gelişme sağladığını vurgulamıştır.  

Wang ve diğerleri (2015) Zorbalık Edebiyatı Projesi’nin ilköğretim öğrencileri üzerindeki 

sosyal-duygusal ve davranışsal sonuçlarını incelemişlerdir.  Zorbalık Edebiyatı Projesi, 

sosyal-bilişsel süreci teşvik etmek, sosyal beceriler öğretmek ve seyircileri zorbalığa 

müdahale etmede cesaretlendirmek için çocuk literatürünü kullanan beş oturumlu, sınıf 

çapında bir müdahale programıdır. Müdahalenin öğrencilerin zorbalık/mağduriyet 

davranışları, sosyal davranışları, sosyal ve duygusal durumları ve akran arkadaşlıklarına 

katılımı üzerindeki etkisi yarı deneysel bir modelle incelenmiştir. Üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencileri (N=168) ile öğretmenlerin katıldığı çalışma, prososyal davranışlar ve sosyal 

duygular üzerinde programın etkili olduğunu göstermiştir.  

Khusumadewi, Sholehaa ve Ifdilb (2017) bibliyoterapi tekniğinin, öğrencilerin özel 

gereksinimli çocuklara yönelik olumsuz düşüncelerini azaltmadaki etkililiğini incelemiştir. 

Araştırma, özel gereksinimli çocuklar ile normal öğrenciler arasındaki etkileşimlerin 

yönetildiği bir kaynaştırma okulunda yapılmış ve veriler anket yardımıyla ön test ve son test 

olarak toplanmıştır. Khusumadewi, Sholehaa ve Ifdilb bibliyoterapinin kaynaştırma 

okullarında öğrencilerin özel ihtiyaçlı öğrencilere karşı olan olumsuz düşüncelerini azaltmada 

etkili olduğu sonucuna varmıştır.  

Wang ve Goldberg (2017) geliştirdikleri 5 haftalık sınıf içi zorbalık müdahale programının 

(Zorbalık Edebiyatı Projesi- Ahlaki Ayrılma Sürümü) ilkokul öğrencilerinin ahlaki ayrılma ve 

zorbalık davranışları üzerindeki etkisini deneysel bir çalışma ile incelemişlerdir. Çalışmaya 

üçüncü ve dördüncü sınıftan toplam 84 öğrenci ile öğretmenler katılmıştır. Deney grubunda, 

ahlaki ayrılma ve mağduriyeti düşürme için zaman ve müdahale arasında anlamlı bir ortak 

etkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca, Wang ve Goldberg, müdahale programının akran 

arkadaşlığı algısının artmasına yol açtığını ve öğrenciler ve öğretmenler arasında yüksek 

sosyal geçerliliğe sahip olduğunu bulmuşlardır. 

Solow (2018) çocuk kitaplarının çocukların empati kurma becerisine etkisini incelemiştir.  

Bunun için 8, 9 ve 10 yaşlarında üç çocuktan oluşan sanat terapisi grubu oluşturulmuş ve bu 

grupla haftada bir defa 30 dakika bir araya gelerek bir hikâye dinletilmiş, tartışmalar yapılmış, 

ardından bir sanat projesini izletilmiş ve oturum sırasındaki gözlemler not edilmiştir. Solow 

kitap okumanın ve tartışmanın çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını daha iyi 

anlamasına ve tanımasına yardımcı olduğunu vurgulamıştır. 

Genelde bibliyoterapinin zorbalık konusunda kullanımıyla ilgili araştırmalar öğrencinin algı 

ve davranışına odaklansada, bibliyoterapinin öğretmenlerin zorbalık konusundaki algı ve 

davranışlarına etkisini inceleyen çalışmalara da literatürde rastlanmaktadır. Doss’un (2010) 

çalışması bunlardan biri olup, sınıfta bibliyoterapi uygulamalarının öğretmenlerin erken 

çocukluk dönemindeki zorbalığı algılamalarına olan etkisi incelenmiştir. Veriler bibliyoterapi 

uygulaması öncesinde ve sonrasında psikolojik danışman eşliğinde sınıftaki odak gruptan, 

uygulama öncesi ve sonrası öğretmenin oyun alanındaki gözlemlerinden ve psikolojik 

danışman görüşmelerinden elde edilmiştir. Araştırma, öğretmenlerin sınıflarındaki zorbalık 

olayları hakkındaki görüşlerinin uygulamadan sonra önemli derece değiştiğini göstermiştir.  

Doss araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrencilerindeki zorbalık davranışlarını tanımaya 

başladığını ve öğrencilerini güçlendirmek ve korumak için olumlu adımlar attığını 

vurgulamıştır.  
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Bibliyoterapi konusunda yapılan deneysel çalışmalar kadar bibliyoterapi çalışmaları sırasında 

kullanılacak kitaplar üzerine yapılan çalışmaları da önemlidir. Alan taramasının bundan 

sonraki kısmında bu konudaki çalışmalar incelenecektir. 

2) Bibliyoterapi Sırasında Kullanılacak Kitaplar Üzerine Yapılan Çalışmalar: 

Moulton (2008) bibliyoterapi sırasında kullanılabilecek 29 resimli çocuk kitabını zorbalığın 

türü, zorba ve mağdurun cinsiyeti, seyircilerin varlığı, yetişkin katılımı ve sorunun çözümü 

gibi değişkenlere göre analiz etmiştir. Moulton resimli çocuk kitaplarında sözel zorbalığa en 

çok rastlandığını bunu fiziksel zorbalığın takip ettiğini, zorbaların çoğunun erkek olduğunu 

ancak mağdur olma oranının kadın ve erkekler için eşit olduğunu vurgulamıştır. Moulton 

birçok hikâyede seyirci ve yetişkine yer verildiğini ve bunların çoğunlukla mağduru 

desteklediklerini belirtmiştir. Hikâyelerde çoklu çözüm türlerinden en çok başvurulanı 

başkalarından destek alma, kendine güvenini geliştirme ya da diğer kişisel başa çıkma 

becerilerini geliştirme olarak gözlenmiştir. Moulton genel olarak, seçilen kitaplarda zorbalık 

durumlarının tasvirinin zorbalık araştırmalarıyla uyumlu olduğunu vurgulamıştır. Moulton 

bibliyoterapi sırasında kitap seçimini kolaylaştırmak için araştırma sonuçlarını bir çizelgeyle 

özetlemiştir.  

Moulton ve arkadaşları (2011) zorbalık temalı 38 K-3 resimli çocuk kitabını analiz etmiştir. 

Seçilen kitaplardaki zorbalığın tasviri ve zorbalık yönleri ile araştırma literatüründe açıklanan 

zorba önleme arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Her kitap için zorba ve mağdurun 

cinsiyeti,  zorbalık türü,  zorbalığın yeri,  izleyenlerin ve yetişkinlerin müdahaleleri ve 

zorbalık sorunlarının çözümü özetlenmiştir. Moulton ve arkadaşları kitaplar hakkında 

sundukları bilgiler ışığında uzmanların öğrencilerin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak kitapları 

seçmelerini ve istenen zorbalık çözüm stratejilerini teşvik etmelerini önermişlerdir. 

Flanagan ve arkadaşları (2013) 4-11 yaş arası çocuklara yönelik 73 zorbalık temalı hikaye 

kitabını analiz etmiştir.  Flanagan ve arkadaşları 73 kitapta kullanılan zorba ile baş etme 

stratejilerini dokuz kategori ve 26 özel strateji olarak sınıflamıştır. Araştırma en sık kullanılan 

başa çıkma stratejilerinin hem prososyal müdahale, tavsiye arama, uzaklaştırma gibi 

toplumsal beklentiye uyumlu hem de intikam alma gibi toplumsal beklentiye uyumsuz 

davranışları içerdiğini göstermiştir. Kitaplarda en çok teşvik edilen başa çıkma stratejileri 

seyirci müdahalesi (% 16), kabadayıyla arkadaş olmak (% 15), kabadayıyı kandırmak (% 11), 

kabadayı korkutma ve sözel yüzleşme (% 10) olarak bulunmuştur. Kitapların okuma 

düzeyinde kullanılan stratejilerde de farklılıklar bulunmuştur. 

Daniel (2014) çocuk kitaplarında zorbalık davranışlarının nasıl çözümlendiğini araştırmıştır. 

Daniel içerik analizi kullanarak çocuk kitaplarındaki zorbalığın nasıl tanımladığını ve nasıl 

çözümlendiğini analiz etmiştir. Araştırmada nicel ve nitel veriler birlikte kullanılmıştır. 

Zorbalık konusundaki çocuk kitapları kapsam bakımından analiz edilmiş bu konudaki diğer 

kitaplarla karşılaştırılmıştır.  12 resimli çocuk kitabı incelenmiş ve bu kitaplarda zorbalıkla 

mücadele de kullanılan beş strateji: mağdurun kabadayıya karşı koyması, bir ebeveyn veya 

otorite figürünün zorbalık durumuna müdahale etmesi,  zorbanın zorbalık davranışları için 

özür dilemesi, kabadayı’nın hak ettiğine kavuşması ve diğer olarak özetlenmiştir. 

Oppliger ve Davis (2016) okul öncesi çocuklara uygun olan resimli kitaplarda zorbanın ve 

kurbanın nasıl gösterildiğini içerik analizi yoluyla araştırmışlardır. Hikâyelerin çoğu 

müdahale edecek bir yetişkinin olmaması durumunda çocukların dikkatlice 

deneyimlemelerini ve ne yapacaklarını prova etmelerini sağlayan bir yöntem sunmuştur. 

Araştırma, resimli kitaplarda zorbaların erkek olma ihtimalinin iki katı olduğunu ancak erkek 

ve kadınların mağdur olma durumunun aynı oranda olduğunu göstermiştir.  Araştırmanın 

sonuçları resimli kitaplarda alay etme ve isim takmanın en yaygın zorbalık türleri olduğunu, 



ULEAD 2019 Annual Congress: ICRE 

 

 Sayfa 73 

 

kadınların erkekler gibi fiziksel zorbalık uygulayabileceğini, mağdurların duygularına ve 

tepkilerine güçlü bir vurgu olduğunu göstermektedir. Resimli kitaplarda bir otoritenin 

yokluğu zorbalığın temel kaynağı olarak gösterilmekle birlikte, zorbaları durdurma 

sorumluluğunu da kurbanlara yüklemektedir. Resimli kitaplarda çoğu hikâyenin mutlu bir 

sonu varken, zorbalık genel olarak çocuklar için kaçınılmaz bir gerçeklik olarak 

gösterilmektedir. 

Yubero, Larrañaga, Sánchez-García ve Cañamares (2016) literatürün çocukların ahlak 

eğitiminde, zorbalık ve siber zorbalık konusunda nasıl kullanılabileceğini incelemişlerdir.  

Yubero ve arkadaşları çocuk ve gençlik literatüründe zorbalığın nasıl gösterildiğini 

incelemişler, kitaplarla zorbalık durumlarında önlenmesi veya müdahale edilmesi için okuma 

stratejileri sunmuşlar ve bibliyoterapinin zorbalık müdahalesindeki etkinliğini analiz eden 

araştırmaları incelemişlerdir. Yubero ve arkadaşları zorbalık temalı çocuk kitaplarının 

kullanımının çocuklarda korkutucu davranışların hafifletilmesi için çok uygun olduğu 

sonucuna varmışlardır.  

Aydos ve Akman (2017) 3-6 yaş çocuklar için hazırlanan resimli hikaye kitaplarındaki 

zorbalık durumlarını, zorbalık durumlarıyla başa çıkmak stratejilerini incelemiş ve 60 resimli 

hikaye kitabının içerik analizini yapmıştır. Araştırma, kitaplarda ilişkisel ve sözlü zorbalığın 

fiziksel zorbalıktan daha yaygın olduğunu ve kitapların çoğunun mağdurun bakış açısıyla 

yazıldığını göstermiştir. Ayrıca, kitapların çoğunda, kurbanın kabadayıyı tek başına ya da bir 

akran yardımı ile durdurduğunu göstermiştir. Zorbalara karşı çıkmak ve işlevsel bir yolu 

araştırmak, mağdurlar tarafından kullanılan en yaygın stratejiler olarak bulunmuştur.  

Wiseman ve Jones (2018) son 20 yılda yayınlanan resimli çocuk kitaplarında zorbalığın nasıl 

gösterildiğini incelemişlerdir. Temel olarak araştırmada iki soru üzerinde durulmuştur: 1997-

2017 yılları arasında yayımlanan resimli çocuk kitaplarında zorbalık nasıl tanımlanmış/ tasvir 

edilmiş ve bu kitaplarda zorbalık hakkında özel karakteristikler/ nitelikler nelerdir? 

Betimleyici istatistikler ve zorba karakterlerinin hikâye içindeki özellikleri detaylı olarak 

sunulmuştur. Araştırma, kitaplarda sözel ve fiziksel zorbağın diğer zorbalık türlerine göre 

daha yaygın olduğunu, zorbalığın çok farklı ortamlarda geçtiğini, mağdurlarının 

çoğunluğunun erkek ve beyaz olduğunu ve zorbaların çoğunun da erkek olduğu göstermiştir.   

Wiseman, Vehabovic ve Jones (2019) zorbalık ve ırkçılık konularını vurgulayan 1997'den 

2017'ye kadar yayınlanan çocuk kitaplarını incelemişlerdir. Wiseman ve arkadaşları ırkçılığın 

zorbalık davranışını nasıl etkileyebileceğini resimli çocuk kitaplarının kritik içerik analizini 

yaparak göstermiştir. Araştırma, ırkçılık konusunda kültürel deneyimleri yansıtan yazılı çok 

az sayıda çocuk kitabı olduğu ve bu kitapların çoğunun konunun gerçekçi tasvirlerini 

desteklediği göstermiştir.  

Alan yazın araştırması sırasında çocuk literatürü, zorbalık ve bibliyoterapi anahtar kelimeleri 

kullanılmıştır. Alan yazın araştırması bibliyoterapinin zorbalık davranışları üzerine etkisini 

araştıran deneysel çalışmaların sınırlı olduğunu (Andreou, Paroussi & Gkouni, 2013; Elley, 

2014; Khusumadewi, Sholehaa &  Ifdilb, 2017; Nix, 2013; Solow, 2018; Spencer, 2013; Van 

Batavia, 2012; Wang ve diğerleri, 2015; Wang ve Goldberg, 2017) bunun yanında 

bibliyoterapide kullanılacak kitapları analiz eden ve kitap listesi oluşturan çalışmaların 

(örneğin, Daniel, 2014; Moulton ve diğerleri, 2011; Oppliger ve Davis, 2016;Wiseman & 

Jones, 2018; Wiseman, Vehabovic ve Jones, 2019; Yubero ve arkadaşları, 2016) da 

azımsanmayacak sayıda olduğunu göstermiştir. Araştırmalar bibliyoterapinin zorbalık 

davranışları ve duygusal-sosyal gelişim üzerindeki etkisinin olumlu yönde olduğunu 

göstermiştir.  
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Sonuç ve Öneriler 

Son yıllarda bibliyoterapi destekleyici ve kapsayıcı sınıf ortamlarını güçlendirmek, 

mağdurlara destek vermek ve seyircileri eğitmek için kullanılabilecek alternatif bir yöntem 

olarak dikkati çekmektedir (Jack ve Ronan, 2008). Pek çok araştırmacı zorbalığa yönelik 

müdahale programlarda resimli çocuk kitapları ve hikayelerinin kullanılmasını önermektedir 

(Andreou, Paroussi & Gkouni, 2013; Freeman, 2016; Heath ve diğ., 2005) 

Bibliyoterapinin zorbalık davranışlarını ortadan kaldırma amacıyla kullanımına yönelik ulusal 

ve uluslararası araştırmalara yönelik alanyazın taraması, bibliyoterapinin etkililiği 

konusundaki araştırmaların sayısının az olduğunu göstermiştir. Daha önce de Jack ve Ronan 

(2008) zorbalık davranışlarında bibliyoterapinin etkinliğini araştıran araştırmaların 

kapsamının dar olduğunu ve bu konudaki geniş bilgi birikimi ile bağlantısı olmadığını 

vurgulamıştır.  

Alan yazın çalışması bibliyoterapi yönteminin zorbalık davranışları ve duygusal-sosyal 

gelişim üzerindeki etkisinin olumlu olduğunu göstermiştir (örneğin Andreou, Paroussi & 

Gkouni, 2013; Elley, 2014; Khusumadewi, Sholehaa & Ifdilb, 2017; Nix, 2013; Solow, 2018; 

Van Batavia, 2012; Wang ve diğerleri, 2015; Wang ve Goldberg, 2017).  

Türkiye’de yapılan çalışmalara dair alan yazın taraması, çalışmaların tamamına yakınının 

kuramsal olduğunu ve bibliyoterapi yöntemini tanıtmak üzere kaleme alındığını göstermiştir 

(Öncü, 2012; Uçar, 1996; Tanrıkulu, 2011; Yılmaz &Yakar, 2018). Türkiye de zorbalık 

konusunda uygulamalı bibliyoterapi çalışmalarına rastlanmamakla birlikte, bibliyoterapi 

uygulama örnekleri (Akgün & Karaman-Benli, 2019; Bulut, 2010) ve üstün yeteneklilerin 

eğitimi, matematik eğitimi gibi konularda başarılı bibliyoterapi uygulamaları dikkati 

çekmektedir (İlter, 2015; Leana-Taşcılar, 2017). Bu konuya en yakın çalışmalardan biri Uysal 

Bayrak ve arkadaşları (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Uysal Bayrak ve arkadaşları okul 

öncesi dönemdeki çocukların problem durumlarında kullandıkları baş etme stratejilerini Ferit 

Avcı’nın “Kırmızı Fili Gördünüz mü?” kitabı kullanarak incelemişlerdir. Çocuklardan kitabın 

sonunda yer alan problem duruma ilişkin çözüm önerileri üretmeleri istenmiş ve çocukların 

ürettikleri stratejiler aktif bilişsel, aktif-davranışsal ve kaçınmadı başa çıkma stratejilerine 

göre incelenmiştir. 

Yine, uluslararası düzeyde bibliyoterapi sırasında kullanılacak zorbalık temalı kitapların 

seçimi konusunda pek çok çalışmaya rastlanırken (örneğin, Daniel, 2014; Moulton ve 

diğerleri, 2011; Oppliger ve Davis, 2016;Wiseman & Jones, 2018), ulusal düzeyde bu tür 

çalışmaların sayısı sınırlıdır (Aydos ve Akman, 2017; Dağlıoğlu & Çamlıbel Çakmak, 2009).  

Bibliyoterapi çalışmalarının başarısı uygulama sırasında kullanılacak kitabın seçimine 

bağlıdır (Sridhar ve Vaughn, 2000). Heath ve arkadaşları (2005) bibliyoterapinin sihirli bir 

yöntem olarak görülmemesi gerektiğini, diğer yöntemlerle birlikte kullanılmasını 

önermektedir. Ayrıca yöntemin etkililiğini göstermek için öğrencinin ilerlemesini sağlayan, 

çocuğun duygusal gereksinimlerine, kişisel özelliklerine ve yaşantılarına uygun kitapların 

seçilmesini tavsiye etmişlerdir. Flanagan ve arkadaşları (2013) kitapların çocuklar için sağlıklı 

başa çıkma yollarını öğreten erişilebilir ve etkili araçlar olduğunu ve yazarların neden 

olabilecekleri potansiyel yarar veya zarardan haberdar olmaları gerektiğini vurgulamıştır.  

Özetle, alan yazın taraması, Türkiye’de bibliyoterapinin zorbalığı önleme amacıyla 

kullanıldığı deneysel çalışmalar ve bu konudaki bibliyoterapi çalışmaları sırasında 

kullanılacak kitapların seçimine dönük araştırmalar konusunda eksiklikler olduğunu 

göstermiştir. Bu tür çalışmalar bibliyoterapinin zorbalık davranışlarına müdahalede 

kullanımını yaygınlaştırmak için önem taşımaktadır.   
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Bu bağlamda, makalede bibliyoterapi sırasında kullanılacak kitapların seçiminde dikkat 

edilmesi gereken unsurlara dikkat çekilmiş, etkin bir bibliyoterapi sürecinin aşamaları ayrıntılı 

olarak ele alınmış ve zorbalık konusunda bibliyoterapinin kullanımı örnek bir uygulamayla 

taçlandırılmıştır. Bu çalışmanın, okullarda akran zorbalığıyla mücadele programlara yol 

gösterici olması ve öğretmenleri eylem araştırmalarında bibliyoterapi yöntemini kullanmaya 

cesaretlendirmesi umulmaktadır. 

Bir Bibliyoterapi Uygulama Örneği ’Zor Balık’ 

Tema: kendisinin ve başkasının duygularını fark eder: ’zor balık’ ile zorba davranışların 

kendinde ve başkalarında yarattığı duyguları fark eder 

 

Bibliyoterapinin Aşamaları 

Malzemeler: boyalar, kağıtlar, balık ağı (isteğe bağlı), mandal ya da bant, ses sistemi, 

öğretmenin tercih edeceği eğlenceli ve hareketli müzik parçaları, makas, kraft kağıdı ya da 

büyük boy kağıtlar, makaslar. 

Isınma  ve Hazırlık Çalışmaları: 

 Öğrenciler sınıf sayısı göz önüne alınarak gruplara ayırılır. Grupların sayısı kadar büyük boy 

resim kağıdı sınıfın zemine yerleştirilir. Kağıtların üzerine boya takımları bırakılır. 

Öğrencilere istedikleri renk bir kalem seçerek, küme arkadaşları ile resim kağıdının başına 

yerleşmeleri söylenir. Öğretmen müziği açtığında çocukların yerdeki kağıdı istedikleri gibi 

karalayabilecekleri söylenir.  Çalışmada istasyon tekniği uygulanır. Müzik durduğunda 

karalama biter ve öğrenci grupları bir başka kağıdın başına geçer. Çocuklar ısındığında ve 

kağıtların üzerinde yeteri kadar karalamalar oluştuğunda çalışma sonlandırılır. 

Öğretmen kağıtları gösterir. “Birazdan bu kağıtları bir canlının yaşam alanına dönüştüreceğiz, 

sizce burası neresi olabilir?” sorusunu sınıfa yöneltir. Çocukların deniz altını ve balıkları 

keşfetmesi için ip uçları verilerek öykü ortamının keşfedilmesi sağlanır. 

Öğretmen kitabı gösterir. “Kitabı okumaya başlamadan önce bu kağıtlara Zor Balık’ ın 

arkadaşlarını ve onunla birlikte yaşayanları yerleştirmeliyiz.” der. Öğrencilerin resim 

kağıtlarına balıklar çizmeleri, boyamaları ve kesmeleri istenir. Ardından boyanan büyük boy 

kağıtlara hazırlanan balık resimleri çocuklar tarafından yerleştirilir. 

1. Okuma 

Zor Balık için çok güzel bir yaşam alanı oluşturduk? Zor Balık ile tanışmak ve dünyasında 

neler yaşandığını öğrenmek ister misiniz? soruları çocuklara yöneltilir. Öğretmen kitabı 

öğrencilere gösterir. Yazarı ve çizeri hakkında bilgi verir. Ardından çocuklara öyküyü okur. 

Okuma sırasında kitabın resimlerini öğrenciler ile paylaşır. 

2. Okuma 

Kitabın içinde geçen sözcükler, sözcük öbekleri ve deyimler çocuklar ile çalışır. Bu 

sözcüklerin anlamlarını kendi yorumları ile açıklamaları ve örnekler vermeleri sağlanır.  

“Çekinmek, güç, masum olmak, hüzün, bahane uydurmak, hırçınlık, kalp kırmak, alay etmek, 

çorap örmek, bulanık” 

Öğretmen kitabı tekrar okuyacağını ancak okuma sırasında bazı sorular yönelteceğini 

söyleyerek çocukların dinleme sırasında algılarını açık tutmaya çalışır. Sınıf düzeyine göre 

cevaplar yazılı veya sözlü olarak cevaplanabilir. 
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Soru Örnekleri: 

Sayfa 2: Zor Balık nasıl bir yerde yaşıyormuş? 

Sayfa 4: Zor Balık arkadaşlarına nasıl davranıyormuş? 

Sayfa 8: Büyük balıklar, Zor Balığı kötü davranışlarından vaz geçirmek için neler denemişler?                   

Senin başka önerin olur mu? 

Sayfa 10: Zor Balık çevresindekilere kötü davrandığında kendisini nasıl hissediyordu? 

Sayfa 12: Zor balık neden güçlü olması gerektiğini düşünüyordu? 

Sayfa 14: Zor Balık, Kedi ile nasıl karşılaşıyor? 

sayfa 18: Zor Balık, kedi hakkında ne düşünüyor? 

Sence Zor Balık, kediden ayrıldıktan sonar çevresindeki balıklara nasıl davranmaya 

başlamıştır? 

Okuma Sonrası Etkinlikler: 

Çocuklar iki üç kişilik gruplara ayrılırlar.  Yaratıcı dramada “Dedikodu Halkası” adı verilen 

teknik kullanılacaktır. Öğrencilerin Zor Balık’ ın tanıdığı diğer balıklar olduğu söylenir. Zor 

Balığın başına gelen çok enteresan ve heyacanlı olaylar duymuşlardır. Üstelik geriye 

döndüğünde de eskisi gibi değildir. Çocukların bu yaşantıyı birbirlerine anlatmaları ve balığın 

artık nelere dikkat etmeye başladığını kendi aralarında konuşmaları istenir. Öğretmen “Ben 

büyük balıklardan biriyim. Konuşulanları çok merak ediyorum. Grupların arasında yüzerek 

onları dinlemeye gideceğim. Biz her şeyi denemiştik, Zor Balığı değiştiren şey nedir, 

gerçekten çok merak ediyorum, böylece başka zor balıklara yardımcı olabiliriz.” der ve 

dedikodu gruplarının arasında dolaşarak çocuklarla sohbet eder. 

Takip Oyunu: Bu sözcük grubunun bir anlamı var mı bilmiyorum? Sen kullandığın için 

yazdım. 

Ebeleme Oyunu: Çocuklardan biri gönüllü olarak ebe olur. Ebe olan çocuk, kedi rolündedir. 

Kaçan balıkları yakalayacaktır. Yakalanan balıklar kediden kurtulmak için Zor Balık’ ın 

değişen davranışlarını söylemek zorundadır. Aynı şeyi söyleyen yanarak oyundan çıkacaktır. 

(Örneğin, arkadaşları ile alay etmiyor, vurmuyor, arkalarından konuşmuyor, farklı olduklarını 

Kabul ediyor, oyun kurallarına uyuyor vb.) 

Karakter Analizi: 

 Kedinin kişilik özellikleri nedir? 

Zor Balık’ın kişilik özellikleri nasıldır? 

3. Okuma 
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Kitabın içerisinde dokuz duygu ifadesi geçmektedir. Öğretmen kitabı başından sonu kadar 

tekrar okuyacağını söyler. Hikayede on tane duygu belirten sözcüğün geçtiği söylenir. 

Çocuklara duygu ifaden sözcüklerin neler olduğu sorulur? Öykü son kez okunur ve çocukların 

okuma sırasında duygu ifade eden kelimeleri bulup yazmaları istenir.  

Kitapta geçen duygu ifadeleri: güçlü, hüzünlü, korku, üzülmek, cesur, utanmak, hırçın, kırgın, 

kötü 

Öğrencilerden bu duyguları yaşantıları ile birleştirerek cümleler kurmaları istenir. 

Örneğin birisi bana bağırırsa korkarım. 

Arkadaşlarım beni oyuna almazsa kırılırım gibi… 

“Zor Balık, güçlü olmazsa başkalarının onunla alay edeceğini ve onun canını sıkacak şeyler 

yapacağını düşünüyordu. Bundan korktuğu için başkalarına karşı zorba davranışlar 

gösteriyordu. Zor Balık güçlü olduğunu başkalarına nasıl göstermeli. Ona neler önerirsin? 

Kitabın ana mesajı: Güçlü olmak başkalarına eziyet etmek ya da onları korkutmak değildir.  
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