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Önsöz
Devlet okulları kritik bir kavşaktadır. Devlet okulundaki 

bir sınıfa daha önce ayak basmamış yasa koyucular tarafından 
yazılan yasal zorunluluklar ve eğitim politikaları, kamuoyunun 
olumsuz yaklaşımı; öğrenme ortamına hazırlıksız, sınıfla bağ 
kuramayan ve davranış sorunları bulunan pek çok öğrenci, 
tüm çabalara rağmen öğrenci performansında yaşanan geliş-
meler gibi her yönden çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Bunun 
sonucunda okullarda çalışan yetişkinlerin stres seviyesi çok 
yüksektir. ‘Tükenmişlik’ ve umutsuzluk duygusuyla baş ede-
meyen en iyi öğretmenlerimizden bazıları mesleği terk etmek-
tedir. 

Ülkedeki travma hakkında bilgili ve travma geçiren çocuk-
lara uygun bir yaklaşımı benimseyen ilk devlet lisesinin mü-
dürü olarak, yaklaşımımızı değiştirerek bir fark yaratmanın 
mümkün olduğunu biliyorum. Washington’daki Walla Walla 
şehrinde bulunan Lincoln Alternatif Lisesi’nde, 2011 yılın-
da travmaya dayalı bir yaklaşımı benimsediğimizde mucizeler 
gerçekleşmeye başladı. Öğretmenler, öğrencilerin davranışları-
na tepki göstermek yerine stresin öğrenme üzerindeki etkile-
rini anlamaya başladıkça öğrencilerin okulu asma oranı %85 
azaldı. Kısa süre sonra Lincoln Lisesi’nde, personelin daha 
birkaç ay öncesine kadar asla ulaşamayacağımızı düşündüğü 
hedeflere ulaşılmaya başlandı. Öğrencilerin devamlılık oranı 
artmış, not ortalamaları yükselmiş, mezun öğrenci sayısı art-
mış ve disiplin sorunları azalmıştı. Travmaya Duyarlı Okullar 
kitabı, okullara hem Walla Walla şehrinde gördüğümüz tür-
den değişimler için ihtiyaç duydukları rehberliği sağlıyor hem 
de ‘travmaya duyarlı okullar’ uygulamasına geçişe yardımcı 
oluyor.
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Dr. Susan Craig, travmaya duyarlı bir okul olunabilmesi 
için adım adım uygulanan bir plan ortaya koymaktadır. Trav-
manın bir çocuğun beyin gelişimiyle nasıl doğrudan ilişkisi ol-
duğunu ve bunun onun davranışını nasıl etkilediği konusunu 
sinirbilimiyle açıklar. Help for Billy’nin yazarı Sosyal Hizmet 
Uzmanı Heather T. Forbes şöyle yazar: “Davranışsal değil, be-
yinsel bir sorunumuz var.” Kişiye zarar veren ev ortamından ve 
daha büyük ölçekte toplumda ortaya çıkan zarar verici durum-
lardan etkilenen öğrencilerin beyinleri, hayatta kalmayı merke-
ze alarak gelişir. Beynin hayatta kalmayı merkeze alması kötü 
değildir, yalnızca ergenlik çağındaki çocukların ellerinde olma-
dan içinde bulundukları ortamların neden olduğu öngörüle-
mezlik ve zarar yüzünden beyin her an tetiktedir. Bu kitaptan 
da öğreneceğiniz üzere çocukların beyin gelişiminden sorum-
lu kişiler onlara bakım verenlerdir ve öğrencilerin davranışla-
rınıysa beynin yönlendirdiğini biliyoruz. Düşünmek için bir 
dakikamızı ayırırsak yazarın önemli noktaları bizim için nasıl 
birleştirdiğini, neden giderek daha fazla öğrencinin okula hazır-
lıksız geldiğini ve neden öğretmenleri bu denli zorlayan davra-
nışlar sergilediğini açıkça görürüz. Travmatik deneyimlerin ne 
kadar yaygın olduğuna ve nasıl birbirine eklendiğine yakından 
baktığımızda travmanın ilkokul ve ortaokullarımızdaki öğren-
ciler üzerindeki etkisini daha derinden kavrayabiliriz. 

Öğrenci disiplininde, travmaya dayalı bir yaklaşımı destek-
leyen kanıta dayalı araştırmalar vardır. Susan Craig’in kitabı, 
bilimsel kanıtları ve okulların öğrencilerimize hizmet ederken 
bu yeni yolu izlemesinin neden bu kadar önemli olduğunu 
ortaya koyuyor. Travmaya duyarlı okul yaklaşımı, tüm öğren-
ciler için ‘en iyi uygulama’dır ve herkeste görmek istediğimiz 
değişiklikleri beraberinde getirecektir. Neden mi? Çünkü trav-
ma üzerine bilgilendirilmiş bir yaklaşımın, mücadele hâlindeki 
öğrencilerimizin yetişkinlerin tüm öğrencilerle kasıtlı olarak 
şefkatli ilişkiler geliştirdiği bir okul ortamında ihtiyaç duy-
dukları esnekliği kazandıkları ‘güvenli bir sığınak’ sağlamanın 
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yolu olduğunu biliyoruz. Ahlaki olarak öğrencilerimizin her 
biri bunu hak etmektedir. Bu, yetiştikleri olumsuz ortam ta-
rafından tanımlandıkları kişilikler değil, olmaları gereken kişi 
olabildikleri yoldur. Sinirbilimde de açıkça söylenir: Sağlıklı 
yetişkin ilişkileri, öğrencilerin olumsuz inanç sistemlerini de-
ğiştirmeye yol açan bir esneklik öğretir ve bu da gelecekleri 
için umut, şifa ve iyimserlik kapısını açar.

Kanıta dayalı bu araştırmayı, başarıya giden yolculukta bize 
rehberlik etmesi için kullanmanın çok önemli olduğuna ina-
nıyorum. Acı çeken çocuklar, başkalarına acı veren yetişkinle-
re dönüşebilir. Öğrencilerine travmaya duyarlı bir ‘mercek’ten 
bakan çalışanları bulunan bir okulun, acı çeken öğrencinin 
travmasını aşarak esnek ve özgüvenli bir yetişkin olmasına yar-
dımcı olma fırsatı vardır. Böylece öğrenciler okuldaki dene-
yimlerini daha sonra kişisel gelişim için basamak taşları olarak 
kullanma ve toplumumuza katkıda bulunan üyeler olma şansı 
elde ederler. Eğitimciler olarak travmadan etkilenmiş öğrenci-
lerimize sunabileceğimiz en paha biçilmez hediye budur. Belki 
öğrencilerimizin %100’üne ulaşamıyoruz ancak onları %100 
sevebiliriz.

Bu kitabın travmaya duyarlı bir okul olma yolculuğunuzda 
sizlere değerli bir rehber olacağını düşünüyorum. Siz öğrenci-
lerinizi dönüştürmek için çalışırken onların da sizi dönüştüre-
ceğini göreceksiniz. Travmaya duyarlı okul olma yolculuğunu 
bir iş olarak görmeyin. Motivasyonunuz, öğrencilerinizin ta-
mamının olmak için doğdukları kişi olabilmeleri yolunda dö-
nüştürdüğünüz okul kültürü sayesinde onlara değer veren bir 
yetişkinle ilişki kurması olmalıdır.

-Jim Sporleder, 
 Washington’daki Walla Walla şehrinde bulunan Lincoln 

Alternatif Lisesi’nin emekli eski müdürü, kısa biyografisine 
Paper Tigers belgeselinde yer verilmiştir. 
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Giriş
Çocukların bilişsel gelişimi ile şiddet arasındaki ilişkiyi an-

lamaya, 1980’lerin başında okuma yazma öğretmenliği yapar-
ken ilgi duymaya başladım. Öğrenme güçlüğü veya zihinsel 
gerilik kriterlerine uymayan pek çok saldırgan gencin neden 
okuyamadığını anlamak istedim. Bu soru sayesinde şiddetin 
çocukların bilişsel gelişimi üzerindeki etkileri üzerine benim 
de bir tez yazdığım New Hampshire Üniversitesi Aile Araş-
tırma Laboratuvarı’nda yürütülen doktora çalışmalarıyla ta-
nıştım. Laboratuvar’da alınan sonuçlara göre çocukların dil 
gelişimi; hafıza, dikkat ve kontrol odağı eksiklikleri ile aile içi 
şiddete maruz kalma arasında bir ilişki vardı. İlişkinin neden-
sel yönüne merak duyulması, bu bulguların sayısını artırdı. 

Phi Delta Kappan dergisinde ‘Şiddet İçinde Yaşayan Ço-
cukların Eğitim İhtiyaçları’ başlıklı yazımın yayımlandığı 
1992 senesinde nedensellik konusundaki anlaşmazlıklar hâlâ 
devam ediyordu. Bazıları istismar ve ihmalin gelişimsel anor-
malliklere neden olduğunu ileri sürüyordu (Money, 1982). 
Diğerleri ise gelişimsel bir engeli bulunan çocukların büyü-
tülmelerinin daha zor olduğunu ve bu nedenle kötü muamele 
riskinin arttığı görüşünü destekliyordu (Martin, 1979).

O günden bu yana sürdürülen geriye dönük çalışmalar 
(Felitti ve diğ., 1998) ve çocukların nörolojik gelişimi üzerine 
yapılan araştırmalar (Gelişme Çağındaki Çocuk Ulusal Bilim 
Konseyi; 2005, 2006, 2007, 2012), bu sorunları çözmüştür. 
Artık şiddetin ve kronik strese maruz kalmanın normal ço-
cuk gelişimi sürecini bozduğuna şüphe yok (Perkins ve Gra-
ham-Bermann, 2012). Çocuğun gelişimine zarar veren de-
neyimler, çocuğun beyninin mimarisini akademik ve sosyal 
yeterlilik elde etme yeteneklerini tehdit edecek şekilde değiş-
tirmektedir. Bu değişiklikler; sorunla ilgilenilmediği takdirde 



Travmaya Duyarlı Okullar 11

çocukları, karşılarındaki kişileri giderek zorlayan davranışlar 
sergilemeye ve okuldan ayrılmaya itebilir. Çocuklar, ergenlik 
dönemine girdiklerinde mağduriyetleri genellikle evde, top-
lumda ve okulda devam eder. Ergenliğin gelişimsel zorlukla-
rı, çözülmemiş veya devam eden travmalarla birleşince gençler 
hayatlarında amaç ve anlam yaratmak için ihtiyaç duydukları 
kaynaklardan uzak kalırlar.

Travma Odaklı Okullar, öğretmenlere ve idarecilere trav-
ma semptomlarını nasıl tanıyabilecekleri konusunda rehberlik 
eder. Uygulayıcılar, okulun günlük akışına entegre edilebilecek 
stratejileri kullanarak travmanın yıkıcı sonuçlarını hafifletebi-
lir ve öğrencilerine umut olabilirler.

Çocuklarda travma görülme yaygınlığı, travmanın akade-
mik ve sosyal sorunların kaynağı olabileceğini göstermektedir. 
Öğretmenlerin erken travma semptomlarını tanıması ve yıkıcı 
sonuçlarını hafifletecek şekilde nasıl müdahale edeceğini bil-
meleri gerekir. Travma Odaklı Okullar, okurlara travma hak-
kında bilmeleri gereken şeylerin yanı sıra travmaya duyarlı bir 
ortam oluşturma ve oluşturdukları ortamın sürdürülebilirliği-
ni sağlama stratejileri hakkında genel bir bilgi akışı sağlar.

ERGENLİK DÖNEMİNDE BEYİN

Ergenlik, sinirsel gelişimin son derece hızlı gerçekleştiği bir 
dönemdir. Herkes için kritik bir dönem olsa da travma öyküsü 
bulunan çocuklar için çok daha kritiktir. Küçük yaşta stresin 
sonucunda beynin, işlevsiz adaptasyonları onarmaya kendini 
adadığı bir zamandır. Beyin, özellikle bu dönemde şekillen-
dirilmeye son derece müsaittir. Gelişimsel yönden destekle-
yici ortamlar, sürüngen beynini serebral kortekse bağlayan 
sinir yollarını güçlendirerek ergenlik çağındaki çocukların bu 
son derece yüksek nöroplastisite düzeyinden yararlanmalarına 
yardımcı olur. Bu gelişmiş devre, gençlerin öz-düzenleme, yü-
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rütme işlevleri ve problem çözme kapasitelerini artırmaktadır 
(Siegel, 2013; Steinberg, 2014).

Ergenlik çağındaki çocukların gelişiminin ne yazık ki yay-
gın olarak yanlış anlaşılması ve çocuklardaki hatalı davranışla-
rı düzeltmek yerine hataları yüzünden onları cezalandırmanın 
uygun görüldüğü yaklaşımlar, böylesine kritik bir dönemde 
gençlerin sinirsel gelişiminin iyi bir şekilde yönlendirilmesiyle 
elde edilebilecek avantajları sınırlamaktadır. Başarısız gençle-
rin akademik ve sosyal becerilerinin nasıl geliştirileceğine dair 
geleneksel varsayımlara meydan okuyan araştırmaların çok-
luğuna rağmen ortaokullar -özellikle kentsel bölgelerde- öğ-
rencilerin düşük performansını, öğretim ve disipline yönelik 
kasıtlı bir ihmal olarak görmeye devam ediyor. Çözülmemiş 
travmanın ergen davranışı üzerindeki etkilerinin nasıl tanına-
cağı veya onarılacağı konusunda çok az eğitim alan veya hiç 
eğitim almayan personel; yüksek beklentiler, sıkı sıkıya uygu-
lanan kurallar ve uyumsuzluğun ciddi sonuçlarının bir kom-
binasyonunu kullanarak ilgiyi ve işbirliğini artırmaya çalışıyor. 
Peki sonuç ne mi oluyor? Kentsel bölgelerde %50’ye yaklaşan 
okulu bırakma oranı ve öğretmene başkaldırma veya okul kı-
yafet yönetmeliğini ihlal etme gibi suça yönelik davranışların 
artışıyla okuldan hapishaneye uzanan endişe verici bir yol hat-
tı’ oluşuyor (Heilzeg, 2009).

Yalnızca iyi niyet, hiçbir zaman tek başına sorunları çöz-
meye yetmez. Ergenlik çağındaki çocukların akademik başa-
rısının ve sosyal becerilerinin iyileştirilmesi, travmanın ergen 
gelişimi üzerindeki etkilerine ilişkin bilgileri eğitim reformu 
çabalarına entegre etmeyi gerektirir. Tarihsel olarak durum 
maalesef böyle gelişmemiştir. Ne ‘No Child Left Behind’ (Tek 
Bir Çocuk Bile Arkada Kalmasın, NCLB) ne de ‘Race To The 
Top’ (Zirve Yarışı) yasası, eğitim alanının dışında geliştirilen 
araştırma veya bilgiler göze alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca be-
yin üzerine yapılan sinirbilim araştırmalarının yanı sıra bun-
ların öğrenme ve davranış üzerindeki etkileri de göz ardı edil-
mektedir (Caine ve Caine, 1990; Jensen, 2008; Willis, 2007). 
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Sonuç olarak çocuklukta yaşanan sıkıntılar, sinirsel gelişim ve 
okul başarısı arasındaki ilişki hakkında halihazırda elde bulu-
nan bilgilerin; okul ortamı, disiplin veya ortaöğretim okulla-
rındaki en iyi öğretim uygulamaları konularına herhangi bir 
etkisi yoktur.

Travmaya Duyarlı Okullar kitabı okurları, travmaya duyarlı 
okulların var olabilmesi için güncel yöntemlerin iyileştirilme-
sine yönelik çaba göstermeye teşvik eder. Okul personelinin 
travmanın ne olduğunu anlaması, çocukların gelişimi üzerin-
deki zararlı etkilerini fark etmesi ve semptomlarının yaygın-
lığını kavraması hedeflenmelidir. Eğitimciler ve politikacılar 
ancak o zaman öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini ge-
liştirecek gerekli reformlara önayak olabilir. 

KİTABIN TASARIMI

‘Travmaya Duyarlı Ortaokullar’ başlıklı birinci bölümde, 
travmaya duyarlı okul hareketinin geçmişine ve sıfır tolerans 
veya dışlayıcı disiplin politikalarının başarısızlığını tersine çe-
virmede oynadığı role değinilir. Travmaya duyarlı ortaokulla-
rın, ergenlik çağındaki çocukların gelişimini teşvik etmek için 
yeni bir vizyonu temsil ettiği öne sürülür. Travmaya duyarlı 
okul modelinin varsayımlarının ve bileşenlerinin ayrıntılı bir 
açıklamasıdır. 

‘Ergen Travmasının Birçok Açıdan Ele Almak’ başlıklı ikin-
ci bölümde, ergenlik dönemindeki çocuklarda travma görül-
me yaygınlığı ve nörogelişim üzerindeki etkileri incelenir. 
Marjinalleşmenin ergen işlevselliği üzerindeki -özellikle azınlık 
nüfusu açısından- travmatik etkileri sunulmuştur. Bu bölüm-
de, okuldaki gruplara katılımın gençlerin bu zorlukların üste-
sinden gelmesine nasıl yardımcı olabileceği açıklanmaktadır.

‘Ergen Beynini Yetişkinlik için Yeniden Şekillendirmek’ 
başlıklı üçüncü bölümde, ergenlik döneminde meydana gelen 
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nörolojik değişikliklerden bahsedilmekte, özellikle de serebral 
kortekste meydana gelen değişikliklere vurgu yapılmaktadır. 
Bu değişikliklerin ergenlerde yönetim işlevi, sosyal biliş ve so-
yut düşünce kapasitesini nasıl etkilediği, ayrıca travmanın bir 
sonucu olarak ortaya çıkabilecek performans farklılıkları tartı-
şılmaktadır. Akıl hastalığı, sosyal izolasyon ve intihar düşünce-
si de dahil olmak üzere yeniden şekillenmeye yönelik tehlike-
lere değinilir. 

‘Sokaklarda Yeniden Travma Yaşamak’ başlıklı dördüncü 
bölümde, ergenlik çağındaki çocukların yaşamda karşılaştıkları 
toplumsal şiddetin yaygınlığına ışık tutulmaktadır. Okullarda 
yaygın olarak karşılaşılan ergenlik dönemi mağduriyet türleri 
belirlenerek uygulanabilecek çözümler sunulur. Travma ve suç-
luluk arasındaki ilişki ile sıfır tolerans disiplin politikalarının 
soruna nasıl katkıda bulunduğu açıklanır. Bu bölüm, travma 
öyküsü bulunan gençler arasında madde bağımlılığının yaygın 
olması ve bunun onların üzerinde yaratabileceği yıkıcı etkile-
rin tartışılmasıyla sona erer.

‘Karşılıklı Bağımlılığın Nörobiyolojisi’ başlıklı beşinci bö-
lümde, travmanın bağlanma ve bireyselleşme üzerindeki et-
kileri tartışılır. Bağlanmanın ergen davranışında ve karşılıklı 
sosyal bağımlılıkta oynadığı rol araştırılır. Yetişkin bağlanma 
modelleri ve travma öyküsü bulunan gençlerin, yetişkinlikle-
rinde güven duydukları bağlar kurmak için ihtiyaç duydukları 
destek anlatılır.

‘Travmaya Duyarlı Okullarda Öğretmenin Rolü’ başlıklı 
altıncı bölüm, ergen nörogelişimi ve en iyi öğretim uygula-
maları tartışmasıyla başlar. Farklılaştırılmış eğitimin ve söyle-
me dayalı öğretimin faydaları, her birinin gençlerin öz-yeterlik 
ve öz-farkındalık duygusunu geliştirmelerine yapabilecekleri 
katkılar dahil olmak üzere gözden geçirilir. Öğretmenlerin, 
öğrencilerle işbirliğine dayalı ortaklık kurmak için kullanabi-
lecekleri stratejilerin yanı sıra kademeli bir müdahale sistemi 
önerilir.
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‘Travma ve Dayanıklılık’ başlıklı yedinci bölümde, okulla-
rın travmaya maruz kalan ergenler arasında dayanıklılığı ar-
tırmak için uygulayabileceği yollar açıklanır. Aidiyet kültürü 
oluşturma ihtiyacının yanı sıra olumlu akran etkileşimleri ve 
kolektif etkinliği teşvik etme stratejileri tartışılmaktadır. Okul-
ların, gençlerin iyimserlik geliştirmelerine ve kendi iyilikleri 
için aktif bir rol almalarına yardımcı olmak adına kullanabile-
cekleri stratejiler sunulmaktadır.

‘İkincil Travmanın Öğretmenlerin Yaşamları Üzerindeki 
Etkileri’ başlıklı sekizinci bölümde, travma yaşamış gençlerle 
çalışmanın duygusal etkileri ve bunun öğretmenin yıpranma-
sıyla olası ilişkisi incelenir. Öğretmenlerin travmanın bulaşıcı 
doğası hakkında bilgilendirilmesi ihtiyacı, öğretmen dayanıklı-
lığını artırmanın yollarına ek olarak tartışılmaktadır. 

‘Sonraki Adımlar: Okul Politikaları ve Uygulamalarında 
Gerekli Değişiklikleri Yönetme’ başlıklı dokuzuncu ve son bö-
lümde, okulların travmaya duyarlı bir yaklaşım benimserken 
dikkate alması gereken noktalara değinilir. Bunlar, önerilen 
değişikliklerin karmaşıklığının yanı sıra hevesin sürdürülebi-
lir olması için gerekli olan kaynakları ve sürece yönelik desteği 
içerir. Öğrenci verilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için 
ilerleme ihtiyacına ek olarak bölge ve liderlerin rolü de tartışıl-
maktadır.

SONUÇ

Travma ve öğrenmeyle ilgili tüm sorunları bir kitapla çö-
zemeyecek olsak da bu kitap, değerli eğitim kurumlarının de-
vamlılığını tehdit eden sorun hakkında farkındalık yaratabilir. 
Okul reformuna giden yol; eğitimcilerin, ergenlerin akademik 
ve sosyal yeterliliklerinin önündeki rahatsız edici engeli aşma-
larını sağlayacak sinirbilim anlayışını benimsemesini gerektirir. 
Travmaya Duyarlı Okullar kitabının yazılmasının amacı, eği-
timcilere yol boyunca rehberlik sağlamaktır.
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1. BÖLÜM

Travmaya
Duyarlı
Ortaokullar

Okulunuzu daha iyi bir yer hâline getirmek için 
başkalarından izin almanıza gerek yok.

-Richard Dufour

Travmaya duyarlı okullar, tanım gereği öğrencileri potansi-
yellerini tehdit eden dış güçlerden korumanın yanı sıra gençle-
rin duyguları ve dürtüleri düzenlemek için ihtiyaç duydukları 
becerileri geliştirmelerine yardımcı olan güvenli bölgelerdir. 
Travmaya duyarlı ortaokul ve liselerdeki personel, ergen geli-
şimini karakterize eden risklere ve fırsatlara uyum sağlar. Per-
sonel, ergenlik dönemindeki çocukların küçük çocuklardan üç 
kat daha fazla fail tarafından çeşitli mağduriyetlere maruz kal-
dığını bilirler (Finkelhor, Turner, Hamby ve Ormrod; 2011). 
Savunmasız gençler özellikle ırk, cinsel yönelim, engellilik, 
yoksulluk veya göçmenlik durumu nedeniyle dışlanmış olan-
lardır. 

Birinci bölümde, başarılı olunamayan sıfır tolerans poli-
tikalarına bir yanıt olarak travmaya duyarlı okul hareketinin 
tarihsel gelişimi ile travmanın ergenlerin okul idaresinde ve 
sinirsel gelişiminde oynadığı rolün artan farkındalığı tartışıl-
maktadır. Modele dair varsayımların açıklamasını ve modelin 
bileşenlerinin incelemesini içerir. Bunlarla birlikte ortaokullar-




