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Akran kavramı, bireyin yaş grubu arkadaşlarını ve çocuk ya da ergenlerde aynı yaş gruplarını ifade 
eder (Dusek, 1987). Bu kavramla birlikte olumsuz sosyal ve duygusal gelişim, çocukların 
okullarında akran baskısı, zorbalık ya da bireylerin yetişkin iş yaşamında yıldırma (mobbing) ile 
karşılaşmasına sebep olmaktadır. Bu durumda bireysel ya da grup olarak kasıtlı şekilde diğeri ya 
da diğerlerine tekrarlayan saldırganlık, zorbalık söz konusudur.  Maruz kalınan bu zorbalığın 
türleri �ziksel, sosyal, duygusal, cinsel ve siber olarak ana başlıklar altında toplanabilir. 
Okullarda şiddet, saldırganlık ve zorbalık olaylarında son zamanlarda artış gözlenmektedir. Her 
kültürde ve her okul türünde gözlenebilen bu durum, kendisini bir öğrencinin bir veya daha fazla 
öğrenci tarafından tekrarlanan olumsuz davranışlar (�ziksel, sözel ve/veya psikolojik) olarak 
göstermektedir.

Zorbalık Okul Ortamında Nasıl Anlaşılır?

Yapılan araştırmalar neticesinde görülüyor ki zorbaca davranışların anlaşılmasını sağlayan temel 
noktalar; güç eşitsizliğinin olması, uzun süreli ve sözel olması, �ziksel ve psikolojik olmasıdır.
Birincil belirtiler; isim takılması, alay edilmesi, tehdit edilmesi, emir verilmesi, dışlanması, oyunlara 
alınmaması veya oyunlardan çıkarılması, dövülmesi, kendini savunamayacağı kavgalara girmesi, 
kitaplarının veya diğer eşyalarının alınması, tahrip edilmesi, vücudunda, nedenini açıklayamadığı,  
yara, bere, çürük ve tırnak izi olması, elbiselerinin yırtılması... İkincil belirtiler, tene�üslerde 
genellikle yalnız olması, sınıfta hiç yakın arkadaşının bulunmaması, takım oyunlarına seçilmemesi 
veya en son seçilmesi, tene�üslerde öğretmene veya diğer yetişkinlere yakın olmak istemesi, 
sınıfta konuşma zorluğu çekmesi, endişeli ve güvensiz bir yüz ifadesine sahip olması;  korkulu, 
mutsuz ve gözü yaşlı yüz ifadesi, okul başarısının aniden veya yavaş yavaş düşmesi, canının 
acıtılmasından korkması, yaş grupları içinde kendini göstermekten (�ziksel veya sosyal olarak) 
kaçınması…

Zorbalık Ev Ortamında Nasıl Anlaşılır?

Çocukların davranışlarında sosyal, duygusal anlamda gözle görülür değişiklikler meydana 
gelmektedir. Eve üstü başı, kitapları ve çantası yırtılmış veya kirlenmiş gelmesi, belli bir açıklama 
olmaksızın vücudunda yara, çürük, kesik, tırnak izi olması, eve arkadaş getirmemesi, arkadaşlarına 
hiç gitmemesi, partilere davet edilmemesi, kendi partisine okuldan kimseyi davet etmek 
istememesi, okula gitmek istememesi, okul değiştirmek istemesi, sabahları iştahsızlık yaşaması, 
sürekli karın ve baş ağrısından şikâyetçi olması, okula giderken yolu gereksiz uzatması, korkulu 
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rüyalar görmesi, uykusunda ağlaması, yatağını ıslatması, ödev yapma isteğinin azalması, 
duygusal değişiklikler yaşaması, sık ve nedensiz bir şekilde ağlaması, nedensiz yere fazladan para 
istemesi…

Zorbalık Nasıl Önlenebilir, Çocuğa Nasıl Yardımcı Olunabilir?

• Okul ortamında konu ile ilgili farkındalık yaratılmalı, mağdur ve zorbanın her zaman fark edildiği 
duygusu verilmeli.
• Zorbalığın amaca ulaşmayı sağlamayacağı hissettirilmeli.
• Okulun zorbalığa karşı olduğunu ve bu durumun raporlanarak gerekli biçimlerde tedbirlerin 
alınacağı açıkça ortaya koyulmalı.
• Zorbalığın cezalandırılacağı açıkça belirtilmeli.
• Zorbaların sosyal olarak kabul edilen, başkalarının hak ve güvenliğini engellemeyecek tutumlar 
kazanabilmeleri için ortamlar yaratılmalı. 
•Zorbaca olmayan davranışlara dikkat çekmeli, bu davranış ve tutumları ödüllendirmeli. 
• Zorbayı �ziksel olarak saldırgan olduğunda durdurmalı ve gerekirse ilgili yerlerle bağlantı 
kurarak tedbir almalı.
• Zorbalığa eğilim olumsuz süreçler sonucunda ortaya çıktığı ve geliştiği bilinmeli.
Kişinin mizacı ve kişiye isteklerini saldırganlık dışında başka yollarla da elde edebileceğini 
gösterecek birilerinin olmaması, bu davranışın ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır. 
Fiziksel güç kullanımının sorun çözme yöntemi olarak uygulandığı ailelerde, çocuklar ve gençler 
bu davranışı model alarak kendilerinden yaşça küçük ve güçsüz kişilere de aynı şekilde 
davranabilirler. Anne baba, öğretmen ve arkadaşlar zorbalığa her boyun eğişlerinde aslında 
örtülü olarak çocuğa ya da gence zorbalığın işe yaradığı mesajını vermektedirler. Kendileri 
hakkında olumludan daha çok olumsuz sözler duyan çocuklar ve gençler başkalarına saldırarak 
kendilerini iyi ve güçlü hissetmeye çalışırlar. Olumsuz da olsa bir şekilde dikkat çekmek onlar için 
önemlidir. Özellikle gençler, belirli bir akran grubunda yer alabilmek adına zorbalık yapabilirler. 
Çete şeklinde de görülebilecek bu gruplar okul ortamında göz önünde olmaktan çok büyük haz 
duyar.

Anne-Baba Olarak Sizler Neler Yapabilirsiniz?

• Çocuklar, özellikle küçük yaşlarda saldırgan davranışlarla istediklerini yerine getirmemelidir. 
Çocuk saldırganlıkla amacına ulaşmamalıdır. 
• Çocuğa, sosyal olgunluğuna uygun çeşitli görevler verilmeli, başarma duygusunu yaşaması 
sağlanarak kendine güvenin gelişmesi desteklenmelidir. 

• Çocuğun saldırgan davranışları dayak ile cezalandırılmamalıdır. Saldırganlığına aynı şekilde 
cevap verilmemelidir. Bu durumlarda sakin olmak ve sonrasında bu konuyu çocukla konuşmak, 
çocuğun iç görü kazanmasını destekleyecektir. 
• Çocuklar kızgın ve öfkeliyken onlarla inatlaşıp tartışmamalı, çocuk sakinleştikten sonra bu 
durum birlikte konuşularak değerlendirilmelidir. 
• Çocuğun seyrettiği TV programları, �lmler ve oynadığı bilgisayar oyunları konusunda dikkatli 
olunmalıdır. Televizyon izlemeyi sınırlandırmalı; hangi programları izledikleri, hangi bilgisayar 
oyunlarını oynadıkları kontrol edilmelidir. 
• Seyrettiğiniz �lm veya yaşadığınız gerçek olaylar üzerinde mutlaka konuşulmalı, topluma uyan 
veya uymayan davranışların sonuçları birlikte değerlendirilmelidir.
• Spor ve yarışmalara yönelen çocuklarda saldırganlık dürtülerinin büyük ölçüde azaldığı 
görülmüştür. Çocuklar çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlere yöneltilmeli, ilgi alanlarını ve hobilerini 
yapmaları için çocuklara fırsat verilmelidir. 
• Saldırgan çocuklarda rahatlamayı sağlamak amacıyla kum ile oynama, kızgınlığın resmini 
yapma, kızdığı kişiye mektup yazma-bu mektubu o kişiye vermesi gerekmiyor- yastığı 
yumruklama, hareketli oyuncaklarla oynama, su oyunları, kâğıt yırtma gibi etkinlikler 
önerilmektedir.
• Açık alanlarda oynamasına olanak sağlanmalıdır. 
• Tüm müdahalelerinize rağmen sorun devam ediyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.
Okul ve okulda geçirilen yaşantılar bir bakıma çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, sosyal beceriler 
geliştirmesi, �ziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi; sağlıklı, bağımsız birer 
yetişkin olmaları açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle zorbalığa maruz kalan 
çocuğun problem çözme becerilerinin geliştirilip desteklenmesi uzun vadede çözümü getirdiği 
unutulmamalıdır çünkü okulda saldırgan, zorba davranışlara maruz kalmak �ziksel ve psikolojik 
açıdan gelişimi engelleyici olabilmektedir.
Çocukların okulda ya da çevrelerinde karşılaştıkları bu durum anlaşıldığında göz ardı edilmeden 
gerekli tedbirler gerektiğinde uzman kişilerden de destek alınarak çözüme kavuşturulmalıdır.
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hiç gitmemesi, partilere davet edilmemesi, kendi partisine okuldan kimseyi davet etmek 
istememesi, okula gitmek istememesi, okul değiştirmek istemesi, sabahları iştahsızlık yaşaması, 
sürekli karın ve baş ağrısından şikâyetçi olması, okula giderken yolu gereksiz uzatması, korkulu 

rüyalar görmesi, uykusunda ağlaması, yatağını ıslatması, ödev yapma isteğinin azalması, 
duygusal değişiklikler yaşaması, sık ve nedensiz bir şekilde ağlaması, nedensiz yere fazladan para 
istemesi…

Zorbalık Nasıl Önlenebilir, Çocuğa Nasıl Yardımcı Olunabilir?

• Okul ortamında konu ile ilgili farkındalık yaratılmalı, mağdur ve zorbanın her zaman fark edildiği 
duygusu verilmeli.
• Zorbalığın amaca ulaşmayı sağlamayacağı hissettirilmeli.
• Okulun zorbalığa karşı olduğunu ve bu durumun raporlanarak gerekli biçimlerde tedbirlerin 
alınacağı açıkça ortaya koyulmalı.
• Zorbalığın cezalandırılacağı açıkça belirtilmeli.
• Zorbaların sosyal olarak kabul edilen, başkalarının hak ve güvenliğini engellemeyecek tutumlar 
kazanabilmeleri için ortamlar yaratılmalı. 
•Zorbaca olmayan davranışlara dikkat çekmeli, bu davranış ve tutumları ödüllendirmeli. 
• Zorbayı �ziksel olarak saldırgan olduğunda durdurmalı ve gerekirse ilgili yerlerle bağlantı 
kurarak tedbir almalı.
• Zorbalığa eğilim olumsuz süreçler sonucunda ortaya çıktığı ve geliştiği bilinmeli.
Kişinin mizacı ve kişiye isteklerini saldırganlık dışında başka yollarla da elde edebileceğini 
gösterecek birilerinin olmaması, bu davranışın ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır. 
Fiziksel güç kullanımının sorun çözme yöntemi olarak uygulandığı ailelerde, çocuklar ve gençler 
bu davranışı model alarak kendilerinden yaşça küçük ve güçsüz kişilere de aynı şekilde 
davranabilirler. Anne baba, öğretmen ve arkadaşlar zorbalığa her boyun eğişlerinde aslında 
örtülü olarak çocuğa ya da gence zorbalığın işe yaradığı mesajını vermektedirler. Kendileri 
hakkında olumludan daha çok olumsuz sözler duyan çocuklar ve gençler başkalarına saldırarak 
kendilerini iyi ve güçlü hissetmeye çalışırlar. Olumsuz da olsa bir şekilde dikkat çekmek onlar için 
önemlidir. Özellikle gençler, belirli bir akran grubunda yer alabilmek adına zorbalık yapabilirler. 
Çete şeklinde de görülebilecek bu gruplar okul ortamında göz önünde olmaktan çok büyük haz 
duyar.

Anne-Baba Olarak Sizler Neler Yapabilirsiniz?

• Çocuklar, özellikle küçük yaşlarda saldırgan davranışlarla istediklerini yerine getirmemelidir. 
Çocuk saldırganlıkla amacına ulaşmamalıdır. 
• Çocuğa, sosyal olgunluğuna uygun çeşitli görevler verilmeli, başarma duygusunu yaşaması 
sağlanarak kendine güvenin gelişmesi desteklenmelidir. 

• Çocuğun saldırgan davranışları dayak ile cezalandırılmamalıdır. Saldırganlığına aynı şekilde 
cevap verilmemelidir. Bu durumlarda sakin olmak ve sonrasında bu konuyu çocukla konuşmak, 
çocuğun iç görü kazanmasını destekleyecektir. 
• Çocuklar kızgın ve öfkeliyken onlarla inatlaşıp tartışmamalı, çocuk sakinleştikten sonra bu 
durum birlikte konuşularak değerlendirilmelidir. 
• Çocuğun seyrettiği TV programları, �lmler ve oynadığı bilgisayar oyunları konusunda dikkatli 
olunmalıdır. Televizyon izlemeyi sınırlandırmalı; hangi programları izledikleri, hangi bilgisayar 
oyunlarını oynadıkları kontrol edilmelidir. 
• Seyrettiğiniz �lm veya yaşadığınız gerçek olaylar üzerinde mutlaka konuşulmalı, topluma uyan 
veya uymayan davranışların sonuçları birlikte değerlendirilmelidir.
• Spor ve yarışmalara yönelen çocuklarda saldırganlık dürtülerinin büyük ölçüde azaldığı 
görülmüştür. Çocuklar çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlere yöneltilmeli, ilgi alanlarını ve hobilerini 
yapmaları için çocuklara fırsat verilmelidir. 
• Saldırgan çocuklarda rahatlamayı sağlamak amacıyla kum ile oynama, kızgınlığın resmini 
yapma, kızdığı kişiye mektup yazma-bu mektubu o kişiye vermesi gerekmiyor- yastığı 
yumruklama, hareketli oyuncaklarla oynama, su oyunları, kâğıt yırtma gibi etkinlikler 
önerilmektedir.
• Açık alanlarda oynamasına olanak sağlanmalıdır. 
• Tüm müdahalelerinize rağmen sorun devam ediyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır.
Okul ve okulda geçirilen yaşantılar bir bakıma çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, sosyal beceriler 
geliştirmesi, �ziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi; sağlıklı, bağımsız birer 
yetişkin olmaları açısından önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle zorbalığa maruz kalan 
çocuğun problem çözme becerilerinin geliştirilip desteklenmesi uzun vadede çözümü getirdiği 
unutulmamalıdır çünkü okulda saldırgan, zorba davranışlara maruz kalmak �ziksel ve psikolojik 
açıdan gelişimi engelleyici olabilmektedir.
Çocukların okulda ya da çevrelerinde karşılaştıkları bu durum anlaşıldığında göz ardı edilmeden 
gerekli tedbirler gerektiğinde uzman kişilerden de destek alınarak çözüme kavuşturulmalıdır.

KAYNAKÇA: ÜMRANİYE REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


