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AKRAN ZORBALIGI
Akran  zorbalığı,  “bir  kişi  ya  da  bir  grup  insanın  kasıtlı  olarak,  tekrarlayan  bir biçimde, 

diğer bir kişiye ya da bir gruba karşı acı vermek, korkutmak, grubu sindirmek ya  da  

yıldırmak  amacıyla  yapılan  davranışların  tümü olarak” tanımlanabilir. Zorbalık  içeren  bir  

eylem;  kasıtlı  olarak  karşısındakine  zarar  vermek  amacıyla yapılan saldırgan 

davranışlardır.

Saldırganlık; genel bir tanımla, başka kişilere zarar veren herhangi bir davranış olarak ifade 

edilir. Şiddet; bir kimsenin fiziksel olarak ya da herhangi bir nesne kullanarak,  diğer  bir  bireyi  

ciddi  biçimde  yaralaması  ya  da  zarar  vermesidir. Aslında şiddet de bir saldırganlık biçimi 

olmakla birlikte, temel  özelliği “fiziksel gücün kullanımına” dayalı olmasıdır.

Zorbalık da bir tür saldırganlıktır. Ancak, herhangi bir davranışın zorbalık olarak nitelendirilebilmesi 

için sadece “saldırganlık” özelliği taşıması yeterli değildir. Aynı zamanda taraflar  arasında 

“eşit  olmayan  güç  ilişkisinin  olması”, bunun “süreklilik” özelliği taşıması ve “kasıtlı” 

olarak yapılması gibi bir takım özellikleri de barındırması gerekmektedir. Zorbalık tekrarlı 

olarak aynı çocuklar arasında yapılan, psikolojik, fiziksel, sosyal ve sözel saldırılardır.

Akran zorbalığının tarafları şiddeti uygulayan (zorba), şiddete maruz kalan (kurban) ve 

şiddete sessiz kalanlardan (seyirci) oluştuğu için sorunun sanıldığından çok daha büyük 

olduğu söylenebilir.  Güçlünün zayıfa uyguladığı bir tür şiddet olarak da kabul edilebilecek bu 

tür davranışlara sessiz kalanlar, şiddeti uygulayan gruba farklı şekillerde dahil olabilirler. 

Örneğin olumsuz davranışa gülerek veya sessiz kalarak, davranışı kutlayarak veya tekrar 

ederek şiddet uygulayan gruba dahil olabilirler. Zorbalık yapan gruba şahitlik edenlerin de bu 

davranışları sergileyebileceği veya etkisinde kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Süreç içerisinde zorbalık davranışı gösteren çocuğun başka bir grup içerisinde zorbalığa 

maruz kaldığı da görülebilmektedir.



ZORBALIGIN NEDENLERI:
Çocuktan Kaynaklanan Nedenler
• Uyumlu olmadıklarını hissettikleri için,

• Gösteri yapma ya da sert görünmeyi istedikleri için,

• Başka insanları incitmenin doğru olduğunu düşündükleri için,

• Birçoğu kendilerinden hoşlanmadıklarını başkalarına yansıtmak istedikleri için,

• Ebeveynleri tarafından evde sürekli cezalandırıldıkları için,

• Zorbaca davranışlarda bulunan bir ablaları ya da ağabeyleri olduğu için,

• Ebeveynler, onlara (zorbalara) veya birbirlerine karşı şiddet kullandıkları için,

• Başka birisi tarafından zorbalığa uğradıkları için.

Çocuğun Kendisi Dışındaki Nedenler
Çocuğun psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının okulda karşılanmaması birçok uyumsuzlukların 

çıkmasına sebep olabilir. Bunlar arasında en belirgin etmenleri şöyle sıralamak mümkündür:

• Çocuklar arasındaki bireysel farkların tanınmaması

• Çocuklara temel hak ve özgürlüklerinin açık bir şekilde anlatılmaması

• Öğretmenlerin disiplin ve eğitim tutumları/tedbirleri

• Akran grubu

• Toplum

• Medya

Ailelere Öneriler:
• Çocuğunuzla bol bol sohbet edip, gününün nasıl geçtiği ile ilgili geri bildirim almak,

• Çocuğunuzu rahatsız etmeyecek şekilde okuluna kısa ziyaretler yapmak,

• Okul yönetimi ve öğretmenlerle iletişimde olmak,

• Olumlu ve örnek davranışlar sergilemek,

• Çocuğunuzun arkadaşlarını tanımak, 

• Zorbalığın ne olduğu ile ilgili çocuğunuzu bilgilendirmek ve böyle bir durumla karşılaştığında 

yapması gerekenleri açıkça anlatmak. 


