
 

ZORBALIK NEDİR? 

Güç kullanarak, korkutarak, tehdit veya zorlama ile başkaları üzerinde baskı ve üstünlük kurmak anlamına gelir. Bu davranışlar sıklıkla 

tekrarlanıp alışkanlık haline geldiğinde zorbalık olarak adlandırılmalıdır.   

 

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?   

“Bir ya da bir grup insanın kasıtlı olarak, tekrarlayan bir biçimde 

diğer bir kişiye ya da bir grup kişiye karşı acı vermek, korkutmak, 

sindirmek ya da yıldırmak amacıyla yapılan davranışların tümü 

olarak” tanımlanabilir. Akran zorbalığı davranışının tekrarlandığı 

durumlar genel olarak; 

 Vurma, itme, saçını çekme, yumruk atma gibi fiziksel şiddeti; 

 İsim takma, alay etme, hakaret etme gibi sözel şiddeti; 

 Soyutlama, oyunlara almama, kimsenin onunla arkadaş olmasına 

izin vermeme gibi duygusal şiddeti;  

Cep telefonu ya da internet kanalıyla rahatsızlık veren mesajlar yollama gibi bilişimsel şiddeti içerirler.  

Ancak tüm bu eylemlerin de akran zorbalığı olarak nitelendirilebilmesi için süreklilik arz etmesi gerekir. 

Bu davranışları yapan çocukların “zorba” olarak adlandırılması insanlarda bu çocukların “kötü çocuklar” olduğu ve cezalandırılmayı 

hakettikleri izlenimi yaratabilir. Bu tür davranışlar gösteren çocukların “zorba” olarak adlandırılmasının kimseye bir yararı  yoktur. 

Zorbalığı davranış olarak tanımlayıp bu davranışa müdahale etmek herkes için en uygun olandır. 

Zorbalığa uğrayan çocuklarlar için okulda olmak sıkıntılı, zevksiz, tatsız hatta kahredici bir duygudur. Bu olumsuz duyguları hem evde 

hem de okulda yaşarlar. Uğradıkları zorbaca davranışlar, duygusal ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyip onda “derin yaralar” 

açabilir.Bu tür yaşam deneyimleri kırıcıdır ve özgüven sarsıcıdır. 

                                 

 ZORBALIK DAVRANIŞI GÖSTEREN ÇOCUKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ  

• Empati Kurma Yeteneği Gelişmemiştir.  

• Sosyal Becerilerde ve İlişki Kurma Biçimlerinde Yetersizlik Olabilir.   

• Saldırgan ve Dürtüsel Bir Yapıya Sahiptirler.  

• Etraflarında Hakimiyet Kurma Eğilimleri Vardır.  

• Genellikle Bilimsel Ve Akademik Yönden Yetersiz Olup, Saygı Ve Güç Elde 

Edebilmek İçin Bunu Yaparlar.  

• Akranlarından Yaşça ve Fiziksel Olarak Büyük Olabilirler. 

Çocuğunuzun zorbalığa maruz kaldığını anlamak için ipuçları:  

* Birçok çocuk zorbalığa uğradığını anlamaz, bilse bile bunu ''Ben zorbalığa uğruyorum'' şeklinde ifade edemez. * Okula gitmek 

istemiyor ise (normal bir isteksizlikten daha fazla ısrarcı olması)   

* Okul servisine binmemek için yol arıyor, hep sizin onu okula bırakmanızı istiyor ise    

* Çocuğunuzun eşyalarının sıklıkla yok olduğunu veya zarar görmüş şekilde geri getirdiğini görüyor iseniz, 

* Okuldaki arkadaşlarından hiç bahsetmiyor ise,    

* Okul dışı zamanlarda, okulda edindiği arkadaşlarıyla görüşmekten kaçınıyor ise,   

* Kendi ile ilgili olumsuz ifadeleri varsa/arttıysa,    

* Tam olarak açıklayamadığı yara veya izleri var ise,   



* Normal düzeninde değişiklikler fark ettiyseniz(yemek yeme, uyku, oyun vb.),    

* Duygu dalgalanmalarının normalden fazla olması (öfke patlamaları, ağlama krizleri vb.) . 

Yukarıdakiler sadece zorbalığa ait ipuçları değil, çocuğunuzun duygusal sıkıntıda olduğuna dair uyarılardır. Ancak çocuğunuzun 

zorbalığa uğruyor olma ihtimalini göz önünde bulundurmanız önemlidir. 

İnsanların birlikte yaşadıkları her ortamda görülen şiddet, saldırganlık davranışları ne yazık ki eğitim yuvalarında da çok fazla 

karşımıza çıkmaktadır. Öğrenciler arasında gerçekleşen şiddet, zorbalık kişinin akademik başarısını olumsuz etkilediği gibi, duygusal, 

sosyal gelişimine de ciddi anlamda zarar vermektedir. 

 

İnsanlar Neden Zorbaca Davranır? 

Güç duygusundan hoşlandıkları için, korkularını gizlemek için, mutsuz oldukları için, 

kendilerini sevmedikleri, beğenmedikleri için, sevilmeden büyüdükleri için, hakkı olandan 

fazlasını almak için, kendilerini yetersiz ve aşağılanmış hissettikleri için, sert ve dayanıklı 

izlenimi vermek için, başkaları tarafından beğenilmek için, her istedikleri yapıldığından, 

şımarık oldukları için, popüler olmak için, diğer çocuklar gibi olmadıklarından, o kişiyi 

kıskandığı için, bir şeyleri başardıklarını hissetmediklerinden… 

Ebeveynleri zorbalık yapan çocuklarının zorbalık döngüsünden çıkmasına destek olmak 

için neler yapabilir? 

Öncelikle çocuğunuzun zorbaca davranışlarını gözlemlediğinizde veya duyduğunuz anda; 

*Aileler çocuklar üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. O nedenle ilk olarak aile tarafından olumsuz davranışlar evde belirlenmeli ve bu 

davranışların olumluya dönüştürülmesi için çocuğa uygun model oluşturulması gerekir. 

*Aile içerisinde, çocuğun önünde kesinlikle şiddet içeren davranışlar sergilenmemeli, ailenin zorbalık konusuna kesinlikle izin 

vermeyeceklerini, hoş karşılamadıklarını çocuğa hissettirmeleri ve bu konuda kararlı olmaları gerekmektedir. 

*Bu olumsuz davranışı durdurmanız, uygun açıklamayı yaparak onu 

uyarmanız gerekir. Çocuğunuza zorbalık yapmanın kabul edilemez 

olduğunu vurgulayın. Eğer çocuk zorbaca davranışlara devam ediyorsa 

bu davranışların sonuçlarının sorumluluğu çocukta olmalıdır. Örneğin, 

özür diledikten sonra mutlaka telafi edebilmek adına o kişi için iyi bir şey 

yapmasında rehberlik edilebilirsiniz. Okul yönetimi ve rehberlik ile 

iletişime geçilerek akran zorbalığı önleme çalışmalarının yapılmasını 

isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun empati, saygı ve merhameti öğrenmesi, 

içselleştirmesi için günlük yaşamdaki fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Aynı 

zamanda çocuğunuzun saldırgan davranışlar ile istediğini elde etmesine 

izin vermeyin, sorun çözerken daha barışçıl stratejiler izlemesi için ona destek olun.  

Anne-Babalar Neler Yapmalıdır? 

Çocuğunun zorbaca davranışlara maruz kaldığını düşünen anne babalar, 

*Çocuğunuzu konuşması için cesaretlendirin ama baskı 

yapmayın. Çocuğunuz için anlatması kolay bir olay olmadığının 

farkında olun. 

*Çocuğunuza karşı aşırı koruyucu olmayın. 

*Çocuğunuz olayı anlatırken dikkatli dinleyin ancak onu 

sorgulamayın ve kendisini kötü hissettirecek söylemlerde 

bulunmayın. 

*Sorunu çocuklar kendi aralarında çözsünler diyerek 

probleme ilgisiz kalmayın. 

*Öğretmeni ve okul yönetimiyle konuşarak mutlaka 

bilgilendirme yapın ve olayın takipçisi olun. 


