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Çocukları belirli tarihsel koşullarda düşünmek, çocuklara ilişkin kültürel, sos-

yal, toplumsal ve politik tasarımlarla, tasavvurlarla bir başka deyişle imgelerle 
ilişkili bir düşünme pratiğini gerektirir. Çocukluğun tarihsel, kültürel ve politik 
bir inşa oluşu, çocukları algılama ve tanımlama düzlemlerini belirleyen kurucu 
bir zihinsel tasarım olarak işlev görmektedir. Dolayısıyla her çocukluk imgesi, 
imgenin tasarlandığı tarihsel bağlamın niteliklerini taşıyan içeriklerle örülmekte-
dir.  

Tarihsel bağlamlara göre şekillenen çocukluk imgeleri, her tarihsel dönemin 
karakteri doğrultusunda belirlenmiştir. Örneğin Ortaçağ’ın Hıristiyan düşünme 
biçimini yansıtan Günahkâr Çocuk İmgesi; Onyedinci yüzyılın Püriten ahlâkı 
temelinde orijinal günah fikri ile şekillenen ve çocukların cehenneme gitmeye 
yazgılı olduklarını, bu sebeple bir an önce yetişkin haline gelerek günahtan kur-
tulmaları gerektiğini bildiren Kötü Çocuk İmgesi (Eiss 1994; Pifer 2000; 
James&James 2012); Locke’un "tabula rasa" kavramı doğrultusunda çocukların 
doğuştan kötü olmadıklarını, deneyimlerle kendi varoluşsal niteliklerini kazana-
caklarını belirten ve çocuğa yönelik iyimser bakışın inşa edilmeye başlandığı 
Protestan Çocuk İmgesi; Onsekizinci yüzyılda çocukların doğaya yakın olarak 
görülmeleriyle ilişkilendirilen ve orijinal günah yerine orijinal masumiyetin keş-
fedildiği ve çocukların saflık ve iyilikle doğduğunu bildiren Rousseau’nun Ro-
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mantik Çocuk İmgesi (Eiss 1994; Pifer 2000; Gittins 2009); toplumsal, dinsel, 
kültürel ve politik yapı ile harmanlanan epistemolojik ve ontolojik yaklaşımların, 
belirli bir çocukluk kavramı doğrultusunda tasarımlanmasının yansımalarıdır ve 
her yansıma çocuklar üzerindeki yetişkin(ce) düşünme pratiklerinin birer sonu-
cudur.  

İmgeler, tarihsel dönemlerin kültürel ve toplumsal yaratımlarıdır, bu yönüyle 
kolektif belleğin ve kimlik inşasının temel belirleyicisi durumundadırlar. Dolayı-
sıyla imgeler toplumsal, tarihsel ve kültürel hafızada kalıcı yer edinirler ve sakla-
nırlar. Çocukluk imgeleri de çocukların var oldukları toplumda nasıl algılandıkla-
rını, nasıl tanımlandıklarını, toplumsal yapıya nasıl yerleştirildiklerini, nasıl an-
lamlandırıldıklarını gösteren tarihsel kanıtlar olarak kolektif hafızada saklanırlar 
ve tarihselliğe tanıklık ederler.  

Aries’in (1962), çocukluğun modern bir keşif olduğu belirlemesi, Ortaçağ 
sonrasında varlık kazanmış Protestan ve Romantik çocukluk imgelerinin mo-
dern çocukluk kavrayışı doğrultusunda inşa edilen örneklerini sunmaktadır. 
“Modern zamanlarda çocukluk imgelerinin tarihi, 18. yüzyıldaki masum çocuk 
resimlerinin devrimi ile başlar” (Fass 2004: 449). Çocukluğun idealize edilen 
masumluğu modern çocukluk algısının oluşumunda önemli rol oynar. Zira mo-
dern çocukluk kavrayışı, çocukların yetişkinlere göre rasyonel, olgun, yetenekli 
olmamaları temelinde korunmaya muhtaç masum varlıklar oldukları savıyla 
şekillenmiştir. Onaltıncı ve Onyedinci yüzyıllarda şekillenmeye başlayan ve mo-
dern sanayi toplumunun gerekliliklerine göre inşa edilen modern çocukluk dü-
şüncesi, esas olarak yetişkinlik-çocukluk dikotomisi (Prout 2005) üzerine ku-
rulmuş ve çocukların yetişkinlere göre sahip oldukları varsayılan farklılıkları, 
korunmaya muhtaç çocukluk imgesi inşasında kesin belirleyici kriterler olarak 
işlev görmüştür. Ondokuzuncu ve Yirminci yüzyıllar, çocukların modern dün-
yanın olumsuzluklarından korunmaları gerekliliğine yönelik inanç ve kaygıdan 
beslenerek, çocukların giderek kamusal alandan yalıtılmaları (Qvortrup 2005) ve 
yetişkinlerce kendilerine uygun görülen güvenli mekânlarda varlık kazanmaları 
yönünde şefkat, sevgi ve ilgi gösterilmeleri gereken, kendilerini koruma beceri-
sinden yoksun, zayıf varlıklar olarak inşa edilmelerinde rol oynamıştır. Bu yö-
nüyle çocuklar, korunmalarına epistemolojik ve ontolojik zemin sağlayan iyili-
ğin, erdemin, saflığın, masumiyetin söylemsel özneleri olarak inşa edilmiş ve 
kötülüklerle dolu yetişkinler dünyasından “tecrit edildiklerine inanılmıştır” (Eiss 
1994). Ancak imgelerin zihinde tasarlanması, söz konusu imgelerin sosyal ger-
çeklikle doğrudan uyuşmasını gerektirmemektedir. İmgeler de tıpkı teoriler gibi 
değişken, kimi zaman kaypak kimi zaman yanıltıcı ve dinamik sosyal gerçekliğin 
bütününü tasarlama becerisinden yoksun olduğu için imge-gerçeklik arasında 
olması beklenen tekâbüliyet ilişkisi, sosyal gerçekliğin zihinsel süreçlerde ‘tasar-
lanan’ üzerindeki kırıcı etkileri nedeniyle gerçekleşmeyebilir ve nitekim çocuklar 
evreninde de gerçekleşmemiştir.  

Çocuklar için yaratıldığı düşünülen steril ve izole ideal modern dünya ve bu 
dünyada tanımlanan ideal, modern, evrensel ve Batılı çocukluk imgesi sosyal 
gerçeklikte üretilen, yapısal ve küresel ilişki ağları ile sarmalanan sosyal problem-
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ler gerçekliğinde sınırlı bir karşılık bulmuş, koruma söyleminin öznesi kılınan 
çocuklar göreli olarak toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullara ulaşma olanak-
ları kolay olan kentli, eğitimli, orta ve üst sınıf ailelerin çocukları ile sınırlı kal-
mıştır. Ondokuzuncu yüzyılda sanayileşme ve kentleşme süreçleri, Avrupa ve 
Kuzey Amerika’da terk edilen çocuklar için yetimhaneler kurulmasına yol açmış, 
bu yetimhanelerde istismar ve ihmalden dolayı yaklaşık 100 bin çocuk ölmüştür 
(Helander 2008: 38). Bugün de çocuklar aynı ve benzer kurumlarda ihmal ve 
çoklu istismar deneyimini yaşamaktadırlar. Onsekiz ve Ondokuzuncu yüzyıllar-
da çocuklar madenlerde ve fabrikalarda ağır koşullarda çalışırken (Heywood 
2009; Gifford 2009) bugün de oldukça riskli ve tehlikeli işlerde, herhangi bir 
sosyal güvenceleri olmadan çalışmaktadırlar. Onaltıncı yüzyılda Avrupa’da so-
kaklarda fuhuş yaparak geçimini sağlayan kız ve erkek çocuklar (Topçu 2009) 
varken bugün de çocuk fahişeliği, çocuk pornosu, çocuk seks turizmi ve çocuk-
ların cinsel amaçlar için ticareti en şiddetli boyutlarda yapılmaktadır (Helander 
2008; Madrinan 2009; Montgomery 2011). Kökleri Ondokuzuncu yüzyıl 
Viktoryen İngilteresi’nde bulunan, çocuklar ve bakire kızlarla cinsel ilişkide 
bulunmanın iyileştirici olduğuna duyulan inanç (Jackson 2000; Topçu 2009; 
Montgomery 2011) bugün de özellikle Güney-Doğu Asya ülkelerinde bakire kız 
çocuklarına yönelik seks turizmi biçiminde devam etmektedir (Davidson 2005; 
Montgomery 2011). Tüm bu ve benzeri sosyal problemler Postman’ın (1995) 
yetişkinlik ve çocukluk arasındaki sınırların kalkarak çocukluğun yok olduğunu 
belirten savını destekleyecek biçimde gerçekleşmektedir. Yetişkinlerce üretilen 
yoksulluk, göçmenlik, suç, şiddet, cinsellik, işsizlik, savaş gibi yapısal sorun alan-
larını yetişkinlerle birlikte çocukların da yaşıyor olmaları, yetişkinlik-çocukluk 
arası sınırların kalktığını göstermektedir.  

Sınırların kalkmasının çocukluk imgesi üzerinde iki yönde etkisi bulunduğu 
söylenebilir. Biri, yapısal ve küresel kaynaklı sosyal problemler karşısında derhal 
korunmaları gereken “masum çocuklar” kabulü üzerinden inşa edilen çocukluk 
imgesidir. Diğeri ise çocukların yetişkinlerle benzer sosyal problemleri yaşamala-
rı ve (çocuk fahişeliği, çocuk pornosu, pedofiliyi meşrulaştırma hareketleri, ço-
cukları ve özellikle kız çocuklarını küçük kadınlarmış gibi gösteren medyanın 
olumsuz etkileri gibi) kimi sosyal problemlerin bir yönüyle öznesi bir yönüyle 
nesnesi olmalarından hareketle, çocukların aslında “kötü” ve o kadar da masum 
olmadıklarını belirten, çocukları cinsellik ve şiddetle bir arada düşünmenin kapı-
larını aralayan bir çocukluk imgesidir. Bu imge, çocukluğa içkin masumluk ve 
saflık söylemleri üzerinde kırıcı bir etki yaratmıştır. Bu iki imge aslında modern-
liğin prototip “masum çocuk” imgesi ile “kötü çocuk” imgesi arasındaki çatış-
mayı (Sullivan ve Greenberg 2013: 45-46) örneklemektedir. 

İkinci imge ile bir bakıma Aries’in çocuk ile yetişkinlerin Ortaçağ’da kolektif 
tarzda iç içe deneyimlediklerini belirttiği ortak hayat dünyasına yönelik söylem-
sel bir dönüş olduğu ifade edilebilir. Bir başka deyişle Günahkâr Çocuk İmgesi, 
tarihsel ve kültürel hafızada saklandığı yerden çıkarak – belki de hiç saklanma 
gereği duymadan zaten hep gerçekliğin içinde var olan haliyle – modern zaman-
lara tekrar tanıklık etmek üzere gelmiştir. Ortaçağ’da yanlarında anne ya da ba-
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kıcıları olmadan bir şeyler yapabilme kapasitesine sahip olduklarına inanılan 
çocuklar yedi yaş dolaylarında yetişkinler dünyasına katılarak kolektif hayatı 
deneyimlemekte (Ariès 1962: 411), kumar oynamakta, içki içmekte, işgücü piya-
sasının parçası haline gelmekte, cinsel istismara uğramakta, cinsel eylemleri iz-
lemekte ve zaman zaman da bu eylemlere katılmaktaydılar (Gander ve Gardiner 
2001: 28).  

Elkind’in (1999: 31) Yirminci yüzyıl çocuk imgesi olarak değerlendirdiği ve 
Freud’un görüşleri doğrultusunda şekillendiğini belirttiği "şehvetli çocuk" imge-
si, çocukların saflığı ve masumluğu kabullerine ciddi darbe vurmuştur. Freud’a 
göre, çocuklar cinsel dürtü ve eğilimlere sahiptir ve yetişkinlerde olduğu gibi 
çocuklarda da cinsel içgüdüler bastırılmaktadır. Çocukların da cinselliklerini 
yaşamalarına olanak tanınmalıdır. Çocukluk cinsel bir doğaya sahiptir (Pifer 
2000: 22). Freud’un (1962; 1994) ileri sürdüğü biçimiyle kız ve erkek çocukları-
nın mastürbasyon yaparak cinsel haz almaları, anne ve babalarını cinsel açıdan 
arzulamaları, kız çocuklarının babaları tarafından baştan çıkarılma fantezileri, 
penise imrenme gibi pek çok tema, çocukların cinselliğin özneleri olma konum-
larını ortaya koyması açısından modern zihin dünyasını parçalayan bir söylem 
olmuştur.  

Simon de Beauvoir, Giles Deleuze, Jean Paul Sartre ve Roland Barthes 1977 
yılında Le Monde’a, 12-13 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklarla üç yetişkin erkeğin 
cinsel birliktelik çabalarını onayladıklarını belirten bir mektup göndermişlerdir 
(Wells 2009: 13). Bu tür yönelimler çocukların cinsel eylemlerde bulunabilecek-
leri ve hatta bulunmalarının gerektiği yönündeki kabullerle işlenmiş farklı bir 
çocukluk imgesini örneklemektedir. Bu arada 1980’lerden itibaren gelişmeye 
başlayan “yeni çocukluk sosyolojisi” adı altındaki çalışmalardaki çocukların yapı 
ve kültür kurucu aktif, becerikli ve yaratıcı aktörler olduğu vurgusunun çocukla-
rın cinsellik konusunda da aktif aktörler olabilme kapasitelerini örtük bir imgesel 
düzlemde inşa ettiğini söyleyebiliriz. Nitekim çocuk pedofili hareketlerinin ku-
rumsallaşması yönündeki taleplerin, yetişkinlerin çocuklarla özgürce seks yapma 
arzularını sapkınlık yerine, çocukların yetişkinlerle seks yapabilme becerisine 
sahip hünerli, aktif varlıklar oldukları düzleminde meşrulaştırmaya yönelen ça-
balar üzerinde etkili olduğunu söylemek olanaklıdır. Modern pedofili aktivizmi 
1930’larda Hollanda’da ortaya çıkmış, 1975 yılında İngiltere’de “Pedofili Bilgi 
Alışverişi” (Pedophilia Information Exchange) kurulmuş (Davidson 2005: 87), 
1979 yılında Hollanda Parlamentosu çocuklar ile pedofil yetişkinler arasındaki 
cinsel aktiviteleri suç olmaktan çıkaran ve oldukça da destek gören bir talebi 
geçici olarak kabul etmiştir (Helander 2008: 195-196). Pedofili savunucularına 
göre yetişkin-çocuk cinsel ilişkisinde çocuğa zarar verici herhangi bir durum 
yoktur ve çocuklar yetişkinlerle seks yapmayı seçme yetisine sahiptirler ve özgür 
rızaları vardır (Davidson 2005: 87). 

Elkind’in (1999: 34-38) “en yaygın ve zararlı çağdaş çocuk imgesi” olarak ta-
nımladığı “çağdaş yetenekli bebek ve küçük çocuk imgesi”, 1960’larda psikolog-
ların çalışmalarıyla başlayan ve çocukların zihinsel kapasitelerinin (kapasite sınır-
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larını zorlayacak biçimde) arttırılması üzerine temellenen bir imgeyi ortaya koy-
maktadır.  

Çocukluk sosyolojisinde dile getirilen aktif, becerikli, yaratıcı aktör çocuklar 
vurgusu ile çağdaş yetenekli bebek ve çocuk imgesi, çocukları görmek istedikleri 
içerik ve biçime büründürmek isteyen yetişkin zihinleri için pek çok gönderme-
ye sahip bir gösterge alanı olarak durmaktadır.  

21. yüzyılda çocukların özellikle kurbanı oldukları cinsel ve şiddet kaynaklı 
yapısal sorunlar, çocukların son dönemlerde biri meleksi diğeri şeytansı olmak 
üzere iki çocukluk imgesi temelinde algılandıklarını göstermektedir. “Kutsal 
çocukluk kültü kötü ruhluluğa dönüşmekte, şeytansılık meleksiliğin yerini al-
maktadır” (Pifer 2000: 15). Ya da Jenks’in (1996) belirlemesiyle “Dionysian 
(kötülük, nefsine düşkünlük) çocukluk ve Apollonian (masumiyet, saflık, iyilik) 
çocukluk imgeleri” çocukların masumluğunun daha sorgulanır hale geldiği bir 
tarihselliğe ilişkin imge yansımaları olarak belirginleşmektedir. Çocuklar gerçek-
ten olduklarını düşündüğümüz gibi meleksi özelliklere mi sahipler, yoksa birbir-
lerini fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel açılardan incitecek ve hatta birbirlerinin 
ölümüne sebebiyet verecek kadar şeytansı özelliklere mi sahipler? Çocukların 
birbirlerine şiddet, saldırganlık ve zorbalık gibi eylemleri uygulamalarının yanı 
sıra porno ve fuhuş alanlarında (kurban olarak) yer almaları, cinsel istismar ve 
cinsel şiddete, enseste ve pedofiliye maruz kalmaları, medyada cinsellikle birlikte 
algılanmalarına yol açan tv gösterileri, yarışmalar ve reklâmlar, çocukların cinsel-
liğin kurbanı oldukları algısını kimi zaman gölgeleyecek biçimde aslında cinselli-
ği yaşamaya hazır olduklarını imâ eden bir imgeye dönüşebilmektedir. Örneğin 
Amy vakası hem çocukları koruma amacının giderek bir saplantı ya da parano-
yak bir duruma bürünebildiğini hem çocuk ve cinsellik ile ilgili herhangi bir 
gösterge ya da en ufak bir şüphe karşısında yetişkinleri korkuya, kaygıya, suçla-
maya sevk edebildiğini ya da suçlanma riski ile baş başa bırakabildiğini hem de 
çocukların cinselliğe aslında hazır varlıklar olduğunu göstermesi bakımından 
önemlidir. Üç yaşındaki Amy okulda oyun hamurundan, öğretmeninin penis 
olarak saptadığı, sosis ya da yılan benzeri nesneler yapar ve bunlardan beyaz 
madde fışkırtan şeyler olarak söz eder. Anne-baba, fışkıran beyaz maddeyi bu-
run tıkanıklığına karşı kullanılan burun spreyi olarak açıklarlar. Ancak Amy'nin 
en gözde şekli olan sosis benzeri şeyler için söyleyecek bir şey bulamazlar ve 
Amy, risk altındaki çocuklar listesinde yer alırken anne-babası da isimlerini te-
mizlemek için mücadeleye girişirler (Bauman 2001: 285).  

Batı tarihinde Onsekizinci yüzyıl sonları ve Ondokuzuncu yüzyılda “çocuk-
lar küçük yetişkinlerdir”, “çocuklar savunmasızdırlar”, “çocuklar boş levhalar-
dır” ve “çocuklar üstün bir fazilete sahiptirler” şeklinde ifade edilen dört önemli 
çocuk imgesi (Eiss 1994: 7-8) olmakla birlikte çocukların cinsel doğaları, sadece 
Yirmi ve Yirmibirinci yüzyıllarda değil, çocukluk masumiyetinin kutsallaştırıldığı 
Onsekiz ve Ondokuzuncu yüzyıllarda da (Best 1990; Fass 2004) yetişkinlerin ilgi 
ve istismar konuları arasında yer almıştır. Aslında her tarihsel dönem bu ilgi ve 
istismara tanıklık etmiştir. Çocukların yetişkinlerce cinsellikle iç içe düşünülmesi 
aslında pratikte hep var olan ancak teorik düzlemde yer edinmemiş, dillendiril-
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memiş bir durumdur. Çocuk cinselliği sadece Freud ile psikanalitik bir ilgi ol-
makla kalmamış Onsekiz ve Ondokuzuncu yüzyıl sanatçılarının eserlerinde de 
tematik statüde olmuştur. Örneğin Goya tarafından İspanya’daki Devrim bo-
yunca hayata geçirdiği Los Caprichos serisindeki eseri “Blow” (1799) (Fass 2004: 
453) önemli örneklerden biridir (eser için görsel kaynak www.google.com): 

“Blow”da şehvet düşkünü erkek büyücüler, şehvet ateşini canlandırmak için 
bir çocuğun kalçalarını bir çift körük olarak kullanmaktadırlar ve bu arada erkek 
bir büyücü tarafından bir başka çocuğa oral seks yapılmaktadır. Bu, “amaçlı 
sadistik pedofilik irrasyonel imge”, masumiyetin ve Aydınlanma idealinin karan-
lık yüzünü ortaya koymaktadır (Fass 2004: 453). Yine örneğin Yirminci yüzyılda 
Hans Bellmer’in bebekleri (Fass 2004: 461) kız çocuklarının erotikleştirilmesini 
sürrealist bir tarzda göstermektedir. Bellmer, bebek-çocuk ve yetişkin arası cin-
selliği, sadistik biçimde organlarını parçaladığı fetişistik bebeklerle, şiddet içeren 
tarzlarda bir araya getirmiştir. 

Çocukların kötü yaratılışlı, kötü niyetli, günahkâr ve “ahlâken bozulmuş” 
(Sullivan ve Greenberg 2013) varlıklar biçiminde imgesel düzlemde karakterize 
edilmeleri, sadece cinsellik ile birlikte düşünülmeleri bağlamında değil, uygun 
koşulları bulduklarında şiddete, saldırganlığa ve zorbalığa da başvurabilecekleri-
ne yönelik yetişkin algısının gelişmesinde etkili olmuştur. Okullarda, okul öncesi 
dönemden başlayarak eğitimin her kademesinde görülen “zorbalık” (bullying) 
veya “akran zorbalığı” (peer bullying), çocukların okul mekânında birbirlerini 
kasıtlı olarak incitmeleri, zarar vermeleri ve saldırgan eylemlerini birbirlerine 
yönlendirmeleri temelinde gelişen ve okul hayatının gündelik rutinleri içinde 
çocuklar tarafından bilinçli olarak üretilen bir ilişkisellik ağıdır.  

Akran zorbalığı, çocukların dünyasında çocukların birbirlerine karşı uygula-
dıkları fiziksel, sözel, duygusal, ilişkisel ve cinsel saldırganlık davranışlarını içe-
ren bir olguya işaret eder. Şiddetin tüm kültürlerde görülmesine benzer bir bi-
çimde akran zorbalığı da sosyal ve kültürel bir olgu olarak dünya çapında evren-
sel bir ilginin odağı haline gelmiştir ve global bir okul problemi, “okul şiddetinin 
en yaygın türü” (Swearer ve Cary 2003: 64) olarak tanımlanmaktadır. Zorbalık 
(Olweus 1993, 2003, 2010), bir ya da daha fazla çocuğun kendilerinden fiziksel, 
psikolojik ve sosyal açılardan daha güçsüz bir başka çocuğa zarar verme amacıy-
la yaptıkları, tekrarlayan olumsuz davranışlardır. Birisine zarar verme amacıyla 
yapılan saldırganlığın1 bir alt türü olarak kavramsallaştırılan zorbalık, özellikle 

                                                 
1 Saldırganlık literatürünün oldukça geniş ve verimli bir alan olduğunu biliyoruz. Böylesi 
geniş ve verimli bir yazını bu çalışmanın içine sınırlayarak dahi dahil etmek, oldukça kapsamlı 
bir saldırganlık metni oluşturmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada zorbalıkla 
ilişkisi çerçevesinde saldırganlık hakkında kimi belirlemelere sınırlı yer verme yönünde bir 
tutum benimsenmiştir. Bu tutum doğrultusunda saldırganlık ve zorbalık arasındaki ilişkiyi 
anlamlandıran ve zorbalık çalışmalarına da tarihsel bir çerçeve sağlayan önemli bir katkı; 
saldırganlığın genel olarak iki tür biçiminde ele alınmasıdır: ‘düşmanca saldırganlık’ ve ‘araç-
sal saldırganlık’. Bu ayrımda özellikle Hartup’un (1974) 102 anaokulu öğrencisi ile yaptığı 
çalışma etkili olmuştur. ‘Düşmanca saldırganlık’ birisini incitmek, zarar vermek amacıyla 
yapılırken ‘araçsal saldırganlık’ düşmanca bir zarar verme amacı gütmeden, istenilen şeyi elde 
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Norveç’te 1970’lerde Dan Olweus'un yaptığı çalışmalarla çocuklara özgü bir 
çalışma alanı olarak belirginleşmiştir (ancak çocuklarla sınırlı değildir, yetişkinler 
tarafından da üretilmektedir). Olweus’un tanımına göre zorbalık, taraflar arasın-
daki “güç dengesizliği”ni içeren ve “süreklilik” gösteren, “zarar verme amacı”yla 
yapılan saldırgan davranışlardır ki bu özellikleri ile birisine zarar verme amacıyla 
yapılan saldırganlıktan farklılaşmaktadır.  

Zorbalığın failleri ve kurbanları çocuklardır. Bu gerçek; şiddet, istismar ve 
saldırganlık gibi sadece yetişkinlerin çocuklara uyguladığı davranışlarmış gibi 
algıladığımız doğal/verili düşünme biçimimizi ve alışkanlığımızı sarsan önemli 
bir noktadır. Zorbalık gerçekten de zorba/fail “çocuklar”ın kendilerinden güç-
süz kurban/mağdur “çocuklar”a bilinçli, niyetli ve amaçlı olarak uyguladıkları 
fiziksel, sözel, ilişkisel ve cinsel açıdan zarar verici davranışları içeren karmaşık 
bir sosyal ilişkiler ağıdır. Çocuklar tarafından üretilen ve okul hayatının ve okul 
kültürünün bir parçası haline gelen zorbalık, özellikle zorbalığa maruz kalan 
kurban çocukların “intiharları” sonucu bir an önce önlenmesi ve müdahale 
edilmesi gereken ciddi bir problem olarak durmaktadır. “Zorba eylemlere maruz 
kalan çocukların hepsi intihar etmemelerine karşın önemli bir oranda çocuk 
intihar etmekte ya da intihar girişiminde bulunmaya yetecek biçimde depresyona 
girmektedir” (Kochenderfer-Ladd ve Ladd 2010). 

Çocukların kendilerinden güçsüz çocuklara sadece zorbaca davranmaları de-
ğil, örneğin 1993 yılında İngiltere’de henüz iki yaşında olan James Bulger’ı öl-
dürme iradesini göstermiş olmaları, çocukluk imgesinin kötülükle terennüm 
edilmesinde ve modern dünyanın kötülüklerinden derhal korunmaları gereken 
masum çocukluk imgesinin kırılmasında etkili olmuştur. Söz konusu olaya iliş-
kin olarak Jenks (1996: 123, 126) çocukluk kavrayışında önemli değişimler oldu-
ğunu belirtir. 12 Şubat 1993 günü bir alışveriş merkezinde annesinin yanınday-
ken kaçırılan iki yaşındaki James Bulger’ın cansız bedeni iki gün sonra bulunur. 
James’i kaçıran, işkence ederek öldüren ve demiryolu kenarına atan 10 yaşındaki 
iki erkek çocuktur. Bu olay kamuda çok yankı bulur ve 1993 sonbaharında bir-
biri ile karşıt iki görüş temelinde tartışmalar başlar. İlki orijinal günah anlayışı 
temelinde şekillenmiştir. Buna göre çocuklar günahkâr doğarlar ve kötülüğe 
karşı doğal bir eğilimleri vardır. İkinci görüş ise daha liberaldir ve James’i öldü-
ren çocukların anormal olduklarını ileri sürerek onların normal çocukların başa-
rıyla geçtikleri ahlâki, sosyal ve zihinsel gelişim aşamalarını tam olarak tamamla-
yamamış olduklarını belirtir. 

Bu tartışmaların çocukluk kavramı üzerindeki yansımaları oldukça yıkıcı ol-
muştur (a.g.e. 125). İlk olarak geleneksel çocuk imajı, çocuk masumiyetinin dra-
matik reddiyle paramparça olmuştur. İkinci olarak bir ideoloji olarak uzun süre 
desteklenen çocuğun tek, bölünmez, bütün olduğu düşüncesinin bir göz boya-

                                                                                                                   
etmek amacıyla yapılmaktadır (Hartup 1974; Englander 2003; Card ve Hodges 2008; Bee ve 
Boyd 2009). Örneğin: bir çocuğun başka bir çocuğun elinden oyuncak kamyonunu ya da 
bebeğini çekip alması ya da bir kişinin cüzdanını çalmak için kafasına vurmak gibi.  
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ma olduğu ortaya çıkmıştır. Jenks yine de çocukların masum2 olduğu düşüncesi-
nin bir söylem olarak günümüzde devam ettiğini belirtir.  

Çocukları yetişkinlerin riskli dünyasından koruma gerekliliği, çocuk koruma 
söylemlerinin başat teması iken zorbalığın, diğer saldırgan davranış formlarının 
ve şiddetin çocuklardan oluşan bir dünyada çocuklar tarafından üretiliyor olma-
sı, çocukların sadece yetişkinlerden değil aynı zamanda diğer çocuklardan da 
korunmaları gerekliliğine yönelik tartışmalara kaynaklık etmektedir. 

Bu çerçeveden hareketle bu çalışmanın konusunu, zorbalık ve kötülük arası 
ilişki oluşturmaktadır. Eğer zorba çocuklar kötü bir çocukluk imgesini üreten 
fail çocuklarsa ve zorbalık kötü bir eylem biçimi ise kötülük ile zorbalığın hangi 
noktalarda ilişkilendirilebileceğini ortaya koymak bu çalışmanın amacı olarak 
belirlenmiştir. Zorbalık ve kötülük arası ilişkiyi ortaya koymak, kısmen, 
Bernstein’ın (2010: 281) belirttiği türden bir “kötülük sorgulaması”nın yapılma-
sını gerektirmektedir. Kötülük sorgulaması, kötülük hakkında önyargılarımızla 
başladığımız, sonra da bunlar üzerine eleştirel olarak düşündüğümüz bir yorum 
bilim etkinliğidir. Zorbalığın kötü olduğuna ilişkin bir önyargımız olmakla birlik-
te bu çalışma, kötülük gibi bir kavramı zorba çocuklarla kolayca veya taken-for-
granted biçimde özdeşleştirmeme kaygısıyla oluşturulmuştur. Bir başka deyişle 
zorba çocukları kötülük ve kötü kavramlarının sınırları içine mutlak biçimde 
hapsetmeme gerekliliğine ilişkin bir hassasiyeti taşımaktadır. Kötü ve kötülük 
kavramlarının tüm tanımlanma çabalarına rağmen göreceli bir içeriği barındır-
ması, “hiçbir ortak özü olmayan kötülük türlerinin bir çoğulluğunun söz konusu 
olması” (Bernstein 2010: 282), zorba çocukların kendi zorba eylemlerini kötü 
bir eylemden ziyade stratejik bir eylem olarak görme olasılıkları, zorbalığın zor-
ba, kurban ve diğer aktörler arasında gerçekleşen sosyal bir ilişki ağı olması ve 
sosyal olanın dinamik karakteri gibi pek çok faktör zorbalık ile kötülüğün doğ-
rudan, bire bir özdeşleştirilmemesini, kötülüğe ilişkin önyargılarımızın olguları 
ve elbette zorbaları anlamlandırma pratiklerimizi gölgelendirmemesini zorunlu 
kılmaktadır.  

Şiddet, saldırganlık, istismar olgularına yönelik çalışmalarda genel olarak ye-
tişkinler tarafından çocuklara uygulanan saldırganlık ve şiddet biçimleri ile ilgili 
çocuk imgeleri, “şiddet kurbanı çocuk” (İnal 2007: 142) veya “kurban-mağdur 
çocuk” (Finkelhor ve Dziuba-Leatherman 1994; Best 1990: 5; Thorne 2013) 
biçiminde ele alınmaktadır. Bu çalışmada ise çocuklar, yetişkinler tarafından 
uygulanan olumsuz eylemlerin kurbanları olarak değil, saldırganlığın bir alt türü 
olarak kavramsallaştırılan zorbalığın “failleri” olarak ele alınmakta ve olası ço-
cukluk imgesi zorba-fail çocuklar üzerinden değerlendirilmektedir.  

                                                 
2 Çocukların masumiyeti üzerinden modern toplum eleştirilerinin yapıldığını görüyoruz. 
Eleştirel teorisyenler modern dünyada kaybolmuş masumiyete duydukları özlemi çocuklar 
üzerinden ele alarak çocuklukta ütopik bir cennetle özdeşleştirdikleri basitliği, masumiyeti ve 
erdemi bulmakta ve çocukluk deneyimlerinin yeniden üretimini varoluşsal bir model olarak 
tartışmaktadırlar (Neustadter 1992). 
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Zorbalığın ve zorbaların genel özellikleri zorbalığın üç temel karakteristiği 
doğrultusunda şöyledir: 

1-Amaçlılık: Zorbalık, zorbalar tarafından hedef seçilen çocuklara zarar ver-
me amacıyla-niyetiyle düzenlenen eylemlerden oluşmaktadır. Hangi zorbaca 
davranışın (“fiziksel”: vurmak, itmek, tekmelemek, çimdiklemek, tehditkâr 
bakmak, çarpmak, nesne fırlatmak, tükürmek; “sözel”: tehdit etmek, alay etmek, 
isim takmak, küfretmek, saldırgan mesajlar ve e-postalar atmak; “ilişkisel-
sosyal”: arkadaşlığı bitirme ile tehdit etmek, dedikodu yapmak, söylenti yaymak, 
sebepsiz yere arkadaşlığı bitirmek, ihmal etmek, grup etkinliklerine ve oyunlara 
almamak) (Olweus 1993, 2010; Harris ve Petrie 2003; Storch ve Ledley 2005; 
Card ve Hodges 2008; Rigby 2008; Swearer vd. 2010; Vernberg ve Biggs 2010) 
hangi çocuğa uygulanacağı ve hatta bu davranışların okul mekânında nerelerde 
sergileneceği dahi zorbalar tarafından hesaplanan bilinçli bir çabanın ürünü 
olarak karşımıza çıkar. Zorbaların diğer çocukları baskı altına alma ve kontrol 
etme yoluyla güç sahibi olma arzuları (Olweus 1995: 198) onları eylemlerinin 
bilinçli failleri haline getirir. “Zorba terimi yaygın olarak, planlı ve soğukkanlı, 
ne yaptıklarını bilen çocuklar” için kullanılmaktadır (Rigby 2008: 39). 

2- Güç Dengesizliği: Zorbaların bilinçli failler oldukları, kurbanlarını seçme 
tercihlerinde de görülür zira kurbanlarını “bilinçli” olarak seçerler. Zorbalar, 
zorbalık ile elde etmeyi düşündükleri amaç ya da ödülleri karşılıksız bırakmaya-
caklarına inandıkları çocukları kurbanları olarak belirlerler. Bu açıdan zorba 
eylemleri amaçlı eylemlerdir. “Zorbalar seçicidirler” (Macklem 2003: 39). Zor-
baların kurbanlarını bilinçli seçmelerinde, zorbalığı saldırganlıktan ayırmada 
önemli bir kriter olarak belirlenen güç dengesizliğinin özel bir yeri vardır. Zor-
balık, kurban ile zorba arasında asimetrik bir güç (Olweus 2010) ilişkisine da-
yanmaktadır ve bir zorba kendisi ile olası kurban(lar)ı arasındaki güç dengesizli-
ğine dayanarak kendisinden fiziksel (zayıf, güçsüz, küçük), psikolojik (kolay 
incinebilen, duyarlı) ve sosyal (popüler olmayan, arkadaş grubu içinde sosyal 
statüsü düşük olan) açılardan zayıf çocukları kurban(lar)ı olarak seçer (Swearer 
vd. 2010). Bu açıdan yaklaşık aynı dayanıklılıktaki ya da güçteki iki öğrencinin 
kavga etmesi zorbalık değildir (Olweus 1993: 10).  

Zorbalar kurbanlarını, güç asimetrisi doğrultusunda seçerken aslında kurban-
larının kendilerini kolayca savunamayacak olmalarını da hesaplamaktadırlar. 
Fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan kendilerinden zayıf olduklarını düşündükleri 
çocukları potansiyel kurbanları olarak seçmektedirler. Zorbaların kurbanlarını 
seçme kriterleri sadece bahsedilen güç dengesizlikleri ile sınırlı değildir. Zorbalar 
aynı zamanda çeşitli yönlerden kendilerinden “farklı” olduklarını düşündükleri 
çocukları da kurbanları olarak seçmektedirler. “Farklı olma”, çocuklar arasında 
güç dengesizliğinin üretilmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Farklılık, çocukla-
rın dünyasında normal-anormal ayrımının ontolojik ve epistemolojik sınırını 
oluşturmakta ve zorbalığı meşrulaştırıcı bir zemin olarak işlev görmektedir. 
Obez, farklı giyinen, farklı etnik kökene sahip, farklı bir konuşma biçimine sa-
hip, öz-bakım becerilerinden yoksun, bir engeli bulunan, cinsel kimlik yönünden 
eşcinsel eğilimler gösteren, gözlük takan, kendine güvensiz, yalnız çocuklar 
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okullarda zorbaların kurbanları olmaları açısından risk altındadırlar. Bu açıdan 
belirli kişisel özellikler zorba ya da kurban olma riskini arttırmaktadır (Vernberg 
ve Biggs 2010). Çocukların aslında farklılıklara, yetişkinlerin düşündüğünden 
daha duyarlı oldukları, pek çok çalışma ile desteklenmiştir. Çocukların özellikle 
kendilerinden etnik köken ve ırk bakımından “farklı” gördükleri çocukları kur-
ban olarak seçtiklerine dair Amerika ve Avustralya kökenli çalışmalar etnik kö-
ken ve ırk farklılığının çocukları kurbanlaştıran önemli bir neden olduğunu orta-
ya koymaktadır. Örneğin Rigby (2008: 36), Avustralya'da Aborjinler'in çocukla-
rının diğer etnik gruplardan daha çok zorbalığa maruz kaldıklarını belirtir. 
Nansel ve arkadaşlarının 2001 yılında Amerika’da yaptıkları bir çalışmada ço-
cukların birbirlerine en çok uyguladıkları zorbalık biçiminin, ırk ya da dinden 
dolayı aşağılama olduğu ortaya konmuştur (aktaran Limber 2006: 314). Dolayı-
sıyla din bakımından farklılık da çocuklar arasında zorbalığın inşa edilmesinin 
nedenleri arasında yer almaktadır. Limber (a.g.e. 319) ayrıca özel bakım gerekti-
ren, kronik bir hastalığı olan çocukların yanı sıra eşcinsel ve biseksüel çocuk ve 
ergenlerin de akranlarının kolay hedefleri haline geldiğini belirtmektedir. Stein 
(2011a: 7) 2009-2010 yılları arasında Amerika’da yaşları 9 ile 15 arasında sekiz 
çocuğun cinsel kimliklerinden dolayı okuldaki akranlarından gördükleri tekrar 
eden eziyetler sonucunda intihar yoluyla hayatlarına son verdiklerini belirterek 
çocukların homofobik tutumlarının zorbalığa neden olduğunu dile getirmekte-
dir. De Lara da (2006: 338) çocukların farklı olana müsaade etmediklerini, kendi 
aralarında farklılığı istemediklerini belirterek fiziksel, duygusal ya da öğrenme 
açısından yetersiz olan, farklı görünen, farklı giyinen, zihinsel geriliği olan ço-
cukların yanı sıra ırk ve etnik köken bakımından farklı çocukların okullarda en 
çok zorbalığa maruz kalan çocuklar olduğunu dile getirir. Schwartz, ırk ve etnik 
köken kaynaklı mağdur etme biçimlerinin zorbalığın spesifik bir türü olduğunu 
belirmektedir (aktaran Macklem 2003: 4). 

Bu açıdan zorbaların rasyonel aktörler olarak eylemde bulundukları söylene-
bilir. Hangi çocuğu kurban olarak seçecekleri, seçtikleri kurbana hangi zorba 
eylemi uygulayacakları, zorba eylemlerini nerede gerçekleştirecekleri zorbaların 
rasyonel eylemde bulunan failler olduğunu göstermektedir. En uygun amaca 
yönelik en uygun aracın seçilerek en çok faydayı getirecek eylemin inşası vurgu-
suna uygun biçimde zorba çocukların da kurbanlarını ve zorba eylemlerini ras-
yonellik (Schutz 1967: 61) doğrultusunda yaptıkları görülmektedir. Bu tür he-
saplı eylemlerin çocuklar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yönünde 
özellikle yaşı küçük çocuklar açısından bir tereddüt oluşsa da ortaokul çocukla-
rında bu tür bir amaç-araç bağının zorbalık bağlamı çerçevesinde inşa edildiği 
açıktır. Özellikle bu durum, “proaktif kurbanlar”da oldukça somutlaşmış du-
rumdadır. Proaktif kurbanların3 özelliklerini daha iyi kavrayabilmek için diğer 
kurban türlerine de yer vermek gerekmektedir.  

                                                 
3 Reaktif kurbanlar ve proaktif kurbanlar ayrımını, tarihsel ve akademik olarak önceleyen ve 
proaktif kurbanlar ile reaktif kurbanlar ve proaktif saldırganlık ile reaktif saldırganlık arasın-
daki ilişkilerin akademik bir çalışma alanı olarak ele alınmasında önemli çabaları olan Dodge 
ve Coie’nin çalışmalarını burada anmak önemlidir. Dodge ve Coie, zorbalık ve saldırganlık 
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Kurbanlar, zorbalara verdikleri tepkiler bakımından üçe ayrılmaktadır 
(Vernberg ve Biggs 2010; Kochenderfer-Ladd ve Ladd 2010): 

1-Pasif kurbanlar: Zorbaların saldırgan eylemlerine hiçbir şekilde karşılık 
vermeyen tipik kurbanlardır. Zorbaların isteklerine boyun eğmeye hazır, uysal, 
sessiz ve itaatkâr çocuklardır. Zorbaların karşısında korkuyla durur, kendilerini 
aptal ve başarısız olarak görürler (Harris ve Petrie 2003: 5).  

2- Saldırgan kurbanlar (Reaktif kurbanlar): Zorbaların saldırgan eylemlerine 
karşılık veren kurban çocuklardır. Engellenme ya da herhangi bir provokasyona 
yönelik olarak tepkisel, öfkeli ve savunmaya dönük dürtüsel eylemler gerçekleş-
tirirler. Duygularını düzenleme güçlüğü yaşarlar ve sıklıkla tepkileri öfke patla-
maları biçiminde görülür. Bu kurbanlar “etkisiz saldırganlar”, “yüksek çatışma 
kurbanları” ya da “provokatif kurbanlar” olarak anılırlar çünkü kendi saldırgan-
larını kışkırtarak ortaya çıkarlar ve zorbaları etkisiz karşı ataklarla ve duygusal acı 
işaretleriyle ödüllendirirler (Kochenderfer-Ladd ve Ladd 2010: 52). 

3- Zorba kurbanlar (Proaktif kurbanlar): Zorbaların saldırgan eylemlerine 
karşılık veren kurban çocuklardır. Amaçlarına ulaşmak için uygun araçları seçen, 
kendi kurbanları üzerinde kontrol sağlamak, güç ve ödül elde etmek için 
proaktif saldırıyı kullanan kurbanlardır. Zorbalara yönelik eylemlerini saldırgan 
kurbanlar gibi öfke tepkiselliğinin bir sonucu olarak değil hesaplanmış proaktif 
eylemler biçiminde titizlikle inşa ederler. Soğukkanlı ve bir amaç elde etmeye 
yönelik saldırgan davranışlarını nerede (okulda mı, okula geliş ya da okuldan 
gidiş yolunda mı vb.?), ne zaman, nasıl gerçekleştireceklerini önceden belirlerler. 
Reaktif kurbanlar gibi düşmanca bir tavır ve duygu kontrolünden yoksunluk 
yerine kurbanlarına karşı bilinçli ve kontrollü eylemler geliştirirler (Poulin ve 
Boivin 2000). Araçsal davranış gösterirler ve davranışları ödüle yöneliktir 
(Salmivalli ve Nieminen 2002: 32). 

Proaktif kurbanların zorbalığını değerlendirmede Schutz’un (1967) davranış-
eylem ayrımı önemlidir. Davranış (behavior), pozitivist psikolojinin epistemolojisi 
doğrultusunda, refleksler gibi davranma biçimlerini içeren reaktif dışa 
vurumlardır. Oysa eylem (action) insanın bilinçli ve niyetli inşalarıdır. Rasyonel 
veya amaçlı eylem ise eylem sonucunda ulaşılacak belirli amaçlarla-hedeflerle 
tanımlanan eylemdir. Ayrıca eylemle ne yapılacağı ve ne kazanılacağı ile ilgili 
olarak önceden “tasarlanan eylem” anlamında bilinçli eylemdir (Schutz 1967: 
63). Bu açıdan proaktif kurbanların zorba eylemleri, eylemleri sonucunda ne 
elde edeceklerine ilişkin öngörüyü içeren amaçlı ve bilinçli eylemlerdir. Reaktif 
saldırganlık, algılanan bir tehdit ya da bir provokasyona karşı geliştirilen savun-
maya yönelik saldırganlıktır ve işlevi bir amacı başarmak değildir. Oysa ki 

                                                                                                                   
arasındaki ilişkiyi, belirli saldırganlık türleri ile belirli kurban türleri arasındaki ilişki bağlamın-
da ele almışlardır. İlgili alanda proaktif saldırganlık ve reaktif saldırganlık şöyle tanımlanmak-
tadır (Dodge ve Coie 1987; Salmivalli ve Nieminen 2002; Price ve Dodge 1989; Schwartz 
v.d. 1998; Kochenderfer-Ladd ve Ladd'in 2010:51): Reaktif saldırganlık, bir kışkırtmaya ya 
da bir engellenmeye karşı verilen öfkeli, düşmanca ve tepkisel saldırganlıktır. Proaktif saldır-
ganlık ise öfke ya da engellenmeye dayanmayan, belli bir amacı elde etmek için gösterilen 
saldırganlıktır. 
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proaktif saldırganlık belirli ve beklenen sonuçlara ulaşmak için uygun araçları 
kullanmayı gerektiren tasarlanmış saldırganlıktır (Dodge ve Coie 1987; Schwartz 
vd. 1998; Salmivalli ve Peets 2011).  

Zorbalar ve proaktif kurbanlar zorba eylemleriyle ne elde ederler, neyi ba-
şarmak isterler? Akranlar tarafından kabul görmek, bir gruba ait olmak, okula 
uyum sağlamak için bir arkadaş grubuna girmek ve akran grubu hiyerarşisinde 
yükselmek, popülerlik, prestij, (erkek zorbalar için) erkekliklerini ve güçlerini 
göstermek, diğer çocuklar üzerinde güç ve egemenlik kurmak gibi sosyal ödüller 
ya da para, sigara, değerli şeyler, oyuncak gibi maddi ödüller elde etme amacı 
taşırlar (Olweus 1995; Espelage ve Holt 2001; Goldbaum vd. 2003; Nansel vd. 
2003; Swearer ve Cary 2003; Harris ve Petrie 2003; Graham vd. 2003; Storch ve 
Ledley 2005; Sullivan vd. 2006; Card ve Hodges 2008). 

Proaktif kurbanlar için ödül doğrudan kurbanın tepkilerinden ve kurbanın 
profilinden de elde edilmektedir. Örneğin kurbanlar kendilerini savunamadıkları 
için zorbaları acı çekmeleri yoluyla ödüllendirmektedirler (Card ve Hodges 
2008). Kurbanın güçsüzlüğü ve savunmasızlığı sebebiyle karşılık veremeyecek 
durumda olması, zorbaların bir sonraki zarar verici eylemlerini gerçekleştirme-
sinde pekiştirici rol oynamaktadır. Zorbalar, uysal ve sosyal açıdan içe kapanık 
çocukları arayıp bulurlar çünkü onlar kolay hedeflerdir ve zorbaları zora sokacak 
davranışlarda bulunmazlar. İçe kapanık çocuklar, kendilerini zorbalar için çekici 
hedefler haline getirecek biçimde endişe verici bir savunmasızlığa sahip oldukla-
rı için daha çok hedef haline gelmektedirler (Kochenderfer-Ladd ve Ladd 2010: 
49-50). Kurbanlar acı göstergeleriyle ve ihtimale yer vermeyecek tarzda karşılık 
vermeyecek olmaları ile zorbaları ödüllendirirler (Storch ve Ledley 2005: 30). 

Kurban, zorbalığa maruz kaldıkça kendi içine çekilmekte, endişe düzeyi art-
makta, zorbadan korkmakta, yalnızlaşmakta, bu tür eylemlere maruz kalmasında 
rolünün olduğunu düşünmekte ve bazen de bu tür davranışları hak ettiğini dü-
şünecek kadar ciddi psikolojik ve sosyal etkiler yaşamaktadır. Hatta hayatına son 
vermektedir. Kurbanların tekrarlayan mağduriyetleri sosyal ve duygusal gelişim-
lerinde önemli pek çok olumsuz etkilere sahiptir: Depresyon, düşük öz-saygı, 
uyum problemleri, anksiyete, yalnızlık, akranlar tarafından reddedilme, dikkat 
eksikliği, öğrenme güçlüğü, okula devamsızlık ve okulu bırakma, alkol ve madde 
kullanımı, intihar girişimi, düşük okul başarısı, uyku problemleri, yatak ıslatma, 
mide ağrıları, yorgunluk, düşük öz-güven, akranları hakkında düşmanca şeyler 
düşünme gibi (Paul ve Cillessen 2003; Goldbaum vd. 2003; Harris ve Petrie 
2003; Limber 2006; Card ve Hodges 2007, 2008; Kochenderfer-Ladd ve Ladd 
2010; Vernberg ve Biggs 2010). 

Kurbandaki bu tür etkiler kimi vakalarda kurbanı zorbaya daha da bağımlı 
yapmakta ve aralarında zorbalık ilişkisine dayanan bir döngü oluşmaktadır (Card 
ve Hodges 2008). Bu arada proaktif kurbanlar reaktif kurbanlara göre duygu 
kontrolüne sahip ve soğukkanlı olsalar da genel olarak şu gerekçelerle de zorba 
eylemlerini kurbanlara yöneltmektedirler: “Zorbalık stresimi alıyor”, “Kötü bir 
gün geçiriyorsam birini seçmeliyim”, “Benden nefret ediyorlar”, “Benimle alay 
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ediyor ve arkamdan konuşuyorlar”, “Beni sinirlendiriyorlar”, “Eğlenmek için”, 
“Ne kadar sert olduğumu göstermek için” (Swearer ve Cary 2003; Rigby 2008).  

Zorbanın bakış açısından kurban, amaçlarını başarmada bir araç olarak gö-
rülmektedir (Salmivalli ve Peets 2011: 329). Bu açıdan bakıldığında proaktif 
kurbanlar ve zorbalar, akran grupları ve sosyal ilişkiler üzerinde kontrol sahibi 
olma ve sosyal ilişkileri bir dereceye kadar dönüştürme yeteneği olan aktörler 
olarak görülebilirler. Akran gruplarında ve okulda saldırganlıkları ve zorba ey-
lemleriyle ünlenen(!) zorbalar ve proaktif kurbanların, “izlenim yönetimi”ni 
(Goffman 1959) kullandıkları söylenebilir. Zorba eylemleriyle popülaritelerini 
arttıran ve kendilerine hayranlık duyan bir seyirci-izleyici grubuna sahip olan 
proaktif kurbanlar ve özellikle zorbalar, kendi sundukları benlik tasarımlarının 
seyirciler tarafından kabul edilmesi yoluyla seyirciler üzerinde denetim kurmak 
isterler. Bu yönüyle zorbalar ve proaktif kurbanların, eyleyenler olarak “dış dün-
yada pratik bir etkinliğe girişerek, sosyal ilişkileri kendi tasarımladıkları biçimde 
dönüştürme” becerisine (Ritzer 2011: 389) sahip aktörler oldukları söylenebilir. 
Zorbalar ve proaktif kurbanlar plan yapma, anlam verme ve anlam vermelerine 
göre eylemde bulunma yeterliliğine sahip bilinçli aktörlerdir.  

Zorbaların ve proaktif kurbanların eylemlerini inşa ederken kendilerini 
amaçlarına en iyi biçimde ulaştıracağına inandıkları planları, eylemlerini gerçek-
leştirecekleri okul mekânlarına yönelik bir belirlemeyi de içermektedir. Zorba 
eylemler okulda öğretmenlerin, müdürün veya diğer okul yetkililerinin sayıca az 
bulundukları ya da fark etmelerinin pek de olanaklı olmadığı banyo, soyunma 
odası, sınıf, koridor, okul çıkışı, spor salonu, teneffüs, okuldaki kuytu yerler, 
okul servisleri, okula gidiş yolu, tuvalet, yemekhane, oyun alanı (Macneil 2002; 
Graham vd. 2003; Swearer ve Cary 2003; Harris ve Petrie 2003; Rigby 2008; 
Schwartz vd. 2010) gibi mekânlarda gerçekleşmektedir. Ancak Harris ve 
Petrie’ye (2003: 3) göre okula giderken ve okul çıkışında zorbalık ara sıra olmak-
tadır. Zorbalığın esas gerçekleştiği mekân okuldur.  

3-Süreklilik: Zorba eylemler zaman boyunca tekrarlar, süreklilik gösterir. Bir 
başka deyişle zorbalar kurbanlarını defalarca zorba eylemlerinin nesnesi kılarlar. 
Aynı çocuk-kurban bir ya da daha fazla çocuğun zorbalığına uzun bir süre ma-
ruz kalabilir.  

 

Zorbalar ve Kötü Çocukluk İmgesi 

Çocukların zorbalıkları üzerinden kötü bir çocukluk imgesinden bahsedebilir 
miyiz? Ya da reaktif ve proaktif saldırganlık arasında hangisini daha kötü olarak 
belirleyebileceğimize ilişkin bir ölçüt bulabilir miyiz? Proaktif saldırganlığın 
hesaplı, amaçlı bir eylem olması onu, bir öfke sonucu kontrolsüz olarak ortaya 
konulan reaktif saldırganlıktan daha mı kötü yapmaktadır? Yoksa her ikisi de 
eşit derecede mi kötüdür? Zorbalık ve saldırganlığın karmaşık doğası ile kötülük 
probleminin sığ olmayan nitelikleri göz önüne alındığında bu soruların kolaylıkla 
cevaplanamayacak yeni sorulara kapı araladığı muhakkaktır. Bu sorulara bu 
çalışma çerçevesinde cevaplar verebilmek için okullarda gerçekleştirdikleri bir 
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başka zorbalık türü üzerinden çocukları değerlendirmek, zorbaların kötü bir 
çocukluk imgesini inşa edip etmedikleri sorusuna verilecek olası cevabı ortaya 
koymada ele alınmaya değer görülmektedir: çocuk cinselliği ve çocuk zorbalığı-
nın birleştiği “cinsel zorbalık”. Çocuklar okullarda akranlarına ya da kendilerin-
den daha küçük çocuklara cinsellik ve saldırganlığı, bütünleşmiş tek bir eylem 
biçiminde yani “cinsel zorbalık” biçiminde uygulamaktadırlar.  

Freud’a (1962) göre çocuk, doğuşunda bazı cinsel filizler getirmektedir ve 
cinsel doyumunu, bebek ve daha küçükken oral ve anal yollarla, büyüdüğünde 
ise genital bölgeleri ile karşılayarak çok şekilli tatmin olma davranışları göster-
mektedir. Bu anlamda bebek ve çocukların çok şekilli sapık olma yatkınlıkları 
vardır. Üstelik çocuklar ayartılabilirdir ve cinselliklerinin uyanması için mutlaka 
bir ayartma gerekli değildir; bu uyanma kendi kendine de olabilir.  

Bu durum göz önüne alındığında çocuğun cinsellik ve zorbalığı bir arada 
deneyimlemesinin yollarından birinin cinsel zorbalık olduğunu söylemek olanak-
lıdır. Çocukların son dönem tartışmalarında cinsel arzularını tatmin konusunda 
becerikli aktörler olabilecekleri savı ile niyetli-amaçlı zorba eylemlerinin failleri 
oldukları savı, cinsel zorbalık kavramı ışığında değerlendirilebilir. Çocuklar diğer 
çocuklara cinsel zorbalıkta bulunarak, pek çok faktör yanında, “uyanan” cinsel-
liklerini de deneyimleme olanağına sahiptirler.  

Cinsel zorbalık, cinsel davranışları içeren zorbalığa işaret eder ve eğitim ku-
rumlarının farklı düzeylerinde ortaya çıkar (Williams 2013: 61,67). Çocukların 
cinselliği öğrenen özneler oldukları ve cinsel hazları deneyimlemeye yetenekli 
oldukları akademik yayınlarda yer almamaktadır (Standfort ve Rademakers 
2013: 1). Çocuğun masumiyeti, masumiyete zarar verebilecek her şeyden ko-
runmaktadır ve cinsellik de bunlar arasındadır.  

Bununla birlikte çocuklar arasında cinsel zorbalık ve cinsel istismar oldukça 
yaygındır. Örneğin, 9. ve 12. sınıfa giden öğrencilerin %70’i akranları tarafından 
cinsel istismara (Holt ve Espelage 2003); adolesan öğrencilerin %49’u cinsel 
istismar, ilişkisel ve fiziksel/sözlü zorbalığın üçüne birden, %28’i ise sadece 
cinsel istismara (Felix ve McMahon 2007’den aktaran Felix ve Green 2010: 
177); 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre 7.-12. sınıfa giden öğrencilerin 
%48’i cinsel istismara, erkeklerin %40’ı kızların ise %56’sı cinsel istismara 
(Dupper 2013: 50); 2001 yılında yapılan bir araştırmaya göre ise 7.-12. sınıfa 
giden öğrencilerden erkeklerin %28’i kızların ise %66’sı (Strauss 2012: 95) cinsel 
istismara maruz kalmışlardır. Cinsel istismar, cinsel zorbalık, istenmeyen cinsel 
davranış kavramları benzer cinsel davranışları içermekle birlikte cinsel zorbalık 
okullardaki cinsel istismarın öncülüdür (Stein 1995; 2011b) ve cinsel istismar, 
okullarda görülen zorbalık türlerinin her biçiminde ortaya çıkabilir (Rigby 2008: 
172). Zorbalık ve zorbalığın bu anlamda cinsel istismar ile olan ilişkisi okullarda 
kritik bir önemdedir (Stein 2000: 599).  

Cinsel zorbalığı Olweus’un zorbalık için belirlediği üç temel kriter bağlamın-
da şöyle tanımlamak olanaklıdır: cinsel zorbalık, “asimetrik güç” temelinde güç-
lü çocukların kendilerinden güçsüz çocuklara “zarar vermek amacıy”la [örneğin 
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çocuklar heteroseksüel olduklarını kanıtlamak için diğer çocukları cinsel istis-
marlarının kurbanı haline getirirler (Espelage 2013: 31)] belirli bir “süreklilik”te 
uyguladıkları tekrar eden cinsel içerikli davranışlardır. Cinsel zorbalık sözlü, 
fiziksel ya da ilişkisel biçimde inşa edilen cinsel davranışları içeren bir zorbalık 
türüdür. Çocukların cinsel hayatları (cinsel etkinliğin olmaması ya da çok olma-
sı), beden bölgeleri (örneğin, kızların büyük göğüslü olması), cinsel tercihleri 
(homofobik zorbalık) cinsel zorbalık içine girmektedir. Aşağılayıcı bir dil kul-
lanmak (gay, lezbiyen, fahişe gibi), tecavüz etmeyle korkutmak-tehdit etmek, 
kurbanın cinselliği ve cinsel hayatı ile ilgili söylentiler yaymak, zorla bedensel 
bölgelere dokunmak, cinsel ilişki için zorlamak, sıkıştırmak, sürtünmek, okşa-
mak, kucaklamak, gıdıklamak, cinsel yorum ve şakalar yapmak (örneğin, “bana 
bir saksafon çal”, “benimle kucak dansı yap”), dalga geçmek, zorla öpmek, oral 
sekse zorlamak, cinsel resimler ya da fotoğraflar göstermek, porno seyretme 
teklifinde bulunmak, kurbanın pantolonunu indirmek veya genital bölgeyi iyice 
sıkarak gösterecek biçimde pantolonunu yukarıya çekmek, kaba etleri göster-
mek, kızların eteklerini bellerine kadar kaldırmak, cinsel ilişki için ısrarla ve sü-
rekli sormak, genital bölgeleri kavramak (Duncan 1999; Stein 2011a; Stein 
2011b; Strauss 2012; Dupper 2013) okullarda görülen cinsel zorbalık biçimleri-
dir. 

Cinsel zorbalık ve cinsel istismar çocuklar arasındaki diğer zorbalık türleri 
gibi kurbanlar üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere sahiptir (Stephens ve Hallas 
2006; Felix ve Green 2010; Dupper 2013; Williams 2013) ve yine okulda yetiş-
kin denetim ve varlığının az olduğu yerlerde gerçekleştirilmektedir. Pellegrini’ye 
(2002) göre okullarda bildirilen cinsel istismarın yaklaşık %50’si proaktiftir ve 
bu yönüyle cinsel istismar zorbalığa benzemektedir.  

Cinsellik ve zorbaca saldırganlığın iç içe geçtiği, zorba çocukların diğer ço-
cukları cinsel açıdan kurbanları haline getirdikleri bu eylem ve etkileşim ağı, 
cinsel eylemlerini nerede, ne zaman ve ne elde etmek için kullanacaklarına yöne-
lik araçsallıkları ile cinsel zorbaların da proaktif olabileceğini ve proaktif kurban 
inşasında cinselliğin de rolü olduğunu göstermektedir.  

Zorbalık ve kötü çocukluk imgesine tekrar dönülürse kötülük nasıl tanım-
lanmaktadır? Kötülük “ya doğadan gelen ya da bilinçli insan eyleminin sonucu 
olan ve insan varlığına bu dünyadaki yaşamında büyük zarar veren durum, olu-
şum ya da şey”dir (Cevizci 1996: 319). Kötülük, insan varlıklarının özsel bir 
niteliği değildir, ancak niyetli bir eylemdir. Aktörlerin bilinçli yansımalarının 
sonucudur ve birisine şiddetli bir şeyler yapmanın iradi kararıdır (Cushman 
2001: 83). Bu açıdan zorbalık, “bilinçli insan eylemi, niyetli bir eylem, birisine 
fiziksel, sözel, ilişkisel veya cinsel açıdan zarar vermenin iradi kararı olarak, kötü 
bir eylem biçimidir” ve bu çalışma sınırları içinde, kötülük ve zorbalık ilişkisi 
amaçlı, niyetli zarar verme çerçevesinde tanımlanmaktadır. Zorbalar bu saldır-
gan ve bilinçli kötülüğün üreticisi fail çocuklar olarak kötü çocukluk imgesini 
desteklemekte ve inşa etmektedirler. 

“Kötülük güçlü ve sui generis bir sosyal kuvvettir” (Alexander 2001: 153). 
Zorbalar kurban olarak seçtikleri çocuklar üzerinde sahip oldukları fiziksel ve 
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sosyal gücü acı çektirme yoluyla üretirken kötülüğün gücünü de üretmektedirler. 
“Kötülüğün gücü ve insanın kötülük yapmaya yatkınlığı hafife alınmamalıdır” 
(Bernstein 2010: 286). Kötülük, saldırganlık, zorbalık, şiddet, cinsel istismar gibi 
insanlara acı verici eylemlere ilişkin verili düşünme biçimimiz, bu tür eylemlerin 
yetişkinlerce ve yetişkin-yetişkin, yetişkin-çocuk ilişki ağlarında üretildiğine yö-
nelik bir toplumsal ve kültürel algıya yol açmaktayken, çocukların zorba oluşları 
ve diğer çocukları kurbanları haline getirmelerinin hesaplı ve planlı niteliği, verili 
düşünme biçimimizi oldukça sarsmaktadır.  

Çocuklar birbirlerine bilinçli olarak acı çektirmekte ve zarar vermektedirler. 
İnsanın ve elbette çocukların kötülük yapmaya eğilimleri vardır ve zorbalık üze-
rinden çocuklar, birbirlerine yönelik bir kötülüğü inşa etmektedirler. Freud’un 
(1999) dediği gibi hepimiz “saldırganlık eğilimi”ne sahibiz ve bu saldırganlık 
eğilimlerinin tatmininden vazgeçmemiz kolay olmayacaktır.  

“Zorbalığı kötü bir şey olarak görmek doğaldır çünkü zorbalık şeytanca bir 
düşünme biçimidir” (Rigby 2002: 27). Zorbalığın kurbanlar üzerindeki etkileri, 
zorbaların ve özellikle proaktif kurbanların zorba eylemlerini ustaca planlamala-
rı, hatta zorbaların kurbanlarına birden fazla zorbalık türünü uygulayarak çoklu 
kurbanlaştırmaya-mağduriyete sebep olmaları (poly victimization) (Holt ve 
Espelage 2003; Finkelhor vd. 2007; Rigby 2008) göz önüne alındığında zorba 
çocukların kötülüğü bilinçli olarak ürettiklerini söylemek olanaklıdır. Zorbalığın 
amaçlı bir eylem olması ile Svendsen’in (2001: 85) işaret ettiği “araçsal kötülük” 
arasında kısmi bir ilişki kurulabilir. “Araçsal kötülü” amaç ne olursa olsun söz 
konusu amaca ulaşmak için seçilen aracın kötü oluşuyla ilişkilidir ve fail bu kö-
tülüğün farkındadır. Zorbalıkta ise failin zarar verme “amacı” ve zarar verme 
amacını gerçekleştirmede kullandığı saldırgan eylem “araçları”, zorba tarafından 
bilinçli olarak seçilmektedir ve zorba, yaptığı eylemin farkındadır. Zorbalık, 
amaç-araç bağının zarar verici, acı çektirici eylemler ilişkiselliği üzerine inşa 
edilmiştir ve amaç ile aracın her ikisi de kötüdür. Bu açıdan zorba eylemler, 
Weber’in (1995: 44) “iyice düşünülüp taşınılmış özel amaçlara rasyonel olarak 
ulaşmak için koşul ya da araç kullanma” biçiminde tanımladığı “amaçsal rasyo-
nel eylem”ler olarak da tanımlanabilir. Bu açıdan zorbalık bir yönüyle “araçsal 
kötülük” bir yönüyle de “amaçsal kötülük” olarak nitelenebilir. Proaktif zorbalı-
ğın herhangi bir öfke kontrolsüzlüğü ve tepkisellik olmaksızın soğukkanlı, 
amaçlı ve planlı nitelikleriyle, reaktif zorbalığa göre daha “kötü” bir eylem oldu-
ğunu söylemek olanaklıdır. Bununla birlikte çocukların okullarda sahip oldukları 
roller sabit değildir ve çocuklar zorbalık etkileşim ağı içinde rollerini değiştir-
mektedirler (Graham vd. 2006; Espelage ve Swearer 2010). Dolayısıyla bir ço-
cuk reaktif ve proaktif kurban rolünün her ikisini de kendisine yönelen saldırgan 
eylemin ve failin durumuna ve elbette kendi varoluş şartlarına göre yeniden 
tanımlayarak oynayabilir. Örneğin, “bir saldırı sadece reaktif olabilir ancak eğer 
bir statü amacıyla ilişkiliyse zorbalar için proaktif olabilir” (Sijtsema vd. 2008: 
57). Yahut pasif bir kurban, “seri bir zorba” (Rigby 2008) haline gelerek kötülük 
algılarımızı ve tanımlarımızı yeniden ve sürekli gözden geçirmemize sebep olabi-
lir. “Sosyal eylem, bireyin yalnızca başkasının davranışına göre anlamlı biçimde 
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yönlendirdiği eylemdir. Öznel davranış ancak başkasının davranışına yönelik 
olmak koşuluyla sosyal nitelikte sayılabilir” (Weber 1995: 41). Kötülüğü sosyal 
bir eylem formu olarak açıklamak için faillik (agency) kavramına ihtiyaç vardır 
(Cushman 2001: 83). Dolayısıyla zorbalık da sosyal bir eylemdir ve eylemin 
sosyal bağlamı kadar fail ve kurbanın birbirlerine yönelik anlamlandırma pratik-
leri, zorbalığı hem bir sosyal eylem kılmakta hem de iyilik ve kötülük ile ilgili 
tanımların, akmakta olan bir sosyallik zemininde inşa edildiğini göstermektedir. 
Kötü olarak tanımlanan deneyimlerin failleri ve kurbanları açısından kötülüğün 
anlamı ve değeri değiştiği sürece kötü ve iyi arasında sadece bağlamsal bir farklı-
laştırma yapılabilir.  

Zorbalar ve özellikle proaktif kurbanların schadenfreude (başkasının acısından 
ve mutsuzluğundan zevk alma) (Svendsen 2001) deneyimini yaşamakta oldukları 
söylenebilir. Daha önce belirtildiği gibi kurbanların zayıflığı, karşılık veremeye-
cek durumda oluşları ve zorba eylemlerin sonucu olarak yaşadıkları acı gösterge-
leri, zorbalar ve proaktif kurbanlara keyif vermektedir. Cinsel istismar ve cinsel 
zorbalık faili çocuklar, cinsel memnuniyetlerinin peşindedirler, kurbanlarını 
baskı altına almak isterler ve kurbanlarının direnmedeki başarısızlıklarını bir 
başarı göstergesi olarak alırlar (Rigby 2008: 173-174). Dolayısıyla kurbanlarının 
yaşamalarına sebep oldukları acılarından ve mutsuzluklarından zevk almaktadır-
lar. McGinn (aktaran Svendsen 2001: 103) ise schadenfreude’yi aktif ve pasif olarak 
ayırmaktadır. “Aktif kötülük” başkalarına ıstırap verirken keyif almak, “pasif 
kötülük’ ise verilmiş olan ıstırabın keyfini çıkartmaktır. Zorbalığın aktif ya da 
pasif kötülük olup olmadığını bu çerçevede belirlemek zordur. Zorbalık, aktif ya 
da pasif kötülük olabilir. Ancak zorbalık üzerine gelişen oldukça verimli bir 
yazın olmasına rağmen zorbalık, zorbalar, zorba kurbanlar/proaktif kurbanlar 
ve ilişkili diğer konular ile ilgili son derece deterministik tespitlerde bulunmak 
olanaklı değildir. İncelikle ele alınması gereken zorbalık ile ilişkili pek çok konu 
bulunmaktadır ve zorbalığı kötülükle ilişkilendirmek başlı başına bir konudur. 
Buradan hareketle zorbalığın amaçlı, bilinçli zarar verme, kurbanlara acı çektir-
me eylemi anlamında kötü olduğu tanımlaması dışındaki kötülük karakteristikle-
ri ile zorbalık arası ilişkiyi kurmak zorlaşmaktadır. Evet zorbalar pişmanlık duy-
mamakta ya da nadiren duymakta (Macneil 2002; Rigby 2008), eylemlerinden 
keyif almakta, kurbanlarının acılarından tatmin olmakta, kurbanlarını herhangi 
bir üzüntü belirtisi olmadan incitmektedirler (Macneil 2002: 249; Harris ve 
Petrie 2003: 4). Ancak zorbaların ve zorba eylemlerde bulunan kurbanların ho-
mojen bir grup olmaması, zorba eylemlerini gerçekleştirmelerinin genel karakte-
ristikleri bilinmesine rağmen farklı sosyal eylem dinamiklerinin her zaman için 
farklı bir örüntüyü yaratabilme olasılığı, bu zorluğu ortaya koymaktadır. Üstelik 
Bernstein’ın (2010: 12-13) belirttiği gibi kötülükle ilgili sorunlar dönüp dolaşıp 
zihnimize saplanmaktadır ve bir şeyi kötü diye yaftaladığımızda tam olarak ne 
kastettiğimize ilişkin kavramsal bir görüş ve söylem bulunmamaktadır. Zorbalık 
kötüdür ve zorbalar ile proaktif kurbanlar kötü çocukluk imgesini üretmektedir-
ler. Ancak bu çalışma çerçevesinde kabul ettiğimiz kötülük tanımı ve zorbalık 
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arası ilişkinin sınırları dışında olası pek çok kötülük biçimi ve zorbalık ilişkisi 
olabileceğinin de farkında olunması gerektiği belirtilmelidir.  

“Seçme özgürlüğü, kötülüğün kökenidir” (Svendsen 2001: 114). Zorbalar ve 
proaktif kurbanlar yaptıkları zorba saldırganlıklarının farkındadırlar ve bu eylemi 
yapmayı bilinçli olarak seçmektedirler. Üstelik kendilerini haklı görmektedirler 
(Rigby 2008: 45). Kurbanlarına yönelik empatileri yoktur (Macneil 2002; Harris 
ve Petrie 2003). Kimi çocukları bilinçli biçimde “kronik kurban”ları (Storch ve 
Ledley 2005: 29) haline getirmektedirler. Bir çocuk bir kez kurban edildiğinde 
gelecekte aynı ya da farklı zorbaların kurbanı olma riski altında bulunmaktadır 
ve kurbanlar bu özellikleri ile okulda ün kazanarak farklı zorbaların hedefleri 
haline gelmektedirler (Espelage ve Holt 2001). Zorbalar ve proaktif kurbanlar 
bu yönüyle kurbanların zorbalık ağındaki inşasına da katkıda bulunmakta ve 
zorbalıkla ilişkili kötülük tanımımızın çeperini genişletmektedirler. Kimi çocuk-
lar böylelikle, Kant’ın (2000: 37) “insan kendi kendinden ne yapar?” sorusunu 
zorba ya da proaktif kurban oluş temelinde cevaplamaktadırlar. Bernstein (2010: 
292) “iyi ve kötü arasındaki seçimin nihai zemini anlaşılmazdır” tespitinde bulu-
nur. Bernstein’a göre, “kötülüğün anlamını, türlerini ve değişimini kavramaya 
çalışır, neden bazı bireylerin iyi ilkeleri, diğerlerininse kötü ilkeleri benimsediğini 
bilmek isteriz. Bir kişinin eğitimi, yetiştirilişi, karakteri, koşulları vb. hakkında 
söyleyebileceğimiz çok şey vardır [...] Ancak bu, bireylerin yaptıkları seçimleri 
neden yaptıklarının eksiksiz bir açıklaması anlamına gelmez. Açıklamalarımızda 
her zaman bir boşluk, bir kara delik vardır”. Zorbaların ve proaktif kurbanların, 
zarar verici zorba eylemlerinin amaçlılığı noktasında kötü olduklarını ve diğer 
kötülük biçimleri ya da tanımlarıyla ilişkilendirmede mutlak tespitler yapılmama-
sı gerekliliğine ilişkin yukarıda ifade ettiğimiz belirleme açısından Bernstein’ın 
söz konusu görüşleri oldukça önemlidir. Çünkü bu çalışmadaki kötülük kabulü 
ve algısı, genel olarak mağdur-kurban açısından ele alınan kötülüktür. Başka 
çocuklara hükmetme gücüne sahip zorbaların acı çektirdiği çocukları mağdur ve 
kurban olarak tanımlayan, faillik ile kurban oluşun kavramsal tanımlarını yapan 
yapı ve kültürün, iyilik ve kötülüğe ilişkin belirlemeleri temelindeki kötülük ka-
bulüdür. Fail veya zorba veya proaktif kurban açısından bakıldığında ise zorba-
lık akran grubuna kabul edilme, gücü, mevcut ilişkileri ve statüyü muhafaza 
etme, birilerinin kurbanı haline gelmeme gibi amaçları yerine getirme bakımın-
dan zorba çocukların var olma çabalarının stratejik bir eylemi olarak da görüle-
bilir. Zorbalık, okulda diğer çocukların bulunduğu bir sosyal ilişki ve etkileşim 
mekânında gerçekleşmektedir. Bu mekânda birileri kurban, birileri zorba, birileri 
reaktif kurban, birileri proaktif kurban, birileri de seyirci olmaktadır. Zorbaları 
da üreten, hem bu ilişki ve etkileşim mekânı hem de güce, şiddete, erkek olma-
ya, heterojen cinsel kimliklere, hâkim ve kabul edilebilir davranış örüntülerine 
yönelik kodlamaları tanımlayan kültürdür. Kötülüğe, zorbalığa ve saldırganlığa 
ilişkin yerleşik düşünme biçimlerimiz belirli eylemleri ve bu eylemleri gerçekleş-
tiren failleri kötü olarak görmemizi sağlamakta ve sosyal dünyayı bu tür katego-
rilerle algılamamızı ve deneyimlememizi olanaklı kılmaktadır. Bununla birlikte 
kültürün gölgede bıraktığı ya da kötü olarak tanımladığı eylemlerin faillerini – ki 
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bu çalışmada zorbaları ve proaktif kurbanları – mutlak kötülük sınırları içine 
hapsetmemek gerektiğini belirtmek önemlidir. Zorbalar ve proaktif kurbanlar, 
başka tür eylemler ve ilişkiler ağında farklı kültürel kodlarla kurban ya da başka 
bir statü ile tanımlanabilirler. Bir proaktif kurban bir kurbana dönüşebilir ya da 
bir kurban bir reaktif kurban olabilir ve bu statülerdeki çocuklara ilişkin kurban-
fail, iyi-kötü tanımlamalarımız çok kısa bir süre içinde değişebilir. Dolayısıyla 
zorbalığın failleri kötülük çerçevesi içinde göreli olarak tanımlanabilir. Üstelik 
amaçlı ve planlı zorba eylemlerin üreticisi olmaları anlamında kötü olarak bu 
çalışma sınırları içinde tanımlanan zorbalar ve proaktif kurbanlar, diğerlerine 
yönelttikleri eylemlerinden – kurbanları kadar olmasa da – kendileri de zarar 
görmektedirler. Bir başka deyişle kendi yaptıkları kötülüklerinden kendileri de 
farklı düzeylerde olumsuz etkilenmektedirler. Örneğin: zorbalar depresif olmaya 
fazlasıyla eğilimlidirler (Harris ve Petrie 2003: 6; Rigby 2008: 49). Okulu bırak-
ma ve suça katılma, sigara ve madde kullanma olasılıkları kurbanlarına göre daha 
fazladır. Onlar da okula uyum sorunları göstermekte, düşük akademik başarı 
(Harris ve Petrie 2003: 34) sorunlarını yaşamaktadırlar. Bu alandaki empirik 
çalışmalar arttıkça zorbalık ve kötülük arası ilişkiyi daha açıklayıcı ve anlamlandı-
rıcı çerçeveler elde etmek olanaklı görünmektedir. Dolayısıyla zorbaların doğru-
dan hedefleri kurbanları iken dolaylı hedefleri de kendileri olmaktadır. Zorbalar 
ile proaktif kurbanların ve elbette reaktif kurbanların kötülükle ilişkili bu ikili 
durumları daha derinden ele alınmayı gerektirir nitelikler göstermektedir. 
Rigby’nin (2008) saldırı altındaki kişi masum olmayabilir ve saldırganca davran-
mak her zaman yanlış olmaz belirlemesi, zorbalığı ve saldırganlığı meşrulaştırma 
ile gerekçesi ne olursa olsun haklı çıkarmama arasındaki ya da iyilik ile kötülük 
arasındaki çizginin kimi zaman çok incelebildiğini göstermekte ve kavramlarımız 
ile tanımlarımız üzerine aceleci tespitlerde bulunmamamız gerektiğini örnekle-
mektedir. Örneğin proaktif kurbanların eylemlerini, saldırgan amaçları doğrultu-
sunda planlayarak “kurban” olmadan “zorba” olmaya geçişleri arasındaki dina-
mikler, zorbalığı kötülükle nasıl ilişkilendireceğimizi ya da ilişkilendirirken gö-
zümüzden kaçan noktaları ortaya koyarken konu ile ilgili ne çok kara deliğe 
sahip olduğumuzu göstermektedir.  

Çocukları kötü ve şeytansı ya da iyi ve meleksi ya da zorba ya da kurban ya 
da şehvetli ya da masum olarak belirli ikiliklerde düşünmek ve bu imgelerle 
anmak ile ilgili olarak Pifer’in (2000: 15-16) şu tespiti oldukça önemlidir: çocuk 
imgesini kutuplaştırmak yetişkinlerin kök salmış duygu karmaşalarını gösterme-
ye yardım eder, öyle ki çocuğun değişen imgesi, yetişkinlerin duyguları, korkula-
rı, inançları, önyargıları, kaygıları ve çelişkileriyle kaydedilir. Thorne (2013: 23) 
da üç çağdaş çocuk imgesinin yetişkin çıkarları ve perspektifleri ile inşa edildiği-
ni belirtir: “yetişkin toplumunu tehdit eden çocuklar”, “yetişkinlerin kurbanları 
olarak çocuklar” ve “yetişkin kültürünü öğrenen çocuklar”. “Çağdaş dünya kö-
tülük imgeleri ile doludur” (Meyer 2008: 9) ve çocuklar da bu imgelerle tasavvur 
edilmekte, kolektif hafızanın derinliklerinde olduğu kadar yüzeyde de saklan-
makta ve yeniden üretilmektedir. 
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Kötülüğün bilinçli zarar verme olarak kabul edildiği ve zorbalığın da bu çer-
çevede ele alındığı bu çalışmada zorbalık kötü bir ilişkisellik ağı, zorbalar ile 
proaktif kurbanlar ise amaçlarına ulaşmak için fiziksel, sözel, ilişkisel ve cinsel 
zorba eylemlerini, bilinçli olarak seçtikleri kurbanlarına zarar verme niyetiyle 
uygulayan failler olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu bağlamda zorbalar ve proaktif 
kurbanlar kötü çocukluk imgesini üreten faillerdir. Zorbalık çerçevesinde diğer 
çocukları “kurbanları” haline getiren zorbalar ve zorbaların kurbanlarıyken, 
daha sonra zorba olarak kendilerini inşa eden reaktif ve esas olarak proaktif 
kurbanlar “kötü çocuk” ve “zorba çocuk” imgeleri temelinde değerlendirilebilir. 
Yetişkin tanımlanmalarına göre şekillenen kötülük ve çocukluk tanımları, sosyal 
gerçekliğe ilişkin imgelerin yaratılmasında da etkilidir. Bu çerçevede zorbalık da 
yetişkinlerce, çocuklar dünyasında üretilen bir eylem ağına yönelik olarak tanım-
lanmıştır. Söz konusu tanımlar doğrultusunda da zorbalar ve zorbalık yaparak 
kendilerini var kılmaya çalışan proaktif kurbanlar, kötü ve zorba çocuk imgele-
rinin üreticileri olarak kavramsallaştırılmıştır. Bununla birlikte çalışmada daha 
önce belirtildiği üzere kötülük tanımlarının değişebilirliği, kötü eylemler içine 
girebilecek pek çok eylem örüntüsünün olabilirliği, genel olarak kötülük tanımla-
rının mağdur ve kurbanlar açısından tanımlanması ve faillerin zorba eylemlerine 
yönelik anlamlandırma pratiklerinin, öznelliklerinin, bakış açılarının ihmal edil-
mesi, kötülük ve zorbalıkla ilgili bu çalışmanın da içinde olduğu mevcut değer-
lendirmelerde kara delikler olduğu iddiasını yaratabilecek başlıca etmenlerdir. 
Kötülüğün failleri zorbalar ile proaktif kurbanların bakış açıları, diğer çocukları 
kurbanları haline getirmedeki hesaplı niyetleri, eylemlerine ve diğer kurban ço-
cuklara verdikleri anlam gibi zorbalığın, sosyal bir eylem ağı içerisinde, failleri ve 
kurbanları çocuk olan bir ilişki alanı içinde üretilmesi, hermeneutik anlamlan-
dırma süreçlerini gerekli kılmaktadır. Kötülük bilinçli üretilen sosyal bir eylem-
dir. Benzer şekilde zorbalık da sosyal bir eylemdir. Weber’den hareketle bilgisine 
ulaştığımız “sosyal eylem” kavramı, kötülük ve zorbalıkla ilgili çocukluk imgele-
rini, alışılmış verili açıklama tarzlarının kolaycılığına düşmeden anlamaya yol 
açacak temel anahtar durumundadır.  
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Öz: Bu çalışmanın konusunu, zorbalık ve kötülük arası ilişki oluşturmaktadır. Çocuklar 
dünyasında inşa edilen ve failleri ile kurbanlarının çocuklar olduğu zorbalık, güçlü çocukların 
zayıf çocuklara zarar verme amacı ile uyguladıkları niyetli zorba eylemleri içeren bir olguya 
işaret etmektedir. Eğer zorba çocuklar kötü bir çocukluk imgesini üreten fail çocuklarsa ve 
zorbalık kötü bir eylem biçimi ise kötülük ile zorbalığın hangi noktalarda ilişkilendirilebilece-
ğini ortaya koymak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Zorbalığın kötü olduğuna ilişkin 
bir önyargımız olmakla birlikte bu çalışma, kötülük gibi bir kavramı zorba çocuklarla kolayca 
veya taken-for-granted biçimde özdeşleştirmeme kaygısıyla oluşturulmuştur. Bir başka deyiş-
le zorba çocukları kötülük ve kötü kavramlarının sınırları içine mutlak biçimde hapsetmeme 
gerekliliğine ilişkin bir hassasiyeti taşımaktadır. Zorbalığın ve zorbalık üzerinden üretilen 
kötülüğün sosyal bir etkileşim ağı oluşu, zorbalar ve kötülük arası ilişkinin karmaşık, değiş-
ken ve göreli olmasına yol açmakta, kolaycı açıklamaların tuzağına düşme riskine karşı uyarı 
niteliğini barındırmaktadır. Çalışma, zorbalığın üç önemli karakteristiği olan “amaçlılık”, 
“asimetrik güç” ve “süreklilik” kriterleri ile zorbaların kurbanları iken daha sonra kendileri de 
birer zorba haline gelen “proaktif kurbanlar” temelinde ele alınmıştır.  

Anahtar sözcükler: Çocukluk imgesi, proaktif kurban, zorbalık, kötülük, kötü çocuk.    

 

Bullies, Victims and Childhood Images 

Abstract: The subject of this study is the relationship between bullying and the evil. 
Bullying is constructed in a children world where children are both the victims and the 
perpetrators of bullying. Bullying indicates malicious actions applied by strong children to 
weak kids with a purpose of harming. If bullies are the perpetrator children who create evil 
childhood image, and if bullying is a bad form of action,  the aim of this study is to show 
how we can make a relation between  evil and bullying. Although we have a bias that 
bullying is bad,  this study bears in mind the concern not to label the bullying children as evil 
easily or stereotypically. In other words, this study argues that bullying children are not 
necessarly supposed to be defined within the concept of evil. As bullying and evil generated 
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through bullying is a  social interaction network, the relation between the bullies and evil is a 
complex, variable and relative one, thus this is a warning for the researches not fall into the 
trap of easy and taken-for-granted explanations. As a result this study focuses on “proactive 
victims” who were once the victims of bullying but then have become bullies themselves 
based on three important characteristics of bullying, that is to say “intentionality”, 
“asymmetric power” and “sustainability”. 

Key words: childhood image, proactive victim, bullying, evil, evil child. 

 


