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Öz: Bu çalışmada siber zorbalıkla ilişkili değişkenleri ve bu sorunla başa çıkmada önerilen stratejileri 

tespit etmek amacıyla bir alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Alanyazın taraması 2010-2017 yılları 

arasında sınırlandırılarak güncel bilgilere erişim hedeflenmiştir. Web of Science veritabanı ve Google 

Akademik taraması sonucunda çalışmanın kapsamına uygun 77 makale belirlenmiş ve analiz 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda siber zorbalıkla ilişkili faktörler olarak son yıllarda yapılan 

çalışmalarda cinsiyet, gizlilik hissi, ahlaki çözülme, geleneksel zorbalık, internet kullanım sıklığı, 

ailesel ilişkiler, siber mağduriyet, empati ve algılanan sosyal destek değişkenleri öne çıkmaktadır. 

Çalışmalar siber zorbalık ile başa çıkmada ise empati tabanlı müdahaleler, öfke kontrolü, değerler 

eğitimi, siber zorbalık müdahale programları, medya kullanım eğitimi, okul içi müdahaleler ve aile içi 

müdahaleler ile ilgili çözüm önerileri sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, siber zorbalık değişkenleri, siber zorbalık çözüm önerileri 

 

 

 

A Review of Cyberbullying Related Factors and Possible Solutions Suggested 
 

Abstract: In this study, a literature review was conducted in order to determine the variables related 

to cyberbullying and the strategies proposed to cope with this problem. The review of the literature 

was limited between 2010 and 2017 in order to access up-to-date information. As a result of examining 
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Web of Science and Google Scholar databases, 77 articles that fit the scope of the study were 

identidfied and analyzed. Results revealed that gender, anonymity, moral disengagement, traditional 

bullying, frequency of internet use, family relations, cyber victimization, empathy and perceived 

social support were found to be the factors related to cyberbullying. Studies suggest empathy-based 

interventions, anger management, values-oriented trainings, cyberbullying intervention programs, 

media literacy, in-school interventions and family interventions when coping with cyberbullying. 

Keywords: Cyberbullying, cyberbullying variables, cyberbullying solutions. 

 

 

Giriş  

Günümüzde birçok ülkede var olan ve toplumdaki hemen her yaştaki bireyi 

ilgilendiren sorunlardan birisi bireylerin göstermiş oldukları şiddet içerikli davranışlardır. 

Bu durum alanyazında yer alan çalışmalarda "geleneksel zorbalık" (traditional bullying) 

olarak ifade edilmektedir (Cho & Yoo, 2016; Çetin, Yaman & Peker, 2011). Olweus, Limber ve 

Mahalic (1999) geleneksel zorbalığı, orantısız güç kullanarak karşıdaki bireye zarar verme 

amacı taşıyan ve zaman içinde de tekrar eden saldırgan davranışlar olarak tanımlamıştır. 

Geçtiğimiz yüzyıla kadar zorbalık fiziksel, sözel, doğrudan veya dolaylı zorbalık şeklinde 

sınıflandırılmaktayken (Smith vd., 2008), son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler 

ve insanların teknolojiyle iç içe yaşaması "siber zorbalık" (cyberbullying) adı altında farklı bir 

zorbalık türünü daha beraberinde getirmiştir (Akbaba & Eroğlu, 2013; Kavuk & Keser, 2016). 

Siber zorbalık bireylerin özellikle internet aracılığıyla sosyal ağlarda paylaşım yapma, 

mesajlaşma, haberleşme gibi sanal etkinliklere olan yoğun ilgisi ile birlikte kendisini 

gösteren bir zorbalık biçimi (Cho & Yoo, 2016; Hinduja & Patchin, 2008) olarak 

tanımlanabilir. Bu yeni türdeki zorbalığın bireyler üzerinde çeşitli fiziksel ve psikolojik 

rahatsızlıklara yol açtığı yapılan araştırmalarda görülmektedir (Heiman, Olenik-Shemesh & 

Eden, 2015; Smith vd., 2008). Bu sebeple, toplumsal yaşam içerisinde var olan bu sorun ile 

başa çıkmaya yönelik çeşitli adımların atılması gerektiği söylenebilir (Keser & Kavuk, 2015).  

Bu çalışmada siber zorbalıkla başa çıkma sürecinde bir dayanak oluşturması 

açısından siber zorbalıkla ilişkili olduğu tespit edilen değişkenlerin ortaya konması amacıyla 

bir alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Yapılan alanyazın taraması sonucunda siber 



Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2017, 4(2), 13-49. 
 

 
15 

 

zorbalık ile bağlantılı birtakım değişkenler sunulmuş ve ayrıca yapılan çalışmalarda siber 

zorbalıkla mücadelede önerilen stratejilere de yer verilmiştir. 

 

Siber Zorbalığın Tanımı 

Teknoloji hızlı bir biçimde ilerlemekte ve bununla birlikte bireylerin teknolojiye olan 

ilgisi de her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak internet ve mobil cihazların 

kullanımı da özellikle genç bireyler arasında hızla yaygınlaşmaktadır (Livingstone vd., 

2010). Teknolojinin günlük hayatta gittikçe daha çok yer edinmesi beraberinde kolaylık ve 

hız getirdiği gibi uzun zamandır toplumsal bir problem olarak var olan zorbalığın da farklı 

bir seviyeye taşınmasına yol açmaktadır (Durak & Seferoğlu, 2016; Li, 2007). Bu durum 

alanyazında siber zorbalık ya da sanal zorbalık olarak adlandırılmaktadır. 

Siber zorbalıkla ilgili yapılan çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Örneğin Smith vd. 

(2008) siber zorbalığı, bir birey ya da topluluğun teknolojiyi kullanarak başkalarına zarar 

vermek amacıyla gerçekleştirdikleri şiddet içerikli davranışlar olarak tanımlamıştır. Bir 

başka tanımda siber zorbalık, bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlar 

kullanarak e-posta, sosyal medya paylaşımı, video, resim, telefon ile arama gibi yöntemlerle 

karşıdaki kişiyi utandırıcı, küçük düşürücü ve dışlayıcı davranışlarda bulunma olarak ifade 

edilmiştir (Cross vd., 2009). Palermiti vd. (2017) ise siber zorbalığı elektronik araçları 

kullanarak kendini savunma şansı bulunmayan kişilere zarar vermek olarak tanımlamıştır. 

Bu tanımlara bakıldığında siber zorbalık ile ilgili ortak nokta olarak, elektronik bir araç 

kullanılarak karşıdakine zarar verme durumunun olduğu anlaşılmaktadır. Alanyazında 

ayrıca siber zorbalığı gerçekleştiren birey siber zorba, siber zorbalığa maruz kalan kişi ise 

siber mağdur/kurban olarak adlandırılmaktadır (Heiman, Olenik-Shemesh & Eden, 2015; 

Patchin & Hinduja, 2006). 

Geleneksel zorbalıkta olduğu gibi siber zorbalıkta da bireyin amacı karşıdakine zarar 

vermektir (Patchin & Hinduja, 2006). Ancak geleneksel zorbalıkla siber zorbalık arasında 

birtakım farklar bulunmaktadır. Öncelikle siber zorbaların teknoloji sayesinde "gizlilik" 

kazandığı, bu kişilerin normal yaşamlarında yapamayacaklarını bu gizlilik şemsiyesi altında 

yapabilmekte oldukları söylenebilir. Bu durum siber zorbalığı geleneksel zorbalığa göre 

daha kolay yapılabilir kılmaktadır (Hinduja & Patchin, 2008). Diğer bir deyişle siber 
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zorbalığı yapan kişiler bunu bir bilgisayar ya da farklı bir teknoloji aracılığıyla rahat bir 

şekilde kimliği açığa çıkmadan yapabildikleri için daha cesur davranabilmektedirler (Çetin, 

Yaman & Peker, 2011; Hinduja & Patchin, 2011). Ayrıca internet üzerinden hemen herkese 

ulaşılabildiği için de siber zorbalığın kapsadığı alan geleneksel zorbalığa göre daha geniş 

olmakta ve daha çok bireyi etkilemektedir (Çetin, Yaman & Peker, 2011; Park, Na & Kim, 

2014).  

Siber zorbalar bu davranışlarını birini kıskanma, gerçek hayatta sorun yaşadığı 

birinden öç alma ya da isteyerek zarar verme gibi farklı sebeplerden dolayı yapmaktadırlar 

(Çelen, Çelik & Seferoğlu, 2016; Hoff & Mitchell, 2009; Topçu, 2014). Siber zorbalar 

eylemlerini gerçekleştirirken genellikle internet üzerinde biri hakkında dedikodu yayma, 

olumsuz yorumlar yazma ve bunu birçok kişiyle paylaşma, birini bilerek bir gruptan 

çıkararak dışlama, sosyal medya ve elektronik posta hesaplarını ele geçirme, başka bireylere 

ait elektronik hesaplar üzerinden insanlara uygunsuz iletiler gönderme (Calvete vd., 2010; 

Vandebosch & Cleemput, 2008), cep telefonu üzerinden rahatsız edici eylemlerde bulunma 

(Patchin & Hinduja, 2006; Smith vd., 2008), bir kişiye ait resim ya da özel bilgileri izinsiz 

olarak paylaşma (Arıcak vd., 2008; Özdemir & Akar, 2011) gibi yollara başvurmaktadırlar. 

Siber zorbalığın meydana getirdiği olumsuz etkilere bakıldığında fiziksel bir 

müdahale söz konusu olmadığından siber mağdurların daha çok hayal kırıklığı, kızgınlık, 

üzüntü (Patchin & Hinduja, 2006), utanç ve korku (Hinduja & Patchin, 2011) gibi psikolojik 

sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Buna ek olarak, yaşanılan bu tür psikolojik problemlerin 

fizyolojik rahatsızlık ve hastalıklara da sebep olduğu (Horzum & Tuncay, 2014) hatta 

mağdurların intiharlarına bile yol açtığı belirtilmektedir (Olweus & Breivik, 2014). 

 

Siber Zorbalıkla İlgili Araştırmalar 

Son yıllarda siber zorbalık özellikle ergenlik ve ergenlik öncesi dönemde kendisini 

yaygın olarak göstermektedir (Tokunaga, 2010). Mishna vd. (2010) ortaokul ve lise 

düzeyindeki öğrenciler üzerinde yaptıkları çalışmada öğrencilerin yaklaşık %50'sinin siber 

mağdur ve %34'ünün siber zorba olduklarını tespit etmişlerdir. Li (2007) ise gerçekleştirdiği 

çalışmada öğrencilerin önemli bir kısmının elektronik posta, çevrimiçi sohbetler ve cep 

telefonu ile siber zorbalığa maruz kaldığını belirtmiştir. Raskauskas ve Stolz (2007) 
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yürüttüğü bir çalışmada öğrencilerin %49'unun siber mağdur olduğunu bulgulamıştır. 

Benzer başka çalışmalar da bunlara yakın sonuçları içermekte ve siber zorbalığın 

yaygınlığını göstermektedir (Arıcak vd., 2008; Patchin & Hinduja, 2006; Walok, Mitchell & 

Finkelhor, 2007; Ybarra, West & Leaf, 2007). 

Yapılan araştırmaların da ortaya koyduğu üzere siber zorbalığın son zamanlarda 

giderek yaygın bir hale gelmesi, bu probleme çözüm önerileri getirme ihtiyacını 

doğurmuştur. Bu nedenle de araştırmacılar bu konuyla ilgili çok sayıda çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Alanyazın incelendiğinde siber zorbalığın çözümünde genel olarak, 

siber zorbalıkla bağlantılı değişkenlerin tespit edilerek bu değişkenler üzerinden çözüm 

önerileri sunma yolunun hâkim olduğu görülmektedir. Dolayısıyla alanyazında siber 

zorbalıkla ilgili olduğu tespit edilen birçok değişken yer almaktadır. Bu değişkenlerin 

başlıcaları algılanan sosyal destek (Batıgün & Kılıç, 2011; Calvete vd., 2010), ahlaki çözülme 

(Pornari & Wood, 2010; Wang vd., 2016), gizlilik hissi (Barlett & Chamberlin, 2017), ailesel 

ilişkiler (Hemphill & Heerde, 2014), empati (Antoniadou, Kokkinos & Markos, 2016; Del Rey, 

2016), geleneksel zorbalık (Cappadocia, Craig & Pepler, 2013; Tanrıkulu & Campbell, 2015), 

internet kullanım sıklığı (Arıcak & Özbay, 2016; Balakrishnan, 2015) ve siber mağduriyettir 

(Ak, Özdemir & Kuzucu, 2015; Beckman, Hagquist & Hellström, 2013). 

 

Araştırmanın Önemi 

Siber zorbalıkla ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında, siber zorbalığın bireyler 

üzerinde utanç, korku gibi psikolojik rahatsızlıklar, fizyolojik hastalıklar ve hatta intihar gibi 

çeşitli olumsuz sonuçlar doğurmaya başladığı görülmektedir (Heiman, Olenik-Shemesh & 

Eden, 2015; Smith vd., 2008). Dolayısıyla bu sorunların çözülmesi ve daha sağlıklı bir toplum 

için siber zorbalıkla ilgili olarak çeşitli önlemlerin alınması gerektiği söylenebilir (Beale & 

Hall, 2007; Olweus, Limber & Mihalic, 1999). Önlemlerin alınması için de siber zorbalık ile 

bağlantılı olabilecek değişkenlerin ortaya konması önem taşımaktadır (Demir & Seferoğlu, 

2016). Bu amaca yönelik olarak çeşitli alanyazın taraması çalışmaları yapılmıştır. Watts vd. 

(2017) siber zorbalıkla ilgili değişkenleri sadece üniversite öğrencileri kapsamında ele almış 

ve 2004-2015 yılları arasında yapılmış çalışmaları incelemiştir. Bir diğer alanyazın 

çalışmasında ise araştırmacılar 2000-2015 yıllarında yapılan çalışmaları analiz etmiş ve siber 

zorbalıkla ilişkili olarak cinsiyet, sosyal medya araçları kullanımı, okula bağlılık, kişisel 
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faktörler ve okul zorbalığı faktörlerini tespit etmişlerdir (Baldry vd., 2015). Bu çalışmada da 

siber zorbalıkla ilişkisi olduğu tespit edilen değişkenlerin ortaya konması amacıyla alanyazın 

taraması gerçekleştirilmiştir. Bahsedilen çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada sadece 

üniversite değil, tüm eğitim düzeyindeki öğrenciler ele alınmış ve bu sayede siber zorbalıkla 

bağlantılı farklı değişkenlere ulaşılmıştır. Ayrıca alanyazın taraması kapsamı 2010-2017 

tarihleri ile sınırlandırılarak diğer alanyazın çalışmalarından daha güncel bilgiler sunmak 

amaçlanmıştır. Bu alanyazın çalışmasının, bundan sonra yapılacak çalışmalar için siber 

zorbalık bağlamında hangi farklı değişkenlerin ele alınması gerektiği konusunda da 

araştırmacılara ışık tutacağı düşünülmektedir. Buna ek olarak bu çalışmada siber zorbalıkla 

başa çıkmada kullanılan stratejilere de değinilmiştir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada siber zorbalık konusunda yapılan çalışmalar incelenerek siber 

zorbalıkla ilişkisi olduğu tespit edilen değişkenlerin ortaya konması ve siber zorbalığın 

çözümüne yönelik önerilen yöntemlere yer verilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmada 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Siber zorbalıkla ilgili yapılan çalışmalarda siber zorbalıkla ilişkili hangi değişkenler 

tespit edilmiştir? 

2. Siber zorbalıkla başa çıkmada önerilen yöntemler nelerdir? 

 

Yöntem 

Bu araştırma tarama modelli bir çalışma olup, verilerin toplanması sürecinde 

doküman incelemesi tekniğine başvurulmuştur. Tarama modelli bir çalışma olarak 

desenlenen bu çalışmada siber zorbalıkla ilişkili olan faktörlerin ortaya konması ve bu 

sorunla başa çıkma yollarının belirlenmesi amacıyla bir alanyazın taraması yapılmıştır. 

 

Verilerin Toplanması  

Siber zorbalıkla ilgili değişkenlerin ve çözüm önerilerinin tespiti için Web of Science 

veritabanında bir alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Ulaşılması hedeflenen makalelere 
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kolay ulaşılması, sade ve anlaşılır bir ara yüze sahip olması ve çoğunlukla etki faktörü 

yüksek dergileri listelemesi sebebiyle Web of Science veritabanı tercih edilmiştir. Buna ek 

olarak, Web of Science veritabanında Türkiye’de yapılan çalışmalar yeterli sayıda 

bulunmadığından, Türkiye’deki siber zorbalık durumunu incelemek için Google Akademik 

üzerinden da ek bir tarama gerçekleştirilmiştir. Tarama yaparken ilgili veritabanının gelişmiş 

arama özelliğinden yararlanılmış ve arama bölümüne TS=(cyberbull*) AND (TS=(factor*) OR 

TS=(variable*)) söz dizimi yazılmıştır. Ulaşılan çalışmaların araştırmaya dâhil edilmesine 

bazı ölçütler ışığında karar verilmiştir. Bunlar; 

1. Web of Science ya da Google Akademik veritabanında taranıyor olması, 

2. 2010-2017 tarihleri arasında yayımlanmış olması, 

3. Siber zorbalıkla belli faktörlerin ilişkisini inceleyen çalışma olması, 

4. Siber zorbalığın çözümüne yönelik önerilere yer veren çalışma olması, 

5. Tarama çalışması olmamasıdır. 

Tarama sonucunda ilk olarak Web of Science veritabanında 238 makaleye 

ulaşılmıştır. Buna ek olarak Türkiye’de yapılan çalışmalara da ulaşabilmek için Google 

Akademik üzerinden tarama yapılarak, başvurulacak makale sayısı genişletilmeye 

çalışılmıştır. Bu süreçte 77 makalenin çalışma için uygun olduğuna karar verilmiş ve 

alanyazın taramasına dâhil edilmiştir (Bkz. Şekil 1). 

 

 
Şekil 1. Çalışmaların Araştırmaya Dâhil Edilme Ölçütleri 
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Verilerin Analizi 

Alanyazın taraması sonucunda erişilen ve araştırma kapsamına alınması uygun 

bulunan toplam 77 makale, araştırma sorularına yanıt arama amacına uygun olarak analiz 

edilmiştir. Bu bağlamda her bir makalenin amacı, örneklemi, makalelerde siber zorbalıkla 

ilişkili olarak tespit edilen değişkenler ve siber zorbalık üzerine çözüm önerileri ayrıntılı 

olarak incelenmiştir. 

 

Bulgular 

Bulgular bu araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen alt problemler ayrı ayrı 

cevaplandırılacak şekilde sunulmuştur. Bu bağlamda siber zorbalıkla ile ilişkili faktörler 

(Bkz. Şekil 2) ve siber zorbalığın çözümünde önerilen yöntemler (Bkz. Şekil 3) ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 

 

Siber Zorbalıkla İlişkili Değişkenler 

Bu çalışmanın ilk araştırma sorusu “Siber zorbalıkla ilgili yapılan çalışmalarda siber 

zorbalıkla ilişkili hangi değişkenler tespit edilmiştir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu soruya 

yanıt bulmak üzere gerçekleştirilen alanyazın incelemesi sonucunda siber zorbalıkla ilgili 

olarak çok sayıda değişkenin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda “Cinsiyet, Gizlilik 

Hissi, Ahlaki Çözülme, Geleneksel Zorbalık, İnternet Kullanım Sıklığı, Ailesel İlişkiler, Siber 

Mağduriyet, Empati ve Algılanan Sosyal Destek” gibi değişkenlerin öne çıktığı 

anlaşılmaktadır.  

 

Şekil 2. Siber Zorbalıkla İlişkili Değişkenler 
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Cinsiyet 

Siber zorbalıkla ilgili olarak alanyazındaki çalışmaların büyük bir kısmı erkeklerin 

kadınlara göre daha sık bir biçimde siber zorbalık davranışlarında bulunduğunu 

göstermektedir. Tanrıkulu ve Campbell (2015) sınıf düzeyi 5 ile 12 arasında değişen 500 

katılımcıyla gerçekleştirdiği çalışmada, erkeklerin siber zorbalık seviyelerinin kız 

öğrencilerinkine göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Calvate vd. (2010) 1431 

öğrenci ile yürüttüğü çalışmada erkeklerin siber zorbalıkla daha fazla iç içe olduğunu tespit 

etmiştir. Benzer sonuçlara ulaşılan farklı çalışmalar da bulunmaktadır (Arıcak & Özbay, 

2016; Ayas & Horzum, 2012; Kokkinos, Antoniadou & Markos, 2014; Lee & Shin, 2017; 

Özden & İçellioğlu, 2014; Wong, Chan & Cheng, 2014). Bu bulgulardan farklı olarak ise, 

Horzum ve Ayas (2013) rehber öğretmenleriyle yürüttükleri çalışmalarında, kadınların siber 

zorbalık farkındalıklarının erkeklerinkinden daha yüksek olduğunu bulgulamıştır. Bununla 

birlikte cinsiyetin siber zorbalık üzerinde etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşan çalışmalar da 

mevcuttur (Antoniadou, Kokkinos & Markos, 2016; Ayas & Horzum, 2011; Balakrishnan, 

2015; Çivilidağ & Cooper, 2013; Makri-Botsari & Karagianni, 2014). Özet olarak, cinsiyeti ele 

alan çalışmalara bakıldığında, 16 çalışmada cinsiyetin siber zorbalıkla ilişkili olduğu, 6 

çalışmada ise bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur. Ayrıca genel olarak erkeklerin kızlara 

oranla daha fazla siber zorba davranışlar sergilediği söylenebilir.  

 

Gizlilik Hissi 

Alanyazın taraması sonucunda, siber zorbalıkla gizlilik hissinin ilişkili olduğu 

sonucuna varan birçok çalışmaya ulaşılmıştır. Bilindiği üzere siber zorbalık teknoloji 

kullanılarak yapılan bir zorbalık türüdür. Geleneksel zorbalığın aksine, siber zorba olan 

birey, zorbalık yapılan bireye fiziksel olarak yakın olmak durumunda değildir. Kullanılan 

teknolojiler sayesinde siber zorba olan kişi yakalanmayacağı düşüncesiyle zorba 

davranışlarını gizli olarak yapabilmektedir. Gizlilik durumu kişinin bu davranışlarını 

sergilemede daha cesur davranabilmesini beraberinde getirmektedir (Moore, Nakano, 

Enomoto & Suda, 2012). Dolayısıyla teknolojinin kişiye sağladığı gizlilik, siber zorbalığı 

artıran bir faktör olarak gösterilmektedir (Huang & Chou, 2010). Antoniadou, Kokkinos ve 

Markos (2016) 146 ilköğretim öğrencisi ile yaptığı çalışmada siber zorbalık ile gizlilik 

arasında 0.63 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Barlett ve Chamberlain 
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(2017) ise yaşları 11 ile 19 arasında değişen bireyler üzerinde yürüttüğü çalışmada siber 

zorbalık ile gizlilik arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmiştir (r=0.32). Barlett (2015) 

de çalışmasında gizliliğin doğrudan siber zorbalık tutumunu, dolaylı olarak da siber 

zorbalık davranışlarını etkilediğini saptamıştır. 

 

Ahlaki Çözülme 

Siber zorbalıkla ilişkili faktörlerden bir diğeri de ahlaki çözülmedir (moral 

disengagement). Bandura (2002) ahlaki çözülme kavramını, bireylerin yaptıkları bazı 

davranışların yanlış olduğunu bilmelerine rağmen, bu davranışlarını kendi içlerinde bir 

mantığa oturtma çabası sonucunda suçluluk duygusundan sıyrılmaları ve bu davranışlarını 

kendilerince doğru kabul etmeleri olarak tanımlamıştır. Ahlaki çözülme faktörünü siber 

zorbalık bağlamında inceleyen ve aralarında anlamlı ilişki bulunan çeşitli çalışmalar 

mevcuttur. Örneğin Wang vd. (2016) 470 ortaöğretim düzeyindeki öğrenciyle 

gerçekleştirdiği çalışmada, yüksek seviyedeki ahlaki çözülmenin yüksek seviyede siber 

zorbalığa sebebiyet verdiğini bulgulamıştır. Pornari ve Wood (2010) 339 öğrenci ile yaptığı 

çalışmada ahlaki çözülmenin siber zorbalıkla anlamlı bir ilişkisinin olduğunu ve siber zorba 

bireylerde görülebilecek ortak bir özellik olduğunu belirtmiştir. Başka bir çalışmada ise 

ahlaki çözülmenin siber zorbalığın anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir (Bussey, 

Fitzpatrick & Raman, 2015; Robson & Witenberg, 2013). 

 

Geleneksel Zorbalık 

Zorbalık bireyler arasında kasti ve tekrarlı olarak yapılan şiddet içeren davranışlardır 

(Olweus, 1995). Zorbalık kavramı, siber zorbalık kavramının ortaya çıkması ile birlikte 

alanyazında geleneksel zorbalık olarak da ifade edilmeye başlanmıştır (Kowalski & Limber, 

2013). Bu iki zorbalık türünü birlikte ele alan çalışmalara bakıldığında geleneksel zorbalığın 

bireyin siber zorba olmasında belirleyici bir değişken olduğu ifade edilmektedir (Hemphill 

vd., 2012; Raskouskas & Stoltz, 2007). Hemphill ve Heerde’nin (2014) 927 lise öğrencisi ile 

yürüttükleri çalışmada geleneksel zorbalığın siber zorbalığı anlamlı bir biçimde yordadığı 

bulunmuştur. Cappadocia, Craig ve Pepler (2013) 1972 ergen üzerinde yaptığı araştırmada 

geleneksel zorbalığın siber zorbalığın meydana gelmesinde bir risk faktörü olduğunu 

belirtmiştir. 10-18 yaş aralığındaki 5058 birey ile birlikte gerçekleştirilen geniş çaplı bir 
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çalışmada ise geleneksel zorbaların siber zorba olma olasılıklarının 4.6 kat daha fazla olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Baldry, Farrington & Surrentino, 2016). Benzer bulgulara diğer birçok 

çalışmada da rastlanılmaktadır (Antoniadou, Kokkinos & Markos, 2016; Casas, Del Rey & 

Ortega-Ruiz, 2013; Wong, Chan & Cheng, 2014; You & Lim, 2016). Kubiszewski vd. (2015) ise 

bu iki zorbalık arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını yaptıkları çalışmada belirtmiştir. 

Sonuç olarak, geleneksel zorbalık ile siber zorbalığı birlikte inceleyen çalışmaların büyük bir 

çoğunluğunda bu ikisi arasında anlamlı bir ilişkinin varlığından söz ettikleri anlaşılmaktadır.  

Geleneksel zorbalık başlığı altında incelenebilecek olan saldırganlık değişkeni ile 

siber zorbalık arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ang, Huan ve Florell (2014) 757 

ergen üzerinde yaptığı çalışmada saldırganlık ile siber zorbalık arasında anlamlı bir ilişki 

saptamıştır. You ve Lim (2016) de benzer olarak saldırganlığın siber zorbalarda görülen bir 

karakter özelliği olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Savage ve Tokunaga (2017) ise saldırganlığın 

söz ile yapılan boyutunu ele almış ve 201 lise öğrencisinden topladığı veriler sonucunda 

siber zorbalık ile anlamlı bir ilişki içinde olduğunu ifade etmiştir. 

 

İnternet Kullanım Sıklığı 

Bireyler siber zorbalıkla ilgili davranışlarını en sık olarak internet üzerinden 

gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle de interneti yoğun bir biçimde kullanan bireylerde siber 

zorbalığın görülme olasılığının daha yüksek olduğu söylenebilir (Erdur-Baker, 2010; Ybarra 

& Mitchell, 2004). İnternet kullanım sıklığının bir değişken olarak incelendiği birçok çalışma 

bulunmaktadır. Örneğin, Park, Na ve Kim (2014) yaşları 12-15 aralığındaki 1200 kişi ile 

yaptığı çalışmada interneti sıklıkla kullanan bireylerin siber zorba davranışlarında bulunma 

olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Lee ve Shin (2017) 4000 öğrenciden topladığı 

verilerin analizi sonucunda, sohbet ve sosyal medya araçları ile fazla zaman harcamanın 

siber zorbalıkla anlamlı ilişkisi olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmalara ek olarak, 

alanyazında internet kullanım sıklığı ile siber zorbalık arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

bulgusuna erişen başka çalışmalar da bulunmaktadır (Arıcak & Özbay, 2016; Balakrishnan, 

2015; Eroğlu vd., 2015; Kokkinos, Antoniadou & Markos, 2014; Peker, 2015; You & Lim, 

2016). 
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Ailesel İlişkiler 

Bireylerin ailesel ilişkileri, ebeveynleri ile aralarındaki duygusal bağları ve onlardan 

aldıkları desteğin düzeyi siber zorbalık üzerinde belirleyici olabilen bir başka faktördür 

(Ybarra & Mitchell, 2004). Hemphill ve Heerde (2014) 927 lise öğrencisi ile siber zorbalığın 

belirleyicileri üzerine yaptıkları çalışmada, aile yönetiminin zayıf olmasının siber zorbalığı 

negatif yönde anlamlı olarak yordadığını belirlemiştir. Fanti, Demetriou ve Hawa (2012) 

yaşları 11 ile 14 arasında değişen ergenlerle gerçekleştirdiği boylamsal çalışmada, iyi 

düzeyde aile desteği alan ergenlerin daha az siber zorba davranışlarda bulunduklarını 

raporlamıştır. Chang vd. de (2015) benzer bir araştırmada siber zorbalık ile ebeveynlere karşı 

duyulan duygusal yakınlık arasında negatif bir ilişki olduğunu saptamıştır. Bir başka 

çalışmada ise otoriter ve ihmalkâr davranan ebeveynlere sahip olan çocuklarda siber 

zorbalık eğiliminin daha fazla olduğu bulgulanmıştır (Makri-Botsari & Karagianni, 2014).  

Bunların yanı sıra çocukların teknoloji kullanımlarında ebeveyn kontrolünün de siber 

zorbalığı etkileyen etmenlerden olduğu belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak yapılan 

araştırmalarda, çocukların teknolojiyi kullanmalarında ebeveynlerin kontrolcü 

davranmalarının siber zorbalıkla negatif bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir (Aoyama, 

Utsumi & Hasegawa, 2012; Palermiti vd., 2017; Tabak & Köymen, 2014). Bu çalışmaların 

sonuçlarından hareketle ebeveyn desteği, ebeveyn kontrolü ve duygusal yakınlık gibi ailesel 

ilişkilerin olumlu bir zeminde olmasının siber zorba davranışları azaltacağı sonucu 

çıkarılabilir. 

 

Siber Mağduriyet 

Zorbalığın zorbalık yapan ve zorbalık yapılan taraf olmak üzere iki yönü 

bulunmaktadır. Siber zorbalıkta da durum bu şekildedir. Siber zorbalığın yapıldığı kişi 

alanyazında siber mağdur/kurban olarak ifade edilmektedir. Yapılan çalışmalarda siber 

mağduriyet ile siber zorbalık arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (Ak, 

Özdemir & Kuzucu, 2015; Kavuk, 2011). Diğer bir ifadeyle, siber mağdur olan kişi kendisinin 

gördüğü zararı başkasına da verme duygusunu taşıyabilme eğiliminde olabilmektedir 

(Bauman, Toomey & Walker, 2013). Brewer ve Kerslake (2015) 90 kişi ile yaptıkları çalışmada 

siber mağdur olma durumunun siber zorba olmanın bir yordayıcısı olduğunu ifade etmiştir. 

Wong, Chan ve Cheng de (2014) siber zorbalıkla ilgili bu iki durum arasında anlamlı bir 
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ilişki olduğunu yaptıkları araştırmada tespit etmiştir. Siber mağduriyet ile siber zorbalık 

arasındaki ilişkiyi inceleyen ve anlamlı bir ilişki saptayan başka çalışmalar da bulunmaktadır 

(Balakrishnan, 2015; Baroncelli & Ciucci, 2014; Bauman, Toomey & Walker, 2013; Beckman, 

Hagquist & Hellström, 2013; Kokkinos, Antoniadou & Markos, 2014; Şahin, Aydın & Sarı, 

2012). 

 

Empati 

Siber zorbalıkla bağlantılı olduğu düşünülen ve çalışmalarda da sıkça ele alınan 

faktörlerden birisi de empatidir. Empati tanım olarak bireyin kendisini bir başkasının yerine 

koyarak onun sahip olduğu duygu, düşünce, niyet gibi zihinsel süreçlerini anlama ve 

algılama yeteneğidir (Davis, 1983). Yapılan çalışmalarda empati ile zorbalık arasında bir 

ilişkinin olduğu belirtilmektedir (Gini vd., 2007; Mitsopoulou & Giovazolias, 2015). 

Çalışmalarda düşük empatiye sahip olan bireylerin daha sık zorba davranışlarda 

bulundukları belirtilmektedir (Topçu & Erdur-Baker, 2012). Çünkü düşük empati 

düzeyindeki bireyler karşıdaki kişiyi zorba davranışlara maruz bıraktığında, kişinin 

yaşayabileceği olumsuz duygu ve düşünceleri tahmin edememekte ve bu davranışlarından 

dolayı suçluluk hissi taşımamaktadırlar (Davis, 1983). Bu durum siber zorbalık için de 

geçerlidir. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda empati düzeyinin siber zorbalığı belirleyici 

bir etkisinin olduğu vurgulanmaktadır. Casas, Del Rey ve Ortega-Ruiz (2013) 893 öğrenci ile 

yaptığı araştırmada düşük empati düzeyinin yüksek siber zorbalık düzeyi ile anlamlı bir 

ilişki içinde olduğunu bildirmiştir. Brewer ve Kerslake (2015) 90 ergen birey ile yürüttüğü 

çalışmasında empatinin siber zorbalığın negatif yönde anlamlı bir yordayıcısı olduğunu 

ifade etmiştir. Farklı diğer çalışmalarda da empati ile siber zorbalık arasında negatif bir ilişki 

olduğu bulgulanmıştır (Antoniadou, Kokkinos & Markos, 2016; Del Rey vd., 2016; Doane, 

Pearson & Kelley, 2014; Errygers vd., 2016; Lee & Shin, 2017; Peker, Eroğlu & Ada, 2012; 

Wong, Chan & Cheng, 2014). Kokkinos, Antoniadou ve Markos (2014) ise bunlardan farklı 

olarak empatinin siber zorbalık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını belirtmiştir. Genel 

olarak bakıldığında, birçok çalışmada empatinin siber zorbalık bağlamında önemli bir 

değişken olduğunun vurgulandığı anlaşılmaktadır. 

 

Algılanan Sosyal Destek 
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Algılanan sosyal destek kişinin sosyal çevresi tarafından sevildiği, önemsendiği ve 

değer verildiği algısına sahip olması olarak tanımlanmaktadır (Demaray & Malecki, 2003). 

Çeşitli araştırmalarda siber zorbalıkla algılanan sosyal destek arasında bir ilişki olduğu öne 

sürülmektedir (Batıgün & Kılıç, 2011). Bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar bireylerin 

algıladıkları sosyal destek düzeyi arttıkça siber zorbalık seviyelerinin düşeceği yönündedir. 

Heiman, Olenik-Shemesh ve Eden (2015) 332 öğrenci ile gerçekleştirdiği çalışmada algılanan 

sosyal desteğin siber zorba veya siber mağdur olma üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu 

belirtmiştir. Aktürk (2015) 443 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında, algılanan 

sosyal desteğin siber zorbalık duyarlılığını güçlü bir biçimde yordadığını tespit etmiştir. 

Calvate vd. (2010) ise 1431 ergen bireyden edindikleri veriler sonucunda siber zorbalık ve 

algılanan sosyal destek arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptamıştır. Benzer bir 

sonuca Park, Na ve Kim (2014) de ulaşmış ve bu iki değişken arasında negatif bir ilişki 

belirlemiştir. 

 

Siber Zorbalıkla İlgili Çözüm Önerileri 

Bu çalışmanın ikinci araştırma sorusu “Siber zorbalıkla başa çıkmada önerilen yöntemler 

nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu soruya yanıt bulmak üzere gerçekleştirilen alanyazın 

incelemesi sonucunda siber zorbalıkla başa çıkmada bir dizi önlemin alınmasının önerildiği 

görülmektedir. Bu önlemlere bakıldığında “empati tabanlı müdahaleler, öfke kontrolü 

becerisi kazandırma, değerler eğitimi, siber zorbalık müdahale programlarını uygulama, 

medya kullanım eğitimleri verme, okul içi müdahalelerde bulunma ve aile içi müdahaleler 

ve destekler verme” gibi başlıklarla özetlenebilecek çözüm önerilerinin öne çıktığı 

anlaşılmaktadır. 
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Şekil 3. Siber Zorbalıkla İlgili Çözüm Önerileri 

 

 

Empati Tabanlı Müdahaleler 

Geleneksel zorbalıkta olduğu gibi siber zorbalıkta da karşıdaki bireye zarar verme 

durumu söz konusudur. Bunun üstesinden gelebilmek için önerilen yöntemlerden birisi 

empati kullanımı ile ilgilidir. Bunun sebebi olarak empatinin karşıdakine zarar verici 

davranışları azaltması gösterilmektedir (Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 2000; Brewer & 

Kerslake, 2015). Bir diğer ifadeyle empatinin şiddet içerikli davranışları ortadan kaldırmada 

etkili olması sebebiyle, siber zorbalığı azaltmada da etkili olabileceği belirtilmektedir (Wong, 

Chan & Cheng, 2014). Del Rey vd. (2016) bireyde empati yeteneğinin geliştirilmesine yönelik 

olarak durum çalışmaları, gazete makaleleri, siber mağdurların durumlarını yansıtan 

videolar gibi araçların etkili olabileceğini ifade etmektedir. Doane, Pearson ve Kelley (2014) 

ise siber zorba davranışlar sebebiyle bireylerde meydana gelen olumsuz durumların aktörler 

tarafından canlandırılması yoluyla empati duygusunun geliştirilmesi yolunu önermişlerdir. 

Bir başka çalışmada ise 722 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen “Media Heroes” 

adının verildiği empati müdahalelerinin siber zorbalık üzerine etkisi boylamsal olarak 

araştırılmıştır (Schultze vd., 2016). Media Heroes programı temelde empati yeteneğinin 

geliştirilmesini amaçlayan ve bu şekilde siber zorba davranışlarını azaltmayı hedefleyen bir 
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programdır. Çalışma sonunda bu program dahilinde yapılan müdahalelerin öğrencilerin 

empati yeteneğini güçlendirdiği ve siber zorbalık düzeylerini azalttığı belirlenmiştir. Özet 

olarak, empatinin karşıdaki bireyin yaşadıklarını anlamaya ve hissetmeye çalışmakla ilgili 

olması ve karşıdaki bireyin yaşayabileceği zararları tahmin etmede etkili olması sebebiyle, 

siber zorbalıkla başa çıkmada büyük önem taşıdığı vurgulanmaktadır (Casas, Del Rey & 

Ortega-Ruiz, 2013; Lee & Shin, 2017; Topçu & Erdur-Baker, 2012). 

 

Öfke Kontrolü 

Siber zorbalığı engellemede önerilen stratejilerden birisi de bireylere öfke kontrolü 

becerilerini kazandırmaktır (Baroncelli & Ciucci, 2014; Batmaz & Ayas, 2013). Zorba 

davranışlarda bulunmada diğer farklı faktörler gibi öfkenin payı da bulunmaktadır 

(Sigfusdottir, Gudjonsson & Sigurdsson, 2010). Dolayısıyla öfke yönetimi konusunda 

bireylerin gelişimini sağlamanın siber zorbalığı azaltmada işe koşulabileceği 

düşünülmektedir. Den Hamer ve Konjin (2016) öfke yönetiminin negatif ve pozitif olarak 

yapılabileceğini ifade etmiştir. Negatif yönde yapılan öfke yönetimi, olumsuz bir olay 

sonucunda başkalarını suçlamak ve olay hakkında çok fazla düşünmeyi içerirken, pozitif 

olarak yapılan öfke yönetimi ise olayı kabullenmek, olaydan ders çıkarmak ve olumlu 

tarafları görmek olarak belirtilmiştir. Den Hamer ve Konjin (2016) tarafından yapılan 

araştırmada ise bireyleri öfkelerini negatif yönde yönetmeleri konusunda teşvik etmenin 

siber zorbalık düzeylerinde bir azalmayı beraberinde getirebileceği beyan edilmektedir. Bazı 

başka çalışmalarda ise siber zorba bireyler için öfke kontrolü eğitiminin kullanılabileceği ve 

bu bireylere öfkelerini daha uygun ve zararsız biçimde yansıtmaları konusunda yardımda 

bulunulabileceği ifade edilmektedir (Kokkinos, Antoniadou & Markos, 2014; Tanrıkulu & 

Campbell, 2015). 

 

Değerler Eğitimi 

Siber zorbalığı önlemek için çeşitli araştırmacılar tarafından önerilen stratejilerden 

birisi değerler eğitimidir (Dilmaç & Aydoğan, 2010; Perren & Gutzwiller-Helfenfinger, 2012). 

Araştırmacılar sorumluluk, barışçı olma, hoşgörülü olma, saygı gibi insani değerlerin siber 

zorbalık davranışlarını azaltmada etkili olacağını belirtmektedirler. Bu konuda yapılan 

çalışmalarda sözü edilen insani değerlerin siber zorbalık eylemlerini yordama konusunda 
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anlamlı bir değişken olduğu ve bu değerlerden yoksun olmanın siber zorbalık davranışlarını 

arttırma eğiliminde olduğu vurgulanmaktadır (Büyükyıldırım & Dilmaç, 2015; Dilmaç & 

Aydoğan, 2010; Dilmaç, Yurt, Aydın & Kaşarcı, 2016; Perren & Gutzwiller-Helfenfinger, 

2012). Dolayısıyla bu değerlerin bireylere kazandırılması konusunda yapılacak müdahale 

programlarının işe koşulabileceği ifade edilebilmektedir. Nitekim Peker ve İskender (2015) 

siber zorbalık problemi yaşayan bireylere yönelik insani değerler ile ilgili psiko-eğitim 

programı düzenlemiş ve bu programın etkililiğini sınamışlardır. 9. ve 10. sınıf düzeyindeki 

24 öğrenciyle gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere sorumluluk duygusu, dostluk, 

dürüstlük, hoşgörü gibi insani değerler konusunda farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır. 

Çalışma sonunda programa katılan öğrencilerin siber zorbalık düzeylerinde anlamlı bir 

düşüş gözlenmiştir. 

 

Siber Zorbalık Müdahale Programları 

Siber zorbalıkla mücadele etmede kullanılan geniş çaplı müdahale programları da 

bulunmaktadır. Bu programların temelinde geleneksel siber zorbalığı önleme amacı 

yatmaktadır. Gradinger vd. (2016) yaptıkları çalışmada “VISC” programının etkililiğini test 

etmişlerdir. VISC programı Avusturya ulusal strateji planının bileşenlerinden biri olup 

saldırgan davranışları ve zorbalığı engellemek ve sosyal iletişim becerilerini geliştirmek 

amacıyla başlatılmıştır. Programa 18 okul ve 103 sınıftan 2042 öğrenci katılım göstermiştir. 

Bir yıl boyunca süren program sürecinde zorbalık türleri, zorbalığı engellemede atılabilecek 

adımlar gibi bilgilendirici etkinlikler düzenlenmiştir. Programın geleneksel zorbalıkta 

olduğu gibi siber zorbalığı önlemede de etkili olacağı düşüncesi ile yapılan çalışmanın 

sonucunda, siber zorba ve geleneksel zorbalığın etkili ve tutarlı bir biçimde engellenebildiği 

görülmüştür. Ayrıca programın etkisini sürdürüp sürdüremediğini incelemek için de 

programın bitiminden 6 ay sonra sürdürelebilirlik analizi yapılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda programın olumlu etkilerinin hala devam ettiği tespit edilmiştir. 

Palladino, Nocentini ve Menesini (2016) ise “NoTrap!” programını çalışmalarında ele 

almışlardır. Bu programda eğitici olarak katılımcı akranları yer almaktadır. Program akran 

liderliği yaklaşımını (peer-led approach) benimsemiştir. Zorbalığı önlemede akran ilişkilerini 

geliştirmenin önemi üzerinde durulan bu programda, akranlar arası şiddet içermeyen 

ilişkilerin geliştirilmesi ve iyi bir sınıf ortamının sağlanması gibi yollarla siber zorbalıkla başa 
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çıkılmaya çalışılmıştır. Program iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada psikolog ve 

uzmanlar tarafından yönetilen program, ikinci aşamada akranlar tarafından yürütülmüştür. 

Her iki aşama hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamlarda sürdürülmüştür. Çevrimiçi 

ortamlarda web ortamı kullanılırken, çevrimdışı ortamlar yüzyüze etkileşim içinde devam 

etmiştir. Program genel olarak siber zorbalıkla ilgili risk faktörleri hakkında bilgi verme, 

siber zorbalık farkındalığı kazandırma ve siber zorbalıkla başa çıkma stratejilerine değinme 

üzerine temellendirilmiştir. 557 öğrenci ile gerçekleştirilen çalışmada siber zorbalık 

düzeylerinin çalışmanın başına göre bir azalma gösterdiği ve çalışmadan 6 ay sonra da bu 

durumun kalıcılığını koruduğu saptanmıştır. 

Del Rey, Casas ve Ortega (2016) ise “ConRed” isimli başka bir programı 

araştırmalarına dahil etmişlerdir. ConRed siber zorbalıkla mücadele etmede gerekli 

becerileri geliştirmeye yönelik bir programdır. Programa öğrenciler, aileler ve öğretmenler 

katılmaktadırlar. Yaşları 11 ile 19 arasında değişen 875 öğrenci ile yürütülen ve 3 ay süren 

çalışmanın sonucunda, siber zorba ve siber mağdurların siber zorbalığa yönelik ilgilerinin 

azaldığı belirlenmiştir. 

Cross vd. (2016) çalışmalarında “The Cyber Friendly Schools” isimli bir programı test 

etmişlerdir. Bu program okul içinde düzenlenen ve siber zorbalığı engelleme amaçlı 

yürütülen bir programdır. Programın içeriğinde siber zorbalığı anlama ve baş etme 

stratejileri, arkadaş desteği ve ilişkilerini geliştirme, öğrencilerin duygusal gelişimleri gibi 

konular yer almaktadır. Araştırmanın sonucunda siber zorbalık ya da siber mağdurluk ile 

ilişkili olma oranlarında anlamlı olarak bir düşüş olduğu tespit edilmiştir. 

 

Medya Kullanım Eğitimi 

Siber zorbalık, özellikle internet ve cep telefonu üzerinden resim, ses, video gibi 

medya türlerinin kötü amaçla kullanılarak yapıldığı bir eylemdir. Bu sebeple bazı 

araştırmacılar medya kullanım eğitiminin siber zorbalığı önlemede etkili olabileceğini 

belirtmişlerdir (Den Hamer & Konjin, 2016; Festl, 2016). Öğretim programlarında 

öğrencilerin, medyayı sorumluluk bilinciyle ve düzgün amaçlarla kullanmayı ve zararlı tür 

medyaya maruz kalmanın bireyleri olumsuz olarak nasıl etkilediğini öğrenebilecekleri 

medya eğitimi derslerine yer verilmesi gerektiği çeşitli araştırmacılar tarafından 

vurgulanmaktadır (Den Hamer & Konjin, 2016; Lee & Shin, 2017). Bunun yanı sıra siber 
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zorbalığın yapılmasında sıkça kullanılan internet hakkında da uygun ve yasal kullanım 

üzerine bilgilendirici etkinliklerin yararlı olacağı ifade edilmektedir (Antoniadou, Kokkinos 

& Markos, 2016; Casas, Del Rey & Ortega-Ruiz, 2013; Kokkinos, Antoniadou & Markos, 

2014). 

 

Okul içi Müdahaleler 

Alanyazında siber zorbalıkla mücadele etmede okul içi müdahalelerin de gerekli 

olduğu belirtilmektedir (Kärnä vd., 2011; Kowalski & Limber, 2013). Bazı araştırmalarda, 

okullarda bazı öğrencilerin geleneksel zorbalığa maruz kaldığını ve bu konuda mağduriyet 

yaşayan öğrencilerin karşılık vermek amacıyla daha kolay olması sebebiyle siber zorbalığa 

başvurabilecekleri ifade edilmektedir (Ak, Özdemir & Kuzucu, 2015; Baldry, Farrington & 

Sorrentino, 2016; You & Lim, 2016). Bu nedenle, zorbalığa maruz kalan bir öğrencinin siber 

zorbalığa başvurma olasılığını ortadan kaldırmak için, mağdur öğrencilere rehberlik servisi 

tarafından gerekli psikolojik ve sosyal desteğin sağlanması önem taşımaktadır (Huang & 

Chou, 2016). Buna ek olarak, internetteki riskler hakkında öğrencilerine daha nitelikli eğitim 

verebilmeleri için öğretmenlere de riskli internet kullanımı hakkında farkındalık 

kazanmalarına yönelik eğitimler sunulabilir (Yenilmez & Seferoğlu, 2013). Ayrıca siber 

zorbalıkla ilgili olarak öğretim programında olmayan bilgilendirici faaliyetlerin 

düzenlenmesi ve gerektiğinde disiplin kurullarınca olası durumlar için çeşitli adımların 

atılması da okul içinde siber zorbalığı önlemede önerilen (Patchin & Hinduja, 2010; Wong, 

Chan & Cheng, 2014) diğer hususlar olarak değerlendirilebilir. 

 

Aile içi Müdahaleler 

Çeşitli araştırmalarda ulaşılan sonuçlar, bireylerin aile içi ilişkilerinin siber zorbalığı 

etkileyebileceği şeklindedir (Fanti, Demetriou & Hawa, 2012; Hemphill & Heerde, 2014). 

Dolayısıyla siber zorbalığı önleme konusunda aile içi birtakım müdahalelerin gerekli 

olabileceği söylenebilir (Huang & Chou, 2010; Tabak & Köymen, 2014; Wright, 2017). Bu 

konuda yapılan araştırmalara bakıldığında duygusal ve teknoloji tabanlı aile 

müdahalelerinin olduğu görülmektedir. Brighi vd. (2012) ve Wong, Chan ve Cheng (2014) 

ebeveynlerin çocuklarıyla aralarındaki duygusal etkileşimlerini güçlendirmesi gerektiğini 

ifade etmektedir. Teknoloji tabanlı müdahaleler ise araştırmalarda daha sıklıkla ele 
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alınmıştır. Ang (2015) teknoloji ile ilişkili olarak aile içi iki tür müdahaleden söz etmektedir. 

Bunlar aktif müdahale ve sınırlayıcı müdahale olarak adlandırılmaktadır. Aktif müdahalede 

ebeveynlerin çocuklarına zararlı ve yararlı internet içerikleri ve güvenli internet kullanımı 

hakkında açıklayıcı ve bilgilendirici konuşmalar yapması söz konusudur. Sınırlayıcı 

müdahale ise, internet kullanım saati gibi bir zaman diliminin ayrılmasını veya belirli 

sitelere erişim konusunda çocuklara sınırlamalar getirilmesini içermektedir. Bununla ilgili 

olarak yapılan bir çalışmada, aktif müdahalenin sınırlayıcı müdahaleye göre siber zorbalığı 

azaltmada daha etkili olduğu belirtilmiş ve bu bağlamda ailelerin çocuklarıyla riskli internet 

kullanım sonuçları ve bunlardan kendilerini nasıl korumaları gerektiği hakkında tartışmaları 

önerilmiştir (Liu, Ang & Lwin, 2013).  

Aile içinde teknoloji tabanlı önlemler alma konusunda benzer birçok araştırmada, 

çocukların internet kullanımının ebeveynler tarafından takip edilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır (Altundağ, 2016; Aoyama, Utsumi & Hasegawa, 2012; Faccio vd., 2014; 

You & Lim, 2016). Bu bağlamda ebeveynlere BİT kullanım becerisi kazandırmaya yönelik 

eğitimlerin verilmesi de önerilmektedir (Monks, Mahdavi & Rix, 2016; Sarı, 2016; Şahin, 

2012). 

 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Siber zorbalık çağımızın önemli sorunlarından birisi olmaya devam etmektedir. Bu 

sorunun çözümünde ise siber zorbalıkla bağlantılı olabilecek değişkenlerin bilinmesi önem 

taşımaktadır. Bu sebeple bu çalışmada siber zorbalıkla ilişkili güncel değişkenlerin tespit 

edilmesi amacıyla 2010-2017 yılları arasını kapsayan 77 makalenin analiz edilmesiyle bir 

alanyazın taraması yapılmıştır. Bu çalışma ile son yıllarda hangi değişkenlerin siber zorbalık 

düzeyi ile paralellik gösterdiği konusuna ışık tutulmuştur.  

 

Tablo 1. Siber Zorbalıkla İlişkili Değişkenler ve Siber Zorbalığı Önlemeye Yönelik Çözüm 
Önerileri 

Siber Zorbalıkla İlişkili Değişkenler Siber Zorbalıkla İlgili Çözüm Önerileri 

• Cinsiyet 
• Gizlilik Hissi 
• Ahlaki Çözülme 

• Empati Tabanlı Müdahaleler 
• Öfke Kontrolü 
• Değerler Eğitimi 
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• Geleneksel Zorbalık 
• İnternet Kullanım Sıklığı 
• Ailesel İlişkiler 
• Siber Mağduriyet 
• Empati  
• Algılanan Sosyal Destek 

• Siber Zorbalık Müdahale Programları 
• Medya Kullanım Eğitimi 
• Okul içi Müdahaleler 
• Aile içi Müdahaleler 

 

Siber Zorbalıkla İlişkili Değişkenler 

Makalelerin incelenmesi sonucunda günümüzde 9 farklı değişkenin siber zorbalıkla 

ilişkisini sürdürdüğü saptanmıştır. Değişkenlerden birisi “cinsiyet”tir. Çalışmaların büyük 

bir kısmı erkeklerin kızlara göre daha fazla siber zorbalık içinde olduklarını göstermektedir. 

“Gizlilik hissi” siber zorbalığı tetikleyebilen diğer bir faktördür. Araştırmalarda gizliliğin 

zorbalığı yapan bireyler tarafından bir koruyucu olarak görüldüğü belirtilmektedir. Bireyin 

yaptığı yanlışları belli bir mantığa oturtarak kendisini suçsuz görme çabası olarak 

tanımlanan “ahlaki çözülme” kavramı da siber zorbalık ile bağlantılı bir diğer değişkendir. 

Bunlara ek olarak geleneksel tarzda zorbalık içerisinde bulunan bireylerin siber zorba olma 

eğilimi taşıdıkları söylenebilir. “İnternet kullanma sıklığı” siber zorbalığı etkileyen diğer bir 

değişken olarak saptanmıştır. İnterneti kullanma süresi arttıkça bireyin kendisini siber zorba 

davranışlar içerisinde bulma olasılığı da artmaktadır. Bireylerin “aile içi ebeveynleri ile sahip 

olduğu ilişkiler” de siber zorbalık konusunda belirleyici olabilmektedir. Siber zorbalığa 

uğrayan bir kişinin intikam alma düşüncesi ile “siber zorbalık yapma durumu” da 

araştırmalarda rastlanan bir diğer durumdur. Çalışmalarda gözlenen en yaygın 

değişkenlerden birisi de “empati”dir. Empati düzeyinin düşük olmasının siber zorbalık 

düzeyinin yüksek olması anlamına geldiği unutulmamalıdır. Son olarak “algılanan sosyal 

destek” de günümüzde siber zorbalığı yordayabilen farklı bir değişken olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Siber Zorbalığı Önlemeye Yönelik Çözüm Önerileri 

Siber zorbalıkla ilişkili değişkenlerin yanı sıra, bu çalışmada siber zorbalığı önlemede 

son yıllarda ne tür uygulamaların önerildiği de alanyazın taraması ile araştırılmıştır. 

Bunların en yaygın olanlarından birisi “empati tabanlı müdahale”lerdir. Empatinin siber 

zorbalıkla ilişkisinin yaygın olması, bireylerin empati yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan 

programların ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. Siber zorbalığın öfkeden kaynaklandığını 
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tespit eden ve bu yüzden kişilere “öfke kontrol becerisi” kazandırmayı öneren çalışmalar da 

bulunmaktadır. Ayrıca hoşgörü, saygı, barışçı ve dost canlısı olma gibi insani değerlerin 

kazandırılması, bireylerin siber zorbalık davranışlarda bulunma eğiliminde iyileştirici rol 

oynamaktadır. Bunlara ek olarak, daha geniş çapta yürütülen “VISC”, “No Trap” ve 

“Conred” gibi “siber zorbalık müdahale programları” da günümüzde kullanılmaktadır. Ayrıca 

bireylere “internet ve medya kullanım eğitimi” verilmesi siber zorbalığı azaltmada etkili 

olabilecek türden çalışmalardır. “Okul içi müdahaleler” siber zorbalığı engellemede önerilen 

diğer bir yöntemdir. Okullarda siber zorbalıkla ilgili bilgilendirici etkinliklerin yapılması ve 

bunların müfredatta yer edinmesi önemli görülmektedir.  

Son olarak “ebeveynlerin çocuklarına gerekli müdahalede ve kontrolde bulunması” önerilen 

başka bir yöntemdir. Bu bağlamda ebeveynlerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri ve 

çocuklarının internet üzerindeki davranışlarını daha rahat ve etkili olarak kontrol 

edebilmeleri amacıyla ebeveynlere BİT yeterliklerinin kazandırılması önerilmektedir. Genel 

olarak siber zorbalığın medya kullanımı ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, medya ve 

internetin etik çerçeve dâhilinde kullanılması gerektiği, internette yapılan her davranışın 

kayıt altında tutulduğu, etik ihlallerde bulunulduğu taktirde sadece mağdur için değil, zorba 

için de maddi-manevi zararların doğabileceği konusunda çocuk ve ailelere yönelik 

bilgilendirici eğitim programlarının düzenlenmesi önemli görülmektedir.  

Özet olarak, siber zorbalık günümüzde engellenmesi gereken bir sorun olarak 

görülmektedir. Bu çalışma siber zorbalık ile ilişkili son yıllarda hangi tür değişkenlerin 

olduğunu ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına dayanarak, bundan 

sonraki araştırmalarda siber zorbalığı önleme stratejilerinin geliştirilmesi sürecinde bu 

çalışmada ortaya konulan değişkenlerin veya kişilik özellikleri ve psikolojik özellikler gibi 

farklı değişkenlerin göz önünde bulundurulması önerilebilir. 
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Summary 

Introduction: One of the social problems that currently exist in many countries is the violent 

behavior of individuals (Calvete et al., 2010). This is referred to as "traditional bullying" in 

studies conducted in the literature (Cho & Yoo, 2016). Olweus, Limber and Mahalic (1999) 

define traditional bullying as repetitive aggressive behaviors involving imbalance of power 

to harm the other individuals. In the past, bullying has been classified as physical, verbal, 

direct or indirect (Smith et al., 2008). However, technological developments that have taken 

place in recent years have brought a different type of bullying called "cyberbullying" 

(Akbaba & Eroğlu, 2013, Topçu, 2014). Cyberbullying can be defined as the intentional act of 

harassing people by using technology. Research reveals that this new type of bullying leads 

to various physical and psychological disturbances on individuals (Heiman, Olenik-Shemesh 

& Eden, 2015; Smith et al., 2008). For this reason, it can be said that various steps must be 

taken in order to cope with this problem in social life. 

 

Purpose: In this research, by investigating the studies conducted in the context of 

cyberbullying, it was aimed to reveal the factors determined to be related to cyberbullying 

and to include the suggested coping strategies for cyberbullying. 

 

Method: This research is a literature review study, in which the document analysis technique 

was applied during the collection of data. In this study, the literature review was conducted 

to determine the factors associated with cyberbullying and to determine the ways of coping 

with this problem.  

 

Data Collection Tools: In this study, an article review form developed by the researchers 

was used as a data collection tool. In this form, the name and the year of each article were 

coded and the variables and suggestions for solutions on cyberbullying discussed in the 

articles are provided. 

 

Data Analysis: 77 articles were analyzed with the aim of finding answers to each research 

questions. Each article's purpose, sample, variables determined to be related to 

cyberbullying, and suggestions for solution on cyberbullying were examined in detail.  



Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2017, 4(2), 13-49. 
 

 
49 

 

Results: Results indicated that gender, anonymity, moral disengagement, traditional 

bullying, frequency of internet use, family relations, cyber victimization, empathy and 

perceived social support were found to be the factors associated to cyberbullying. Results 

also revealed that studies suggest empathy-based interventions, anger management, values-

oriented trainings, cyberbullying intervention programs, media literacy, in-school 

interventions and family interventions for coping with cyberbullying problem. 

 

Discussion and Conclusions:  Cyberbullying is one of the problems of today’s society. For 

the solution of this problem, it is important to know the variables that may be related to 

cyberbullying. Therefore, in order to determine the current variables related to 

cyberbullying, a literature review was conducted by analyzing 77 articles covering 2010-

2017. Gender, anonymity, moral disengagement, traditional bullying, frequency of internet 

use, family relations, cyber victimization, empathy and perceived social support were found 

to be the factors related to cyberbullying. Moreover, in the studies, empathy-based 

interventions, anger management, values-oriented trainings, cyberbullying intervention 

programs, media literacy, in-school interventions and family interventions were suggested to 

be implemented for coping with cyberbullying. As a result, based on the findings of this 

research, it is suggested that future studies could develop strategies to prevent cyberbullying 

taking into consideration the variables found in this study, and also recommended future 

work be directed towards different variables than those found in this study. 


	Verilerin Analizi
	Cinsiyet
	Gizlilik Hissi
	Ahlaki Çözülme
	Geleneksel Zorbalık
	İnternet Kullanım Sıklığı
	Ailesel İlişkiler
	Siber Mağduriyet
	Empati
	Algılanan Sosyal Destek
	Siber Zorbalıkla İlgili Çözüm Önerileri
	Empati Tabanlı Müdahaleler
	Öfke Kontrolü
	Değerler Eğitimi
	Siber Zorbalık Müdahale Programları
	Medya Kullanım Eğitimi
	Okul içi Müdahaleler
	Aile içi Müdahaleler
	Siber Zorbalıkla İlişkili Değişkenler
	Siber Zorbalığı Önlemeye Yönelik Çözüm Önerileri

