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Akran İlişkileri 
 

Değerli Anne-Babalar, 

 

Okul yaşamının heyecanlı yönlerinden biri yeni arkadaşlıklar kurmaktır. 5- 11 yaş arası 
çocuklar ilgilerini, aile merkezli aktivitelerden okul merkezli aktivitelere çevirirler. Çocuğun 

gelişen sosyal becerileri ve başkalarının duygularını anlama yeteneği, dar bir akran grubu 
içerisinde arkadaşlıklar kurulmasını sağlar. Çocuklar bu dönemde herkes gibi olmaya 

çalışırken yavaş yavaş aileden koparlar. Yine de aile rutinleri ve ritüelleri çocuklara hâlâ 
güvenlik, emniyet ve aile yakınlığı sağlamaya devam eder.  

 

Her anne-baba çocuğunun, arkadaşları olmasını, onlarla oynayıp zaman geçirmesini, 
kabul edilen bir çocuk olmasını ister. Çocukları, arkadaşları tarafından istenmediğinde, yalnız 

zaman geçirdiğinde, arkadaşlarına zarar verdiğinde endişelenir ve üzülür. Bazı koşullarda bu 
durumlar yaş ve gelişim özellikleri dikkate alındığında kabul edilebilir davranışlardır ve 
endişelenmeyi gerektirmez. Bazı durumlarda ise çocuğunuzun davranışlarını doğru 

değerlendirmek gerekir. Bu bültende okul çağı çocuklarının akran ilişkilerinde görülmesi 
beklenen davranışlar ve akran ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar hakkında sizleri 

bilgilendirirken, anne-baba olarak çocuklarınızı desteklemek için yapabilecekleriniz hakkında 
ipuçları vermeyi hedefledik.  

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

Akran İlişkileri ve “Akran Baskısı” Kavramı 
Akran ilişkileri çocuğun gelişiminde büyük rol oynar. Olumlu becerilerin gelişmesi ve 

istenmeyen davranışların önlenmesinde, arkadaşlık ilişkileri çocuğun yaşamında önemli bir 
yere sahiptir. Çocuk bazen, anne-babanın kazandırmakta zorlandığı bir davranışı, akran etkisi 
ile çok daha kısa sürede kazanabilir. İstenmeyen birçok davranış, okulda arkadaş ilişkileri 

yoluyla önlenebilir ve/veya değiştirilebilir.  
 

Çocuklar akranları ile birlikteyken, yalnızca eşit ilişkilerde öğrenilebilecekleri beceriler 
kazanırlar. Burada şunu unutmamak gerekir ki, sosyal beceri gelişimi, çocuğun kendinden 
büyük ya da küçük yaştaki kişilerle kurduğu iletişim ve ilişkiye göre değerlendirilmez. Çünkü 

büyükler, çocuklara istekleri noktasında tolerans, küçüklerse uyum gösterir. Oysa onunla aynı 
gelişim döneminde, aynı gelişim özelliklerine sahip akranlarıyla iletişim ve ilişki kurarken, aynı 

beklenti ve özelliklerle karşı karşıya gelecekleri için çatışma yaşanması kaçınılmaz olacaktır ve 
bu durumda mücadele etmeyi, çözüm bulmayı, gerektiğinde uyum sağlamayı; yaşadığı akran 
ilişkileri ile öğrenecektir. Bu da onların kendi kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olur.  

 
Okul çağı çocuğu için artık “en iyi arkadaşların” da vakti gelmiştir. Fakat kısa sürede, 

bu tanımlamanın yetişkinlerinkinden farklı olduğunu görürsünüz. Bu dönemde sıkı bağlar sık 
sık bozulur, yeniden kurulur ve saatler içinde değişir. Çocuklar ilişkiler kurup bozarak 
arkadaşlığın içeriğinden çok şekli üzerinde dururlar, arkadaşlıkların nasıl olduğunu 

keşfederler. Arkadaş seçimlerini; paylaşılan ilgi alanlarına, kiminle oynamanın eğlenceli 



olabileceği, kimin paylaşımcı olup, kimin olmadığına dair gözlemlerine göre oluştururlar. 
Çocuklar çok çabuk sorun yaşayıp, sonrasında sorunu çok çabuk unutup arkadaşlıklarına 

devam edebilirler. Dolayısıyla dışarıdan yetişkin müdahalesi, çocuk için çabuk ve kolay 
çözülebilecek problemlerin daha karmaşık hale gelmesine ve büyümesine sebep olabilir.  

 
İlkokul çağı süresince çocuklar aynı zamanda, kendi cinsiyetlerine ilişkin görüşlerini de 

oluştururlar. İlkokul öğrencileri genellikle hemcinsleriyle arkadaşlık ederler. Öğrencilerin aynı 

cinsten oyun arkadaşlarını tercih etmeleri erkeklik-kadınlık kavramlarını geliştirmelerine 
yardımcı olur.  

 
Erkek ve kız çocukları arasında gruplaşmalara ve çatışmalara da bu dönemde oldukça 

sık rastlanır. Kız çocuk grupları genellikle sözel ifadeye dayalı paylaşımların olduğu dar bir 

grup tercihi yaparken, erkek çocuk grupları daha geniş olur ve hareketli oyunlarla paylaşımda 
bulunurlar. Kız ve erkek çocukları arasında yaşanan çatışma ve davranışsal farklılık, yaş ve 

gelişim dönemi özelliklerine göre kabul gören tutumlardır.  
 
İlkokul çağı çocukların başkalarının duygularını ve davranışlarını daha iyi anlamaya 

başladığı ve çatışmaları agresif olmayan bir tutumla çözmeyi öğrenme sürecine girdikleri bir 
dönemdir. Empati, iş birliği, problem çözme ve iletişim becerileri açısından daha hızlı gelişim 

gösteren çocukların, arkadaşlık ilişkilerini daha kolay yürütebildikleri gözlenir. Ancak bireysel 
farklılıkları göz önünde bulundurduğumuzda, her çocuğun bu becerilerle ilgili gelişimlerinin 

aynı düzeyde olmadığı ve çocuğun yapısı ve kişilik özelliklerinin de bu süreci etkilediği 
anlaşılır. 

 

Arkadaşlık ilişkilerinin anlamlandırıldığı ve yürütme biçimlerinin şekillendiği ilkokul 
döneminde karşımıza çıkan bir diğer kavram ise “akran baskısı”dır. Akran baskısı ile ilgili 

tanımları incelediğimizde bu durumun; akran gruplarının birbirlerini olumsuz yönde 
etkileyerek, birbirlerine karşı sözel, fiziksel veya sosyal güç (isim takma, tehdit etme, 
usandırma, vurma vb.) kullanımını içerdiğini görürüz.  

 
Akran baskısı farklı nedenlerden kaynaklanabildiği için farklı biçimlerde 

görülebilmektedir. Akranlar arasındaki bu davranışlar üç farklı şekilde ortaya çıkar:  
 

 Fiziksel davranışlar: Vurmak, tekmelemek, çelmelemek, tükürmek, itmek, eşyasını 

almak, korkutmak 
 

 Sözel  davranışlar: İsim takmak, alay etmek, küçük düşürmek, hakaret etmek, tehdit 
etmek  

 

 Duygusal davranışlar: Dışlamak, faaliyetlere dahil etmemek, konuşmamak, yardım 
etmemek, yalnız bırakmak  

 
Akran baskısına  karşı gelemeyen çocukların belirli nedenleri olabilir. Bu nedenleri 

bilmek çocuğunuza göstereceğiniz destek konusunda size yardımcı olacaktır. 

 
Çocukların Akran Baskısına Karşı Gelememesinin Nedenleri  

 Kabul görme ve onaylanma ihtiyacı  
 Reddedilme, dışlanma, alay edilme korkusu 
 Yakınlık, bir gruba dahil olabilme gereksinimi  

 Öz güven eksikliği  
 Sosyalleşme becerilerinde eksiklik  

 “Hayır” diyebilme becerisinden yoksunluk  
 Çatışma ve çözüm bulma becerilerinde eksiklik  
 Aşırı baskıcı ya da aşırı rahat aile tutumları  

 Aile içi iletişim eksikliği  
 Eksik ya da yanlış yetişkin rehberliği  

 



Çocuğunuzun böyle bir konuda arkadaşlarının davranışlarını rol model almasının  yanlış 
olduğunu anlaması ve bundan kaçınmayı öğrenmesi önemlidir. 

 
Anne-Babalar Akran Baskısı Yaşayan Çocuklarına Nasıl Yardımcı Olabilir? 

 Bireyselliği ve kimseye benzememeyi teşvik edin. Ancak bu yaşlarda uyum sağlama 
isteğinin gelişimsel açıdan normal olduğunu unutmayın. 

 Akran baskısına karşı direnme eğitiminde anlaşılır ve açık mesajlar verin. 

 Çocuğunuzun problem çözme becerilerini kullanmasını destekleyin. 
 “Ya şöyle olursa?” oyununu oynayarak karar verme becerilerini çalıştırın. 

 İletişim kapılarını açık tutun. 
 Çocuğunuz herkes gibi görünmek ve davranmak istiyor diye kızmayın. 
 Çocuğunuzun, “Ama herkes yapıyor.” diyerek olumsuz bir davranış sergilemesine izin 

vermeyin. 
 Bütün akran baskılarını kötü saymayın.  

 Çocuğunuz size, yaptığı bir hatayı anlattığında öfkeyle tepki vermeyin. 
 
Yaşanan akran baskısının çocuk üzerinde bırakacağı olumlu ya da olumsuz 

etki, bizlerin bu durum karşısındaki duruşu ve tutumlarıyla şekillenecektir. Unutulmamalıdır 
ki; doğru yaklaştığımızda, yaşadığı akran baskısının  çocuk  üzerinde travmatik bir etki 

yaratmasına izin vermeden, bu durumdan kazanç elde ederek baş etmesini sağlamamız 
mümkün olabilir. Bu kazanç; çocuğu motive edebilir, yararlı sosyal beceriler öğretebilir ve 

kendini tanıyarak, güçlü yanlarını fark etmesini ve zayıf yanlarını geliştirmesini sağlayabilir.  
 
Kaynaklar 
http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/egitim/htmpdf/2011-24(1)/M5.pdf 

Ana-Baba Okulu Ana-Baba Eğitimi ve Aile İçi İletişim Becerileri – Haluk Yavuzer (Remzi Kitabevi) 
Çocuklarda Sosyal Beceriler – Uzm. Filiz Çetin, Uzm. Aslıhan Alpa Bilbay (Epsilon) 
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