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ÖNSÖZ
Yaratılıştan sosyal bir varlık olan insan, ilişkiler içinde var olan, gelişen bir varlıktır.
Doyumlu karşılıklı ilişkiler, öznelerin kendiliğin katmanlarında buluşmalarını, birbirlerinin
hikâyelerinde var olmalarını, çoğalmalarını sağlar. Gelgelelim, günümüzün, bireyselliği öne
çıkaran, performansa, başarıya ve hatta mutluluğa abartılı temelli dünyasında, doyumlu
kişilerarası ilişkiler kurmak insana özgü bir gereklilik olmaktan çıkıp, dünyayı çepeçevre
saran savaşların gölgesi, insanlar arasındaki görünmeyen halkalara da yerleşip –şiddetle
görünür olmuştur.
Doğadaki diğer canlılardan farklı olarak, türüne, fizyolojik gereksinimleri dışında ve
bin bir kılıkta şiddet uygulamak şeklen her zaman küresel iken, sınırların belirsizleşmesiyle
de, zihinsel olarak da küreselleşen gezegenimizin çok önemli bir sorunu haline gelmiştir.
Belki de hiçbir zaman kaybolmayacak, kendini sürekli güncelleyerek mutlaklığını dayatacak
olan şiddet, fiziksel zararının yanında, belki de daha ağır ve uzun süreli seyreden psikolojik
sorun ve sosyal kısıtlılıklara da yol açarak dünyayı devri âlem etmeye devam edecek. Belki,
sürekli ondan konuşmakla da onun evrimine katkıda bulunuyor olabiliriz, ancak, günlük
hayatta kullandığımız dilden, sorunları çözme biçimlerimize, kendilik algımızdaki geçmişten
kaynaklanan ve asla telafi edilemeyecek eksikliklerimizi tamamlama çabamızdan,
isteklerimizi gerçekleştirmedeki kendimizce haklı gördüğümüz çeşitli yoğunlukta hırslarımıza
ve kendimizce hak arama girişimlerimizde, şiddet bir şekilde karşımıza çıkıyor; ya mağduru
ya uygulayıcısı olarak. Gelişim dönemlerinde belli bir yerleşim göstermeksizin, her kesime
yayılıyor; kültür, yaş, cinsiyet, meslek vb. gözetmeksizin.
Kişilerarası şiddet yönetiminin esasını, şiddete sıfır toleransı dilden zihne algılamalara
doğru derinleştiren bir bilinçlendirmenin oluşturulması, kendinin dışındaki öznenin de
varlığının sahiden onanması oluşturmaktadır. Sağlıklı-hasta bireye bütüncül bakım sunma
sorumluluğunu üstlenen sağlık çalışanları için, mesleki temel enstrüman olan terapötik ilişki
kurma, şiddetin önlenmesinde, bizlere düşen rolün büyüklüğünü göz önüne getirmektedir.
Doç. Dr. Hülya Bilgin
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1. KİŞİLERARASI ŞİDDETİN ARKA PLANI



Bu bölüm, Doç. Dr. Hülya BİLGİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Kişilerarası Şiddet (şiddet, agresif davranış, agresyon, öfke kapsamında) Nedir?
1.2.Kişilerarası Şiddet Türleri Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Şiddet, agresif
açıklayarak tanımlayınız

davranış,

agresyon

kavramlarını

aralarındaki

2)

Kişilerarası şiddeti tanımlayarak sınıflandırması hakkında bilgi veriniz

3)

Kişilerarası şiddet türleri hakkında bilgi veriniz.

farkları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kişilerarası şiddetin tanımı

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişilerarası şiddeti ilgili
kavramlar doğrultusunda
(şiddet, agresif davranış, kavrayabilmek
agresyon, öfke kapsamında)

Okuyarak/Araştırarak

Kişilerarası şiddet türleri

Okuyarak/Araştırarak

Kişilerarası şiddeti birey ve
gruplar arasındaki bağlantılar
ve uygulanma biçimleri
doğrultusunda kavrayabilmek

4

Anahtar Kavramlar


Şiddet



Agresyon



Öfke



Kişilerarası şiddet
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Giriş
İyimser bir bakış açısıyla, ilkel toplumların çok uzağında olan modernitenin şiddeti
kabul görmeyen, kullanmamaya yönelik eğiliminden ve şiddetin meşruiyetini kaybettiğine
dair söylemlerinden kaba bedensel şiddetin yok olduğunu/olmak üzere olduğunu
düşünebiliriz. Oysa şiddet kaybolmamakta, sadece biçim-kılık-suret değiştirmektedir; bir
yandan gücü göstermeye-ispatlamaya-artırmaya dayalı aleni yıkıcılıklar sürmekteyken, öte
yandan, içselleştirilen-ruhsallaştırılan-etkileşimlere-sistemlere yerleştirilen örtülü bir şiddet
süregelmektedir. Kişilerarası şiddet, evrensel bir sorundur; şiddeti önleme amaçlı kalkınma
amaçlı yeni gündemlerde, 2030’a kadar, her yerde şiddete bağlı ölümleri yarıya indirme,
çocuklara karşı şiddeti sonlandırma, kadınlara ve kızlara karşı tüm biçimlerde şiddeti yok
etme yer almaktadır. Kişilerarası şiddet, yaşam boyu sağlık ve sosyal problemler için bir risk
faktörüdür. Aynı zamanda, kişilerarası şiddet, hem öngörülebilir hem de önlenebilirdir.
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1.1. Kişilerarası Şiddetin Tanımı
Şiddetin anlam açısından tarihsel yüküne baktığımızda, Latince “violentus” kuvvetli,
hiddetli, sert, zorlu, taşkın ile bir şeyin yapılma tarzı, “violare” incitmek, zarar vermek,
bozmak, lekelemek, tecavüz etmek, zorlamak, çiğnemek, ihlal etmek ile yapılan şey anlamına
gelen terimin, İngilizce “violence” anlamı, “kuvvet”, “ihlal etme”, Fransızca “violence”, rıza
göstermesini sağlamak için baskı uygulamak, Almanca “gewalt”, ”güç”, “kuvvet”,
“sınırlamak”, “çatışmak”, “zorlamak”, “tehdit” şeklinde olmuştur. Dilimize Arapçadan
“şedit” giren kelime, “peklik”, “sertlik” “sıkılık” olarak ”kuvvet” anlamına daha yakın bir
eylemi yansıtmaktadır. Farklı dillerden, şiddet teriminin anlamsal ortak paydası, Kuvvet/Güç
ve Çiğneme/İhlal/Bozma şeklinde iki yönlüdür.
Biri ve diğeri arasında gerçekleşen bir olgu olarak şiddet mekanizması, kimlik olarak
birçok konuma (biyolojik kimlik, duygusal dünyayı içeren kimlik, etnik ve toplumsal statüye
bağlı kimlik vb.) aynı anda sahip olan öznenin fiziksel kuvvet, hak ihlali, yok sayma şeklinde
olumsuzlanması olup, sadece bedene kuvvet uygulama ile sınırlandırılamayan, ahlaki bir
bileşeni de barındıran bir yapıdır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (2002) tarafından, şiddet “gücün/fiziksel zorlamanın
kendine, bir başkasına, gruba, topluma tehdit ve/veya gerçek bir eylem olarak fizikselpsikolojik zarar/ölüm/gelişimi engelleme/yoksunluğa yol açma ya da yol açma olasılığı
taşıyacak bir şekilde kasıtlı biçimde kullanılması” şeklinde tanımlanmıştır.
Şiddet ve agresif davranış, eş anlamlı düşünülmesine rağmen, aslında değillerdir.
Şiddet, bir hayvan davranışından ziyade, insan davranışını açıklamaktadır; bir amaca hizmet
eder, ‘doğal, biyolojik ya da yapısal’ bir durumu tanımlamaz.
Agresif davranış, zarara yol açan, fiziksel, sözel, psikolojik ve diğer yolları kapsayan
daha geniş kapsamlı bir yapılanmadır. Şiddet, agresif davranışın sadece bir formudur;
daha fazla yoğunluk ve yıkıcılık içermektedir.
Agresyon (saldırganlık) ise, fizyolojik bir terimdir; amaca yönelik, sözel ya da fiziksel
olabilen zorlayıcı, güçlü eylem; öfke, kızgınlık ve düşmanlık duygularının davranışsal
karşılığı, biyolojik yapımızda doğuştan var olan, savunmaya yönelik bir özelliktir. Agresyon,
şiddet değildir; agresif kişi saldırgan davranmayabilir. Agresyon, sözel veya fiziksel saldırı
ile karakterize bir davranıştır; uygun ve benliği koruyucu ya da yıkıcı ve saldırgan olabilir.
Agresyon kavramı birçok farklı kapsamda kullanılmaktadır. Agresyon olarak tanımlanan
karmaşık davranış seti birçok yıldır insan ve hayvan çalışmalarında incelenmiştir. Çocuk ve
yetişkinlerde, davranışın yanı sıra kişilik ve tutumları tanımlamada kullanılmaktadır.
Önemli bir nokta da, insanın, doğuştan getirdiği agresyon nedeniyle kaçınılmaz bir
şekilde şiddete başvurmadığıdır. İnsan şiddeti uygulamak ve iktidar kurmak için kendi
doğasının olanaklarını kullanmaktadır.
Şiddet ve agresif davranışın ortaya çıkışındaki rolünden dolayı agresyona daha derin
odaklanmak istendiğinde, agresyonun farklı biçimleri ve görünümleri ile karşılaşırız.
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Kuramsal bakış açılarından, agresyonun tipografik ve işlevsel olarak farklı alt tipleri vardır.
Farklı uyaranlar agresyonun farklı biçimlerini meydana getirmede, farklı tipte fizyolojik ve
ruhsal süreçlerle bir araya geldiği için, agresyonun çok boyutlu doğasını değerlendirmek
önemlidir.
Agresyon için farklı sınıflandırma sistemleri olmakla beraber, bunlar, kısmen farklı
vurgulamalarla birbirleriyle örtüşebilmektedir. Burada ele alınan sınıflandırma biçimleri,
klinik, uyarana dayalı, araçsal-hostil, olumlu-olumsuz şeklindedir.

Klinik sınıflandırma, iki agresyon biçimine işaret eder. İlki, kontrol dışı ve
duygusal açıdan yüklü, diğerleri tarafından başlatılan fiziksel/sözel agresyona-provokasyona
saldırı yanıtı verme olup; affektif, reaktif, defansif, impulsif ve sıcak kanlı (öfkeli-hiddetli)
şeklindedir. İkincisi, diğerlerine egemen olmak, kontrol etmek vb. arzu edilen amaca
ulaşmada, duygudan yoksun, kontrollü, amaçlı agresyon olup; yağmacı, instrümental,
proaktif, soğukkanlı (acımasız) dır.

Uyarana dayalı sınıflandırma, agresyonun içeriğe bağlı doğasını ve agresyonu
tetikleyen durumların çeşitliliğini vurgulamaktadır. İç ve dış uyaranlar, agresyonun önemli
öncülleridir. Tipleri, yağmacı (doğal av nesnesi varlığı ile stimulasyon), erkekler arası (nötr
alanda, yeni bir erkek türdeş varlığı ile stimulasyon), korkuya bağlı (tehditlerle stimülasyon
ve daima kaçma davranışından önce olur), iritabl(el konulabilir nesne varlığıyla stimulasyonizolasyon, yiyecek yoksunluğu ve elektrik şoku vb. stresörle eğilim ortaya çıkar), bölgesel (ev
ya da bölgeye izinsiz girilmesi ile stimulasyon), annelik (annenin yavrusunun civarında tehdit
edici stimulasyon varlığı ile), instrümental(önceden tanımlanmış-bilinen ama öğrenme ile
güçlendirilmiş durumlarla stimulasyon)

İnstrümental (mağdurun olumsuz etkilenmesinden bağımsız, saldırganın
ödül/avantaj elde etmesi) - Hostil (mağduru yaralama ya da acı çektirme amaçlı; saldırganın
çok az kazancı vardır ya da yoktur). Bu sınıflandırmada, agresyonun işlevine göre ayrım
yapılmaktadır. Birçok agresif olayda, hem instrumental hem de hostil yön birarada
bulunmaktadır.

Pozitif (eğer, hayatta kalmanın, korunmanın, mutluluğun, sosyal kabulün,
yakın ilişkilerin temel değerlerini geliştirirse, sağlıklı ve üretken davranıştır. Örneğin,
çocukluk ve adölesan dönemde belirli düzeyde agresyon otonomi ve kimliği oluşturmaya
yardım ettiği için, adaptivtir ve gereklidir. Uygun yönde kanalize edildiğinde, assertivite ve
bağımsızlık için itici güçtür. Zarar görmeye karşı kendini savunma, yeni olasılıklara yönelme,
olumsuzlama durumunda ayakta kalabilme olumlu agresyon biçimleridir) Negatif (kişisel
yaralanma ya da eşyanın tahrip edilmesine neden olan eylemler, diğer bir canlıya zarar
verme/yaralama amacıyla yapılan saldırı; örneğin, evini/özel alanını gasp etme, finansal,
fiziksel, emosyonel zarar verme. Uzun bir süre emosyonların indüklenmesi bireye zarar
vereceği için sağlıksızdır).

Cinsiyete göre agresyon, erkekler, doğrudan ya da fiziksel agresyon sergileme
eğilimlidir. Kadınlar, dolaylı/ilişkisel (sosyal gruptan dışlama, iftira vb.) manipülasyon, sessiz
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kalma & abartılı sevimlilikle maskeleme eğilimindedir. Erkekler, daha ciddi agresyon
eylemlerinde bulunurken, kadınlar öfke ve agresyonla daha az şiddet içeren şekilde baş
etmektedir.
Şiddet üzerine tanıklıklarda, yaşantılarda, anlatılarda altı çizilmesi gereken önemli
birkaç nokta vardır;

Şiddet münferit (tek başına olan) değildir; yani, kızını döven anne, kendi
annesinden tokat yemiş hınçlı küçük kız, sevgilisini boğan delikanlı, babasından dayak yemiş,
gururu kırık küçük oğlan, öğretmenine bıçak çeken öğrenci, evinde hiç fark edilmemiş bir
çocuk olabilmektedir.

Şiddeti tanımlamak güçtür; herkes şiddetin ne olduğunu sezgisel olarak bilir
ama, sezgiler birbirinden farklıdır. Şiddetin tanımı ve içeriği kültürden kültüre değişir,
sınırları belirsizleşir. Her bireyin şiddeti algılayışı ve onu kullanması farklıdır.
Peki, şiddet ve agresyonun ortaya çıkışında, duygular nasıl işlev görür?
İçinde bulunduğumuz dünyanın iklim değişikliklerinden doğal kaynaklarının
tükenmesine, savaş-göç olgusuna, ekonomik problemlerden güvenlik endişelerine, üretim ve
başarma-yüksek performans gösterme ve sürekli sağlıklı ve mutlu hissetme vb. hallerine
doğru geniş bir aralıkta çeşitli zorluklar, gergin, kaygılı, sıkıntılı, olumsuzlanmış,
engellenmiş, haksızlığa uğramış hissetmemize yol açar. Oysa kaynağı ne olursa olsun, öfke
doğal ve kabul edilebilir bir duygudur. Emosyonel esenlik, çeşitli emosyonları
hissedebilmek, ifade edebilmek, kontrol edebilmek ve onlar tarafından kontrol
edilmemektir. İnsan doğasında genetik olarak bulunan duyguları, ifade etmeyi yahut
bastırmayı erken yaşlarda belirli bir şekilde davranmak üzere sosyalleşirken öğreniriz.
Örneğin, sakin olmamız, ağlamamamız ve yüzümüzü asmamamız öğretilir. Bazı emosyonları
göstermenin ise, sosyal olarak kabul edilmediği mesajını almamız, yetişkinler olarak,
çözümlenmemiş emosyonel yükler biriktirmemize yol açar. Bu yapıdaki duygulardan biri de
öfkedir.
Öfke, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere
verilen, son derece doğal, evrensel ve insani bir duygusal tepkidir. Bir tehlike ya da
engellenmeyle karşılaşıldığında yaşanan çaresizliğin, güçsüzlüğün, yetersizliğin yarattığı
kaygıdan kurtulmak amacıyla hoşnutsuzluktan, kızgınlık ve şiddete kadar değişebilen bir
duygudur.
Öfke ve kızgınlık içsel bir duygu, saldırganlık, şiddet ise, öfkenin kontrol
edilemeyen aşırı ifade edilmiş yıkıcı davranış biçimleridir. Öfke, kırılma, haksızlığa
uğrama, alınma, gücenme, anlaşılmama, reddedilme, engellenme, hayal kırıklığı, yalnızlık,
korku, kaygı, üzüntüye karşılık ikincil bir duygudur.
Öfkeyle ilgili birçok emosyon vardır: hiddet, hostilite (düşmanlık), engellenme, haset,
önyargılar, gücenme, suçluluk, sabırsızlık, korku vb. Öfke ile birlikte kullanılan hostilite
(düşmanlık) kronik öfke halini yansıtmaktadır. Sıkça yaşanan öfke ataklarının çoğu,
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beklentilerin karşılanmaması ile ilgilidir: gişelerde uzun süre beklemeler, araba problemleri,
trafikteki kaba sürücüler ya da işle ilgili durumlar. Öfkenin ortaya çıkışında, toplumsalkültürel yapılar (ör; öfke ifadesini hoş görme ya da görmeme), cinsiyet rollerine atıflar,
provokasyon kaynağı (üst düzey otorite figürüne karşı pasif, eşit ya da daha düşük statülü
bireylere karşı aktif stil), stres karşısında bir baş etme davranışı olarak benimseme
(sürekli öfkelenme)
Öfke, güçlü şekilde gerçek olduğu, ifade edildiği takdirde ciddi tehlikeler içerdiği
(onayı kaybetme vb.), çelişkili mesajlar taşıdığı için (psikolojide ifade edilmesine teşvikten,
dini dogma ve toplumun etik anlayışında yansıtılmamasına doğru) rahatsız edicidir. Stres
yanıtıyla özellikle ilişkili bir emosyon olarak öfke, bireyi savaşmaya teşvik edicidir.

1.2. Kişilerarası Şiddet Türleri
Kendini çok farklı biçimlerde gösterebilen şiddet olgusuna, bireysel ve toplumsal
boyutlarda baskı, eziyet, korkutma, sindirme, öldürme, cezalandırma, başkaldırı şeklinde
derece derece ve/veya sürekli bir biçimde günlük yaşamda sık rastlanmaktadır.
2000 yılından beri (milenyumun başından beri), küresel olarak yaklaşık 6 milyon kişi,
kişilerarası şiddet eylemleriyle öldürülmüştür; cinayet, bu süre boyunca meydana gelen tüm
savaşlardan daha yüksek bir ölüm nedenidir. Öldürücü olmayan kişilerarası şiddet, cinayetten
daha yaygındır; ciddi sağlık ve sosyal sonuçları da vardır.
Şiddet ve sağlık üzerine dünya raporu (DSÖ 2002), şiddetin meydana geldiği
kapsamları ve şiddet türleri arasında etkileşimleri anlamada yararlı olabilen bir şiddet şeması
hazırlamıştır (Şekil 1). Burada, şiddet dört türde ele alınmıştır.
Şekil 1. Kişilerarası Şiddet Şeması (Şiddet ve Sağlık Raporu DSÖ 2002)
KİŞİLER ARASI ŞİDDET

AİLE/PARTNER

ŞİDDETİN

TOPLUMSAL

YAPISI
ÇOCUK

PARTNER

YAŞLI

TANIDIK

YABANCI

FİZİKSEL

CİNSEL

PSİKOLOJİK

YOKSUNLUK
/İHMAL

10

Şekil 1’de de görüldüğü gibi, kişilerarası şiddet, iki boyuta ayrılmıştır. Aile ve yakın
ilişkide partner şiddeti, aile üyeleri ve yakın ilişki partnerleri arasında, genellikle evde
meydana gelmektedir. Bu boyutta, çocuk istismarı ve ihmali, partner şiddeti ve yaşlı istismarı
vardır. Toplumsal şiddet, birbirini tanıyan ya da tanımayan, akraba olmayan kişiler arasında,
genellikle ev dışında gerçekleşir. Genç şiddetini, rastgele şiddet eylemlerini, yabancılar
tarafından tecavüze ya da cinsel saldırıya uğramayı, okul, iş yerleri, cezaevleri ve bakım
evleri gibi kurumsal ortamlarda şiddeti kapsamaktadır.
Farklı ilişki ve yakınlık düzeylerinde, kişilerarası şiddet, yapılan eylemin doğası
temelinde dörde ayrılmaktadır: Fiziksel, Psikolojik, Cinsel, Yoksunluk/İhmal.

Fiziksel şiddet: Yaşama, sağlığa ve iyiliğe zarar verebilen/ağrıya neden olan,
doğrudan/dolaylı eylemler(itmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek,
yumruklamak, eşya fırlatmak, fiziksel güç kullanarak evden çıkmasına veya eve girmesine
engel olmak, hasta-yaralı veya hamile iken gerekli yardımı esirgemek, kesici aletlerle tehdit
etmek veya saldırmak, işkence yapmak, dövmek vb.)

Psikolojik (emosyonel) şiddet: İyilik hali ve emosyonel dengeye zarar
verebilen davranışlar(sevgi, şefkat, ilgi, onay, destek gibi duygu ve duygusal ihtiyaçların göz
ardı edilmesi, küçümsenmesi, inkar edilmesi) (Hakaret etme, sövme, kişinin öz güvenini
yitirmesine yol açmak, aşağılayıcı sözler söylemek vb.)

Cinsel şiddet: Fiziksel ve duygusal zarara neden olan cinsel saldırılardır (aşırı
kıskançlık, bireyin cinsel performansı ile alay etme, cinselliği cezalandırma olarak görme,
cinsel bölgelere aletle işkence etme, cinsel ilişkiye zorlama, tecavüz vb.)

Yoksunluk ve İhmal: Bireylerin, ailelerin ve toplulukların iyiliğini tehlikeye
sokan yoksunluk ve gelişim bozukluğu. Fiziksel (bireyi bedensel sağlığını, temizliğini ve
imajını
sürdürmede,
temel
gereksinimlerinin
karşılanmasında
yoksun
bırakma),psikolojik(bireye saygı, önem, dikkatin gösterilmediği, yok sayıldığı durumlar)
Dünya üzerinde, hiç kimsenin karşılaşmamış olma ihtimalinin bulunmadığı kişilerarası
şiddetin etkili bir şekilde ele alınması, tanımının, kapsamının, türlerinin toplumsal ve kültürel
etkiler de göz önünde tutularak bilinmesi, bu evrensel sorunun giderilmesinde-önlenmesinde
bireysel düzeyde atılacak ilk adımlardan biri olacaktır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Gruen A (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları
Han BC (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1)
Kişilerarası şiddetin evrensel bir sorun olduğu gerçeğinden yola çıkarak,
şiddet, agresif davranış, agresyon, öfke kavramlarını tanımlayınız; kuramsal ve sosyokültürel
yönelimler doğrultusunda günlük hayattaki büyüklüğünü tartışınız.
2)
tartışınız.

Kişilerarası şiddetin farklı türlerini birey-toplum-günlük hayat kapsamında

3)
Günlük yaşamda, tanık olduğunuz bir kişilerarası şiddet durumunu, türleri
doğrultusunda analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Evrensel bir gerçek olan kişilerarası şiddet olgusunu tanımlama güçlüğü, bir yandan
büyüklüğünü saptamayı güçleştirmekteyken, bir yandan da tanımlamada bireysel
sübjektifliklere bağlı olarak meşrulaşmasına yol açabilmektedir. Bu gerçekten hareketle,
olgunun kavramsal yapısı derinlemesine ortaya konmaya çalışılmıştır. Şiddet, agresif
davranış, agresyon, öfke kavramları, kişilerarası şiddetin arka planını yansıtmak amacıyla
farklı yönleriyle tanımlanmıştır. Kavramın yapısı, duygu ve düşüncelerden, davranışa doğru
incelenmiştir. Kişilerarası şiddetin günlük yaşamda, cinsiyet, gelişim dönemi, sosyokültürel
yapı ayırt etmeksizin mevcudiyeti, farklı türler ve görünümlerde ortaya çıkmaktadır.
DSÖ’nün olguyu bireyden topluma ele alan tipolojisi doğrultusunda, kişilerarası şiddetin
kavramsal kapsamının büyüklüğünü kavramaya olanak tanıyacak farklı türleri açıklanmıştır.
Bu sayede, kişilerarası şiddetin önlenmesinde-en aza indirilmesinde, sosyal-kültürel etkiler
göz önünde tutularak, bireysel düzeyde yapılabileceklerden ilki olan, kavramın
tanımlanmasının-tanınırlığının sağlanması mümkün olabilecektir.
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Bölüm Soruları
1)
Doğal ve biyolojik bir durumu tanımlamayan ve bir amaca hizmet eden aşırı
olumsuz fiziksel agresyon aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Agresif davranış

b)

Şiddet

c)

Dışa dönük öfke

d)

Çatışma

e)

İçe dönük öfke

2)

İnsanlarda öfke duygusunun temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)

Engellenme

b)

Haksızlığa uğrama

c)

Hayal kırıklığı

d)

Empati

e)

Özgüven

3)

Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddet örneği değildir?

a)

Eşinden şiddet görme

b)

Birlikte yaşadığı sevgilisinden şiddet görme

c)

Üvey babadan şiddet görme

d)

Tanımadığı birisi tarafından saldırıya uğrama

e)

Bakıma muhtaç babanın gereksinimlerini karşılamama

4)
Bir başkası tarafından yapılan provokasyona duygu yüklü savunucu yanıt
verilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Reaktif agresyon

b)

Instrümental agresyon

c)

Pozitif agresyon

d)

Hostil agresyon
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e)

Sosyal agresyon

5)

İnsanlarda öfke duygusunun temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)

Hayal kırıklığı

b)

Haset

c)

Hoşgörü

d)

Gücenme

e)

Alınganlık

6) Şiddet, agresif davranış, agresyon kavramlarını tanımlayınız.
7) DSÖ kişilerarası şiddeti kaç boyutta ele alır? Açıklayınız.
8) Kişilerarası şiddetin uygulanma biçimleri kaça ayrılır? Açıklayınız.
9) Agresyonun olumlu yönde işlev görmesi mümkün müdür? Açıklayınız
10) Ülkemizde ve dünyada kişilerarası şiddet en fazla hangi türlerde ve kimlerde
öldürücü olabilmektedir? Kapsamlı ve karşılaştırmalı düşününüz.

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)d, 4)a, 5)c
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2. KİŞİLERARASI ŞİDDETİN ETYOLOJİSİ



Bu bölüm, Doç. Dr. Hülya BİLGİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Kişilerarası Şiddetin Oluşumunu Açıklamaya Katkıda Bulunan Kuramlar
Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kişilerarası şiddetin oluşumunda psikolojik kuramların etkisini açıklayınız

2)

Kişilerarası şiddetin oluşumunda sosyal kuramların etkisini açıklayınız.

3)

Kişilerarası şiddetin oluşumunda rolü olan biyolojik faktörleri açıklayınız.

4)
Kişilerarası şiddetin oluşumunu ve önlenmesini ele almada kuramlar arasında
farklılıklar var mıdır? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişilerarası
şiddetin Kişilerarası şiddetin
etyolojisi-psikolojik
oluşumunda psikolojik
kuramlar
kuramların etkisini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kişilerarası
şiddetin Kişilerarası şiddetin
etyolojisi-sosyal kuramlar
oluşumunda sosyal kuramların
etkisini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kişilerarası
şiddetin Kişilerarası şiddetin
etyolojisi-biyolojik kuramlar oluşumunda biyolojik
kuramların etkisini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Psikanalitik kuram



Dürtü kuramı



Bağlanma kuramı



Sosyal öğrenme kuramı



Zihin kuramı



Empati



Biyolojik faktörler
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Giriş
Şiddeti tanımlama ve ortaya çıkarmanın kolay olmadığı gibi, şiddet ve agresyonun
karmaşık doğası, kişilerarası şiddetin nedenlerini incelerken de eklektik bir yaklaşımı zorunlu
kılmaktadır. Her bilimsel disiplin kendi analiz düzeyine göre kavramı ele almıştır. Medikalbiyolojik yaklaşımlarla agresyonu ve şiddeti açıklamaya çalıştığımızda resmin sadece bir
yanını görürüz. Oysa bireyin çevreyle etkileşimini de içeren şekilde resmin tamamını
görmemiz, davranışın çok faktörlü yapısını da anlamaya olanak tanıyacaktır. Özellikle günlük
hayatta, insan davranışları, stres yaratan olaylar karşısında şiddete başvurma şeklinde bir
yıkıcı baş etme stratejisine dönüşebilmektedir.
Kişilerarası şiddetin oluşumu psikolojik, sosyal ve biyolojik kuramlar doğrultusunda
aktarılacaktır.
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2.1. Psikolojik Kuramlar
2.1.1. Psikanalitik Kuram
Psikanalitik kuram, agresyonun iç eğilimlerden kaynaklandığı için, önlenemeyeceği
yönünde pessimistik bir bakış açısını sunmaktadır.
Orijinal kuram, modifiye edildikçe ve genişledikçe, birkaç farklı yaklaşım ortaya
çıkmıştır. Yapısal kuramcılar agresyonu doğal bir dürtü ya da iç güdü olarak
görmektedir.Kendilik psikologlarıise, agresyonun narsistik bir yaralanmaya ikincil olarak
geliştiğini ileri sürmektedir.
İlk yazılarında agresyona çok az ilgi gösteren Freud, 1920’de temel yaşam
içgüdüsünün ölüm içgüdüsüyle eşleştirildiği ikili içgüdü kuramını ileri sürer. Ölüm içgüdüsü,
bireyin ve geniş anlamda yaşamın bozulmasını/dağılmasını teşvik eden bir güç olarak
tanımlanır. Yaşam ve ölüm içgüdüsü arasında kutuplaşmış bir ilişki vardır; yıkıcı ya da yıkıcı
olmayan aktivite zıt güçlerin etkileşimi ile oluşmaktadır. Freud, öfke ve düşmancıl
duyguların, tıpkı seksüel isteklerin yaptığı gibi, çatışma ve bilinç dışı suçluluk duygularına
neden olduğunu ve bu etkilerin de savunmacı aktiviteyi başlattığını ileri sürmüştür. Freud’a
göre, agresyonun temel enerji kaynağı olan ölüm içgüdüsü öz yıkımdan bireyin kendisini
koruması, sosyal ve fiziksel çevreye doğru agresif eylemleri yöneltmesi için baskı yapar. Yer
değiştirme ve sublimasyon(yüceltme), kendiliğe karşı potansiyel saldırının dışarıya doğru
yönlendirildiği dönüşümde temel dinamik öğelerdir. Bu iç dinamik süreç, cansız ve canlı
nesnelere karşı baş etme, yaratıcılık, kendini yaralama ve agresyon gibi çok farklı davranışsal
sonuçlara aracılık etmektedir. Yani, insan agresyonu farklı yollarda ifade edebilir; yüceltici
eylemlerden saldırgan davranışlara doğru. İkili dürtü kuramına göre, agresif uyaranlar
sevgiyle (yaşam içgüdüsü) yeterince kaynaşmazsa, yıkıcılık ve agresyonda artış olacaktır.
Yoksunluk, nesne kaybı, çocukluk istismarı, bağlanmaya ve sevgi-agresyonun olması gereken
düzeyde kaynaşmasına engel olan travmalardır. Bu durumlar yaşandığında, yıkıcı enerji
birikecek ve ilkel bir şekilde yıkıcı davranışa neden olacaktır.
Psikanalitik açıdan agresyonun açıklanmasında diğer uçta yer alan, Bağlanma
Kuramı’na (John Bowlby) göre, insanlar, temel olarak hayatta kalmak için ilişki kurma
gereksiniminde olan sosyal hayvanlardır. Ebeveyn figürleriyle kurulan ilk ilişkiler benzersiz
özellikler taşımaktadır. Çocuğun zorlanma ifadesi, bakım verende yardım etme niyetli bir
yanıt ortaya çıkarır. Bu süreç devam ettikçe, çocuk, gerilim yaşadığında, bakım verene
yakınlık arayan bir strateji geliştirir(bağlanmanın sürekliliği). Bakım veren tarafından verilen
yanıtın tipi, çocuğun onunla yakınlık arama stratejisini geliştirme ve genelleştirmesine yol
açar. Çocuk zorlandığını ifade ettiğinde, bakım verenden reddedilme ya da çelişki ile
karşılaştığı zaman, çocuğun uyum stratejisi ya zorlanmasını-ihtiyacını baskılamaya çalışma ya
da zorlanma ifadesini abartma şeklinde kontrol etmek olacaktır. Her iki durumda da, çocukta
enerji birikimi ve yıkıcı şekilde dışa vurumu olacaktır. Temel bakım veren kişiyle kurulan
güvensiz bağlanmanın etkileri yaşamın ilerleyen dönemlerinde duygusal ve davranışsal
problemlerin yaşanmasına sebep olabilmektedir. Araştırma bulguları, güvensiz bağlanan
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çocukların güvenli bağlananlara göre daha düşmanca ve öfkeli olduklarını, daha fazla
saldırgan davranışlar sergilediklerini göstermektedir.

2.1.2. Dürtü Kuramı
İçsel eğilimlerden ziyade, agresyonun özel çevresel durumların sonucunda oluştuğu
varsayıldığı için, agresyonun önlenmesinde, kontrol edilmesinde ve tedavisinde, Freud’un
içgüdü kuramına kıyasla daha iyimser bir yaklaşım sunar. Engellenme-agresyon hipotezinin
önermesi, insanlar engellendiklerinde (amaçları-eylemleri engellendiğinde), agresif şekilde
yanıt verdikleridir.
Dollard ve ark. (1939), Freud’un içgüdü savlarını daha objektif davranışsal terimlere
dönüştürme isteğiyle, agresif davranışın, agresif dürtülerden doğmasına rağmen, bu dürtünün
içgüdüsel bir yapıda olmayıp, engelleyici dış uyaranın algılanmasıyla ortaya çıktığını ileri
sürmüşlerdir. Böylece, agresyonun reaktif bir olgu olduğunun anlaşılmasıyla, Freud’un
içgüdüsel anlayışı yıkılmıştır. Amaca yönelik tepkilerin sürekli şekilde durdurulması,
organizmada agresif enerjinin oluşmasına neden olmaktadır.
Çevrede tüm engelleme kaynakları kaldırıldığında, insan agresyonunu gidermeye
doğru önemli bir katkı sağlanabilecektir. Ancak, pek çok kişi için frustrasyon sık ve yaygın
olduğu için, tümden yok edilmesi pek mümkün görünmemektedir.

2.2.Sosyal Kuramlar
2.2.1. Sosyal Öğrenme Kuramı
Agresyonun bir ya da sınırlı sayıda faktörden kaynaklandığını ileri süren, içgüdü ya da
dürtü kuramlarına keskin bir zıtlık içinde, sosyal öğrenme çerçevesi, geniş kapsamlı ve çeşitli
durumlar kapsamında, agresyonun gözlem ya da deneyimle öğrenilebildiğini ve
oluşturulabildiğini ileri sürer. Olumlu sonuç elde etmek beklentisiyle de geliştirilir. Aile
üyelerinin, alt kültürlerin ve medyanın agresif davranışı modellemede 3 ana kaynak olduğunu
iddia eder (Bandura 1973).
Bandura’ya göre, gözlem yoluyla öğrenme sürecinde;

Birey, model alınan olayla ilgili işaretlere davranışlara sonuçlarına dikkat
etmeli/fark etmeli


Gözlemler, belleğe kodlanmalı



Bilişsel (kognitif) süreçler yeni taklit edilen yanıt biçimine dönüştürülmeli


Uygun güdülenmeye (teşviklere) bağlı olarak, model alınan davranış
gerçekleştirilir.
Agresyonun oluşumunda rol oynayan pekiştireçler;


Sosyal kabul görme ve statü artışı
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Maddi güdülenmenin (teşvikin) edinilmesi



Diğerlerinin hoş olmayan yaklaşımının azalması



Mağdur cephesinde ağrı ve olumsuz etkilenmesidir.

Cansız nesnelere karşı bireyin saldırısı, soysal öğrenme paradigmasında en sık
kullanılan çalışma yöntemidir. Katılımcılar, önce, agresif modelin eylemlerine maruz kalarak,
agresyona teşvik edilir (güdülenilir). Ardından, bazı cansız nesnelere vurmaları, itmeleri için
fırsat verilir. En iyi bilinen bu türde uygulama, Bobo doll’dur (Bandura, Ross&Ross 1963).

2.2.2. Zihin Kuramı ve Empati
Niyet ve kontrol edilme ile ilgili algılamalar, diğer kişinin perspektifinin farkında olma
yeteneğine dayalıdır. Sosyal kognitif nöro-bilimde, temel araştırma konusu, insanların
diğerinin eylemlerini ve düşüncelerini nasıl anladığıdır. Araştırmalara göre, bu becerilerin
ortaya çıkışı, evrimsel bir temel gösterir; insanlar, sosyal kompleks çevreye daha fazla uyum
yapmak zorunda kaldıkça gelişim devam eder.
Nörobiyolojik mekanizmalar ve bu yüksek beceri düzeyleri ile ilgili beyin alanları,
tespit edilmiştir; ayna nöronları bunlardan biridir, anlama eyleminde önemli rolü
bulunmaktadır.
Saldırganlık içermeyen etkileşimlere kendimizi engaje edebilme yeteneğimiz,
çoğunlukla biyolojik temelli diğerinin perspektifini anlama ve duygusal durumunu anlama
becerimize bağlıdır. Diğer insanı anlama, iki yapının katkılarıyla oluşmaktadır:


Kognitif süreç-Zihin kuramı (Theory of Mind-ToM)



Emosyonel süreç-Empati

Bu iki yapı, agresif ve saldırgan olma potansiyelinde de etkili görünmektedir. Diğer
kişinin perspektifini anlama yeteneği, koruyucu bir faktör de olabilmektedir ya da tersi.
Erkeklerin kadınlara kıyasla, fiziksel olarak daha saldırgan olmalarının bir nedeninin,
erkeklerde, empati becerisinde azalma olabileceği ileri sürülmektedir; “Saldırgan
davrandığında, kendinin ne hissettiğiyle odaklısın, diğer kişinin nasıl hissettiğinden çok”.

2.3. Biyolojik Kuramlar
Biyolojik açıdan agresyonun tanımlanmasında, yetişkinlerde, agresif ve saldırgan
davranış ile ilişkili nörobiyolojik mekanizmalar daha açıktır. Beyinde üç nöral sistem vardır:
-amigdala, medial frontal korteks ve orbita frontal korteks- agresyonun ortaya
çıkışında temel olarak sorumluluk sahibidir. Beyin hasarı, beslenme yetersizlikleri,
prenatal veya doğum komplikasyonları, agresyonun dışsal organik nedenleri olarak
tanımlanmaktadır. Nörotransmitterler kapsamında, serotonin düşüklüğü (triptofandan25

serotonin aminoasit prekürsörü) yoksun beslenme (triptofan içeren besinler; hindi, tavuk, dana
ve balık eti, fındık, esmer pirinç, dut, yumurta, peynir, sebze ve meyveler) erkeklerde
saldırganlığı kolaylaştırıyor), noradrenerjik nörotransmisyonda, adrenalin, glukortikoid
üretiminde artış, glukoz ve kolesterol düşüklüğü bulunmaktadır. Suçluların ikiz, evlat
edinilmiş çocuklarında ve birinci derece akrabalarında şiddetin varlığı, genetik yöne işaret
etmektedir. Erkeklerde genetiğin, kadınlarda çevresel koşulların etkin olduğu bildirilmektedir.
Hormonlar açısından, Androjenler (testesteron, progesteron, prolaktin, oksitosin) ve ilaç
(barbitüratlar, anksiyete gidericiler),alkol ve madde kullanımı saldırganlıkla ilişkilidir.
Fizik duruma bağlı etkenlerden, fizyolojik uyarılma (açlık, rekabete dayalı aktivitelere
katılım, ağır egzersizler, aşırı sıcak, provokatif filmler izleme vb.) cinsel uyarılma ve fiziksel
ağrı (başka insanlara acı verme güdüsünü kışkırtması bakımından) saldırgan davranışı
tetiklemektedir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Gruen A (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları
Han BC (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1)
Kişilerarası şiddetin etyolojisinin çok faktörlü ve dinamik yapısını göz önünde
tutarak, psikolojik, sosyal ve biyolojik kuramları değerlendiriniz
2)
Kuramların günlük hayattaki kişilerarası şiddet olaylarına yansımalarını
bireysel tanıklıklarınızı göz önünde tutarak tanımlayınız.

28

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Geçmişten bugüne, her zaman ele alınan bir sorun davranış olarak kişilerarası şiddetin
açıklanmasına farklı kuramsal yaklaşımlar kendi yönelimleri doğrultusunda katkıda
bulunmuştur. Kavramın yapısındaki karmaşıklık gereği, tanımlanmasındaki zorluk,
oluşumunun açıklanmasında da neden-sonuç ilişkisine dayalı doğrusal bir yaklaşımı mümkün
kılmamaktadır. İnsan davranışlarının birçoğunda olduğu gibi, kişilerarası şiddetin de, tek bir
nedenle açıklanması mümkün olmayıp, birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkan eklektik bir
durum söz konusudur. Kişilerarası şiddetin içgüdüsel yönüne değinen psikanalitik kuram,
davranışın asla önlenemeyeceğine dair pessimistik bir yaklaşımı içermektedir. Bireyin çevre
ile etkileşiminin davranış üzerindeki etkisinden hareketle, dürtü kuramı, psikanalize kıyasla
içgüdüsel yönelimin otomatik ortaya çıkışından ziyade, engellenme gibi belli koşullar
çerçevesinde içgüdülerin harekete geçmesi üzerinde durmuştur. Bu kurama yönelik eleştiride,
günlük yaşamdaki koşulların her zaman kontrol edilmesinin mümkün olmaması, kişilerarası
şiddetin önlenebilmesindeki en büyük engellerden birini oluşturmaktadır. Öğrenme
kuramlarının çevreye uyarlanması ile sosyal öğrenme kuramı, insan ilişkileri, medya, TV gibi
kanallar aracılığıyla şiddet davranışının ortaya çıkışında modellemenin etkisini ortaya
çıkarmıştır. Bireyin içinde yaşadığı ortam ve çevre koşullarının önemli etkisine değinen bu
kuram, özellikle çocukların şiddeti öğrenmesinde ve kullanmasında önemli bilgiler
sunmuştur. Genetik başta olmak üzere, biyolojik mekanizmalardaki değişimlerin,
etkileşimlerin şiddet davranışı üzerinde mutlaka etkisi vardır. İnsanlar arasındaki
etkileşimlerde, empatinin ve diğerinin perspektifinin anlaşılmasının, şiddete yatkın profillerin
belirlenmesinde ve şiddet davranışının olumsuzluğunun ortaya konmasında rolü açıktır.
Kişilerarası şiddete yönelik yaklaşımlarda, bu kuramların hepsine ihtiyaç duyulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Çocuklar arasında meydana gelen agresif davranışların aile içinde şiddete
maruz kalma ile ilişkili olması, aşağıdaki kuramlardan hangisine uygundur?
a)

Sosyal öğrenme kuramı-Diğerini modelleme ile

b)

Dürtü kuramı-Diğerinin tetiklemesi ile

c)

Zihin kuramı-Diğerinin perspektifini anlama ile

d)

Bağlanma kuramı-Diğerine güvensiz bağlanma ile

e)

Aile ilişkileri kuramı-Diğerlerini yanlış anlama ile

2)

Aşağıdakilerden hangisi, şiddet davranışı için bir risk faktörü değildir?

a)

Madde kullanımı

b)

Serotonin yüksekliği

c)

Kolesterol düşüklüğü

d)

Beslenme yetersizlikleri

e)

Alkol kullanımı

3) Bireyin isteğini gerçekleştirmesinin engellenmesi sonucu saldırganlaşması hangi
kuramın temel görüşüdür?
a)

Dürtü kuramı

b)

Zihin Kuramı

c)

Çevre Kuramı

d)

Sosyal Öğrenme Kuramı

e)

Biyolojik Kuram

4) Psikanalitik kuram şiddetim oluşumunda hangi güdünün etkili olduğunu ileri
sürmüştür?
a)

Savaşma

b)

Kaçma

c)

Ölüm
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d)

Yaşama

e)

Haz

5) Açlık sonucu agresif davranışlar sergilenmesi hangi boyutta etkili bir faktördür?
a)

Psikolojik

b)

Fizyolojik

c)

Beslenme yetersizliği

d)

Biyolojik

e)

Ekonomik

6)
Kişilerarası şiddetin oluşumunda, psikanalitik kuramın temel görüşü nedir?
Açıklayınız.
7)
Kişilerarası şiddetin önlenmesinde, biyolojik kurama yönelik ne tür girişimler
planlanabilir? Açıklayınız.
8)

Zihin kuramına göre, kişilerarası şiddetin oluşumu nasıl açıklanmaktadır?

9)
Çocukların şiddete başvurmayan-şiddeti kullanmayan yetişkinler olmaları için,
ebeveynler tarafından dikkate alınması gerekenlerin psikolojik ve biyolojik kuramlar
kapsamında neler olabileceğini açıklayınız.
10)
Sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesinde, dürtü kuramı kapsamında
yapılabilecekler nelerdir?

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)a, 4)c, 5)d
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3. YAŞAMDA KİŞİLERARASI ŞİDDET GÖRÜNÜMLERİ-I:
ÇOCUKLARA KARŞI ŞİDDET



Bu bölüm, Doç. Dr. Hülya BİLGİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.Çocuklara Karşı Şiddet
3.2. Çocuklara Karşı Şiddetin Tarihsel Süreci
3.3. Çocuklara Karşı Şiddet -Dünyada ve Ülkemizde Problemin Büyüklüğü
3.4. Çocuklara Karşı Şiddetle İlgili Risk Faktörleri
3.5. Çocukları Şiddete Karşı Koruyucu Faktörler
3.6. Çocuklara Karşı Şiddetin Yıkıcı Etkisi
3.7. Çocuklara Karşı Şiddetin Önlenmesinde Prensip ve Öneriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çocuklara karşı şiddeti tanımlayınız.

2)

Çocuklara karşı şiddetin ortaya çıkışı kaç biçimde olmaktadır? Açıklayınız.

3)

Çocuklara karşı şiddetle ilgili risk faktörleri nelerdir?

4)

Çocukları şiddete karşı koruyan faktörler nelerdir?

5)

Çocukların şiddetten korunmasında temel prensipler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çocuklara karşı şiddet

Çocuklara karşı şiddetin
tanımını-kapsamını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Çocuklara karşı şiddetin
tarihsel süreci

Çocuklara karşı şiddetin tarihsel Okuyarak/Araştırarak
seyri hakkında bilgi sahibi
olmak

Çocuklara karşı şiddetdünyada ve ülkemizde
problemin büyüklüğü

Çocuğa karşı şiddetin farklı
görünümleri doğrultusunda
dünyada ve ülkemizde
büyüklüğü, bildirim azlığı
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Çocuklara karşı şiddetle
ilgili risk faktörleri

Çocuklara karşı şiddet riskini
artıran faktörleri kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Çocukları şiddete karşı
koruyucu faktörler

Çocukların şiddetten
korunmasında etkili faktörleri
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Çocuklara karşı şiddetin
yıkıcı etkisi

Çocuklara karşı şiddetin
bireysel-toplumsal düzeyde
yıkıcı sonuçlarını kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Çocuklara karşı şiddetin
önlenmesinde prensip ve
öneriler

Çocuklara karşı şiddetin
önlenmesinde bireyselkurumsal-toplumsal
sorumlulukları kavramak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


İstismar



İhmal



Ekolojik Model



Hırpalanmış Çocuk Sendromu



Resiliens (Dayanıklılık)
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Giriş
Kişilerarasındaki şiddeti önleme ve toplumların huzur, barış, saygı içinde yaşaması
idealinin en temelinde çocukların şiddetten korunması gelmektedir. Aynı zamanda,
kişilerarası şiddetten en fazla kimin etkilendiği sorusunun cevabında da çocuklar başta
gelmektedir. Şiddetin sorun çözme, ceza verme aracı gibi disiplin sağlama ya da statü, saygı
kazanma yöntemi olarak kullanıldığı ortamlarda büyüyen birçok çocuk ve genç, şiddeti
öğrenmede doğal bir yatkınlığa doğrudan ve çoğunlukla da primer bakım verenleri tarafından
maruz kalmaktadır. Aile içi şiddetin kuşaklar boyu aktarımı tam da böyle bir bağlantıyı gözler
önüne sermektedir.
Kırılgan ve savunmasızlıklarıyla çocuklar biriciktir. Büyüme ve gelişme açısından
yetişkinlere bağımlı oluşlarıyla onlara karşı şiddeti önlemek ve şiddetten korumak tartışmasız
şarttır. Çocuk daima değişikliğe uğramaktadır. Bu değişikliklerin olumlu olması da
yetişkinlere bağlıdır.
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3.1. Çocuklara Karşı Şiddet
Çocuklukta ne yaşanırsa, yaşam seyri boyunca, güçlü bir etki yaratmaktadır.
Çocuklukta şiddete maruz kalma yakın ilişkide partner şiddeti dahil adölesanlık ve yaşamın
sonraki dönemlerinde hem şiddet mağduru olma hem de şiddet uygulayıcısı olma riskini
artırmaktadır. “Şiddet döngüsü” terimi, bu durumu tanımlamak için kullanılmaktadır.
Şiddetin kuşaklararası aktarımı, erken çocukluk dönemine odaklanarak, olması gereken
toplumsal koşulları sağlayarak, ebeveynler ve diğer bakım vericilerle güvenli, stabil ve
koruyucu ilişkiler kurulmasını destekleyerek önlenebilecektir.
Çocuğa karşı şiddet, çocukların pek çok hakkının ihlalidir. İlgili bütün tanımlarda eşit
olmayan güç ilişkilerine gönderme yapılmaktadır. Örneğin, ekonomik konum, sosyal
konum, fiziksel güç, zekâ ve eğitim durumu, toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel konum ve dini
adetler çocuğa karşı şiddet ile ilgili güç dengesini çocukların lehine ya da aleyhine
kaydırabilecek durumlardır.
Çocuğun gelişmekte olması, göreli olarak güçsüz olması, yaşı ve toplumdaki konumu
gibi nedenlere bağlı olarak çocuğa karşı şiddetin uygulandığı gerçeğini ve çocuğa karşı
ayrımcılık olduğunu bilmek önemlidir.
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuğa Karşı Şiddet Araştırması kapsamında, çocuklara
karşı şiddet, “çocuk istismarı ve çocuklara kötü muamele, sorumluluk, güven veya güç
ilişkileri bağlamında, çocuğun sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısından fiili (gerçek)
veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel veya duygusal kötü muameleyi, cinsel
istismarı, ihmali veya ihmalkâr davranışı, ticari veya başka amaçlı sömürüyü kapsar” şeklinde
tanımlamıştır.
DSÖ (2002), Şiddet ve Sağlık Dünya Raporu’na göre de, “Çocuğun kötüye kullanımı
ve istismarı, çocuğun sağlığı üzerinde aktüel ya da potansiyel zarara yol açan, fiziksel ve/veya
emosyonel kötü davranışları, cinsel istismarı, ihmali veya ticari ya da diğer türlü sömürüleri
kapsamaktadır” şeklinde belirtilmiştir.
Bu tanımlar doğrultusunda, çocuklara karşı şiddet kapsamını beş ana bölümde
incelemek gereklidir. Bunlar:
Kasıtlı güç kullanımı: Fiziksel, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, cinsel kapsamda.
Tehdit ya da fiili (gerçek) güç: Yazılı, sözel, duygusal, sosyal boyutlarda.
Bir kişi ya da bir grup tarafından: Ana-baba, geniş aile üyeleri, arkadaşlar, toplum
genelinde, bakım sağlayanlar, eğitim verenler, hizmet sağlayıcılar vb.
Fiili (aktüel) veya potansiyel zarar: Fiziksel, zihinsel, duygusal, bilişsel, sosyal
boyutlarda.
Çocuğa etkisi: Hayatta kalma (gelişimi, onuru, sağlık üzerine etkiler)
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Bu tanımlar doğrultusunda çocuklara karşı uygulanan şiddet biçimleri ve görünüş
biçimleri şu şekildedir:
Fiziksel ve Psikolojik Şiddet; alıkoyma, zorbalık, ölüm cezası, aile içi şiddet, yargısız
infaz, çete şiddeti, zararlı geleneksel uygulamalar (erken evlilikler, genital mutilasyon gibi),
namus cinayetleri, bebek/çocuk öldürme, ev, okul, yargı sistemi, kurumlar, sokak ve toplum
içinde fiziksel cezanın kullanımı, kaçırma.
Fiziksel istismar, psikolojik istismar, psikolojik cezalandırma, işkence ve zalimce,
insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleler.
İhmal; terk etme, tehlikeli, zararlı veya sakıncalı işlerde çalıştırma, çalışmasını göz
ardı etme/göz yumma, temel ihtiyaçlarını ve ruhsal, toplumsal, eğitsel gereksinimlerini göz
ardı etme, yasama, yürütme, yargı erklerinin ihmali
Sömürü; pornografi, seks turizmi, cinsel sömürü, kölelik, insan ticareti, işyerinde
şiddet.
Çocuklara yapılan kötü davranışlarla ilgili bilgiler arttıkça, bu davranışların tek bir
grup altında toplanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Çocuklara karşı şiddet yapısını
farklı biçimleri ile detaylıca tanımlamak için aşağıda her biri açıklanmıştır:
Çocuğun Fiziksel İstismarı; 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin ana babası ya da
bakımından sorumlu başka kişi tarafından sağlığına zarar verecek biçimde fiziksel hasara
uğraması, yaralanması ya da yaralanma riski taşımasıdır. Bu hasar; elle ya da bir nesneyle
vurularak, itilerek, sarsılarak, yakılarak ya da ısırılarak oluşur.
Dışa yansımaları nedeniyle, fiziksel istismar ilk dikkati çeken istismar tipidir.
Fiziksel istismarın özellikle tıp çevrelerinde incelenmesi, Kempe’nin “örselenmiş çocuk
sendromu” tanısı ile hız kazanmıştır. Bu terim yerini çocuk istismarı terimine bırakmıştır.
Fiziksel istismar, çocuğun kaza dışı nedenlerle yaralanması veya aile tarafından yeterince
gözetilmemesine bağlı gelişen kazaları kapsar. Kaza dışı travmalar genellikle çocuk annebabası tarafından cezalandırılmak istendiğinde veya anne baba kontrolünü kaybettiğinde
ortaya çıkar. Klinik semptomları, çürükler, morarmalar, çıkık ve kırıklar ve baş travmaları
şeklindedir. Çürük, kırık kemik, yumruk izi, şişlikler, eksik ve koparılmış saç, sigara yanığı,
ısırık izi, yaralanma sıklığı, yaraların veya kırıkların farklı iyileşme düzeyinde olmaları,
yaralanma biçiminin aile ve çocuk tarafından mantıksal bir biçimde açıklanamaması istismarı
saptamada dikkate alınması önerilen belirleyicilerdir. Hamilelik sırasında annenin aşırı alkol
ve uyuşturucu kullanması ve çocukların kasti olarak öldürülmeleri, yakılmaları ve
zehirlenmeleri gibi olaylar da bu konu çerçevesinde ele alınmaktadır.
Fiziksel istismar uygulanma şekline göre iki başlık altında incelenmektedir:
Aletsiz saldırılar: Bunlar istismarın bir alet kullanılmaksızın çocukta oluşturduğu
lezyonlardır. Tokat, yumruk, itip-kakma, tekme, sarsma ve çimdikleme gibi olayları içine alır.
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Aletli saldırılar: Bu tür saldırılar ise istismarın bir alet kullanılarak çocukta çeşitli
lezyonların oluşturulduğu durumlardır. Kullanılan araçlar genellikle kemer, kayış, herhangi
bir ev eşyası (telefon, tava, vb.), hortum, sigara, ütü, sıcak su ve sıcak yiyeceklerdir.
Çocuğun Cinsel İstismarı; bir erişkinin cinsel gereksinim ve isteklerini karşılamak
için psiko-sosyal gelişimini tamamlamamış bir çocuğu araç olarak kullanmasıdır. Saptanması
en güç olan istismar tipidir. Bununla beraber, cinsel istismar, sadece çocuğun bir kimse
tarafından cinsel amaçlı kullanımı olmayıp, böyle bir ilişkinin teşvik edilmesi, onaylanması
veya duyarsız kalınması ya da bundan bir çıkar sağlanması da istismar kapsamı içerisinde
değerlendirilmektedir.
Cinsel istismar aile içinde gerçekleştiğinde ensest olarak tanımlanmaktadır. Çocuklara
karşı cinsel istismar kapsamında, istismarda bulunanın “diğeri üzerinde belirgin bir güç ve
kontrol sağlaması” durumu söz konusudur.
Toplumlar ve kültürlere göre farklı cinsel istismar biçimleri farklı şekilde ele
alınabilmektedir. Ancak, açık olan gerçek, cinsel istismarın hiçbir sosyokültürel yapıda hoş
karşılanmadığıdır. Aile içi cinsel istismarda (ensest), aile dinamiklerinin, toplumsal cinsiyet
rollerinin algılanışı doğrultusunda, bildiriminin çok az olduğu bilinmektedir.
Çocuğun Duygusal İstismarı; çevredeki yetişkinler tarafından gerçekleştirilen,
çocuğun kişiliğini zedeleyici, duygusal gelişimini engelleyici eylemler ya da
eylemsizliklerdir. İstismar türleri içerisinde en yaygın olandır. Duygusal istismarın temelinde
çocukta psikolojik hasar meydana gelmektedir. Çünkü
Çocuklar kendilerine bakmakla yükümlü kişiler tarafından olumsuz olarak
etkilendikleri tutum ve davranışlara maruz bırakılmaktadır.
Gereksindikleri ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum bırakılmaktadır.
Çocuklara karşı duygusal istismar diğer istismar biçimlerinden ayıran iki özellik
vardır:
-

Fiziksel ve cinsel istismarda olduğu gibi somut fiziksel bulgular eşlik etmez
Birçok olguda diğer istismar türleriyle birlikte bulunmaktadır.

Çocuğa yönelik bir davranışın duygusal anlamda istismar niteliği taşıyabilmesinin
temel şartı; davranışın bir yetişkin tarafından yapılması ve yapılan bu davranışın çocuğun
psikolojik, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişmesinde duraklama, gerileme, engellemeye yol
açmasıdır. Diğer istismar türlerine neden olan bir faktör olarak değerlendirilen duygusal
istismarın engellenmesi, diğer istismar türlerinin önlenmesinde de önemli rol oynamaktadır.
Çünkü duygusal istismar bağımsız ortaya çıkabileceği gibi, çoğunlukla fiziksel istismar,
ihmal, bazen de cinsel istismarla birlikte görülmektedir. Duygusal olarak istismar edilmiş
çocuklar her zaman fiziksel olarak da istismara uğrayacaklar diye bir önerme yoktur. Ancak,
fiziksel olarak istismara uğrayan çocuklar her zaman duygusal olarak da etkilenmektedir;
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fiziksel yaralar iyileşse de, duygusal alandaki yıpratıcı olumsuz etki uzun süre devam
etmektedir.
Duygusal istismara neden olan davranışlar, daha çok çocuğun yakın çevresinde onunla
ilişkili olan yetişkinler tarafından sergilenmektedir. Bu davranışlar kapsamında, reddetme,
aşağılama, yalnız bırakma, yalıtma, ayırma, korkutma, yıldırma, tehdit etme, suça yöneltme,
duygusal bakımdan ihtiyaçlarını karşılamama yer almaktadır. Sık ve olumsuz eleştirme,
yaşının üstünde sorumluluklar bekleme, kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme,
önemsememe, küçük düşürme, alaylı konuşma, lakap takma, aşırı baskı ve otorite kurma gibi
davranışlar da çocukta duygusal örselenmeye yol açan yetişkin davranışları arasındadır.
İhmal; ailenin veya çocuktan sorumlu
yükümlülüklerini yerine getirmemesidir.

kişilerin,

çocuğa karşı

en temel

İstismar ve ihmal arasındaki temel farklılıklar;
İstismar aktif, ihmal pasif bir olgudur
Fiziksel istismar arada bir olma eğilimi gösterirken, ihmal kronik bir durumdur.
Bununla beraber, ihmal ve istismar birbirinden çok kesin çizgilerle ayrılamayan iki
davranış biçimidir. İhmalin nedeni, süresi ve çocuğun ihmal sonucu uğradığı zararın derecesi
ihmal davranışının boyutunun anlaşılmasında önemlidir. Örneğin, ebeveynlerin ya da temel
bakım vericinin, unutkanlık, bilgi sahibi olmama, hasta olması nedeniyle, çocukta zarara yol
olan ihmallerde niyet, doğrudan çocuğa kötü davranmak olmayabilmektedir. Ancak, annebaba ve sorumlu bakım vericilerin çocuğa karşı sorumluluklarını önemsememeleri, yerine
getirmemeleri ve gelişimini engellemeleri ihmalden çok, bir kötü muamele (istismar) olarak
ele alınmalıdır.
İhmal genel olarak iki grupta ele alınmaktadır:
Fiziksel ihmal; çocuğun beslenme, barınma, güvenlik, temizlik, sağlık ve eğitim gibi
en temel fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmaması
Duygusal ihmal; çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesidir.
Yine bu tanımlar doğrultusunda şiddetin gerçekleştiği ortamlar aşağıdakileri
kapsamaktadır:
Evde veya aile içinde
Okullarda ve eğitim ortamlarında (ör, şiddete dayalı ve aşağılayıcı disiplin önlemleri;
fiziksel, duygusal ve cinsel taciz ve şiddet ile birlikte özel (askeri okullar dâhil) ve devlet
okullarındaki zorbalık)
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Kurumlarda (her türlü kurum bakımı, koruyucu aileler ve çocuklara bakılan diğer
ortamlar, sığınma evleri, engelliler ve gençlere yönelik kurumlar gibi alternatif bakım
kurumları ve ceza infaz kurumları gibi kurumlardaki şiddet uygulamaları
Çalışma ortamlarında (ev işlerinde çalışan, zorla çalıştırılmak veya cinsel sömürüde
kullanılmak üzere alıkonulan, seks turizmi dâhil ticari amaçlı cinsel sömürüye maruz kalan ve
tehlikeli koşullarda çalıştırılan çocukların uğradıkları şiddet)
Toplumda ve sokaklarda (savaş durumları dışında, kanunla ihtilafa düşmüş çocuklar,
çeteler tarafından uygulanan şiddet ve örgütlü suça karışan gençler). Ayrıca, aynı kapsama,
özel güvenlik görevlilerinin uyguladığı şiddet ve zararlı geleneksel uygulamalar da girmekte,
medyada, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak gerçekleşen şiddeti de bu başlıkta ele
almak gereklidir.

3.2. Çocuklara Karşı Şiddetin Tarihsel Süreci
Çocuklar yetişkinlerin elinde yüzyıllardır görülmeden, işitilmeden şiddete maruz
kalmaktadır. 1960’lara kadar, sağlık profesyonelleri arasında bile, ebeveynler, bakım
yükümlülüğü olanlar tarafından çocukların uğradığı ölüm, tecavüz, yaralanmalar yeterince
dikkati çekmiyordu.
Kempe ve ark. (1962)’nın çığır açıcı çalışmasında, ciddi fiziksel istismara uğrayan
çocuklarda klinik görünümü anlatmak için “Hırpalanmış Çocuk Sendromu” terimi
kullanılmıştır. Nörobiyolojik, davranışsal ve sosyal bilimlerdeki araştırmalar; beyin
gelişiminde çocukluk deneyimlerinin önemine, sağlıklı beyin gelişiminde erken ilişkilerin
merkezi rolünün önemine dair anlayışları geliştirmiştir. Çocuğun ebeveynlerine olumlu
bağlanması güvenli, sağlıklı bir gelişimin de temel bir görevidir. Koruyucu ilişkiler var
olmadığında, şiddet biçiminde strese maruz kalma, fiziksel ve ruhsal problemlere daha fazla
duyarlılığa yol açarak sinir ve immün sistemlerin gelişmesini bozmaktadır.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi (1959)’nde çocukların korunmasını
sağlamak amaçlı 10 bağlayıcı prensip vardır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989) (BM Genel Kurulu), dünyanın en geniş kapsamlı
kabul edilen anlaşmasıdır (192 devlet onaylı).
Unicef (2006) Çocuklara karşı şiddetin savunulamaz ve önlenebilir olduğuna vurgu
yapmaktadır.
Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde kesin dönüş noktası ise, çocuklara karşı şiddete
mazeret bulmaya son vermektir (gelenek açısından ya da disiplin olarak kabul görerek).
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3.3.Çocuklara Karşı Şiddet -Dünyada ve Ülkemizde Problemin
Büyüklüğü
Dünyada adaletsizliği azaltmak, Sağlık 2020 amaçlarına ulaşmak için gerekli
eylemlerin temel dayanağı çocuklara karşı kötü muameleyi azaltmaktır. DSÖ Avrupa
Bölgesinde (2013), en az 18 milyon çocuğun, çocukluk dönemi boyunca istismar mağduru
olduğu ileri sürülmektedir. 15 yaş altında en az 850 çocuğun her yıl kötü muamele nedeniyle
öldüğü bildirilmektedir. Dört yaşın altındaki çocuklarda ölüm oranları, 5-9 ve 10-14 yaş
arasındaki çocuklara kıyasla daha yüksektir.
Türkiye’nin de yer aldığı, Çocuk İstismarı ve İhmali Balkan Epidemiyoloji Çalışması
(2013), 9 ülkeden (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan,
Makedonya, Türkiye, Hırvatistan) 11-16 yaşları arası 42.272 çocuktan veriler toplamıştır.
İstismarın farklı türleri için sıklık oranları ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir.
Örneğin, %65 (Makedonya)-%83 (Yunanistan) psikolojik şiddet, %51 (Makedonya)-%76
(Yunanistan) fiziksel şiddet, %8 (Makedonya)-%19 (Bosna-Hersek) cinsel şiddet, %4
(Romanya)-%10 (Bosna-Hersek) dokunarak cinsel şiddet, %23 (Romanya)-%48 (BosnaHersek) subjektif ihmal algısı şeklinde belirlenmiştir.
Dünyadaki çocuk popülasyonunun büyük çoğunluğu evlerinde dayaktan ve
aşağılanmaktan yasal korunma altında değildir. Okullarda, bakım kurumlarında, yargı
sistemlerinde görevli kişiler tarafından, yasal/yasal olmayarak çalıştıkları yerlerde şiddet
görmekteler.
Gelişmekte olan ülkelerde
Araştırması’na (2003) göre;

yapılan,

Global

Okula

Dayalı

Öğrenci

Sağlık

Okul çağı çocuklarının %20-65’i önceki bir ayda, okulda sözel/fiziksel zorbalıkla
karşılaşmaktadır (Benzer oran, endüstrileşmiş ülkelerde de geçerlidir).
18 yaşın altında 150 milyon kız, 73 milyon erkek zorla cinsel ilişki ya da fiziksel
temas içeren diğer cinsel şiddet türlerinin mağdurudur.
Sahra Afrikası, Mısır ve Sudan’da, her yıl 3 milyon kız&kadın, genital mutilasyon
mağdurudur.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2004’te 218 milyon çocuğun işgücünde
çalıştırıldığını; 126 milyonunun ise tehlikeli işlerde çalıştığını açıklamıştır.
Dünya genelinde çocukların sadece %2,4’ü tüm kurumlarda, fiziksel cezalandırmadan
yasal olarak korunabilir haldedir. Birçok toplumda, kız ve erkek çocuklara cinsel istismar en
fazla ev içinde olmaktadır. Ailede tanınan biri tarafından, okullarda, akranlar ve öğretmenler
tarafından kızlar, erkeklere kıyasla daha fazla mağdur durumdadır. Toplumdaki cinsiyete
dayalı güç ilişkilerinin ürünü olarak erkek çocuklar, özellikle silah kullanımı içeren adam
öldürme (homisid) kurbanı olmaktadır. Şiddete dair tüm olaylar, bir fanus içinde olmadığı
için, bir ortamdaki şiddet, diğerine de yansımakta ya da karışmaktadır.
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Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırmasına (2012) göre, ülkemizdeki
durumu yansıtan yeni veriler şöyledir;
Duygusal şiddet yaşantısı: % 67,9’unda en az bir kez ev içi duygusal şiddet yaşantısı
(en çok karşılaştıkları duygusal şiddet yaşantısı: evde birinin/ birilerinin kendilerine
yüksek sesle ve saldırganca bağırması, çağırması ve çığlık atması)
Fiziksel şiddet yaşantısı: % 37’sinde en az bir kez ev içinde fiziksel şiddet yaşantısı
(en çok karşılaştıkları fiziksel şiddet yaşantısı kulaklarının çekilmesi)
Ev içinde ihmal edilme yaşantısı: % 25,7’si en az bir kez ev içinde ihmal edilme
yaşantısı (en çok karşılaştıkları ihmal yaşantısı ev içinde onunla ilgilenilmediğini
hissetmeleri).

3.3.1. Çocuklara
Bildir(il)meme

Karşı

Şiddetin

Görünmeyen

Büyüklüğü-

Çocuklara karşı şiddetin küçük bir oranı bildirilmekte ve araştırılmaktadır. Çocuklara
karşı çok az şiddet olayında sorumlular bulunmaktadır. Dünyanın birçok yerinde, kayıt
sistemi yoktur; evde ve okulda çocuklara karşı resmi kayıt sistemi olan yerlerde ise,
problemin gerçek büyüklüğü eksik tahmin edilmektedir. Engelli çocuklar (fiziksel, duyusal,
entelektüel, ruhsal yetersizliği bulunan) tüm dünya çocukları arasında en fazla stigmatize
edilen gruptur ve olumsuz geleneksel inançlar, görmezden gelme, destek azlığı gibi
nedenlerden dolayı saldırganlar için “kolay lokmalar”dır.
Mağdurun ve şiddeti uygulayanın kişisel özelliklerine, kültürel ve fiziksel çevrelerine
bağlı çeşitli faktörler, çocuklara karşı şiddet davranışlarında rol sahibidir. Oluşumuna neden
olan faktörlerin bilinmesine rağmen, çocuklara karşı şiddet çoğu zaman gizli kalmaktadır.
Peki, bunun nedenleri nelerdir?
Evlerinde şiddete uğrayan çok küçük çocuklar bunu bildiremeyebiliyor.
Birçok çocuk, saldırgan tarafından misilleme olur ya da otoritelerin genel durumlarını
daha da kötüleştirebilecek girişimleri olur korkusuyla bildiremiyor.
Şiddet, eş, diğer aile üyesi, polis, işveren vb. daha güçlü bir toplum üyesi tarafından
uygulanırsa, ebeveynler, sessiz kalabiliyor.
Ataerkil aile nosyonlu toplumlarda, aile onurunun kız çocuğunun hakkından üstün
görülmesi, tecavüz ve cinsel saldırı durumunda, mağdurun toplumdan dışlanmasına ya da
daha ileri şiddete-öldürülmesine neden oluyor.
Bazı şiddet türlerinin sosyal açıdan kabulü (disiplin aracı olarak görme), her ülkede
kalıcılaşmasına yol açıyor.
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Çocuklar, onlara karşı şiddet uygulayanlar ve toplum, her türlü şiddete uğramayı,
çocukluğun kaçınılmaz parçası olarak görebiliyor.
Fiziksel ceza-işkence, zorbalık, cinsel taciz, aşağılayıcı ve kimi geleneksel şiddet
uygulamaları, özellikle gözle görünür fiziksel zarara yol açmadıysa, normal algılanabiliyor.
Çocukların ya da yetişkinlerin, şiddet olaylarını bildirmeleri için, güvenli ya da
güvenilir yolların olmaması da şiddeti görünülmez kılabilmektedir (Dünyanın birçok yerinde,
güvenlik çalışanlarına, sosyal servislere, otoritelere güven duyulmayabilmektedir-özellikle
kırsal alanlarda bildirimin yapılabileceği ulaşılabilir bir makam yoktur).
Çocuklara karşı şiddet olayları, her zaman doğru, eksiksiz ve şeffaf şekilde
kaydedilmiyor. Dünyanın birçok yerinde, bakım ve tutuklama kurumlarında, çoğu zaman, bu
tür bilgilerin kayıt altına alınması gerekli görülmemektedir.

3.4. Çocuklara Karşı Şiddetle İlgili Risk Faktörleri
Çok düzeyli-çok yüzlü şiddet doğasını anlamada Ekolojik Model (Şekil 1)
kullanılmaktadır. Bu modelde, şiddetin oluşmasını, yeniden oluşmasını, sona ermesi
olasılığını etkileyen farklı düzeylerde işlev gören faktörlerin kombinasyonu sunulmaktadır.
Çocukların istismarı ve ihmali, sosyal, kültürel, ekonomik ve biyolojik faktörlerin ürünüdür.
Şekil 1. Ekolojik Model

Ekolojik Model kapsamında, şiddet, bireysel, ilişkisel, çevre ve toplumsal boyutta
farklı ve birçok faktörün kompleks etkileşiminden meydana gelmektedir. Ekolojik modelin
farklı düzeyleri ile ilişkili çeşitli faktörler, çocukların etkileşimde bulunduğu kurumlar ile de
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etkilenmektedir: Ör; ekonomik gelişim, yaş, cinsiyet, sosyal statü, öldürücü şiddetle ilişkili
risklerdendir ve düşük gelirli ülkelerde öldürülen çocuk oranı, yüksek gelirli ülkelere göre 2
kat daha yüksektir (DSÖ 2002). Çocuk öldürme oranı, en fazla, adölesanlar arasındadır,
özellikle 15-17 yaş arası erkeklerde görülür. Küçük çocuklarda fiziksel şiddet, adölesan
dönemi cinsel şiddet açısından en fazla riskli yaşantılardır. Erkekler, daha çok fiziksel şiddet;
kızlar ise ihmal ve cinsel şiddete uğrama açısından risk altındadır.
Sosyal ve kültürel davranış biçimleri, eşitsizlik, işsizlik vb. sosyoekonomik faktörler,
stereotipik cinsiyet rolleri şiddet yaşantısında önemli rol oynamaktadır. Çocuk istismarı
açısından riskli aileler, çocuğun gelişimi hakkında bilgi düzeyi düşük olma, çocuğa sevgi ve
koruma sunamama, sorumluluk duygusu az olma, çok kontrolcü olma, agresif ya da tutarsız
ebeveyn yaklaşımının sergilenmesi, çocuğu disipline etmede fiziksel cezayı onaylama gibi
davranışlar sergilemektedir. Bununla beraber, çocuğa kötü muamele yapılsın yapılmasın,
bakım vericiler ve çocuklar arasında yetersiz ve bozuk ilişkiler, çocukluk döneminde ve genç
yetişkinlik gibi yaşamın sonraki dönemlerinde agresif ve saldırgan davranma riskini
artırmaktadır.
Bakım vericilerle güvensiz bağlanmalar aşağıdakilere yol açar:


Çocukta sosyal içe kapanma



Dört yaş grubunda agresyon


Okul öncesi çocuklarda ve yuvada yüksek düzeyde bağımlılık, uyumsuzluk,
hostilite, dürtüsellik, agresyon

Çocukluk döneminde, uygunsuz sosyal davranışlar, saldırganlık ile karakterize
reaktif bağlanma bozukluğu


Anksiyete, depresyon, davranım bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu

BM Çocuk Hakları Komitesi tarafından şiddete uğrama riski yüksek olan çocuklar
şu şekilde sıralanmaktadır:

Biyolojik ana babalarıyla yaşamayıp çeşitli biçimlerdeki alternatif bakımda
olan çocuklar;


Doğumda nüfusa kaydedilmeyenler;



Sokaklarda yaşayan çocuklar;



Fiilen yasalarla sorunlu olanlar veya böyle bir durumda olma olasılığı olanlar;


Fiziksel, algısal, öğrenme ile ilgili, psiko-sosyal engellilik durumu olanlarla
genetik, edinilmiş ve/veya kronik hastalıkları veya ciddi davranış sorunları olanlar;


Yerli halka ve diğer etnik azınlıklara mensup olanlar;
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Lezbiyenler, geyler, travesti ve trans-seksüeller;



Zararlı geleneksel uygulamalara maruz kalabilecek olanlar;


Çok erken yaşta evlenenler (zorla evlendirilme ile sınırlı kalmamak üzere
özellikle kızlar);


En kötü biçimleri dâhil işçilik yapan çocuklar;


Göçmen, sığınmacı, yerlerinden edilmiş ve kaçırılmış kişiler olarak hareket
halinde olanlar;


Halen şiddete maruz kalmış olanlar;



Evlerinde ve topluluklarında şiddete maruz kalanlar veya tanık olanlar;


Ateşli silahların, uyuşturucuların ve alkolün
sosyoekonomik statüsü düşük kentsel yerleşimlerde yaşayanlar;

kolayca

bulunabileceği,



Kazalara veya felaketlere açık veya zehirleyici ortamlarda yaşayanlar;



HIV/AIDS’ten etkilenenler veya kendileri HIV’li olanlar;



Kötü ve yetersiz beslenenler;



Bakıcısı da çocuk olan çocuklar;



Kendileri bakıcı veya hane halkı reisi durumunda olan çocuklar;



18 yaşından küçük ana babaların çocukları;



İstenmeyen, prematüre doğan veya ikiz-üçüz olanlar;


Hastanelik olup kendilerine iyi bakılmayan veya bakıcılarıyla temas
edemeyenler;

Yeterli güvenlik, denetim veya kendilerini koruyacak araçlara sahip olmaksızın
bilgi ve iletişim teknolojilerini kullananlar.

Olağanüstü durumlarda çocuklar şiddete özellikle açık duruma
gelmektedir. Çünkü toplumsal ve silahlı çatışma, doğal felaket, karmaşık ve kronik özellikler
taşıyan diğer acil durumlarda sosyal sistemler çöker, çocuklar kendilerine bakan kişilerden
ayrı düşer, güvenli ortamlar zarar görür ve hatta yok olur.
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3.5. Çocukları Şiddete Karşı Koruyucu Faktörler
Çocuklara karşı şiddeti önleyen ya da azaltan bazı koruyucu faktörler de vardır. Stabil
aile birimi, tüm kurumlarda çocukların şiddetten korunmasında güçlü bir koruyucu kaynaktır.
Bakım vericilerle olumlu, güvenli bağlanmalar aşağıdakileri sağlamaktadır:

Bebeğin sosyal becerilerinde artış (yeterlilik, sosyal olma, sıcakkanlılık,
işbirlikçilik, uyum, akranla kaynaşma, vicdan gelişimi, anneyi taklit edebilme


Sosyal aktivitede, popülaritede, öz saygıda artış


Bebeklik döneminde problem çözme becerilerinde ve IQ’da, adölesan
döneminde akademik becerilerde artış


Bebeklik döneminde strese uyum yapabilme



Yetişkinlikte olumlu sağlık ve yaşam tarzı seçimleri

Ev ve diğer ortamlarda koruyucu etkiye sahip diğer faktörler aşağıda
sıralanmıştır:
•

Destekleyici aile ortamı

•

Güçlü sosyal bağlantılar

•

Güçlü ebeveyn-çocuk ilişkileri

•

Güçlü ebeveynlik

•

Ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi

•

Ebeveynin çalışması

•

Ebeveynin eğitim durumunun yüksek oluşu

•

Ebeveynin benlik saygısı

•

Fiziksel cezalandırmayı ebeveynin desteklemeyişi

•

Çocuğun sosyal uyumu

•

Yüksek düzeyde sosyal sermaye

•

Ebeveynler ve çocuklar arasında güçlü bağlanma

•
Stabil aile birimi içinde, çocukla, aşağılama ve şiddet içermeyen, besleyici
ilişkiler kurulması
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Ayrıca, şiddete uğrayan çocuklarda resiliensi yani dayanıklılığı artıran bazı faktörler
de vardır. Bunlar; yetişkin bir aile üyesine güvenli bağlanması, çocukluk dönemi boyunca
yüksek düzeyde ebeveyn bakımı alma, istismar davranışında bulunmayan ebeveynlerle
samimi ve destekleyici ilişkiler, madde kullanımı olmayan ya da suç davranışında
bulunmayan akranlarla destekleyici ilişkilerdir.

3.6. Çocuklara Karşı Şiddetin Yıkıcı Etkisi
Yapısı ve ciddiyetine göre, çocuklara karşı şiddetin sonuçları değişmektedir. Yaşam
boyu, sosyal, emosyonel ve zihinsel yetersizlikler ve madde kullanımı, erken yaşta seksüel
davranışlara başlama gibi riskli sağlık davranışlarına artmış bir yatkınlığa neden olmaktadır.
Çocuklara karşı şiddetin akut ve uzun dönem sonuçları Tablo 1. de sunulmuştur:
Tablo 1- Çocuklara karşı şiddetin akut ve uzun dönem sonuçları
Fiziksel sağlık

Cinsel ve üreme
sağlığı



Abdominal/
torasik
yaralanmalar





Merkezi sinir
sistemi
yaralanmaları





Çürükler ve
kamçı izleri



Yanık izleri



Psikolojik sonuçlar

Üreme
sağlığı
ile
ilgili
sorunlar
Cinsel
disfonksiyon



Alkol ve
kullanımı





Cinsel yolla
bulaşan
hastalıklar
(HIV/AIDS)



İstenmeyen
gebelik

Diğer uzun süreli
sağlık sonuçları



Kanser

Bilişsel sorunlar



Kronik
akciğer
hastalığı



Depresyon/
anksiyete



İritabl kolon
sendromu



Adli, saldırganlık
içeren, diğer risk
alma davranışları



İskemik
kalp
hastalığı

Kırıklar





İnfertilite



Derin
kesik/sıyrıklar



Gelişimsel
gecikmeler
Utanma ve suçluluk
duyguları



Karaciğer
hastalığı



Gözlerde
hasar



Yeme ve
bozuklukları



Engellilik



Hiperaktivite



Kişilerarası
ilişkilerde sorunlar



Okul

madde

uyku
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performansında
yetersizlik


Benlik saygısında
yetersizlik



Post-travmatik stres
bozukluğu



Psikosomatik
bozukluklar



İntihar
davranışı&kendine
zarar verme

Çocuklara karşı şiddet davranışlarının ekonomik sonuçları iki doğrultuda meydana
gelmektedir:


Direkt maliyeti: Tedavi, hastane kontrolleri ve diğer sağlık hizmetleri



İndirekt maliyeti: Üretkenlik kaybı, engellilik, yaşam kalitesinde azalma, erken

ölüm
Yargı sistemine ve diğer kurumlara bağlı maliyeti: Tutuklama ve dava süreci ile ilgili
harcamalar, sosyal yardımlaşma organizasyonlarına yönelik maliyetler, bakım-eğitim
sistemini güçlendirmek ile ilgili maliyetler, düşük üretkenlik nedeniyle çalışma sektörüne
maliyeti şeklindedir.

3.7. Çocuklara Karşı Şiddetin Önlenmesinde Prensip Ve Öneriler
Çocuklara karşı şiddeti önleme çabaları, çok yönlü olmalı, şiddet biçimine, şiddetin
meydana geldiği kuruma, saldırgan/lara göre düzenlenmelidir; yapılan eylem ne olursa olsun,
çocuğun çıkarına en iyi hizmet edecek şekilde olması temel önceliktir.
Çocuklara karşı şiddet mazur görülemez; yetişkinlerin çocuğu korumaması söz konusu
olamaz. Tüm şiddet eylemleri önlenebilir; çocuklara karşı şiddeti artıran faktörleri
belirlemede, kanıta dayalı politika ve programlar araştırılmalıdır.
Yaşamın ilk yıllarında, çocuklar ve ebeveynler arasında güvenli, stabil ve koruyucu
ilişkileri teşvik eden girişimler, çocuk istismarını ve çocuklarda agresyonu önleyebilmektedir.
Devletler, çocukların korunma ve hizmetlere ulaşma haklarını; ailelerin güvenli bir
çevrede çocuklarına bakım verme kapasitesini destekleme sorumlusudur. Devletlerin, her
şiddet durumunun denetlenmesini garantiye alma sorumluluğu vardır. Çocukların,
düşüncelerini ifade etme hakları vardır, politika ve programların planlanması ve
uygulanmasında da görüşlerine başvurulmalıdır.
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Çocuklara karşı, öldürücü olmayan şiddetin büyüklüğünün ve doğasının doğru şekilde
belirlenmesinde, ebeveynler ve diğer yetişkinler tarafından şiddet uygulanmasını, çocuklukta
şiddet deneyimlerini, çocuk ve yetişkinlerin mevcut sağlık durumlarını, sağlık risk
davranışlarını araştıran çalışmalar gereklidir.
Çocuklara karşı şiddeti önlemede birçok partner arasında işbirliği gereklidir. Şiddeti
önleme ve tepkide bulunma, herkesin görevi olmalıdır. Çocukları şiddetten koruma, şiddetin
uzun süreli sosyal ve sağlıkla ilgili sonuçlarını azaltmanın yanı sıra, toplumdaki tüm şiddet
formlarını azaltma potansiyelini de taşır.
Kültürel, ekonomik, sosyal alt yapısına bakılmadan, her toplumda çocuklara karşı
şiddet durdurulabilir ve durdurulmalıdır. Şiddetle ilgili altta yatan ekonomik ve sosyal
durumlar belirlenmeli, toplumların zihniyeti değişmelidir. Çocuklara karşı şiddetin herhangi
bir formunu onaylamaya ya da görmezden gelmeye devam edersek, hiçbirimiz çocukların
gözüne bakamayız.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Gruen A (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları
Han BC (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1)
Çocuklara karşı şiddetin farklı biçimlerde, farklı kurumlarda ortaya çıkan
görünümlerini göz önünde tutarak, içinde bulunduğunuz ortamda bir değerlendirme yapınız.
2)
Çocuklara karşı şiddetin gerçekleştiği ortamları göz önünde tutarak, ne gibi
önlemler alınabilir?
3)
Çocukları şiddetten koruyucu faktörler doğrultusunda, bireysel-kurum-toplum
organizasyonları kapsamında yapılabilecekleri belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ebeveynler ve diğer bakım vericilerle güvenli, stabil ve koruyucu ilişkiler, çocukların
sağlıklı gelişimlerinde temel öneme sahiptir. Sürekli sevgi, sorumluluk duygusu yüksek
ebeveynlik, güven ve rehberlik sunan bu tür ilişkiler ile çocuklar dünyayı güvenli bir şekilde
araştırabilir, diğerleriyle doyurucu ve destekleyici ilişki kurma becerisini kazanabilirler.
Çocukların zihinsel, emosyonel ve sosyal gelişimi, erken yaşam ilişkilerinin beyinde
yapısal ve işlevsel gelişim üzerindeki etkisine dayalıdır. Güvenli, stabil ve koruyucu ilişkiler
kurulmadığında, ciddi ve uzun süreli etkilenmeler gerçekleşir; çocukluktan yetişkinliğe
aktarılan çeşitli problemler meydana gelir. Anksiyete, depresyon, iletişim becerilerinde
yetersizlik, benlik saygısında düşüklük, akran ilişkisi kuramama, diğerlerine empati
yapamama, antisosyal davranışlar, akademik gelişim ve ekonomik üretkenlikte yetersizlik,
şiddet mağduru ya da uygulayıcısı olma bu problemler arasındadır.
Çocukların şiddetten korunması, toplumun şiddetten arındırılmasında çok önemli bir
ilk adımdır. Risk faktörlerinin yanı sıra, koruyucu faktörler saptanmalı, geliştirilmeye
çalışılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi çocukların şiddete uğramasının temelinde yer alan
bireysel bir risk faktörü değildir?
a)

Aile içi şiddete maruziyet

b)

Ebeveynde psikiyatrik hastalık varlığı

c)

Biyolojik olmayan ebeveynle yaşama

d)

Ebeveynin yetersizliği

e)

Yasal yetersizlikler

2)
Aşağıdakilerden hangisi, çocuklara karşı istismar riskini azaltmada koruyucu
bir faktör değildir?
a)

Ebeveynin yaşının genç olması

b)

Ebeveynin benlik saygısının yüksek oluşu

c)

Ebeveynin çalışması

d)

Ebeveynin eğitim düzeyinin yüksek oluşu

e)

Ebeveynin dışa dönük olması

3) Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda resiliensi azaltan ebeveyne ait bir faktör
değildir?
a)

Madde kullanımı olan ebeveyn

b)

Suç işlemiş ebeveyn

c)

İlgisiz ebeveyn

d)

Çalışan ebeveyn

e)

İstismar eden ebeveyn

4) Ülkede çocuk istismarını
aşağıdakilerden hangisine girmektedir?
a)

Toplumsal boyut

b)

Çevresel boyut

c)

Kurumsal boyut

önlemede

yasal

düzenlemenin

bulunmaması
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d)

Hukuksal boyut

e)

Adli boyut

5) Babası cezaevinde, annesi ise hastanede tedavi altında olan 10 yaşında bir çocuğun,
yanında kaldığı akrabaları tarafından sürekli aşağılanması, durumunun hatırlatılması
aşağıdakilerden hangisine girmektedir?
a)

Duygusal sömürü

b)

Fiziksel sömürü

c)

Duygusal istismar

d)

Fiziksel istismar

e)

Psikolojik baskı

6) Çocuklara karşı farklı şiddet biçimlerinin akut dönem etkileri nelerdir? Açıklayınız.
7) Çocuklara karşı şiddetin bildirilmemesinde neler etkilidir? Açıklayınız.
8) Çocuklara karşı şiddetin oluşumda toplumsal risk faktörleri nelerdir? Toplumsal
özelliklerimiz kapsamında bir değerlendirme yapınız?
9) Çocuklara karşı şiddetin uygulanma biçimleri nelerdir? Açıklayınız.
10) Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde temel prensipler nelerdir? Açıklayınız.

Cevaplar:
1)e, 2)a, 3)d,4)a, 5)c
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4. YAŞAMDA KİŞİLERARASI ŞİDDET GÖRÜNÜMLERİ-II:
GENÇLERE KARŞI ŞİDDET



Bu bölüm, Doç. Dr. Hülya BİLGİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.Gençlere Karşı Şiddet Tanımı
4.2.Gençlere Karşı Şiddet - Problemin Büyüklüğü
4.3.Gençlere Karşı Şiddetle İlgili Risk Faktörleri
4.4. Gençlere Şiddete Karşı Koruyucu Faktörler
4.5.Gençlere Karşı Şiddetin Yıkıcı Etkisi
4.6.Gençlere Karşı Şiddetin Önlenmesinde Prensip ve Öneriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Genç şiddetine yol açan risk faktörleri nelerdir?

2)

Gençleri şiddete karşı koruyan faktörler nelerdir?

3)

Gençlerin şiddetten korunmasında temel prensipler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gençlere karşı şiddet

Gençlere karşı şiddetin
kapsamını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Gençlere karşı şiddetproblemin büyüklüğü

Gençlere karşı şiddetin farklı
görünümleri doğrultusunda
büyüklüğühakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Gençlere karşı şiddetle ilgili
risk faktörleri

Gençlere karşı şiddet riskini
artıran faktörleri kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Gençleri şiddete karşı
koruyucu faktörler

Gençlerin şiddetten
korunmasında etkili faktörleri
kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Gençlere karşı şiddetin
yıkıcı etkisi

Gençlere karşı şiddetin
bireysel-toplumsal düzeyde
yıkıcı sonuçlarını kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Gençlere karşı şiddetin
önlenmesinde prensip ve
öneriler

Gençlere karşı şiddetin
önlenmesinde bireyselkurumsal-toplumsal
sorumlulukları kavramak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Genç Şiddeti



Ekolojik Model
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Giriş
Yaşam dönemleri içinde, insanın tüm yönlerden en hızlı, en keskin değişimlerden
geçtiği dönem gençlik dönemidir. Her yönden sağlıklı bir gençliğin kökenleri çocukluk
dönemlerinde atılmaktadır. Şiddet içeren ortamlarda yetişen çocukların genç olduklarında çok
uslu, sakin olmaları beklenemez. Gençler tarafından sergilenen şiddet problemi diğer problem
davranışlardan izole değildir. Görsel-yazılı medyada, her gün okullarda şiddet, sokaklarda
çete şiddeti haberlerine tanık olmaktayız. Toplumda şiddetin en fazla göze çarpan türlerinden
biri genç şiddetidir.
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4.1. Gençlere Karşı Şiddet
Gençler arasında kişilerarası şiddet, toplumda, sokaklarda, okullarda, işte, eğlence
yerlerinde, kurumlarda ve evlerde meydana gelmektedir. Bu şiddet türünün esas kurbanları ve
saldırganları, gençlerin kendileridir. Küresel düzeyde, adam öldürme, öldürücü olmayan
saldırılar, erken ölüm, gençler arasında engellilik ve yaralanmalara katkıda bulunmaktadır.
Topluma maliyeti, milyonlarca gencin sağlık, yasa, eğitim ve sosyal yardım kuruluşlarına
başvurması sonucunda, çalışma ve üretkenliği engellemesiyle oldukça büyüktür.
Gençler arasında kişilerarası şiddet, uzunca bir süre ceza ve yargılama konusu olarak
görülmüş olup, halk sağlığı konusu olarak yakın zamanda ele alınmaya başlanmıştır.
Toplum, şiddetin diğer türlerine göre gençler arasındaki şiddeti daha çabuk farkeder;
çünkü görsel medya, saldırgan gençleri şeytan gibi göstermede çok hızlıdır. Oysa gençler, bir
tür savunmasızlık-yatkınlık dönemindedir.

4.2. Gençlere Karşı Şiddetin Büyüklüğü
Kişilerarası şiddet, DSÖ Avrupa Bölgesi’nde 53 ülkede, 10-29 yaş arası bireylerde
üçüncü ölüm nedenidir. Her yıl 15 bin genç kişilerarası şiddetten ölmektedir. Yaklaşık 300
bin de, ciddi yaralanmalar nedeniyle hastaneye yatırılmaktadır. Sonuç olarak da, şiddetten sağ
kalmayı başaran gençler ise, ağır fiziksel ve emosyonel yaralarla baş etmeye çalışmaktadır. 10
adam öldürme sonucu ölümlerden 9’u düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir.
Gençlerde şiddet, silah ya da bıçak gibi öldürücü aletlerle daha fazla olmaktadır.
133 ülkeden (dünya nüfusunun %80’ni) veriler sunan Şiddeti Önleme Dünya
Raporu’na (2014) göre; ülkemizde nüfusa dayalı genç şiddeti araştırması henüz yoktur.

4.3.Gençlere Karşı Şiddetle İlgili Risk Faktörleri
Çocukluk ve adölesan dönemleri, nörogelişimsel, zihinsel ve davranışsal değişim
dönemleridir. Ruhsal travmaya, ihmale, şiddete maruz kalma çocuk ve gencin gelişimini
ketler ve agresyon, şiddet ve diğer sorun davranışlara neden olur.

4.3.1. Ekolojik Model
Faktörleri

Doğrultusunda

Genç

Şiddetinde

Risk

Gençler arasında şiddeti önlemek, şiddete ilişkin risk faktörlerinin doğru biçimde
anlaşılması ve ele alınması ile mümkün olabilecektir. Çoğu zaman bu faktörler birbirlerinden
kesin biçimde ayrılamasalar da, her risk faktörü diğerine bir alt yapı hazırlasa da, risk
faktörlerinin bilinmesi gereklidir.

Bireysel risk faktörleri- Biyolojik özellikler: Hamilelik ve doğum
komplikasyonları/yaralanmalara
bağlı
nörolojik
hasarlar
(doğum
komplikasyonları+ebeveynde psikiyatrik bozukluk gelecekte şiddet davranışı ile güçlü
ilişkili), düşük kalp hızı (her ikisi de erkek ergenlerin uyarılma ve canlılık düzeylerini
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yükseltme çabalarında agresyona başvurmalarına yatkınlaştıran risk alma ve heyecan arama
davranışlarıyla ilişkili), diğer yandan, bebeklerde ve küçük çocuklarda, anksiyete, korku ve
engellenmeyle ilişkili yüksek kalp hızıdır.

Bireysel risk faktörleri-Psikolojik ve davranışsal özellikler: Hiperaktivite,
impulsivite, davranış kontrolünde yetersizlik, dikkat problemleri, düşük zekâ ve akademik
başarı düzeyi (özellikle düşük sosyoekonomik gruplarda) şeklindedir.


İlişkisel risk faktörleri-Ailenin etkisi:

-

Yetersiz ebeveyn izlemi ve danışmanlığı

-

Katı ve fiziksel cezalandırma sisteminin kullanılması

-

Erken çocukluk döneminde ebeveyn çatışması

-

Ebeveyn-çocuk arasında bağlanma yetersizliği

-

Ailede fazla çocuk sayısı

-

Annenin ilk doğumunda yaşı-adölesan anne

-

Aile bağlılığının yetersiz düzeyde olması

-

Tek ebeveynli aile yapısı

-

Ailenin sosyoekonomik düzeyinin yetersizliği



İlişkisel risk faktörleri-Akran etkisi: Suçlu arkadaşlar


Çevresel risk faktörleri: Çete-silah-madde birlikteliği, sosyal integrasyonsosyal sermaye; kurallar, normlar, sorumluluk, güven, karşılıklılık


Toplumsal risk faktörleri



Demografik ve sosyal değişimler


Yoksulluk, ekonomik krizler, hızlı demografik büyüme, artan şehirleşme
(işsizlik, yetersiz barınma vb.)


Gelir dengesizliği



Politik yapılar


Sosyal koruma sunan politikalar yasal çerçeve, suçluların cezalandırılmasının
caydırıcılığı, polis/yargı sisteminden memnuniyetsizliğe bağlı resmi olmayan adalet
sisteminin kullanılması
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Kültürel etkiler, çatışma çözümünde yerleşik inançlar, eğitim prensipleri,
medya (video oyunları, internet)
Çeşitli biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörler, gençlerin şiddet ve
suç davranışlarına karışma risklerini artırmaktadır:


Çocuklukta istismara uğrama



Saldırgan veya suça karışmış akranlarla ilişki anahtar faktördür.



Alkol-madde kullanma ve şiddete karışma, silah taşıma arasında güçlü ilişkiler



Toplumda silahlanmanın serbest olması



Gelir ve sosyal adaletsizlikler, sosyal güveni ve kaynakları azaltır

vardır.

Şiddeti tolere eden sosyal normlar (çatışma çözüm aracı, cezalandırma yöntemi
vb.), toplumda şiddeti pekiştirir, bu tür bilişsel süreçler genellikle aileden öğrenilir


Genç şiddeti açısından bazı örnekler gelişmiş ülkelerde şiddet oranlarının yüksekliğini
açıklamaya yardımcı olmaktadır: genç şiddetini ya da zorbalığını bildirmek kabul edilemez
(Birleşik Krallık), şiddet, çatışmayı çözmenin kabul edilebilir bir yoludur (Birleşik Devletler)

Medya etkisi, hem kolayca ulaşılan bilgisayar ve video oyunları ile şiddete
yönelik engellemelerin kalkmasına neden olmaktadır, hem de medyada cinsellik, bireysellik,
şiddeti kullanma, güzellik/yakışıklılık, zenginlik gibi kavramlar güç sahibi olma ile
eşleştirildiğinde gençler bu özelliklere sahip olma çabası içine girmektedir, bu özelliklere
sahip olamayanlarda şiddete yönelme olasılığı artmaktadır. Haksızlığa uğrama algısının
sübjektifliği ve hak arama girişimleri doğrultusunda, ahlaki gerekçelerle, kendi hakkını ve
kendisi için değerli olanı koruma-elde etme çabası içine girilmekte ve diğerine büyük zararlar
verilebilmektedir. Öç alma, medya aracılığıyla gençler arasında şiddetin yüceltilmesine neden
olan bir kültürel ahlaki gereklilik olarak benimsenebilmekte ve şiddet eylemleri haklı
görülebilmektedir.

4.4. Gençleri Şiddete Karşı Koruyucu Faktörler


Sosyal becerilerin, benlik saygısının gelişmişliği



Emosyonel kontrol



Akademik başarı



Ebeveyn gözetimi



Aile üyeleriyle aktivitelerin paylaşımı
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Olumlu akran grupları içinde olma



Okulla iyi ilişki-bağlılık içinde olma



Toplumsal katılım ve sosyal desteğe sahip olma


Yaşam boyu yaklaşım ile risk faktörleri hakkında bilgi temelini artırma,
önleme girişimlerinin daha etkili tanımlanmasında anahtar önceliklerdir.

4.5. Gençlere Karşı Şiddetin Yıkıcı Etkisi
Saldırgan gençler, çeşitli suçları işlemeye eğilimlidir; diğer problem davranışlar
arasında, okuldan kaçmalar, madde kullanımı, kompulsif yalan söyleme, dikkatsiz araç
kullanma, cinsel yolla bulaşan hastalıklar başta gelmektedir.
Fiziksel şiddet çoğunlukla erkekleri etkilemektedir. Şiddete maruz kalma, fiziksel
yaralanmanın yanında, şiddet mağdurlarında, post travmatik stres bozukluğu, yüksek riskli
sağlık davranışlarına yatkınlığı artırmaktadır (sigara içme, alkol-madde kullanımı, gelecekte
şiddet uygulayıcısı ve mağduru olma vb.).
Ayrıca, sağlık, ceza sistemi, eğitim, çalışma ve sosyal hizmetlere doğrudan maliyetinin
yanında, üretkenlikte kayıplar, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirememeleri gibi dolaylı
etkileri de vardır.

4.6.Gençlere Karşı Şiddetin Önlenmesinde Prensip ve Öneriler
Şiddeti önlemek için, etkili politikalar ve programlar geliştirmede, genç bireylerde
mağdur ya da saldırgan olarak şiddet riskini artıran faktörlerin anlaşılması gereklidir. Genç
şiddeti ile şiddetin diğer biçimleri arasında yakın ilişkiler vardır ve şiddetin oluşumu,
çoğunlukla sosyoekonomik belirleyicilerle etkilenmektedir. Bunların birçoğu da çocukluktan
oluşmaktadır. Çocuklukta maruz kalınan istismar ve ihmal gibi şiddet kökenleri
değerlendirilmelidir. Evde şiddete tanık olma, fiziksel veya cinsel istismara uğrama,
gençlerin problem çözümünde şiddeti kabul gören bir araç olarak görmelerine yol açmaktadır.
Silahlı çatışmalara uzun süre maruz kalma, gençler arasında şiddet sıklığını artıran genel bir
terör kültürüne neden olur.
Şiddet, biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel kökleri olan çok boyutlu bir
problemdir. Bu nedenle, şiddeti önleme girişimleri, kapsamlı, şiddet riskini artıran faktörleri
(ekonomik ve cinsiyet eşitsizlikleri vb.) ele alıcı, sürdürülebilir olmalıdır.
Şiddeti önleme çabaları, bireysel, ilişkisel, çevresel ve toplumsal düzeyde
hedeflenmelidir. Okul, işyerleri, ceza-yargı sistemi vb. farklı sektörlerin işbirliği içinde
yapılmalıdır.
Toplumda organize yanıtlarla, genç bireyler arasında şiddetin önlenebileceği
gösterilmektedir.
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Genç şiddetini ele almada, yaşam becerileri eğitimi ve zorbalığın önlenmesi, en yaygın
stratejilerdir.
Gençlerin toplumla bütünleşmesine yardımcı olmada, bu olumsuzlukları önlemek,
adölesan döneminde ve erken yetişkinlikte kapsamlı girişim programları uygulamak
gereklidir.
Erken çocukluk döneminde olumsuzluklar yaşama ve sonraki saldırganlık ya da
mağduriyet arasındaki bağlantılar önleme konusunda yaşam boyu yaklaşımların
geliştirilmesinde dikkate alınmalıdır.
Ayrıca, ortaya çıktıktan sonra şiddeti azaltıcı önlemleri aramaktan ziyade yaşamın
erken dönemlerinde risk faktörlerinin azaltılması, koruyucu faktörlerin güçlendirilmesi
gereklidir. Bununla beraber, hiçbir program şiddeti tamamen önleyemez.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Gruen A (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları
Han BC (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1) Gençlere karşı şiddetin ülkemizdeki boyutu ve yapısını değerlendiriniz.
2) Gençlere karşı şiddette risk oluşturan ve koruyucu faktörler nelerdir? Ülkemiz
gençlerini bu boyutlardan değerlendiriniz.
3) Gençlerin şiddetten korunmasında, bireysel-kurum-toplum organizasyonları
kapsamında yapılabilecekleri belirleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gençler, çatışma çözümü, zorbalık davranışlarından korunma açısından
desteklenmelidir. Gençler arasında kişilerarası şiddet, her ülke ve toplumu etkilemektedir.
Gençler, hem şiddeti uygulayan hem de birinci sırada etkilenen özne konumundadır. Diğer
kişilerarası şiddet türlerinde olduğu gibi, gençler arasında çoğu zaman öldürücü de olabilen
şiddet olaylarının oluşumunda çocukluk yıllarından gelen yüklerin ve etkilenmelerin rolü
vardır. Sorun davranış oluşmadan önlenmek isteniyorsa, risklerin giderilmesi ve koruyucu
faktörlerin
geliştirilmesine
yönelik
yaklaşımların
benimsenmesi
öncelikle
gerçekleştirilmelidir. Kanıta dayalı eylemlerle önlenebilen toplumsal bir problem olarak
şiddeti kabul etme biçimi, ceza ve yargı sistemi ile bireyleri şiddetten korumaya yönelik
toplumsal yanıtlarla yer değiştirmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi gençlerin şiddete uğramasının temelinde yer alan bireysel
bir risk faktörü değildir?
a)

Aile içi şiddete maruziyet

b)

Ebeveynle yetersiz iletişim

c)

Tek ebeveynle yaşama

d)

Annenin çocuğu doğurma yaşı

e)

Şiddeti sorun çözme aracı olarak görme

2) Aşağıdakilerden hangisi, gençler arasında şiddet riskini azaltmada koruyucu bir
faktör değildir?
a)

Kurumda yaşama

b)

Yüksek benlik saygısı

c)

Okulda başarılı olma

d)

Olumlu akran modeli

e)

Öfke yönetimi

3) Aşağıdakilerden hangisi gençleri şiddete karşı koruyan faktörler arasında yer
almaz?
a)

Aile üyeleriyle aktivitelerin paylaşımı

b)

Olumlu akran grupları içinde olma

c)

Okulla iyi ilişki-bağlılık içinde olma

d)

Sosyal becerilerin, benlik saygısının gelişmişliği

e)

Zamanının çoğunu yalnız geçirme

4) Aşağıdaki davranışlardan hangisi gençlerde şiddetin yıkıcı etkileri arasında yer
almaz?
a)

Okuldan kaçmalar

b)

Madde kullanımı

c)

Kompulsif yalan söyleme
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d)

Dikkatsiz araç kullanma

e)

Üretkenlikte artış

5) Aşağıdakilerden hangisi gençlere yönelik şiddette toplumsal risk faktörleri arasında
yer almaz?
a)

Toplumda silahlanmanın serbest olması

b)

Ailede fazla çocuk sayısı

c)

Çocuklukta istismara uğrama

d)

Demografik ve sosyal değişimler

e)

Gelir ve sosyal adaletsizlikler

6) Gençler arasında şiddet nedenlerini açıklayınız.
7) Gençler arasında şiddetin sonuçlarını açıklayınız.
8) Gençler arasında şiddetin önlenmesinde öncelikle hangi girişimler etkili olur?
Açıklayınız.
9) Medyanın gençler arasında şiddetin oluşumundaki etkisini irdeleyiniz
10) Medyanın gençler arasında şiddetin önlenmesindeki rolünü irdeleyiniz.

Cevaplar:
1)e, 2)a, 3)e, 4)e, 5)b
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5. YAŞAMDA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ III. PARTNER (EŞ)
ŞİDDETİ



Bu bölüm, Doç. Dr. F. Yasemin KUTLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Partner (Eş) Şiddeti
5.2. Eş Şiddetinin Özellikleri
5.3. Eş Şiddetinin Sınıflandırılması
5.4. Eş Şiddeti Uygulayan ve Uygulanan (Mağdur) Kişinin Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Eş şiddeti ve özellikleri hakkında bilgi veriniz.

2)

Eş şiddetini açıklayan kuramlar hakkında bilgi veriniz.

3)

Eş şiddetinin sınıflandırılması hakkında bilgi veriniz.

4)

Eş şiddeti uygulayan ve uygulanan (mağdur) kişinin özellikleri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Eş şiddeti ve özellikleri

Eş şiddetinin tanımını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Eş şiddetini açıklayan
kuramlar

Eş şiddetini açıklayan kuramları Okuyarak/Araştırarak
kavrayabilmek

Eş şiddetinin
sınıflandırılması

Eş şiddetinin çeşitlerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Eş Şiddeti



Kadına Yönelik Eş Şiddeti



LGBT Bireylere Yönelik Eş Şiddeti

77

Giriş
İnsanların çevreleriyle kurdukları ilişkilerde yaşadığı şiddet olayları, romantik ilişkide
olduğu kişiler arasında da zaman zaman yaşanabilir. Romantik yakın bir ilişki içindeki
bireyler, eşleriyle yaşadıkları çatışmaları çözebilmek için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek ve
şiddet içeren yöntemlere başvurmaktadırlar.
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5.1. Partner (Eş) Şiddeti
Eş şiddeti, eş ilişkisi olan bireylerden birinin diğerine şiddet uygulaması olup evli,
nişanlı, sözlü, birlikte yaşayan, ilk kez buluşan, ayrılmış, boşanmış heteroseksüel veya
homoseksüel çiftler arasında yaşanabilmektedir.

5.2. Partner (Eş) Şiddetinin Özellikleri
Eş şiddetinin en önemli özelliği bir kuşaktan diğerine geçmesidir ve yalnızca şiddet
gören kişi değil, tanık olan kişilerinde psikolojik durumlarının etkilenmesidir. Olay, şiddet
kurbanı ile şiddeti uygulayan arasında olmaktan çıkar, kalıtsal bir hastalık gibi nesilden nesille
aktarılır. Eş şiddetin bir diğer özelliği ise şiddetin bir döngü içinde gerçekleşmesidir. Lenore
Walker (1979)'a göre eşler arasındaki şiddet döngüsü üç dönemden oluşmaktadır. İlk faz
gerginlik oluşum evresidir. Bu evrede sözel tehdit ve saldırılar ile çeşitli kısıtlamalar vardır ve
sonunda dayak başlar. İkinci faz akut dayak evresidir ve bu evrede ani öfke patlamaları olur
ve birinci dönemin sonunda başlayan dayak devam eder, yani fiziksel istismar vardır. Patlama
sürecinin ardından balayı evresi adı verilen sakin dönem gelir. Şiddeti uygulayan bunu inkâr
eder, şiddeti bir nedene bağlar, üzgün olduğunu belirtir ve bir daha asla tekrarlamayacağına
dair sözler verir. Kurban ise şiddetin biteceğine ve kişinin değişeceğine inanır. Eğer önlem
alınmazsa bu döngü kronikleşerek daha kötüye gider.
Lori Heise (1998), özelikle düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerdeki şiddetin
önlenebilmesi için eş şiddetinin kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamakta ve eş şiddetini
aşağıdaki gerekçeler üzerine temellendirmektedir. Buna göre;
1Yakın duygusal ilişkilerdeki partner şiddeti, şiddetin en yaygın türünü
oluşturmaktadır. Kadınların yaşamındaki fiziksel ve cinsel suiistimalleri içeren tüm diğer
şiddet formlardan çok daha fazla oranda gerçekleşmektedir.
2Cinsiyete dayalı şiddetin diğer formları ile karşılaştırıldığında eş şiddeti ile
ilgili yapılmış çok sayıda araştırma ve değerlendirme bulunmaktadır.
3Eş şiddeti, şiddet olgusunu azaltmak için stratejik bir başlangıç noktasıdır.
Çünkü eş şiddetinin yer aldığı aileler, aynı zamanda alışkanlık ve davranışların nesiller
boyunca aktarılarak şekillendirildiği sosyo-kültürel birimler olarak dikkat çekmektedir.
4Eş şiddeti ve diğer cinsiyete dayalı şiddet türleri sosyal normlar ve kurumsal
yansımalar açısından aynı belirleyici faktörlere sahiptir.
5Eş şiddeti üzerine odaklanılması şiddetin diğer türlerinin önlenmesi için bir
temel oluşturur (Heise 1998).
Finkel ve Eckhardt (2013) eş şiddetini açıklamada, I3 (I cubed theory) adı verilen bir
model geliştirmişlerdir. Bu modelde, 3 süreç tanımlanmaktadır. Kışkırtma, harekete geçirme
ve engelleme adı verilen bu 3 süreç, şiddete yol açan farklı etmenleri kapsamakta ve
birbirleriyle etkileşim halinde çalışmaktadırlar.
Kışkırtma, şiddet uygulayan kişinin
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‘potansiyel kurban’ı ile birlikte, içindeki saldırganlık dürtüsünü tetikleyen bir sosyal
dinamiğin içinde yer alması olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, eşinkisi üzerinde kontrol
kurmaya yönelik davranışları, kişide eşinin sadakatsiz olduğuna yönelik bir algı oluşması ve
eşin kişiye yönelik kötüye kullanıcı sözler sarf etmesi kişide saldırganlık dürtüsünü
tetikleyebilmektedir.
Harekete geçirme, kişi kışkırtıcı bir faktörle karşılaştığında, onu saldırganlık
dürtüsüne yönelten etmenler olarak tanımlanmaktadır. Finkel ve Eckhardt (2013), 4 harekete
geçirici faktör tanımlamışlardır. Bunlar; 1- kişiyi saldırganlığa iten evrimsel ya da kültürel
faktörler 2- düşmanlık, narsisizm, testosteron gibi faktörler 3- eşler arasındaki ilişkinin
niteliklerine dayanan ilişkisel faktörler 4- fiziksel acı duyma veya medya yoluyla şiddete
maruz kalma gibi kişiyi saldırganlık yaşamaya iten bilişsel, duygusal ya da fizyolojik
faktörlerdir.
Engelleme ise kişinin, yaşadığı saldırganlık dürtüsünün üstesinden gelmesine yardımcı
olan durumsal faktörleri kapsamaktadır. Finkel ve Eckhardt (2013), ailede saygı ve sevginin
var olması gerektiğini vurgulayan bir kültürel yapının olması, kişilerin dürtülerini kontrol
edebilme kapasitesine sahip olması, empati sahibi olması ve şiddeti tetikleyebilecek herhangi
bir madde (alkol, uyuşturucu vb.) kullanmamalarının engelleyici olduğunu ileri sürmüşlerdir.

5.3. Eş Şiddetinin Sınıflandırılması
Eş şiddeti fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel şiddet şeklinde sınıflandırılmıştır.
Fiziksel Şiddet, korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kaba kuvvetin kullanılması,
ölüme, yaralanmaya, herhangi bir zarar ya da yeti kaybına yol açabilen fiziksel güç
kullanmadır. İtmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak,
eşya fırlatmak, fiziksel kuvvet kullanarak evden çıkmaya veya eve girmeye engel olmak,
bıçak veya silah gibi aletlerle tehdit etmek, işkence yapmak bu tanımlamanın içerisinde yer
almaktadır.
Duygusal şiddet, öfke ve gerginliği boşaltmak amacıyla karşı tarafı zorlayarak,
aşağılayarak, cezalandırarak ve baskı uygulayarak tutarlı bir şekilde istismar etmektir.
Duygusal şiddete ilişkin bazı davranışlar; sevgi, şefkat, ilgi, onay, destek gibi duygu ve
duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesidir. Bunların yanında dine, ırka, dile, kültürel gruba
veya geçmişe ait değer ve inançların aşağılanması veya onlara aykırı davranmaya zorlanması,
bireyin maddi ve manevi destek alabileceği kurum ve kişilerden soyutlanması, bireyin arkadaş
ve aile bireylerinin sürekli aşağılanması, görüşmesinin engellenmesi, evden kovma veya
evden ayrılmakla tehdit edilmesi şeklinde sıralanabilir. Duygusal şiddet, şiddet gören kişi
üzerinde uzun süreli etkiler bırakmaktadır.
Sözel şiddet, bazı kaynaklarda, duygusal şiddetin bir biçimi olarak ele alınmıştır. Sözel
şiddete ilişkin davranışlardan en belirgini ağır hakaret ve sözler söylemektir. Küçük düşürücü
adlar takmak, olumsuz olarak eleştirmek ve alay etmek sözel şiddet kapsamında ele
alınmaktadır. Sürekli aşağılanan, değersiz olduğu söylenen kişi zamanla bunu içselleştirebilir
ve kendini böyle görmeye başlayabilir.
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Ekonomik şiddet, ekonomik kaynakların ve paranın kişinin üzerinde bir yaptırım ve
tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Ekonomik şiddetin varlığına işaret eden bazı davranışlar;
kişinin çalışmasına, düzenli bir işi olmasına engel olmak, ailenin ekonomik ihtiyaçlarını
karşılamamak, kişinin iş yaşamında ilerlemesine engel olmak, kişinin gelirini harcamak, evi
zaman zaman terk ederek giderlerle hiç ilgilenmemek gibi şekillerde ortaya çıkmaktadır.
Cinsel şiddet, cinselliğin bir tehdit ve sindirme aracı olarak kullanılmasıdır. Kişiye
cinsel nesne gibi davranmak, aşırı kıskanç olmak, cinselliği cezalandırma yöntemi olarak
kullanmak, başkalarına ilgi göstermek, aldatmak, kaba kuvvet kullanarak cinsel ilişkiye
zorlamak, tecavüz etmek, istenmeyen cinsel pozisyonlara zorlamak, fuhuşa zorlamak
biçiminde ortaya çıkmaktadır.
Eş şiddeti sıklıkla duygusal şiddetle başlamaktadır, sonrasında bu şiddet davranışı
fiziksel veya cinsel şiddet olarak devam etmektedir. Bazı kaynaklar fiziksel şiddeti eş
şiddetinin en yaygın formu olarak belirtse de bazı kaynaklara göre de duygusal şiddet, fiziksel
ve cinsel şiddetten daha yaygındır.

5.4. Eş Şiddeti Uygulayan ve Uygulanan (Mağdur) Kişinin Özellikleri
Eş şiddeti farklı gruplarda görülmekle birlikte en çok kadınların mağdur olduğu bir
sorundur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1993 yılında kabul edilen ve bağlayıcı
olmayan "Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Deklarasyonu (DEVAW)’na göre, kadına
yönelik şiddet, ister kamusal isterse özel yaşamda kadının zorla ya da keyfi olarak
özgürlüğünden mahrum bırakma, fiziksel, cinsel ya da psikolojik mağduriyet ile sonuçlanan
ya da sonuçlanması muhtemel eylemlerde bulunma ya da bu eylemlerle tehdit etmeyi içeren
toplumsal cinsiyet temelli şiddet içeren eylemlerin bütünü olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma
göre cinsiyete dayalı şiddet, kadın ve kızlara yönelik eş istismarı, cinsel saldırı, başlık parası
cinayeti, evlilik içi tecavüz, yetersiz beslenme, kız çocuklarına zorla fuhuş yaptırma, kadın
sünneti ve kız çocukların cinsel istismarı gibi zararlı davranışları kapsar (Birleşmiş Milletler
1993, KSGM 2008:12, UN Women 2012:2).
Kadına yönelik şiddetin yaşam döngüsünü incelediğimizde, doğum öncesi dönemde
cinsiyete dayalı kürtaj yani dişi fetüslerin alınması, yeni doğan döneminde dişi yeni
doğanların öldürülmesi ve ihmal edilmesi, çocukluk döneminde çocuk istismarı ve yetersiz
beslenme, ergenlik döneminde zorla fuhuş, zorla erken evlilik, psikolojik istismar ve tecavüz,
yetişkinlik döneminde namus cinayeti, başlık parası cinayeti, yakın eşten şiddet, eşi olmayan
kişiler tarafından cinsel saldırı, kadın öldürme, seks ticareti, cinsel taciz, yaşlılık döneminde
yaşlı kadının kötüye kullanımı yer almaktadır.

Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Mitler ve Gerçekler
Birçok mit aslında gerçekmiş gibi kabul edilerek aile içi şiddetin meşrulaşmasına,
kabul edilmesine ya da hoş görülmesine neden olmaktadır. Şiddetin önlenmesi için mitlerin
fark edilmesi ve gerçeklerin bilinerek şiddete duyarlı olunması gerekmektedir.
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Mit: “Evlilik bir özel yaşam alanıdır ve bu ilişkide geçenler kimseyi ilgilendirmez”
Gerçek: Evlilik, toplumsal bir sözleşmenin ürünüdür; taraflar birbirlerini sevme ve
birbirlerine bakma konusunda anlaşmışlardır. Bu anlaşma bozulur ve kadın şiddet nedeniyle
acı çekerse, bu tüm toplumun sorunu haline gelir, tıpkı kadının sokakta bir yabancı tarafından
şiddete uğramasında olduğu gibi. Şiddet, evliliğin doğal bir parçası değildir ve evlilik şiddet
uygulama ehliyetini kazandırmaz.
Mit: “Kadınlara yönelik aile içi şiddete yalnızca düşük eğitimli, düşük gelirli ailelerde
rastlanır.”
Gerçek: Araştırmalara göre aile içi şiddet, tüm gelir ve eğitim gruplarında görülen bir
olgudur. Eğitim ve gelir düzeyi yüksek kadınlar, tam da bu mit yüzünden şiddet gördüklerinde
kendilerinden utanıp şiddeti açığa vurmak konusunda daha da zorlanırlar.
Mit: “Duygusal ya da psikolojik şiddet fiziksel şiddet kadar kötü değildir.”
Gerçek: Uzmanlar “dil yarası” da diyebileceğimiz duygusal şiddetin kadın üzerinde en
az fiziksel şiddet kadar yıkıcı bir etkisi olabileceğini savunuyorlar.
Mit: “Kadınlar bilinçaltında şiddetten hoşlandıkları için erkekleri şiddet uygulamaya
teşvik edebilirler.”
Gerçek: Bu mit belki de en yanlış inanış olabilir. Bir insan sokakta dövüldüğünde, hiç
kimse olaya o kişinin dövülmek istediğini söyleyerek yaklaşmaz. Birçok kadın, yaşadığı
şiddetten kurtulmak için çeşitli yolları denediği halde, toplumun ve kurumların tepkisizliği
nedeniyle hiçbir çıkış yolu bulamamaktadır.
Mit: “Şiddete neden olan alkol, işsizlik ve uyuşturucu kullanımıdır.”
Gerçek: Alkol, işsizlik, uyuşturucu kullanımı gibi faktörler şiddeti doğuran değil,
ancak şiddeti artırıcı faktörlerdir. Alkol şiddetin nedeni değildir, ama şiddet uygulayan
erkekler tarafından bahane olarak kullanılan bir gerekçedir. “Alkollüydüm, o nedenle
kendime hâkim olamadım,” gibi.
Mit: “Kadınlar ‘kadınlık görevlerini’ yerine getirmedikleri zaman şiddete maruz
kalmayı hak ederler.” (Kadınlık görevleri: Evin, erkeğin, çocukların, evdeki yaşlıların,
hastaların bakımı, onlara hizmet ve koca talep ettiğinde cinsel ilişki kurmak, gibi.)
Gerçek: “Kadınlık görevleri” aslında toplumsal cinsiyet rolleriyle kadınlara yüklenen
kurallardır. Nedeni ne olursa olsun, her türlü şiddet en temel insan hakları ihlallerindendir ve
hiçbir şekilde hoş görülemez.
Mit: “Kadına yönelik şiddet konusunda yasal yöntemlerle yapılabilecek fazla bir şey
yok.”
Gerçek: Biraz önce dediğimiz gibi, şiddete uğramış bir kadın koruma emri aldırabilir,
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Cinsiyete dayalı ve kadına yönelik şiddetin en çok görülen biçimi eş şiddetidir. Kadına
uygulanan şiddet bazen öldürmeye kadar varabilmektedir. Öldürülen kadınların %40-60’ı
eşleri tarafından öldürülmektedir. Sadece ölümlerin değil, kadın yaralanmalarının da en
yaygın nedenlerinden biri eş şiddetidir. Şiddet mağdurunda, anksiyete, depresyon, intihara
eğilim, psikoz, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB),alkol kötüye kullanımı, madde kötüye
kullanımı, yeme bozukluğu gibi birçok psikiyatrik bozukluk ve baş ağrısı, bel ağrısı,
gastrointestinal bozukluklar, hipertansiyon, göğüs ağrısı, kronik pelvik infeksiyon, idrar
yolları enfeksiyonu gibi fiziksel bozukluk görülebilmektedir.
Yakın duygusal ilişkilerde kadın partnerine şiddet uygulayan erkekler için en önemli
risk faktörleri, çocuklukta şiddete maruz kalma, şiddetin çatışmaları çözme aracı olarak
kullanılmasını onaylayan bir şiddet kültüründe ya da toplumsal cinsiyet rolleri hiyerarşini
onaylayan cinsiyetçi bir kültürel ortamda yetiştirilmiş olmaya bağlı edinilmiş tutumlar ve
düşük eğitim seviyesine sahip olma ya da genç olma gibi sosyo-demografik faktörlerden
oluşmaktadır.
Yakın duygusal ilişkilerde erkek partnerlerinin şiddetine maruz kalan kadınlar için en
önemli risk faktörleri ise çocuklukta şiddete maruz kalmak (cinsel istismara ve çocukluk
travmalarına maruz kalmak, annesine yönelik fiziksel şiddete tanık olmak),kadına yönelik
şiddete ilişkin kabullenici tutumlar geliştirmek, düşük sosyal desteğe sahip olmaktır. Genç
olmak, yüksek eğitimli olmak, iş sahibi olmak, ekonomik özgürlüğe sahip olabilmek gibi
faktörler ise risklerin düşürülmesi açısından önemli faktörlerdendir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yakın ilişkide kadına yönelik şiddet konusunu dünya
sağlığı kapsamında bir başlık olarak ele almaktadır. DSÖ (2013), dünya genelinde kadınların
%30’unun eşlerinden fiziksel ya da cinsel şiddet gördüğü yine düşük ve orta gelirli bölgelerde
yüksek gelirli bölgelerde olanlara kıyasla kadına yönelik şiddet sıklığının daha fazla olduğu
belirtilmektedir. Ülkemizde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet (2008) verilerine göre, eşinden veya birlikte yaşadığı kişilerden yaşamının herhangi bir
döneminde fiziksel şiddet gören kadınların oranı %39.3, cinsel şiddet görenlerin oranı %15.3,
fiziksel ya da cinsel şiddet görenlerin oranı %41.9, duygusal şiddet/istismar görenlerin oranı
%43.9 ve kontrol edici davranışlara maruz kalma çerçevesinde, her zaman nerede olduğunu
bilmek isteme oranı %68.8, arkadaşlarını görmeyi engelleme oranı %12.4’tür.
Eş şiddetinin görüldüğü bir diğer grup eş cinsel (homoseksüel) çiftlerdir. Eş cinsellere
yönelik şiddet eylemleri bazı ülkelerde eşcinsellik karşıtı nefret suçları veya önyargı suçları
olarak nitelendirilmektedir. Kadın ve erkek eşcinsel bireyler hayatlarının birçok alanında
ayrımcılığa, şiddete maruz kalmaktadır. Kuehnle ve Sullivan (2001) erkek eşcinsellerin kadın
eşcinsellere oranla daha ağır ve daha sık şiddete maruz kaldıklarını göstermiştir. Eşcinsel
erkeklere yaklaşımda cinsiyetler arası farklılıklar öne çıkmaktadır. Whitley ve Kite (1995)
heteroseksüel erkeklerin heteroseksüel kadınlara oranla eşcinsel erkeklere karşı daha fazla
olumsuz tutum içinde oldukları saptanmıştır. Yapılan araştırmalar, genç heteroseksüel
erkeklerin cinsel oryantasyona bağlı olarak meydana gelen şiddeti sosyal anlamda kabul edilir
olarak algıladıkları ve bu tür şiddete karşı hoşgörü gösterdikleri yönündedir. Yapılan
araştırmalar şiddetin eşcinsel erkek, kadınlar ve biseksüeller için sosyal bir tehdit oluşturduğu,
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ancak adli makamlara bildirilme oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir. Bu saldırıların
adli makamlara bildirilmeme nedeni, bireylerin ikincil mağduriyet korkusuna bağlamaktadır.
Saldırı sonrası kişi polis tarafından aşağılanma, ciddiye alınmama veya cinsel yöneliminin
teşhir edilmesi gibi nedenlerle yeniden mağduriyet yaşayacağından korkmaktadır. Bir diğer
bildirilmeme nedeni olarak da kurumlara karşı güvensizlik, olayın otoriteler tarafından
ciddiye alınmayacağı veya olayın gerektiği şekilde takip edilmeyeceği inancı
gösterilmektedir. Son yıllarda sosyal bilimciler eşcinsellere yönelik uygulanan şiddet
sıklığının yanı sıra bireylerin saldırı sonrası yaşadıkları olumsuz sonuçların da önemle
üzerinde durmaya başlamışlardır. Ancak yayınlanan saldırı oranlarının gerçeği yansıtmakta
yetersiz kalması, mağduriyetin psikolojik sonuçlarına dair bilgilerin de büyük oranda üstü
kapalı kalmasına neden olmaktadır. Bu konuyu aydınlatmak amacıyla, eşcinsel karşıtı
önyargılara, önyargının azınlık grup üzerindeki etkilerine ve yaşanan şiddet sonrası oluşan
psikolojik travmaya yönelik çok yönlü araştırmalar başlatılmıştır. Önyargı kaynaklı saldırıya
uğrayan yetişkin bireyler diğer şiddet mağdurları ile benzer psikolojik belirtiler gösterse de
depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu semptomlarının bu kişilerde daha
yoğun yaşandığı bildirilmiştir.
Amerika da 16507 kişi ile görüşülerek yapılan bir çalışmada yaşam boyu partner
şiddeti prevelansı, lezbiyenler için %43.8, biseksüel kadınlar için %61, heteroseksüel
kadınlar için %35, gayler için %26, biseksüel erkekler için %37.3, heteroseksüel erkekler için
%29 olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak, eş şiddeti tüm dünya ve ülkemiz için önemli bir sorundur. Eş şiddetini
önlemeye yönelik çalışmalar yapılarak bu tür şiddete bağlı mağduriyetlerin giderilmesi
önemlidir.
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Uygulamalar
1)

Partner (Eş) şiddeti konusu ile ilgili daha geniş bir analiz için bkz.:

Gruen A. (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları, İstanbul
Han BC. (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1)

Partner (Eş) şiddetinin nedenlerini bir vaka üzerinden analiz ediniz.

2)

Partner (Eş) şiddetinin sonuçlarını bir vaka üzerinden tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Partner (eş) şiddetinin tanımını yaptıktan sonra eş şiddetinin özellikleri açıklayan
kuramlardan ve sınıflandırılmasından söz edildi. Eş şiddeti, eş ilişkisi olan bireylerden birinin
diğerine şiddet uygulaması olarak tanımlanmaktadır. I3 (I cubed theory) adı verilen modelde,
3 süreç tanımlanmaktadır. Kışkırtma, harekete geçirme ve engelleme adı verilen bu 3 süreç,
şiddete yol açan farklı etmenleri kapsamakta ve birbirleriyle etkileşim halinde
çalışmaktadırlar. Eş şiddeti fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel şiddet olarak
sınıflandırılmaktadır. Ayrıca mağdur ve saldırganın özellikleri açıklandı. Yakın duygusal
ilişkilerde kadın partnerine şiddet uygulayan erkekler için en önemli risk faktörleri,
çocuklukta şiddete maruz kalma, şiddetin çatışmaları çözme aracı olarak kullanılmasını
onaylayan bir şiddet kültüründe ya da toplumsal cinsiyet rolleri hiyerarşini onaylayan
cinsiyetçi bir kültürel ortamda yetiştirilmiş olmaya bağlı edinilmiş tutumlar ve düşük eğitim
seviyesine sahip olma ya da genç olma gibi sosyo-demografik faktörlerden oluşmaktadır.
Yakın duygusal ilişkilerde erkek partnerlerinin şiddetine maruz kalan kadınlar için en önemli
risk faktörleri ise çocuklukta şiddete maruz kalmak (cinsel istismara ve çocukluk travmalarına
maruz kalmak, annesine yönelik fiziksel şiddete tanık olmak), kadına yönelik şiddete ilişkin
kabullenici tutumlar geliştirmek, düşük sosyal desteğe sahip olmaktır. Genç olmak, yüksek
eğitimli olmak, iş sahibi olmak, ekonomik özgürlüğe sahip olabilmek gibi faktörler ise
risklerin düşürülmesi açısından önemli faktörlerdendir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin kültürel yönü ile ilgili bir şiddet
türüdür?
a)

Cinsel saldırı

b)

Kadın sünneti

c)

Zorla fuhuş yaptırma

d)

Yetersiz besleme

e)

Evlilik içi tecavüz

2) Eş şiddeti ile ilgili olarak I3 (I Cubed Theory) kuramını geliştiren kuramcılar;
a)

Kuehnle ve Sullivan’dır.

b)

Whitley ve Kite’dir.

c)

Masters ve Johnson’dır.

d)

Walker ve Heise’dir.

e)

Finkel ve Eckhardt’tır.

3)Aşağıdakilerden hangisi partner şiddetinin özelliklerinden biri değildir?
a)

Şiddetin gerçekleşmesinde genetik geçişin etkisi vardır.

b)

Şiddet sadece kurbanı ile şiddeti uygulayan arasında gerçekleşir.

c)

Şiddet gerilim ile başlayıp fiziksel istismarla devam eden bir süreçtir.

d)

Şiddet önlem alınmazsa zamanla kronikleşen bir sürece girer.

e)

Şiddetin uygulayan kişinin en temel savunma düzeneği inkârdır.

4) Aşağıdakilerden
bozukluklardandır?

hangisi

şiddet

mağdurunda

görülebilecek

psikolojik

a) Hipertansiyon
b) İdrar yolu enfeksiyonu
c) Bel ağrısı
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d) Anksiyete
e) Göğüs ağrısı
5) Aşağıdakilerden hangisi yakın duygusal ilişkilerde erkek partnerlerinin şiddetine
maruz kalan kadınlar için önemli risk faktörleri arasında yer almaz?
a) Çocuklukta şiddete maruz kalmak
b) Anneye yönelik şiddete tanık olmak
c) Şiddeti kabullenici tutuma sahip olmak
d) Düşük sosyal desteğe sahip olmak
e) Yüksek özgüvene sahip olmak

.

6) Şiddet mağdurunda görülebilecek fiziksel bozukluklardan üçünü yazınız.
7) Şiddet mağdurunda görülebilecek psikiyatrik bozukluklardan üçünü yazınız.
8) Lenore Walker’a göre eşler arasındaki şiddet döngüsü kaç dönemden oluşmaktadır?
9) Eş şiddetinin sınıflandırmasını yazınız.
10) Tüm toplumsal kültürler bağlamında düşünüldüğünde kadına yönelik şiddet
çeşitleri neler olabilir? Beş tanesini yazınız.

Cevaplar:
1) b 2) e 3) b 4) d 5) e
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6. YAŞAMDA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ-IV YAŞLIYA YÖNELİK
ŞİDDET



Bu bölüm, Doç. Dr. F. Yasemin KUTLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Yaşlıya Yönelik Şiddet
6.2. Yaşlıya Yönelik İstismar ve İhmal Türleri
6.3. Yaşlı İhmal ve İstismarında Mağdur ve Saldırganın Özellikleri
6.4. İstismar ve İhmalin Yaşlı Üzerindeki Etkisi
6.5. Yaşlı İstismar ve İhmalini Değerlendirmede Engeller
6.6. Yaşlı istismar ve ihmaline yönelik önlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yaşlıya Yönelik Şiddet hakkında bilgi veriniz.

2)

Yaşlıya Yönelik İstismar ve İhmal Türleri hakkında bilgi veriniz.

3)
veriniz.

Yaşlı İhmal ve İstismarında Mağdur ve Saldırganın Özellikleri hakkında bilgi

4)

İstismar ve İhmalin Yaşlı Üzerindeki Etkisi hakkında bilgi veriniz.

5)

Yaşlı İstismar ve İhmalini Değerlendirmede Engeller hakkında bilgi veriniz.

6)

Yaşlı istismar ve ihmaline yönelik önlemler hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Yaşlıya Yönelik Şiddet

Yaşlıya Yönelik şiddet tanımını Okuyarak/Araştırarak
kavrayabilmek

Yaşlıya Yönelik İstismar ve Yaşlıya Yönelik İstismar ve Okuyarak/Araştırarak
İhmal Türleri
İhmal Türlerini kavrayabilmek
Yaşlı İhmal ve İstismarında Yaşlı İhmal ve İstismarında Okuyarak/Araştırarak
Mağdur ve Saldırganın Mağdur
ve
Saldırganın
Özellikleri
Özelliklerini kavrayabilmek
İstismar ve İhmalin Yaşlı İstismar ve İhmalin Yaşlı Okuyarak/Araştırarak
Üzerindeki Etkisi
Üzerindeki
Etkisini
kavrayabilmek
Yaşlı İstismar ve İhmalini Yaşlı İstismar ve İhmalini Okuyarak/Araştırarak
Değerlendirmede Engeller
Değerlendirmede
Engelleri
kavrayabilmek.
Yaşlı istismar ve ihmaline Yaşlı istismar
yönelik önlemler
yönelik
kavrayabilmek.

ve

ihmaline Okuyarak/Araştırarak
önlemleri
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Anahtar Kavramlar


Yaşlı İstismarı



Yaşlı İhmali
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Giriş
Yaş gruplarının toplam nüfus içerisinde yüzdesel değişimi incelendiğinde, yaşlı
nüfusun diğer yaş gruplarına oranla belirgin bir artış gösterdiği görülmektedir. Özellikle
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son 25-30 yıl içinde sağlık alanındaki ve sosyal
alanlardaki iyileşmeye paralel olarak, yaşam süresi uzamış, bu da tüm dünyada yaşlı nüfusun
giderek artmasına neden olmuştur.
Nüfus yapısındaki bu değişim; yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin
değerlendirilmesinin, sağlıklı, güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasının önem
kazanmasına da neden olmuştur. Bu konu Yaşlanma 2002 Uluslararası Eylem Planı’nda “Her
yerde insanların güvenli ve saygın şekilde yaşlanmalarını ve toplumlarında bütün haklara
sahip birer vatandaş olarak yaşamaya devam etmelerini garanti etmek” şeklinde ifade
edilmiştir.
Ortalama yaşam süresinin uzamasıyla ortaya çıkan ve nüfusun yaşlanması olarak
adlandırılan demografik değişim, tüm dünyada yaşlılığın, gittikçe olumsuz bir kategori olarak
algılanmaya başlamasına neden olmuş ve bu değişime uyum sağlama çabasına bağlı olarak
yaşlılar daha az önemsenmeye başlanmıştır.
Yaşlı nüfusundaki artış gün geçtikçe yaşlılıkla ilgili sorunlarla daha sık
karşılaşılmasına neden olmuştur. Yaşanan önemli sorunlardan biri yaşlıya yönelik şiddettir ve
genel olarak ileri yaşlarda rastlanan bir şiddet türüdür.
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6.1. Yaşlıya Yönelik Şiddet
Yaşlılık dönemi, bireylerin bağımlılığın arttığı, fiziksel yeteneklerinin azaldığı bir
dönemdir. Bu nedenle, şiddete direnebilmesi daha güç bir hale gelmektedir. Yaşlıya yönelik
şiddet son yıllarda üzerinde durulan önemli bir şiddet türüdür.
Yaşlıya yönelik şiddet istismar ve ihmal başlıkları altında inceleyebiliriz. Genel olarak
yaşlı istismarı, yaşlı bireyin sağlık ya da iyilik halini tehdit eden ya da zarar veren herhangi
bir davranıştır. İstismar bedensel, psikolojik ya da ekonomik olabilir, aynı zamanda ihmale de
dönüşebilir.
Yaşlı istismar ve ihmali “hırpalanmış yaşlı kadın” (granny battering) terimi ile 1970’li
yıllardan beri tartışılan bir sorun olmasına rağmen tanımına ilişkin bir görüş birliği yoktur.
Yaşlı istismarı “güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren veya
strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulmasıdır”. Ayrıca “yaşlı
bireyin sağlık ve iyilik halini tehdit eden veya zarar veren herhangi bir davranış” veya “belli
bir zaman dilimi içerisinde bir yetişkin tarafından yaşlının o kültürde kabul edilmeyen bir
davranışa maruz kalması” şeklinde de tanımlanabilmektedir.
Yaşlı istismarını açıklayan kuramlar şunlardır.
Durumsal Kuram: Bu kurama göre yaşlı istismarı savunmasız ve zayıf yaşlı bireylerin
bakımından doğan ezici işlerin neden olduğu durumlardan bakım vericinin stresi sonucu
oluşmaktadır.
Psikopatoloji Kuramı: İstismar edenin mental, emosyonel bozukluk, madde kullanımı
alışkanlıklarının olması yaşlı istismarına neden olmaktadır.
Değişim Kuramı: İstismara yatkın birey ve fail arasındaki bağımlılık ilişkisinin
yetişkinlik boyunca sürdürülmesi sonucu aile hayatı etkilenmekte ve yaşlı istismarı
oluşmaktadır.
Sosyal Öğrenme Kuramı: Yaşlı istismarı fail ve mağdurun her birinin aile
yaşamındaki öğrenilmiş davranışlarının tekrar etmesi ile oluşur.
Politik-Ekonomik Kuram: Yetişkinlerin toplumdan dışlanmalarına odaklanır.
Feminist Kuram: İlişkide güç dengesizliği olması yaşlı istismarını yaratır.
Yaşlı ihmali, bakmakla yükümlü bireylerin (aile üyeleri, sosyal kurum çalışanları, özel
bakıcılar), yaşlının günlük gereksinmelerini karşılamamasıdır. Ayrıca yaşlının fiziksel
güçsüzlük, mental hastalık, yetersizlik durumunda gereksinim duyduğu hizmet ve bakımı
alamaması ya da yetersiz alması olarak da tanımlanmaktadır.
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6.2. Yaşlıya Yönelik İstismar ve İhmal Türleri
Her toplumda, her kültürde ve her ekonomik düzeyde görülebilen istismar sadece aile
içinde ya da genel nüfusta değil, sağlık ve sosyal hizmetlerin verildiği kurumlarda da görülen
fiziksel ve psikolojik olarak yaşlıya zarar verme ve ondan faydalanma şeklinde kendini
gösteren ciddi toplumsal bir sorundur.
Yaşlı bireyin istismar ve ihmale uğraması yaşamını tehdit eden sonuçlara neden
olabilir. İstismara uğrayan yaşlı bireylerin, kronik hastalıklar gibi yaşamı tehdit eden hastalığı
olan ve istismara uğramayan yaşlı bireylerden daha erken öldüklerini gösteren araştırma
sonuçları da bu kanıyı desteklemektedir.
Yaşlı istismarı ve ihmali üç temel grupta incelenmektedir: Ailesel, kurumsal ve kendi
kendini ihmal. Ailesel istismar, yaşlı bireye kendi evinde veya bir bakıcının evinde ekonomik,
fiziksel ya da duygusal şiddet uygulanmasıdır. Kurumsal istismar, yaşlı kişilerin yaşamlarını
sürdürmeleri için oluşturulmuş kurumlarda, yaşlı bireye kötü muamelede bulunulmasıdır.
Kendi kendini ihmal, yaşlı bireyin sağlık veya güvenliğini tehdit eder bir şekilde, kendini
ihmal etmesidir.
Yaşlıya yönelik istismar ve ihmal fiziksel istismar, duygusal/psikolojik istismar, cinsel
istismar, ekonomik istismar ve yaşlı ihmali olarak sınıflandırılmaktadır.
Fiziksel İstismar: Yaşlıya bakım veren veya güvendiği kişi tarafından yaşlıya kasıtlı
olarak ağrı ve acı verici her türlü bedensel zarar fiziksel istismar olarak kabul edilir. Vurmak,
tokatlamak, yakmak, bağlamak, fazla ya da yanlış ilaç vermek fiziksel istismar örnekleridir.
Fiziksel istismara uğramış yaşlıda boyun ve kollarda çürük, morluk, tekrarlanan,
açıklanamayan yaralar, yaralanma ile ilgili çelişkili ifadeler, tekrarlanan yaralanmalarda aynı
sağlık kurumuna gitmeyi reddetme görülebilir.
Duygusal/Psikolojik İstismar: Yaşlıya güvendiği birisi tarafından kasıtlı olarak ruhsal
açıdan acı verme, duygusal/ psikolojik istismar olarak kabul edilir. Sevgi, şefkat, ilgi gibi
duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, yaşlının küçümsenmesi, bağırmak, hakaret etmek,
suçlamak, ya da aşağılamak gibi davranış ve tutumlar duygusal/psikolojik istismarı içerir.
Duygusal/psikolojik istismar belirtileri, yaşlı bireyin sorulan sorulara cevap vermemesi,
iletişim kurmaması, şüpheli ve mantıksız korku yaşaması, sosyal ilişkilerde ilgi eksikliği,
fiziksel ve psikolojik sağlık problemlerinin olmasıdır.
Cinsel İstismar: Cinsel istismar yaşlı bireyin kendi rızası olmadan herhangi bir cinsel
aktiviteye zorlanmasıdır. Cinsel istismar belirtileri, açıklanamayan anal ve vajinal kanama,
kanlı, yırtık giysiler, göğüslerdeki çürük ve morluklar, cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar ve
vajinal enfeksiyonlardır.
Ekonomik İstismar: Yaşlı bireylerin hukuki haklarının ihlal edilmesi, yasadışı ya da
izinsiz olarak mallarının, parasının, banka/emeklilik hesabının ya da diğer değerli
varlıklarının kullanılması, kendi evinden çıkartılması ve kandırarak vekâletname alınması
ekonomik istismar olarak adlandırılır.
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Yaşlı İhmali: Yaşlı bireyin yakınları ve bakıcıları tarafından temel gereksinimlerinden
mahrum edilmesi, bakım verme sırasında sorumlulukları yerine getirmede isteksiz davranarak
kişiye duygusal, fiziksel acı ve sıkıntı vermektir. Kendi kendini ihmal ise, yaşlı bireyin sağlık
ya da güvenliğini tehdit eder bir şekilde, tek başına yaşama davranışını belirtir. Terk edilme
ise yaşlı bireyin bakımından sorumlu olan kişi ya da kişiler tarafından yalnız bırakılmasıdır.
Yaşlı ihmalinin belirtileri, yatak yaraları veya diğer tür yaralar, aşırı zayıflama, kilo kaybı ve
gözlerde çökme, kötü hijyen, yatak ya da elbiselerin kirli olması, ruhsal ya da fiziksel
sorunlar, ilacını almamadır.

6.3. Yaşlı İhmal ve İstismarında Mağdur ve Saldırganın Özellikleri
Yaşlı bireye ait özellikler: Bağımlılık ve yetersizlik (sağlık sorunları, ekonomik
nedenler vb.), kalabalık aile ortamı içinde yaşama, statü ve güç kaybına uğrama, dul veya
boşanmış olma, yalnız yaşama, mental yetersizliğin ve engelliliğin olması, ileri yaşlarda
olması.
İstismarcıya ait özellikler: Üstlendiği bakım rolünü benimsememesi ve zorunlu
yapması, bakım verdiği kişiyle zıt olması, kişilik sorunları, parasal ve tıbbi problemler, evlilik
çatışması, işsizlik, madde bağımlısı olma, şiddet ve istismarı çözüm olarak algılama
sayılabilir.

6.4. İstismar ve İhmalin Yaşlı Üzerindeki Etkisi
•

Bakım vericiyle yalnız kalmaktan korkma

•

Beslenme eksikliği

•

Yatak yarası veya deri lezyonu olması

•

Yemek için yalvarması

•

Tıbbi bakıma ve diş bakımına ihtiyacı olması

•

Uzun süredir kimsesiz bırakılması

•

İhmal ve kötüye kullanımı bildirmesi

•

Pasif, geri çekilen veya duygusuz davranışlarının olması

•

Parası ile ilgili endişeleri olması

•

Değerli eşyalarında kayıp olması

6.5. Yaşlı İstismar ve İhmalini Değerlendirmede Engeller
Yaşlı kişi ile ilgili engeller, bakıcısı tarafından yargılanacağından, suçlanacağından
korkma, ailesinin davranışlarından utanma ya da bu olayı birilerine söylediğinde yakınlarının
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kendisine daha kötü davranabileceğinden ve herhangi bir kuruma gönderebileceğinden
korkma, kimsenin kendisine inanmayacağından korkma, sisteme karşı güven eksikliği
yaşama, yaşanan durumu kendi suçu olarak görme, kimse ile paylaşmak istememe ya da
istismarı bildirmede isteksiz olma, aileyi kutsal sayma, başkaları tarafından aile yaşantısına
müdahalede bulunulmasını istememe, ailesinde böyle bir problemin olduğunu kabul etmeme,
durumun farkında olmama, nereden, nasıl yardım alabileceğini bilememe, ekonomik ya da
sosyal olarak bağımlı olma olarak sıralanabilir.
Kurumsal engeller, sağlık çalışanlarının konu ile ilgili bilgi eksikliğinin olması, sorunu
bildirme ve kaydetmede yetersiz ya da isteksiz olması, sorumluluk almak istememesi.

6.6. Yaşlı istismar ve ihmaline yönelik önlemler
Yaşlının sosyal ilişkilerini sürdürmesi, arkadaş çevresinin genişletilmesi, sosyal ve
toplumsal etkinliklere, gönüllülük programlarına katılması. Yasal açıdan kendisini koruyacak
destek ve önerileri alması. Evde yalnız kalmaması, bakım veren kişilerin eğitilmesi ve
desteklenmesi, kurumsal hizmetlerin düzenlenmesi, sağlık çalışanlarının yaşlı istismarı ve
ihmali konusunda eğitilmesi ve duyarlılığının artırılması önemlidir.
Sonuç olarak yaşlı bireyler, toplumun insan kaynaklarının önemli ve değerli bir
unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle sağlık, eğitim kurumları, medya ve halkın bu konuda
farkındalığını artırmaya yönelik aktiviteler planlanmalı, bu planlanmalar hayata geçirilmeli ve
aktiviteler geliştirilerek artırılmalıdır.
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Uygulamalar
1) Partner (Eş) şiddeti konusu ile ilgili daha geniş bir analiz için bkz.:
Gruen A. (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları, İstanbul
Han BC. (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1)

Yaşlı şiddetinin nedenlerini bir vaka üzerinden analiz ediniz.

2)

Yaşlı şiddetinin sonuçlarını bir vaka üzerinden tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşlı nüfusundaki artış gün geçtikçe yaşlılıkla ilgili sorunlarla daha sık
karşılaşılmasına neden olmuştur. Yaşanan önemli sorunlardan biri yaşlıya yönelik şiddettir ve
genel olarak ileri yaşlarda rastlanan bir şiddet türüdür. Yaşlıya yönelik şiddet istismar ve
ihmal başlıkları altında inceleyebiliriz. Yaşlı istismarı “güven beklentisi olan herhangi bir
ilişkide yaşlıya zarar veren veya strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda
bulunulmasıdır”. Yaşlı ihmali, bakmakla yükümlü bireylerin (aile üyeleri, sosyal kurum
çalışanları, özel bakıcılar), yaşlının günlük gereksinmelerini karşılamamasıdır. Yaşlı istismarı
ve ihmali üç temel grupta incelenmektedir: Ailesel, kurumsal ve kendi kendini ihmal. Yaşlıya
yönelik istismar ve ihmal fiziksel istismar, duygusal/psikolojik istismar, cinsel istismar,
ekonomik istismar ve yaşlı ihmali olarak sınıflandırılmaktadır. Sonuç olarak yaşlı bireyler,
toplumun insan kaynaklarının önemli ve değerli bir unsurunu oluşturmaktadır. Bu nedenle
sağlık, eğitim kurumları, medya ve halkın bu konuda farkındalığını artırmaya yönelik
aktiviteler planlanmalı, bu planlanmalar hayata geçirilmeli ve aktiviteler geliştirilerek
artırılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlıya yönelik ihmal ve istismar türleri arasında yer almaz?
a) Ekonomik istismar
b) Duygusal istismar
c) Cinsel istismar
d) Fiziksel istismar
e) Bilişsel istismar
2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarını açıklayan kuramlar arasında yer almaz?
a) Durumsal kuram
b) Süreklilik kuramı
c) Feminist kuram
d) Psikopatoloji kuramı
e) Değişim kuramı
3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı ihmaline örnek değildir?
a)

Aşırı ya da sürekli olarak ilaç verme

b)

Uzun süreli yaşlıyı evde yalnız bırakma

c)

Yeterli düzeyde kıyafet ve barınma sağlamama

d)

Yeterli düzeyde beslenme sağlamama

e)

Vurma, tokat atma, tekmeleme

4) Klinikte tedavi gören ve taburcu olacak yaşlı hastanın istismar edildiği şüphesi olduğunda
ilk olarak ne yapılmalıdır?
a)

Taburculuktan önce aile üyeleri ile olan erişimi kısıtlama

b)

Yetkili Sosyal Hizmet Uzmanına durumu bildirme

c)

Hasta taburcu olduğunda yapılacakları hasta yakınları ile kararlaştırma

d)

Şüpheli durumu yetkililere bildirerek taburculuğu geciktirme
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e)

Taburculuk esnasında hastaya eşlik ederek evde gözlem yapma

5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı fiziksel istismarın özelliklerindendir?
a)

Ruhsal acı verme

b)

Bağırma

c)

Küçümseme

d)

Bağlama

e)

Hakaret etme

6) Yaşlı ihmali nedir? Açıklayınız.
7) Yaşlı istismarı nedir? Açıklayınız.
8) Yaşlı istismarını açıklayan kuramlardan 2 tanesini açıklayınız.
9) Yaşlı istismar ve ihmalini değerlendirmede engeller nelerdir?
10) Yaşlı ihmal ve istismarına yönelik önlemler nelerdir?

Cevaplar:
1) e 2) b 3) e 4) d 5) d
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7. YAŞAMDA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ-IV. DEZAVANTAJLI
GRUPLARDA ŞİDDET



Bu bölüm, Doç. Dr. F. Yasemin KUTLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Dezavantajlı Gruplar
7.2. Engellilere Yönelik Şiddet
7.3. Göçmen ve Mültecilere Yönelik Şiddet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Dezavantajlı gruplar hakkında bilgi veriniz.

2)

Engellilere yönelik şiddet hakkında bilgi veriniz.

3)

Göçmen ve mültecilere yönelik şiddet hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dezavantajlı gruplar

Dezavantajlı grupları
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Engellilere yönelik şiddet

Engellilere yönelik şiddeti
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Göçmen ve mültecilere
yönelik şiddet

Göçmen ve mültecilere yönelik
şiddeti kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Engellilere Yönelik Şiddet



Göçmen ve Mültecilere Yönelik Şiddet
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Giriş
Dezavantajlı gruplar, özel olarak korunması gereken gruplar; toplumda yetersiz yaşam
koşulları içinde yaşayan; demografik değişkenlere bağlı olarak, farklı nicelik ve nitelik
gösteren; fizyolojik, psikolojik, sosyal, sağlık, ekonomik, siyasal ve kültürel açılardan çağdaş
yaşam kurullarına ulaşmak için devletin sorumluluğunda ve organizasyonunda, toplumsal
güvenlik içinde, toplumsal koruma ve hizmete gereksinim duyan sosyal gruplardır.
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7.1. Dezavantajlı gruplar
Dezavantajlı gruplar olarak da adlandırılan özel olarak korunması gereken gruplar
arasında kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, göçmenler, azınlıklar, eski
hükümlüler, kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullar yer almaktadır. Bu bölümde
engelliler, göçmenler ve azınlıklara yönelik şiddet ele alınacaktır.

7.2. Engellilere Yönelik Şiddet
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi “kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi
kendisine yapması gereken işleri herhangi bir noksanlık sonucunda yapamayanları engelli
olarak tanımlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise engelliliği, herhangi bir sakatlık sonucu
yaşa, cinsiyete, sosyal, kültürel etkenlere bağlı rollerin yerine getirilmemesi,
tamamlanamaması, eksik kalması seklinde tanımlanmaktadır.
Dünyada bir milyardan fazla, ülkemizde ise yaklaşık 8,5 milyon engelli birey
bulunmaktadır. Engelli bireyler, tarih boyunca toplum tarafından ötekileştirilmiş, toplumun
olumsuz tutum ve davranışlarına maruz kalmış, toplum dışına itilmiş ve görmezden
gelinmiştir.
Engelli bireyler sıklıkla bir başkasının bakımına gereksinim duymaktadırlar. Engelli
bireyler şiddete uğrama açısından sağlıklı bireylere oranla daha büyük bir risk altındadırlar.
Engelliliğin kendisi şiddete yol açmamakta, fakat riski artırmaktadır. Özellikle bakım
esnasında fiziksel, duygusal, sözel ya da cinsel şiddete uğrama olasılıkları artmaktadır.
Aşağılama, fiziksel temas korkusu ya da hor görme, engelli bireylerin mağduru olduğu şiddet
biçimlerindendir. Ayrıca yanlış̧ ilaç tedavisi ya da uygun sağlık hizmetinin verilmemesi
şiddetin biçimleri olarak düşünülebilir. Yine annenin hamilelik sırasındaki riskli davranışı,
örneğin ilaç ya da alkol kullanımı çeşitli engelliliklere yol açabilecek doğum öncesi bir şiddet
biçimidir.
Şiddet ve engellilik arasında iki yönlü bağlantı bulunmaktadır. Engelli bireyler sadece
daha fazla şiddete maruz kalmamakta, aynı zamanda şiddete bağlı olarak zihinsel ve fiziksel
engellilikler de oluşmaktadır. Engelli bireylerin yüksek oranda şiddete maruz kalmalarının
nedeni ise şiddetin yol açtığı engellilikten ve toplumun engelliliğe yönelik tepkisinden
kaynaklanmaktadır.
Engellilere yönelik şiddet ile ilişkili riskler; ebeveyn ve bakıcıya, aileye, engelli
bireyin kendisine ve çevresel faktörlere bağlı olarak 4 grup altında toplanabilmektedir. Bakıcı
veya ebeveynin akıl hastalıkları, kişilik bozuklukları, intihar girişimleri ve psikolojik sorunlar,
ebeveynlik becerilerine sahip olmamak, artmış stres ve stresle mücadelede zorluk, kendine
güvensizlik, otoriter ebeveynlik, çocukluk döneminde istismar öyküsü, madde bağımlılığı,
kişilik gelişimi konusunda bilgi yetersizliği, gerçekçi olmayan beklentiler, davranış
bozuklukları ve saldırganlık öyküleri, sosyal izolasyon, düşük ekonomik durum, tek ebeveyn
olmak, istenmeyen gebelik, engelliliğe yönelik uyum eksikliği, önerilen destekleri reddetme
ebeveyn ve bakıcıya yönelik önemli risk faktörleri arasında yer almaktadır. Aileye ait
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faktörler, zor ve karmaşık ev işleri, evin güvensiz olması, yetersiz bakım, evlilik çatışmaları
ve aile içi şiddet, stresli yaşam, ebeveyn stresi, işsizlik ve ekonomik sıkıntı, kültür düzeyinin
düşük olması, sosyal izolasyon, aşırı disiplin olarak sayılabilir. Engelli bireye ait faktörlerde
ise şiddetin sorumlusu engelli birey değildir. Ancak engellinin bazı bilişsel ve davranışsal
özellikleri, prematüre veya düşük ağırlıklı doğum, tehlikeli komşu olarak algılanma onu
şiddete karşı korumasız hale getirmektedir.
Engelliye yönelik şiddetin önlenmesinde ele alınabilecek koruyucu faktörlerde yine
aynı başlıklar altında toplanabilir. Ebeveyn ve bakıcıların psikolojik olarak iyi olması,
becerilerinin olması, özgüvenli olması, engelliliğin kabul edilmesi, engelli bireyin
potansiyelinin iyi bilinmesi, gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında bilgili olunması, sosyal
ve ailevi destek ebeveyn ve bakıcı ile ilgili koruyucu faktörlerdendir. Aile ile ilgili koruyucu
faktörler arasında güvenli ve düzenli ev, yeterli bakım, eş ile destekleyici ilişki, güçlüklerle
mücadele edebilme, engelliliğe uyum sağlama, ekonomik yeterlilik ve yeterli sosyal destek
sayılabilir. Engelli bireye ait koruyucu faktörler ise diğer kişilerle etkileşim, duygularını iyi
ifade edebilme, ergenlik döneminde cinsellik eğitimi, iyi sosyal ilişkiler kurma olarak
sıralanabilir. Çevresel faktörlerde engellilere yönelik şiddeti önlemede önemlidir. Bunlar,
engelli bireylerin haklarına önem verme, onlara yeterli iş ve destek sağlama, yeterli sosyal
destek, kurumlar arası iletişim, komşuların güvenli olması, şiddetin sosyal olarak kabul
edilmemesi, şiddeti önlemeye yönelik kültürel normlar ve medyanın şiddet konusundaki
duyarlılığıdır. Ayrıca resmi, sosyal ve sağlık hizmetlerini kapsayan hizmetler ile akraba ve
arkadaşlardan oluşan resmi olmayan hizmetlerin birbirini tamamlaması önemlidir. İyi bir
şekilde düzenlenmiş hizmetler, ailenin sorumluluğunu üzerine alacak, böylece iyi bir bakım
ve yaşam kalitesi sürdürme fırsatı olacaktır.
Halk arasında engelli kişilerin şiddet ve istismara uğramayacakları düşünülmesine
rağmen engelli bireyler saldırı ve şiddet eylemlerinin hedefinde yer almaktadır. Bu şiddet ve
istismar olayları ise çoğunlukla engelli bireyin güven duyduğu kişilerden gelmektedir.
Yapılan çalışmalar engelli bireyler içinde de kadın ve çocukların daha büyük risk
altında olduğunu göstermektedir. Engelli kadınların daha çok eşleri tarafından şiddete
uğradığı ve şiddet türleri arasında da sırasıyla duygusal, fiziksel ve cinsel şiddete maruz
kaldıkları saptanmıştır. Engelli kadınlara yönelik şiddet kadınlara yönelik şiddet ile benzerlik
göstermektedir. Bazı çalışmalarda engelli kadınların, %81’inin fiziksel, cinsel ya da duygusal
şiddete uğradıkları, benzer şekilde başka bir araştırma da ise engelli kadınların %77,8’inin
duygusal/sözel şiddete, %30,1’inin fiziksel şiddete ve %28,8’inin cinsel şiddete maruz
kaldıkları saptanmıştır (Arıkan 2001; Aral, Gürsoy ve Ayhan, 2005). Kanada’da 439 fiziksel
engelli ve 421 fiziksel engelli olmayan kadın ile yapılan bir araştırmada ise, her iki gruptaki
kadınların da eşit oranda fiziksel, duygusal ve sözel şiddete maruz kaldığı (%62) ancak eşleri
tarafından şiddete uğrama durumu açısından bakıldığında; engelli kadınların engelli olmayan
kadınlara oranla, eşlerinden daha fazla şiddet gördükleri ortaya çıkmıştır (Brownridge 2006).
Engelli çocuklara yönelik şiddet ise antik çağlara kadar uzanmaktadır. O çağlarda
engelli çocukların istismar edildiği bazılarının öldürüldüğü ile ilgili bilgiler mevcuttur. O
dönemlerde engelli çocuklara yönelik istismar ve öldürme sebepleri ise genellikle fayda
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sağlama, toplumsal değer sistemleri ve doğaüstü güçlerle ilgilidir. Günümüzde engelli
çocukların engeli olmayan çocuklara oranla daha fazla şiddete uğradıkları, yine engelli
çocuklar arasında zihinsel engelli çocukların, diğer engelli çocuklara oranla 2 kat daha fazla
cinsel, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldıkları, işitme engelli olan çocukların ise;
fiziksel ve cinsel istismara uğrama risklerinin daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Engelli bireyler yaşadıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet ve ihmal
sonucunda fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşanmakta, engel durumları artmakta veya yaşamlarını
yitirebilmektedirler.

7.3. Göçmen ve mültecilere yönelik şiddet
Göç ekonomik, sosyal veya siyasi nedenlerle birey veya toplulukların bir ülkeden
başka bir ülkeye veya bir yerden başka bir yere gitmesidir. Göç sadece fiziksel bir yer
değiştirme hareketi değildir sosyo-ekonomik ve kültürel değişiklikleri de içermektedir.
Göçmen, çoğu zaman ekonomik gerekçelerle, ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir
ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleşen kişidir. Göçmenler dışında farklı
nedenlerle ülkelerini değiştirmek zorunda kalan kişilerde bulunmaktadır.
Mülteci, ülkesinde ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal kimliği
nedeniyle kendisini baskı altında hissederek kendi devletine olan güvenini kaybeden, kendi
devletinin ona tarafsız davranmayacağını düşüncesi ile ülkesini terk edip, başka bir
ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından 'kabul' edilen kişidir.
Birleşmiş milletlerin 2010 verilerine göre Dünya çapında 214 milyon kişi göçmen
olarak yaşamaktadır. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon göçmen bulunmaktadır. Suriye’den
gelen mülteci sayısı ise 2,5 milyonun üzerindedir. Göçmen ve mülteciler birçok sorunla karşı
karşıya kalmaktadır.
Şiddet açısından ele aldığımızda dışlanma ve ayrımcılık beraberinde göçmen ve
mültecilere yönelik şiddet davranışını da getirmektedir. Göçmenlere yönelik şiddet türleri de
diğer dezavantajlı gruplara yönelik şiddet türleri ile benzerlik göstermektedir. Çocuk ve kadın
göçmenlere yönelik şiddet yine daha fazla görülmektedir. Göçmenlerin yaşadığı şiddet
olayları ise bulundukları ülkeye yönelik ön yargılara neden olarak onların düşmanlık ve
gerginliklerini dolayısıyla şiddet eylemlerini artırmaktadır. Yani göçmen ve mültecilere
yönelik şiddet aynı zamanda onların şiddet davranışı göstermesine zemin hazırlamaktadır.
Sonuç olarak, dezavantajlı gruplar toplumda ayrımcılığa en fazla maruz kalan
gruplardır. Ayrımcılık beraberinde şiddet davranışını getirmektedir. Bu gruplara karşı
ayrımcılığı ve buna bağlı olarak şiddeti önlemek toplumların refahı açısından önemlidir.
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Uygulamalar
1) Dezavantajlı gruplarda şiddet konusu ile ilgili daha geniş bir analiz için bkz.:
Gruen A. (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları, İstanbul
Han BC. (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1) Dezavantajlı gruplarda şiddetin nedenlerini bir vaka üzerinden analiz ediniz.
2) Dezavantajlı gruplarda şiddetin sonuçlarını bir vaka üzerinden tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dezavantajlı gruplar, özel olarak korunması gereken gruplardır. Bu gruplar arasında
kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, göçmenler, azınlıklar, eski hükümlüler,
kadınlar, tek ebeveynli aileler ve yoksullar yer almaktadır. Bu bölümde engelliler, göçmenler
ve azınlıklara yönelik şiddet ele alınacaktır.
Şiddete maruz kalan dezavantajlı gruplardan biri engellilerdir. Şiddet ve engellilik
arasında iki yönlü bağlantı bulunmaktadır. Engelli bireyler sadece daha fazla şiddete maruz
kalmamakta, aynı zamanda şiddete bağlı olarak zihinsel ve fiziksel engellilikler de
oluşmaktadır. Engelli bireylerin yüksek oranda şiddete maruz kalmalarının nedeni ise şiddetin
yol açtığı engellilikten ve toplumun engelliliğe yönelik tepkisinden kaynaklanmaktadır.
Engellilere yönelik şiddet ile ilişkili riskler; ebeveyn ve bakıcıya, aileye, engelli bireyin
kendisine ve çevresel faktörlere bağlı olarak 4 grup altında toplanabilmektedir.
Şiddete maruz kalan diğer dezavantajlı gruplar göçmen ve mültecilerdir. Şiddet
açısından ele aldığımızda dışlanma ve ayrımcılık beraberinde göçmen ve mültecilere yönelik
şiddet davranışını da getirmektedir. Göçmenlere yönelik şiddet türleride diğer dezavantajlı
gruplara yönelik şiddet türleri ile benzerlik göstermektedir.
Sonuç olarak, dezavantajlı gruplar toplumda ayrımcılığa en fazla maruz kalan
gruplardır. Ayrımcılık beraberinde şiddet davranışını getirmektedir. Bu gruplara karşı
ayrımcılığı ve buna bağlı olarak şiddeti önlemek toplumların refahı açısından önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı gruplardan değildir?
a)

Tek ebeveynli aileler

b)

Engelliler

c)

Erkekler

d)

Göçmenler

e)

Eski hükümlüler

2) Aşağıdaki önlemlerden hangisi engelliye yönelik şiddetin önlenmesinde ele
alınabilecek koruyucu faktörlerden değildir?
a)

Ebeveyn ve bakıcıların psikolojik olarak iyi olması

b)

Ebeveyn ve bakıcıların özgüvenli olması

c)

Ebeveyn ve bakıcıların engelliliği kabul etmesi

d)

Engellinin gelişimi hakkında bilgili olması

e)

Sosyal ve ailevi desteğin yetersiz olması

3) Aşağıdakilerden hangisi engellilere yönelik şiddet ile ilişkili risklerden biri
değildir?
a)

Ebeveynler

b)

Bakıcılar

c)

Yetişkinler

d)

Aileler

e)

Bireyin kendisi

4) Engelliye ait şiddet sebeplerine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi engellinin
özelliklerinden kaynaklı oluşan şiddet nedenlerinden biridir?
a)

Sosyal çevre

b)

Zor ve karmaşık ev işleri

c)

Evin güvensiz olması
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d)

İşsizlik

e)

Hiçbiri

5) Engelli bireye yönelik şiddetin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Toplumun engelliye yönelik ön yargısı

b)

Bir başkasının bakımına gereksinim duyma

c)

Her hangi bir engele sahip olma

d)

Normal fonksiyonlarını yerine getirememe

e)

Fiziksel temastan korkma

6) Göçmen ve mültecilerin şiddet açısından karşılaştıkları sorunları açıklayınız.
7) Doğum öncesi şiddet nedir? Bir örnekle açıklayınız?
8) Engellilere yönelik şiddet ile ilişkili risk faktörlerini nelerdir? Açıklayınız.
9) Engellilere yönelik şiddeti önlemede ele alınabilecek koruyucu faktörler nelerdir?
Açıklayınız.
10) Şiddet ve engellik arasındaki bağlantıyı kısaca açıklayınız.

Cevaplar:
1) c 2) e 3) c 4) e 5) a
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8. YAŞAMDA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ-VI İŞYERİNDE ŞİDDET



Bu bölüm, Doç. Dr. F. Yasemin KUTLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İşyerinde Şiddet
8.2. İşyerinde Şiddeti Etkileyen Faktörler
8.3. İşyeri Şiddetinin Sınıflandırılması
8.4. Mobbing
8.5. İşyeri Şiddetinin Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İşyerinde şiddet hakkında bilgi veriniz.

2)

İşyerinde şiddeti etkileyen faktörler hakkında bilgi veriniz.

3)

İşyeri Şiddetinin Sınıflandırılması hakkında bilgi veriniz.

4)

Mobbing hakkında bilgi veriniz.

5)

İşyeri şiddetinin sonuçlarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İşyerinde şiddet

İşyerinde şiddet tanımını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İşyerinde şiddeti etkileyen
faktörler

İşyerinde şiddeti etkileyen
faktörleri kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İşyeri Şiddetinin
Sınıflandırılması

İşyeri Şiddetinin çeşitlerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Mobbing

Mobbing ve özelliklerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İşyeri şiddetinin sonuçları

İşyeri şiddetinin
kavrayabilmek.

sonuçlarını Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


İşyeri Şiddeti



Mobbing
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Giriş
Aileden sonra en büyük sosyal ağlardan biri olan işyerlerinde bulunan insanlar, işlerini
yürüttükleri esnada çalışma arkadaşları, yöneticileri veya astları, müşteriler veya hastalar gibi
hizmet sunulan kişilerle sürekli etkileşim halindedirler. Bu etkileşim bazen şiddet ve
saldırganlık gibi çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen istenmeyen durumlara
neden olabilmektedir.
İşyerleri şiddetin en çok görüldüğü alanlardan biridir. Günümüzde işyerlerinde yaşanan
şiddet olaylarındaki çarpıcı artış, araştırmacıların konuya olan ilgilerinin yoğunlaşmasına
neden olmuştur. İşyeri ve çalışma koşulları ile yakından ilişkili olan işyeri şiddetinin, dünya
çapında yaygın bir sorun olduğu kabul edilmektedir.
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8.1. İşyerinde Şiddet
İşyerinde şiddet, ciddi evrensel, çok yönlü bir olgudur. İnsanlar güvenli oldukları
yerde daha üretici olurlar. Çalışan bireyin sağlığı, genel faktörlerden etkilendiği gibi daha
fazla oranda çalışma ortamından ve ilişkilerinden kaynaklanan risklerden de etkilenmektedir.
Bu yüzden işyeri ortamının tipi, iş yükü v.b. özellikler çok önemlidir ve işyerinde çalışanın
biyo-psiko-sosyo-kültürel bütünlüğüne zarar verici etkenleri tanımak, çalışanın sağlığını
korumak, en üst düzeye çıkarmak ve iş verimini arttırmak amaçlanmalıdır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işyeri şiddetini, “Çalışanların, işyerine gidişlerinde veya
işyerinden dönerken güvenliklerine, iyi olmalarına ve sağlıklarına açık veya örtülü olarak
meydan okuyan durumları içeren, kötü muamele gördüğü, tehdit edildiği saldırıya uğradığı
olaylar” olarak tanımlamaktadır (DSÖ 2002).
Avrupa Komisyonu işyerinde şiddeti, “işle ilgili durumlarda ya da ev ile iş arasında
açık ya da dolaylı olarak güvenlik ve sağlığı olumsuz etkileyen, çalışanın suiistimalini, tehdit
edilmesini ya da saldırıyı içeren kazalar” olarak tanımlamaktadır (ILO/ICN/DSÖ/PSI 2003).
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Birliği (Occupation Safet and Health AdministrationOSHA)’nin tanıma göre işyeri şiddeti, “iş yapılan ortamlarda meydana gelen, bir kişiye ya da
bir gruba karsı herhangi bir fiziksel saldırı, tehdit edici davranış̧, ya da sözlü tacizde
bulunulmasıyla yaralanma, ölüm ve psikolojik hasara yol açan davranışlardır”.

8.2. İşyeri Şiddetini Etkileyen Faktörler
İş yerinde meydana gelen şiddeti en çok etkileyen faktörler sosyal, ekonomik, örgütsel
ve kültürel farklılıklar olabilir. Çalışma alanında şiddetin yaygınlaşmasına etki eden diğer
unsurlar ise kadının ön planda olduğu sektörler, iş değişiklikleri, yalnız çalışanlar,
müşterilerle sürekli temas halinde olanlar ve gece vardiyası çalışanlarıdır.
Özetle işyerinde şiddeti etkileyen faktörleri, toplumsal, kişisel ve örgütsel faktörler,
olarak 3 gruba ayırabiliriz.

8.3. İşyeri Şiddetinin Sınıflandırılması
OSHA şiddet sınıflandırmasını şiddete maruz kalanla şiddeti uygulayan arasındaki
ilişkiyi temel alarak yapmaktadır. Şiddet düzeyine göre yapılan sınıflandırmada sözlü
saldırılar, fiziksel saldırılar ve ölümcül saldırılar bulunmaktadır. Sözlü şiddet, çalışanların
psikolojik sorunlar yaşamasına yol açarken fiziksel saldırılar yaralanmalara yol açmaktadır.
Ölümcül saldırılar ise ağır yaralanmalara hatta ölüme sebep olmaktadır.
Şiddetin kaynağına göre yapılan sınıflandırma da, şiddeti uygulayanın bir yabancı,
müşteri, patron ya da çalışan ve çalışanların yakınlarından olup olmadığına dikkat edilir.
Şiddeti uygulayanlara göre işyerinde şiddet 4 başlık altında ele alınmaktadır.
Tip I: Suça niyet ederek şiddete başvurmadır (kriminal şiddet). Nedeni sıklıkla
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hırsızlık olmakla birlikte işyerinde meydana gelen diğer tüm suç olayları bu tip şiddete neden
olmaktadır. Öldürücü silahlar sıklıkla kullanılır ve ciddi yaralanmalara neden olur. Taksi
şoförleri, güvenlik elemanları, gece ve yalnız çalışanlar bu tür şiddet için riskli gruplardır.
Tip II: Müşteri/tüketicinin çalışana karşı uyguladığı şiddet türüdür. Şiddeti uygulayan
kişi hizmet verilen müşterilerdir. Genellikle işyerinin normal çalışma saatlerinde meydana
gelir. Sağlık çalışanları, öğretmenler gibi insanlarla yakın iletişimde bulunulan meslekler bu
şiddet türü açısından riskli gruplardır.
Tip III: İş verenin ya da çalışanın diğer bir çalışana uyguladığı şiddettir. Nedeni
kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunlar veya işle ilgili anlaşmazlıklardır. Şiddet uygulayan
kişi mağdurla aynı işyerinde çalışan veya daha önce çalışmış̧ bir kişidir.
Tip IV: Kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunlardan dolayı meydana gelen şiddettir.
Şiddeti uygulayan kişi, mağdurla aynı işyerinde çalışmayan fakat mağduru tanıyan birisidir.
İşyerinde şiddet, fiziksel olduğu kadar psikolojik şiddeti de içermektedir. İşyerlerinde
daha kolay tanımlanabildiği ve gözlenebildiği için fiziksel güç kullanımını içeren fiziksel
şiddet daha çok ele alınmıştır. Ancak son yıllarda işyeri şiddetinin, fiziksel şiddet kadar
psikolojik şiddeti de içerdiği görülmüştür. Çalışma ortamında gerçekleşen her türlü duygusal
taciz, korkutma, tehdit, gözdağı, alay, başkalarının önünde küçük düşürücü veya aşağılayıcı
söz söyleme gibi çeşitli psikolojik saldırı türlerini içeren pek çok davranış da işyeri şiddetinin
kapsamında ele alınmaktadır. İşyeri şiddeti üzerine yapılan araştırmalar, günümüzde
psikolojik şiddetin fiziksel şiddetten daha tehlikeli boyutlara ulaştığını ve çalışanlar
bakımından işyerinde önemli bir mesleki sağlık ve güvenlik sorunu haline geldiğini
göstermektedir.
İşyerinde psikolojik şiddet, bir veya birkaç çalışan tarafından sistematik biçimde, bir
veya birden çok iş arkadaşına/çalışana karşı yöneltilen, sağlık ve güvenlik riski yaratan
düşmanca ve gayri ahlaki etkileşim süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu etkileşim sürecinde,
çalışanın fiziksel, zihinsel, ruhsal, moral ya da sosyal gelişimine zarar verme amacı taşıyan;
ancak fiziksel saldırı niteliği içermeyen, kinci, düşmanca ve saldırgan davranışlar yer
almaktadır.
Günümüzde iş yerinde psikolojik taciz, Mobbing kavramı ile açıklanmaktadır.
Uluslararası literatürde, bullying, stalking, psycho-terror at workplace, emotional abuse,
worplace syndrome, psychological abuse gibi kavramlar mobbing yerine kullanılmaktadır.
Türkçe’de ise işyerinde duygusal linç, işyerinde psikolojik terör, işyeri travması, işyerinde
zorbalık, işyerinde psikolojik taciz, işyerinde duygusal saldırı, yıldırma, duygusal taciz,
zorbalık, mobbing kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

8.4. Mobbing
Mob sözcüğü, kanun dış ı ş iddet uygulayan düzensiz kalabalık demektir. Latince’ de
“kararsız kalabalık” anlamına gelen “mobile vulgus” sözcüklerinden gelmektedir. Mobbing
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terimi ilk olarak hayvan davranışlarını inceleyen bilim adamı Konrad Lorenz (1960)
tarafından küçük hayvan gruplarının daha güçlü ve yalnız bir hayvana toplu şekilde hücum
etmesi ya da aynı kuluçkadan çıkan kuşlar arasında yaşanan ve diğer kuşların, aralarında en
zayıf kuşu yiyecek ve sudan uzak tutarak dışlaması, iyice güçsüz bir hale getirmesi ve en
sonunda da fiziksel saldırılarla öldürerek grubun dışına atması durumunu ifade etmek
amacıyla kullanılmıştır.
Mobbing konusunda araştırmalar yapan Leymann (1990), mobbing’i bir veya birkaç
kişi tarafından yalnızca bir kişiyi hedef alan düşmanca, ahlak dışı ve sistematik iletişim biçimi
olarak tanımlamıştır.
Mobbing’in özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
Süreklilik ve sıklık: Bir davranışın mobbing olabilmesi için, o davranışın sürekli olarak
diğer kişiyi kışkırtması, korkutması, yıldırması, ona baskı yapması veya onun rahatını
kaçırması gerekir. Bu nedenle, bir iş yerinde yaşanan olumsuz durumun mobbing olarak
nitelenebilmesinde ‘sıklık’ ve ‘süreklilik’ kabul görünüş̧ belirleyicilerdir. Buna göre, iş
yerinde yaşanan olumsuz davranışların mobbing olarak nitelenebilmesi için o davranışın en az
altı ay ve en az haftada bir tekrarlanması gerekir. Diğer yandan, saldırgan bir davranış̧, kasıtlı
yapılıyorsa ve yeterince kötüyse, maruz kalan kişiyi bir kerede de yaralayabilir. Kasıtlı
yapılan herhangi olumsuz bir davranış̧, buna maruz kalanın kendini çok kötü hissetmesine
neden olabiliyorsa ve bu kişi kendini çaresiz hissediyorsa, bu durumda da mobbingden söz
edilebilir. Bir davranışın yeterince kötü olması, o davranışın hedef seçileni olumsuz
etkileyebilme gücüdür.
Güçler arasında denge: Mobbing eşit güçler arasında görülmez. Mobbingin
gerçekleşmesi için mağdurun iş yerinde karş ılaş tığı olumsuz davranışlardan kendini
koruyamayacak duruma gelmesi gerektir. Mobbing genelde eşit güçler arasında başlar, ancak
çeşitli nedenlerle daha sonra bu eşit güçler arasındaki denge bozulur. Çünkü mağdur, kendini
savunmada zorlanabileceği daha düşük bir konuma itilir. Ancak literatürde astları tarafından
mobbinge maruz kalan yöneticilerin olduğu da ifade edilmektedir.
Saldırganlık: İş yerinde mobbingin amacı, mağduru iş yaşamından dışlamaktır. İş
yerinde mobbing, pasif veya aktif biçimde gerçekleşir. Bu durum saldırganın kişiliği ile
ilgilidir. Aktif saldırganlık, belirgin bir biçimde mağduru hedef aldığından hemen kendini
belli eder. Ancak pasif saldırganlığın fark edilmesi daha güçtür ve başa çıkmak daha zordur.
Leymann, işyerinde psikolojik şiddet sürecinde, beş aşama belirlemiştir:
Tanımlama aşaması: Bu aşama önemlidir; çünkü kurban; “zor”, “asi”, “muhalif”,
“öteki” veya “psikolojik sorunları” olan biri olarak damgalanır. Yönetimin yanlış yargısı ve
taraflı tutumu, bu negatif döngüyü hızlandırır. Hemen her zaman, bunun sonunda, işten
kovulma, yer değiştirmeye zorlanma veya zorunlu istifa vardır.
Anlaşmazlık aşaması: Kritik bir olayla, bir anlaşmazlıkla, karakterize edilir. Henüz
mobbing değildir fakat mobbing davranışına dönüşebilir.
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Saldırganlık aşaması: Bu aşamada saldırgan eylemler ve psikolojik saldırılar,
mobbing dinamiklerinin harekete geçtiğini gösterir.
Kurumsal güç aşaması: Yönetim, ikinci aşamada doğrudan yer almamışsa da, durumu
yanlış yargılayarak, bu negatif döngü işin içine girer ve kurban, örgütlü ve kurumsal bir güçle
baş etmek zorunda bırakılır.
İşine son verilme aşaması: Psikolojik şiddet sarsıntısı, travma sonrası stres
bozukluğunu tetikler. Kovulmadan sonra, duygusal gerilim ve onu izleyen psikosomatik
hastalıklar devam eder. Mağdur işini bırakmakla da psikolojik şiddet baskısından kurtulamaz.
İş yerinde mobbing genel olarak dört aşamada gelişir.
1. İş yerinde kritik bir olayın yaşanması ile saldırgan davranışların ortaya çıkması.
Kurumda çatışmayı tetikleyen bir durum yaşanır. Bu aşamada saldırgan davranış̧ belirsiz bir
biçimde yapılır.
2. Yıldırmanın ortaya çıkması ve mağduru lekeleme çabaları. Bu aşamada, mağduru
cezalandırıcı saldırgan davranışlar başlar. Mağdur kendini koruyamaz. Genelde mağdurun
kişiliğindeki yetersizlikler hedef alınır. Mağdurun psikolojik sağlığı etkilenir.
3. Ciddi travma. Bu aşamada mağdur ile ilgili söylentilere inanılır ve mağdura karşı
önyargılar oluşur. Bu da mağdurun haklarının ciddi biçimde çiğnenmesi ile sonuçlanır.
Kovulma. Bu aşamada mobbing artık ciddi bir boyut alır ve mağdurun işine son
verilebilir.
Mobbingin nedenleri ise dört kategoride ele alınabilir. Bunlar; kurumsal nedenler,
mağdurun özellikleri, saldırganın özellikleri ve sosyal sistem ve sosyal etkileşim sürecinin
özellikleridir.
Kurumun yapısı: Katı hiyerarşik yapıya sahip kurumlarda, mobbingi ortaya çıkaracak
kültürel bir yapı mevcuttur. Büyük kurumlarda, küçük olanlara oranla daha sık mobbing
yaşanmaktadır. Çünkü büyük kurumlarda olumsuz ve saldırgan davranışlar, daha kolay
gizlenebilir. Mobbing iş atmosferi ve işin tipi ile de ilişkilidir. İşyerlerinde yöneticinin
otoritesini özensiz kullanmasında mobbinge yol açabilir. Yönetici, sahip olduğu otoritenin
kendisine değil, örgütteki rolüne verildiğini unutmamalı; otoritesini çalışanların hataları veya
eksikleri olduğunda kullanmalıdır.
Mobbing genelde zorlayıcı ve rekabetçi iş ortamında görülür. Kurum içinde yaşanan
düşmanlıklar, iletişimi azaltır. Azalan iletişim çatışmaları artırır. Çatışmalar kişiler arasında
şiddetle devam edebilir. Bu mücadele sırasında taraflardan biri kurum içinde dezavantajlı
duruma düştüğünde mobbing mağduru olabilir.
Kişisel nedenlerde kurumlarda mobbinge neden olabilir. Bunun en önemli nedeni
genellikle kıskançlıktır. Burada mobbing mağduru, genellikle saldırganın sahip olmadığı
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özelliklere sahiptir ve saldırgan kendisinin sahip olamadığı özellikleri mağdurda gördükçe
kıskançlık duyar.
Saldırganın özellikleri: Kurum içinde zorbalık yapmaktan hoşlanan birileri vardır.
Böyle kişiler, gözlerine kestirdiği kişiyle sorunu çözmek yerine, onu yıldırmanın yolunu arar.
Saldırgan, hedefteki kişiye zalimce ve zorbaca davranır. Bazı saldırganlar üstlerine karşı nazik
ve güler yüzlü davranırken meslektaşlarına ve astlarına karşı düşmanca davranır. Bu durumda
mağdurun iftira attığı düşünülür, söz konusu kişinin bir saldırgan olduğuna inanılmaz.
Mağdurun özellikleri: Bir kişinin iş yerinde mobbinge maruz kalması için kendini
koruyamayacak durumda olması gerekir. Mağdurlar, genellikle diğer insanlara göre daha
duyarlı, şüpheci, kendilerine güveni az ve sosyal olaylarda endişeli, çalışkan, tecrübesiz,
genelde beklenenden daha başarılı kişilerdir. Çalışanın bu kişilik özellikleri, diğerlerinin
saldırganlığını harekete geçirmektedir. Aynı şekilde, mağdurun diğerlerine karşı ilgisiz ve
sosyal yönden korunmasız bir durumda olması da onun mobbinge uğramasında etkilidir.
İşyerinde yaşanan mobbing sonucu mağdur, çeşitli fiziksel ve psikolojik sağlık
sorunları yaşarken saldırgan ve durumu izleyenler herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Mobbingin
davranışsal sonuçları, saldırganlık, düzensiz yemek yeme, sigara, alkol ve ilaç kullanımı,
cinsel sorunlar, sosyal izolasyon, depresyon, tükenmedir. Ayrıca mağdur, beceriksizleşir,
korkmaya, utanmaya ve çekinmeye başlar. Aile içindeki rolünü ve sorumluluklarını yerine
getirmede zorlanır ve aile sorunlarını hoş̧ görmez. Arkadaşlık ilişkilerini keser, evliliğinde
sorunlar olur. Yakınlarına karşı saldırgan olur.

8.5. İşyeri Şiddetinin Sonuçları
İşyeri şiddetiyle ilgili yapılan bir araştırmada, çalışanların yaklaşık %2’si işyerinde
çalışan insanlardan kaynaklanan, %4’ü işyeri dışından kişilerden kaynaklanan nedenlerle
fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Bütün çalışanların %5’i işyerinde bullying ve taciz
davranışına maruz kalmakta, bu oran en yüksek %8 ile sağlık çalışanları ile otel ve restoran
çalışanlarında, %6 ve üzeri de, eğitim, ulaşım ve iletişim sektöründe olmaktadır. Yine 15-29
yaş arası kadın çalışanların %8 ve daha fazlası bullying ve taciz davranışlarına maruz
kalmaktadır.
İş yeri şiddetinin mağdur üzerindeki etkilerine bakıldığında çalışanların %15’i son 12
ay içerisinde işle ilgili sağlık problemleri nedeniyle işe gelmemiştir. Ayrıca şiddet veya tacize
bağlı sağlık sorunlarında da önemli artışlar olmaktadır. Buna göre, işyerinde şiddete veya
tacize maruz kalan çalışanlar, bu tür davranışlara maruz kalmayan çalışanlara oranla dört kat
daha fazla, uykusuzluk, kaygı ve sinirlilik gibi psikolojik belirtiler yaşadıklarını
bildirmişlerdir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) ve Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün gerçekleştirdiği işyeri şiddetinin yaygınlığı ile ilgili çalışmada,
çalışanlardan yarıdan fazlasının son 12 ay içerisinde en az bir kez olmak üzere fiziksel veya
sözlü şiddete maruz kaldığı, fiziksel şiddetin %7-13, sözel şiddetin %32-67, cinsel tacizin
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%0.8-4.7 arasında değiştiği bulunmuştur. Fiziksel şiddeti uygulayanlar arasında ilk sırayı
hastalar alırken, psikolojik şiddet uygulayanlar arasında ilk sırayı çalışma arkadaşları almaktadır. Yine kadınlar erkeklere göre daha fazla sözlü saldırıya uğrarken, erkekler arasında
fiziksel saldırganlık oranı daha yüksektir.
İşyerinde şiddet, bireysel, toplumsal ve ekonomik açıdan birçok soruna neden
olmaktadır. Ancak işyeri şiddeti düzenli bildirim olmamasından dolayı tam olarak
belirlenemediğinden olası sorunların tespit edilmesi tam olarak mümkün olmamaktadır.
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Uygulamalar
1) İşyerinde şiddet konusu ile ilgili daha geniş bir analiz için bkz.:
Özler DE, Mercan N. (2009) Yönetsel ve örgütsel açıdan psikolojik terör (Mobbing),
Detay Yayıncılık, Ankara.
Tınaz P. (2011) İşyerinde psikolojik taciz (Mobbing), Beta Yayınları, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1) İşyerinde şiddetin nedenlerini bir vaka üzerinden analiz ediniz.
2) İşyerinde şiddetin sonuçlarını bir vaka üzerinden tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşyerinde şiddet, ciddi evrensel, çok yönlü bir olgudur. İşyeri şiddetini, “Çalışanların,
işyerine gidişlerinde veya işyerinden dönerken güvenliklerine, iyi olmalarına ve sağlıklarına
açık veya örtülü olarak meydan okuyan durumları içeren, kötü muamele gördüğü, tehdit
edildiği saldırıya uğradığı olaylar” olarak tanımlamaktadır. İşyerinde şiddeti etkileyen
faktörleri, toplumsal, kişisel ve örgütsel faktörler, olarak 3 gruba ayırabiliriz. Şiddetin
kaynağına göre yapılan sınıflandırma da, şiddeti uygulayanın bir yabancı, müşteri, patron ya
da çalışan ve çalışanların yakınlarından olup olmadığına dikkat edilir. Şiddeti uygulayanlara
göre işyerinde şiddet Tip 1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 başlıkları altında ele alınmaktadır.
İşyerinde şiddet, fiziksel olduğu kadar psikolojik şiddeti de içermektedir. Günümüzde
iş yerinde psikolojik taciz, Mobbing kavramı ile açıklanmaktadır. Leymann, işyerinde
psikolojik şiddet sürecinde, beş aşama belirlemiştir. Bunlar, tanımlama aşaması, anlaşmazlık
aşaması, saldırganlık aşaması, kurumsal güç aşaması ve işine son verilme aşamasıdır.
İşyerinde şiddet, bireysel, toplumsal ve ekonomik açıdan birçok soruna neden
olmaktadır. Ancak işyeri şiddeti düzenli bildirim olmamasından dolayı tam olarak
belirlenemediğinden olası sorunların tespit edilmesi tam olarak mümkün olmamaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Mesleki Sağlık ve Güvenlik Birliği (Occupation Safet and Health AdministrationOSHA)’nın şiddet düzeyine göre yapılan sınıflandırması aşağıdakilerin hangilerini içerir?
I)

Sözlü saldırılar

II)

Fiziksel saldırılar

III)

Ölümcül saldırılar

IV)

Psikolojik saldırılar

V)

Sosyal saldırılar

a)

I, II, III, IV

b)

II ve IV

c)

I, II, III

d)

I, II, V

e)

I, II, III, V

2) Aşağıdakilerde hangisi mobbingin özelliklerinden değildir?
a)

Mobbing yapılan davranışın sürekli olarak kişiyi yıldırması gerekir.

b)

Mobbing en az 6 ay ve en az haftada bir kez tekrarlanmalıdır.

c)

Mobbing eşit güçler arasında görülen bir durumdur.

d)

Pasif saldırganlık, aktif saldırganlıktan daha zor baş edilebilir.

e)

Pasif saldırganlığın fark edilmesi daha güçtür.

3) Dünya Sağlık Örgütü’ne göre iş yeri şiddeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a)

İş yeri içindeki güvenliği içerir

b)

Kötü muamele görmeyi içerir

c)

Sağlıklarına yönelik durumları içerir

d)

İş yerinde tehdit edilmeyi içerir

e)

İş yerinde saldırıya uğramayı içerir
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4) Aşağıdakilerden hangisi iş yeri şiddetine yönelik koruyucu bir faktördür?
a)

Kadın olma

b)

İş değişikliği yapma

c)

Gece vardiyasında çalışma

d)

Müşterilerle sık temas halinde çalışma

e)

Bir ekibin içinde çalışma

5) İş yerinde mobbing oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Mobbing uygulanan kişiye yönelik saldırgan davranışlar

b)

Mobbing uygulanan kişiye yönelik psikolojik baskı

c)

Mobbing uygulanan kişinin direnç göstermesi

d)

Mobbing uygulanan kişiye yönelik ön yargı oluşturma

e)

Mobbing uygulanan kişide travma gelişmesi

6) Leymann’in işyerinde psikolojik şiddet sürecindeki aşamaları yazarak açıklayınız.
7) Mobbingin nedenleri nelerdir?
8) Mobbing sonucu mağdurda oluşabilen fiziksel sağlık sorunları nelerdir?
9) Mobbing sonucu mağdurda oluşabilen psikolojik sağlık sorunları nelerdir?
10) Şiddeti uygulayanlara göre işyerinde şiddet çeşitlerini yazınız.

Cevaplar
1) a 2) c 3) a 4) e 5) c
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9. YAŞAMDA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ-VII SAĞLIK
KURUMLARINDA ŞİDDET



Bu bölüm, Doç. Dr. F. Yasemin KUTLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sağlık Kurumlarında Şiddet
9.2. Sağlık Kurumlarında Şiddeti Etkileyen Faktörler
9.3. Hemşirelere Yönelik Şiddet
9.4. Sağlık Kurumlarında Şiddetinin Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sağlık Kurumlarında şiddet hakkında bilgi veriniz.

2)

Sağlık Kurumlarında şiddeti etkileyen faktörler hakkında bilgi veriniz.

3)

Hemşirelere yönelik şiddet hakkında bilgi veriniz.

4)

Sağlık Kurumlarında şiddetinin sonuçlarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık kurumlarında şiddet

Sağlık kurumlarında şiddet
tanımını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık kurumlarında şiddeti
etkileyen faktörler

Sağlık kurumlarında şiddeti
etkileyen faktörleri
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hemşirelere Yönelik Şiddet

Hemşirelere yönelik şiddet ve
etkileyen faktörleri
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sağlık
kurumlarında Sağlık kurumlarında şiddetinin Okuyarak/Araştırarak
şiddetinin sonuçları
sonuçlarını kavrayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Kurumlarında Şiddet



Hemşirelerde Şiddet
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Giriş
İşyeri şiddeti her sektörde görülen bir sorun olmakla birlikte, yapılan araştırmalar bu
sorunun hizmet sektöründe daha sık ve yoğun olarak yaşandığını göstermektedir. Özellikle
kamu hizmetlerinin üretildiği, topluma sunulduğu ve insan ilişkilerinin yoğun olarak
yaşandığı alanlarda çalışanların işyeri şiddetine daha fazla maruz kaldıkları belirtilmektedir.
ILO araştırmasına göre (1998) şiddetten en fazla etkilenen meslek grupları taksi şoförlüğü,
sağlık bakım hizmetleri, öğretmenlik ve geceleyin yalnız çalışmayı gerektiren işler şeklinde
sıralanmaktadır (ILO 1998).
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9.1.Sağlık Kurumlarında Şiddet
Sağlık bakım kurumlarında şiddet giderek büyüyen psikososyal bir sorundur ve sağlık
bakımında şiddet, “acil tehlikeli durum” olarak tanımlanmıştır.
Sağlık kurumlarındaki şiddet , “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden
gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel
saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanır.
Sağlık kurumları, genel olarak şiddet açısından yüksek riskli alanlardır. Yapılan
çalışmalarda, sağlık alanındaki iş yeri şiddetinin, diğer sektörlerdeki şiddetten doğası gereği
farklılıklar gösterdiği ve sağlık kurumlarında çalışmanın, diğer iş yerlerine göre şiddete
uğrama yönünden 16 kat daha fazla riskli olduğu belirtilmiştir. Buna rağmen sağlık
kurumlarındaki şiddetin az oranda bildirildiği, bunun nedeni olarak da, sadece yaralanma gibi
ciddi olayların şiddet olarak algılandığı, diğerlerinin önemsenmediği ifade edilmektedir.
İş yeri şiddetine maruz kalma açısından sağlık çalışanları ikinci sırada yer almakta ve
sağlık çalışanları hizmet verirken sıklıkla şiddet kurbanı olmaktadır. Sağlık çalışanlarına
yönelik şiddet; ziyaretçiler, hastalar/hasta yakınları, çalışma arkadaşları ve yöneticilerden
kaynaklanmaktadır.
Sağlıkta şiddetin bu denli yoğun yaşanması birçok nedenle ilişkilidir. Öncelikle sağlık
çalışanlarının muhatap oldukları kişiler hasta ve hasta yakınlarıdır. Bu kişilerle optimal bir
ilişki kurabilmek çok güçtür. Çünkü maruz kaldıkları hastalık, sakatlanma veya ölüm olayı ya
da tehdidi nedeniyle bu kişiler genellikle kederli, isyankâr, gergin, paniklemiş, endişeli, ağrılı,
bitkin haldedirler. Bazen de muhatap, alkolik veya madde bağımlılığı veya psikiyatrik
bozukluğu olan kişilerdir. Bu durumdaki kişilerin şiddete başvurma eğilimleri ortalama
kişilere kıyasla çok daha yüksektir.

9.2.Sağlık Kurumlarında Şiddeti Etkileyen Faktörler
Sağlık kurumlarında şiddet riskini arttıran değişik faktörler bulunmaktadır. Bunlar; 24
saat kesintisiz hizmet verilmesi, stresli aile üyelerinin varlığı, hastaların uzun süre beklemesi
ve bakım hizmetlerinden yeterince yararlanılmaması gibi durumlardır. Ayrıca işlerin yoğun
olduğu dönemlerde personel sayısının az olması, aşırı kalabalık/rahatsız ortamlarda çalışma,
vardiya halinde veya tek çalışma, sağlık bakım endüstrisinde maliyeti azaltmak için az eleman
çalıştırma, saldırgan davranışla baş etme konularında sağlık bakım personelinde eğitim
yetersizliği, bekleme salonlarının aşırı kalabalık olması, çevresel ortamın kötü olması, yeterli
düzeyde güvenlik elemanı olmaması, şiddet durumları ile baş etmede ve hastalarla iletişim
sırasında yaşanan krizi yönetmede sağlık çalışanlarının deneyimsiz olması, halkın sağlık
kurumlarındaki şiddet davranışlarının yasalarla sınırlanmamış olması, hasta yakınlarının bir
an önce kendileri ile ilgilenilmesini istemesi, kendi hastalarının daha acil olduğunu
düşünmesi, hasta ve hasta yakınları tarafından işlerin düzenli yürümediği veya içeri almada
adil davranılmadığı hakkında şüphelerin olması sağlık kurumlarında şiddet riskini arttıran
faktörler arasında yer almaktadır.
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Sağlık kurumlarında sosyal, kişisel ve kurumsal faktörlerin şiddet davranışında etkili
olduğu ifade edilmiştir.
Sosyal Faktörler: Sağlık kurumlarında sosyal koşulların memnuniyetsizlik yaratması,
iletişim eksikliği şiddet davranışını etkilemektedir. Toplumun değişken oluşu çeşitli yollarla
sağlık bakım kurumlarına da yansır. Yasadışı madde kullanımı (genelde silah/bıçak kullanan
hastalardır), çete oluşturan kişiler şiddeti artırır. Bazı kültürel faktörlerde (güven eksikliği,
düşük tolerans vb.) saldırgan-kurban arasındaki ilişkiyi dolayısıyla şiddetin ortaya çıkmasını
etkiler. Toplumsal kaynakların yetersizliği, bakımın kalitesini ve herkese eşit hizmet sunmayı
etkileyerek şiddeti tetikler.
Kişisel Faktörler: İşyerinde şiddete maruz kalma, kişisel faktörlerden de
etkilenmektedir. Sağlık kurumlarında görülen fiziksel şiddetin birincil kaynağı hastalardır ve
saldırıların %86’sı hastalar tarafından işlenmektedir. Özellikle acil, psikiyatri ve yoğun bakım
ünitelerinde hasta saldırganlığı yüksektir. Sağlık kurumlarında Hasta kaynaklı şiddet
oluşumunu etkileyen faktörler; erkek cinsiyet (özellikle 16-25 yaş), düşük sosyo-ekonomik
durum, düşük eğitim düzeyi, ırk, travmatik yaşam olayları (ebeveyn kaybı), psikolojik,
davranışsal bozukluklar olarak sıralanabilir. Sağlık personelinin hastaların davranışlarına sabır
göstermeyişi, ailevi problemlerini çalıştıkları ortama taşımaları, eğitim düzeyi fiziksel ve
psikolojik şiddeti hazırlayan şiddetin sıklığını ve derecesini etkileyen diğer bir faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Kurumsal Faktörler: Kurumsal kurallar ve sınırlılıklar şiddetin ortaya çıkmasında
önemli bir risk faktörüdür ve kurumda işlerin monoton olması, çalışma ortamının olumsuz
olması, iş yükünün fazla olması, zaman baskısı, iş güvenliği olmaması, terfi etmede adil
olunmaması, güç dengesizliği, kurum içindeki gruplarda birliğin olmaması v.b. etkenlerden
etkilenmektedir. Kurumlarda düşük ücretlendirmenin artmasına bağlı olarak iş ortamında
şiddetin giderek doğallaştığı ifade edilmiştir. Bunlarla ilişkili olarak kurumlarda görülen
şiddetin yönetimi, kurumsal kültürle de karakterizedir.
ABD’de yapılan ulusal araştırmada, bütün mesleklerde ortalama şiddet riski %1,2 iken
bakım işçileri için %2,8, diğer sağlık profesyonelleri için %4, hemşireler için %5 olarak
bulunmuştur.
Yapılan çalışmalar sağlık görevlilerinin yarısından fazlasının en az bir kere fiziksel ve
psikolojik şiddete maruz kaldıklarını ortaya koymuştur. Güney Afrika’da bu (20002) oran
%61’e, Tayland’da %54’e ulaşmıştır. Psikolojik şiddet, özellikle de yatay ilişkileri içine alan
sağlık bakım sektöründe yaygındır.
Yine Avustralya’da (2005) sağlık bakım çalışanlarının %72’sinin, hemşirelerin ve
genel uygulayıcıların %62’sinin işyerinde şiddeti yaşadığı belirlenmiştir. 12 ay boyunca
hemşirelerin %68’i, sağlık koruyucularının %47’si, genel uygulayıcıların %48’i şiddeti rapor
etmiştir. Avustralya’da ise, doktorların %73’ü şiddete maruz kalmıştır. Bu üç profesyonel
meslek grubu da hasta/hasta yakınlarınca şiddete maruz kalmıştır. Şiddet türü olarak büyük
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çoğunluğu sözel şiddetten söz etmiş, sözel şiddeti fiziksel şiddet, tehditkâr davranışlar
izlemiştir (2).

9.3. Hemşirelere Yönelik Şiddet
Sağlık kurumlarında şiddete maruz kalan hemşireler için şiddet, olayın büyüklüğünü
ve kendilerini yardımsız hissettiren yönünü görmedikleri “fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik halini”
tehdit eden bir durumdur.
Hemşireler hastaların gereksinim duyduğu bakımı verirken sözel/fiziksel şiddet ve
saldırılardan mağdur olmaktadır. Hemşireleri şiddetten dolayı mağdur olmalarını etkileyen en
önemli risk faktörleri, kadın ağırlıklı meslek olması, insana doğrudan hizmet vermesi,
toplumda bakım veren kişi olarak görülmesi, insanların duygusal ve fiziksel gereksinimlerini
karşılaması, 24 saat hizmet vermesi, sağlık ekibi içinde hastayla en uzun süre bir arada
bulunan meslek grubu olması, hasta/hasta yakınıyla oluşturulan duygu yükü ağır iletişimler
yaşaması, vardiyalar şeklinde çalışılması, uygulamalarda yalnız çalışılması, farklı sağlık
şikâyetleri olan hasta ve hasta yakınları ile doğrudan temas kurmalarıdır.
Asırlardır “bakım verici” konumunda bulunan hemşirelik, bakımın alıcısı
konumundaki “hasta” ile yakın kişisel ilişkiler içindedir ve sağlık ekibi içinde hastayla en
uzun süre bir arada olan meslek grubudur. ICN’in bildirdiğine göre çalışma koşulları
hemşireleri daha büyük bir risk altında bırakmaktadır: Yetersiz çalışan/yönetici sayısı,
vardiyalı/gece çalışma, sağlık bakım kurumlarında kötü güvenlik tedbirleri, yakın fiziksel
ilişki, duygusal değeri yüksek olan çevrede ağır iş yükü hemşirelerin şiddete maruz
kalmasında önemli risk faktörleri arasındadır.
Yapılan çalışmalar; genç, deneyimsiz ve eğitim düzeyi daha düşük olan hemşirelerin
hasta şiddetinden daha çok etkilendiğini ortaya koymaktadır. Hemşirelerin en çok karşılaştığı
şiddet türünün sözel şiddet olduğu bildirmiştir.
Hastalar tarafından gerçekleştirilen bu saldırganlık olaylarının %80’i hemşireler
tarafından bildirilmemektedir. Yine Uluslararası Hemşirelik Konseyi (International Council of
Nurses–ICN, 1999)’e göre şiddet olaylarının yalnızca %20’si bildirilmiştir. Saldırı olaylarının
bildirilmemesinin altında ise; şiddet olaylarının sıklığı, geçmişte raporlandırılan olaylardan
sonuç alınmaması, raporlandırma işlemlerinin zaman kaybına neden olması, şiddet
tanımlamalarında görüş birliğinin eksikliği, raporlandırma ile ilgili farkındalığın eksikliği,
olayın bildirilecek kadar ciddi olmadığı inancı, hemşirelerin şiddete karşı duyarlılığının
yetersiz olması, işin bir parçası olarak düşünülmesi, aşırı iş yükü, hemşirenin
arkadaş/yöneticilerinden utanması ve bunlardan destek görmemesi, saldırganın kurban
(hemşire) tarafından provoke edildiği inancı, hemşirelerin şiddetle pasif olarak başa çıkma
etiğini uygulaması, kişisel olarak sıkıntı duyma, hastaları hastalıklarından dolayı mazur
görme, yasal sistemin şiddetin pek çok formunu tanımaması, uzmanlarla işbirliği
yapılmaması, kurumsal bildirim politikalarının yetersizliği, yöneticilerin şiddet prevelansını
ortaya çıkarmak istememesi yer almaktadır. Raporlandırmanın artması, hemşirelerin
bilinçlendirilmesini ve eğitim düzeylerinin arttırılmasını gerektirmektedir.
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9.4.Sağlık Kurumlarında Şiddetin Sonuçları
Sağlık bakım profesyonellerinin genel olarak çalıştıkları yerlerde şiddete daha çok
maruz kalması; bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Şiddet olayı sonrasında şok,
inanamama, suçluluk, kızgınlık, depresyon, kendinden utanma, güçsüzlük duyguları
yaşamakta; stres ve anksiyetesi artmakta, profesyonel bütünlük içinde kendilik değerinde
azalma olmakta, devamsızlıklar artmakta, iş performansı olumsuz etkilenmektedir. Bunların
devamında da Travma Sonrası Stres Bozukluğu (Post-Traumatic Stress Disorder-PTSD)
geliştiği, düşünce/hafıza bozukluğu yaptığı, her olayı saldırı ile ilişkilendirdiği, “süper-alarm”
durumuna geçtiği görülmektedir.
Şiddetin önlenmesi ile ilgili yapılan araştırmalarda etkili sağlık kurumu yönetimi ve
şiddet konusunu ele alan korunma ve önleme araştırmalarının yapılması, riskli durumun
önceden farkına varma ya da başa çıkma gibi sağlık personelinin şiddet konusunda eğitilmesi
ile şiddet riskinin azaltılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.
Şiddetle başa çıkmada genel olarak iki ana yöntem ele alınmaktadır. Birincisi; hasta ve
çalışan düzeyinde küçük çaplı önlemler, ikincisi de hastaneyi ilgilendiren büyük çaplı
önlemlerdir. Hastaya odaklı önleyici yöntemler; hastayı yakından gözlemlemek, detaylı öykü
almak, hastaya yaklaşımda stresle baş etme yollarını öğrenmek, etkili sözel ve sözel olmayan
beceriler gibi güncel yaklaşımların yanı sıra kısıtlama, tecrit etme ve ilaçla tedavi gibi
geleneksel yöntemler sayılabilir. Bazı görüşler geleneksel yöntemlerin zorlayıcı olup hasta ve
ortamda bulunan kişileri travmatize ettiğini ileri sürmektedir. Geleneksel yöntemlerin
sürdürülmesi ile tepkisel bir durumun oluştuğu, çalışanların stresini arttırdığı, hasta ilişkisini
azalttığı belirtilmiştir. Bu yöntemin kısa sürede etkili olduğu ancak uzun sürede dolaylı olarak
hasta agresyonunu arttırdığı vurgulanmaktadır. Sağlık çalışanlarının kişilerarası ilişkilerde
sözel ve sözel olmayan beceri eğitimi almaları olumsuz duygusal etkiyi azaltır. Şiddet öncesi
prodromal dönemdeki belirtileri iyi gözlemlemeleri en etkili önlemlerdir. Hasta ve hasta
yakınına karşı teknik konuşmak veya olabilecek riskler hakkında yeterli bilgi vermemek
şiddet riskini arttırmaktadır. Hastane geneli ile ilgili geniş çaplı önlemler ise; uygun raporlama
sistemleri, etkili güvenlik eğitimleri, 24 saat alan içi güvenlik sağlanması, güvenlikli kapılar,
güvenlik kameraları, metal detektörler ve kontrol noktaları, koruyucu akrilik pencere ve panik
alarmlarıdır.
Hastaneye odaklı önlemlerde: yeterli güvenlik önlemlerinin alınması, yöneticilerin
sorumluluğu ve yazılı bir iş güvenliği politikası geliştirilmesi, iş yeri analizi ile şiddet için
riskli bölümlerin belirlenmesi, çalışanlara sağlık ve güvenlik eğitimi verilmesi, kayıt tutma ve
program değerlendirmelerinin yapılması sayılabilir.
Sonuç olarak şiddet, birçok kurumda olduğu gibi sağlık kurumlarında görülen önemli
bir sorundur ve giderek yaygınlığı artmaktadır. Bu durum, sağlık çalışanlarının tükenmişlik
duygusu yaşamasına ve iş yerinde verimsizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle sağlık
kurumlarda görülen şiddet olaylarının belirlenmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması
önemlidir.
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Uygulamalar
1) Sağlık kurumlarında şiddet konusu ile ilgili daha geniş bir analiz için bkz.:
Özler DE, Mercan N. (2009) Yönetsel ve örgütsel açıdan psikolojik terör (Mobbing),
Detay Yayıncılık, Ankara.
Tınaz P. (2011) İşyerinde psikolojik taciz (Mobbing), Beta Yayınları, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1) Sağlık kurumlarında şiddetin nedenlerini bir vaka üzerinden analiz ediniz.
2) Sağlık kurumlarında şiddetin sonuçlarını bir vaka üzerinden tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık bakım kurumlarında şiddet giderek büyüyen psikososyal bir sorundur ve sağlık
bakımında şiddet, “acil tehlikeli durum” olarak tanımlanmıştır. Sağlık kurumlarındaki şiddet ,
“hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk
oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum”
olarak tanımlanır. Sağlık kurumlarında sosyal, kişisel ve kurumsal faktörlerin şiddet
davranışında etkili olduğu ifade edilmiştir.
Sağlık kurumlarında şiddete maruz kalan hemşireler için şiddet, olayın büyüklüğünü
ve kendilerini yardımsız hissettiren yönünü görmedikleri “fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik halini”
tehdit eden bir durumdur.
Sonuç olarak şiddet, birçok kurumda olduğu gibi sağlık kurumlarında görülen önemli
bir sorundur ve giderek yaygınlığı artmaktadır. Bu durum, sağlık çalışanlarının tükenmişlik
duygusu yaşamasına ve iş yerinde verimsizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle sağlık
kurumlarda görülen şiddet olaylarının belirlenmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması
önemlidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hemşirelere yönelik şiddeti etkileyen risk faktörlerinden
biri değildir?
a)

Hasta/hasta yakınıyla oluşturulan duygu yükü ağır iletişimler yaşamaları

b)

Farklı sağlık sorunları olan hasta/hasta yakınları ile doğrudan temas kurmaları

c)

İnsanların duygusal ve fiziksel gereksinimlerini karşılamaları

d)

Toplumda bakım veren sağlık çalışanı olarak görülmeleri

e)

Bakım uygulamalarında ekiple birlikte hareket etmeleri

2) Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım profesyonellerinin maruz kaldıkları şiddetin
sonuçlarından biri değildir?
a)

Kendinden utanma

b)

Kendilik değerinde artma

c)

Depresyon

d)

Güçsüzlük duygusu

e)

Stres ve anksiyete

3) Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında şiddetin oluşumunda rol oynayan
sosyal faktörlerden biridir?
a)

İş yerinin monoton olması

b)

Güç dengesizliği

c)

Koşullardan memnuniyetsizlik

d)

Düşük sosyo ekonomik durum

e)

Travmatik yaşam olayları

4) Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında şiddetin oluşumunda rol oynayan
kişisel faktörlerden değildir?
a)

Erkek olma

b)

Düşük eğitim düzeyi

c)

Ebeveyn kaybı
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d)

16-25 yaş aralığında olma

e)

İş güvenliğinin olmaması

5) Aşağıdakilerden hangisi şiddetin oluşumunda rol oynayan kurumsal faktörlerden
değildir?
a)

Kurumda işlerin monoton olması

b)

Çalışma ortamının olumsuz olması

c)

İş yükünün fazla olması

d)

Travmatik yaşam olayları

e)

Zaman baskısı

6) Sağlık kurumlarında görülen şiddetinin tanımını yapınız.
7) Sağlık kurumlarında şiddeti etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.
8) Sağlık kurumlarında şiddetle başa çıkmada kullanılan yöntemler nelerdir?
Açıklayınız.
9) Sağlık çalışanlarının şiddeti bildirmeme nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
10) Sağlık kurumlarında yaşanan şiddetinin sonuçlarını nelerdir? Açıklayınız.

Cevaplar
1) e 2) b 3) c 4) e 5) d
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10. KİŞİLERARASI ŞİDDETİN BİREYSEL VE TOPLUMSAL
SONUÇLARI



Bu bölüm, Doç. Dr. F. Yasemin KUTLU tarafından hazırlanmıştır.
152

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Şiddetin Bireysel Sonuçları
10.2. Şiddetin Toplumsal Sonuçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Şiddetin bireysel sonuçları hakkında bilgi veriniz.

2)

Şiddetin toplumsal sonuçları hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Şiddetin bireysel sonuçları

Şiddetin bireysel sonuçlarını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Şiddetin toplumsal sonuçları

Şiddetin toplumsal sonuçlarını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Şiddetin bireysel sonuçları



Şiddetin toplumsal sonuçları
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Giriş
Şiddet toplumsal ve evrensel bir olgu niteliğini taşımaktadır. Bu nedenle şiddet
eylemleri birey ve toplumu derinden etkiler. Şiddete maruz kalma, birey üzerinde duygusal,
zihinsel, davranışsal ve sosyal düzeyde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Şiddetin toplum
üzerindeki etkisi ise şiddet kültürü oluşturarak şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkisini
arttırma ve toplumun geleceğe için tehdit oluşturmaktadır.
Şiddet açısından en fazla risk altında olan bireyler 30 yas altı çocuklu kadınlar, kız
çocukları, ergen kızlar bütün çocuklar, yaşlılar, özürlüler, evsizler, mülteciler, göçmenler,
etnik azınlık mensupları olmakla birlikte toplumsal ve evrensel bir olgu olan şiddet toplumun
her kesimini olumsuz olarak etkilemektedir.
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10.1. Şiddetin Bireysel Sonuçları
Şiddet travmatik etkileri nedeniyle, farklı işlevsellik alanlarında olumsuz etkilere yol
açarak kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eder.
En çok kadın ve çocukları etkileyen aile içi şiddet, aile ilişkilerinin büyük ölçüde
bozulmasına, sevgi saygı ve güvenin yerini, nefret, kaygı ve korku gibi duyguların almasına
yol açan bir olgudur. Kadın bu duyguları sadece eşine karşı değil diğer aile üyelerine karşıda
hissetmektedir. Kadının etkilendiği bu durum çocuklarının da etkilenmesine ve bazı sorunlar
yaşamasına neden olmaktadır.
Şiddete maruz kalan kadınların başlıca davranış biçimleri, şiddet olayını başkalarından
ve kendi ailesinden gizleme, umursamazlık ve boş vermişlik, şiddeti yalnızca kendisinin
yaşadığı bir durum olarak görmeyip teselli bulmak, eşinin düzeleceğini ve bir gün bunların bir
daha yaşanmayacağını ummak, kendisinin ve çocuklarının geleceğinden endişe ederek
katlanmak, başkalarından özellikle eşin saygı duyduğu kişilerden yardım istemektir.
Kadın bu davranış biçimlerini kabullenme ile birlikte, her şeyin bir gün
değişebileceğini de umut etmektedir. Kadının şiddeti kabullenme dışında bir diğer başvurduğu
yöntem şiddet ortamından uzaklaşmaktır. Bu nedenle evden kaçma, evi terk etme, babasının
evine dönme, güvenilir bir yere sığınma, boşanmayı isteme gibi yöntemlere başvurmaktadır.
Kadının bu yöntemleri seçmesinde ekonomik gücü, sağlığı, çocuklarının olup olmaması,
ailesinin destek verip vermemesi gibi durumlar etkilidir. Kadının çaresizliği ve yalnızlığı ise
onu kimi zaman intihara kadar sürükleyebilmektedir.
Aile içi şiddetin kadın üzerindeki fiziksel ve duygusal etkileri olabilir. Fiziksel şiddet,
kadının bedenine çeşitli ölçülerde zarar vermekte ciddi sağlık sorunlarına dönüşebilecek izler
bırakmaktadır. Kırıklar, yaralanmalar, yanıklar, şiddetli travmalar, kadında önemli fiziksel
hasarlara yol açabilmektedir. Hamilelik döneminde yaşanan şiddet hem anne hem de bebek
açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. Düşüklere, erken ya da ölü doğumlara yol açan şiddet
vakalarına sıkça rastlanmaktadır. Kadına yönelik şiddet sonucu meydana gelen yaralanmalar
ve sakatlıklar, sağlık sektörüne yıllık ortalama 105 milyar dolar ekonomik yük getirmektedir.
Kadının yaşadığı şiddetin duygusal sonuçları ise sevgi ve saygının azalması ya da yok
olması, eşe karşı duyulan nefret, kin ve tiksinme, korku, kaygı ve çaresizlik, küskünlük,
boşluk hissi, yaşamdan zevk almama, umutsuzluktur. Şiddet bittikten sonra bile kadında bazı
sorunlar görülebilir. İnsanlara güvensizlik ve yakın ilişkilerde zorluk, düşük özgüven,
değersizlik ve yetersizlik duygusu, cinsel hayatta sorunlar, anksiyete ve panik atak görülebilen
sorunlardandır.
Aile içi şiddeti yaşayan ya da tanık olan çocuklarda da fiziksel ve davranışsal sorunlar
görülebilir. Şiddetle karşılaşan çocukta çeşitli sakatlıklar ortaya çıkabilir. Kırıklar, beyin
kanamaları, iç organ yaralanmaları sonucu ortopedik sakatlıklar, felçler, havale, çeşitli organ
yetersizlikleri gelişebilir. Bu hasarların çok ağır olması durumunda ölüm ortaya çıkar. Yaşamı
kurtulanlarda ise depresyon, kaygı bozukluğu, sosyal uyumsuzluk vb. gibi ruhsal sorunlar
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gelişebilir. Bu kişilerde uyuşturucu bağımlılığı, suça ve fuhuşa yatkınlıkta artış olduğu
gösterilmiştir. Fiziksel cezalandırmayla büyüyen çocuklar kaba gücün sorunları çözmek için
etkin bir yöntem olduğuna inanarak büyürler ve erişkin yaşlarda kendileri de başka çocukları
istismar eden erişkinlere dönüşebilirler. Şiddet ortamında büyüyen çocuklar çaresizlik ve
şiddeti önleyemediği için suçluluk hissederler. Bu çocuklar iki tehdidi bir arada yaşarlar; hem
travmatik olaylara şahit olur hem de aynı şiddeti görme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar.
Şiddet ortamında büyüyen çocuklarda hırsızlık, okuldan kaçma gibi davranış bozuklukları
daha sık görülmektedir. İhmale ve istismara uğramaya diğer çocuklara göre daha açıktır.
Diğer çocuklara şiddet uygulama eğilimindedirler. Arkadaş kaybına uğrarlar, arkadaşları
tarafından dışlanırlar. Çalışmalar şiddet ortamında büyüyen erkek çocuklarının diğer erkek
çocuklarına göre daha agresif, kız çocuklarının daha çekingen-pasif davranma eğiliminde
olduğunu göstermektedir. Şiddet ortamında büyüyen çocuklar çocuk suçluluğu açısından da
risk grubundadır.
Çocuğun maruz kaldığı fiziksel şiddet bazı bedensel sorunlara neden olur. Çocuklarda
görülen davranışsal bozukluklar ise okul öncesi dönemde konuşma gerilemesi, iletişim
yetersizliği, okulda başarısızlık, antisosyal davranışlar, saldırgan davranışlar, korku, kaygı,
kendine güvensizlik, başarısızlık korkusu, enürezis, uyku, iştah ve dikkat bozukluklarıdır.
Çocuk gördüğü şiddete tepki olarak, kimi zaman daha ciddi sorunlara yol açabilecek
yöntemlere başvurmaktadır. Evden kaçarak kendini çok daha güvensiz ve tehlikelerle dolu bir
başka şiddet ortamında bulunma, intihar eylemlerinde bulunma çocuklarda görülebilen
sorunlardır.
Şiddet ortamında büyüyen çocuklar kendilerini mutsuz hissederler. Ancak, onların
zararı sadece çocukluklarında yaşadıkları mutsuzlukla sınırlı kalmaz, geleceğe yönelik de
büyük zararlar görürler. Okul başarılarının düşmesi, ahlaki sorunlar (yaramazlık, başkalarına
karşı saygısızlık vb.), sosyal ilişkilerinin bozulması ve hayat başarısının kötü etkilenmesi,
alkol, sigara ve yasa dışı maddelere yönelme, cinsel istismarlar ve sapkınlıkların ortaya
çıkması, gelecekteki evlilik problemleri bu zararlardandır.
Yaşlının maruz kaldığı fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismar ve ihmalin
bireysel sonuçlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
Yaşlının fiziksel istismarının bireysel sonuçları çürükler, gözde morluk, ip izleri,
kırıklar, tedavi edilmemiş yaralar, kanamalar, kişilikteki ani değişimler; duygusal istismarın
bireysel sonuçları, ajitasyon, alışılmamış kişilik durumları, hezeyan, demans, depresyon;
cinsel istismarın bireysel sonuçları, göğüs veya genital bölgedeki morluklar, seksüel yolla
bulaşan hastalık varlığı, vajinal veya anal kanama, lekeli yırtık salgılı veya kanlı kıyafet veya
iç çamaşırı; ekonomik istismarın bireysel sonuçları, ele geçen para miktarındaki değişimler,
açıklanamayan para çekimleri yada başka hesaplara transferler, banka hesap isimlerinde
değişimler ödenmemiş faturalar, hasta imzasının taklit edilmesi; yaşlı ihmalinin bireysel
sonuçları, dehidratasyon, malnütrisyon, tedavi edilmemiş basınç yaraları, yetersiz kişisel
hijyen, güvensiz temiz olmayan yaşam koşulları, hayvan istilaları, fekal ve üriner kokular,
ıslanmış yataktır.
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İşyeri şiddetinin bireysel etkisi ise ilk aşamada psikolojik olarak ortaya çıkmaktadır.
Özellikle strese bağlı olarak depresyon, ve anksiyete bozuklukları görülmekte olup buna bağlı
olarak çalışanlarda tükenme, iş doyumsuzluğu, işe ve örgüte bağlılıkta azalma görülmektedir.
Bunun dışında fiziksel yaralanmalar şiddetin özelliğine göre çalışanları etkilemektedir.

10.2. Şiddetin Toplumsal Sonuçları
Şiddetin toplum üzerindeki en önemli etkisi, toplumdaki mevcut şiddetin artmasına
neden olmasıdır. Hem şiddet uygulayan ve hem de şiddete maruz kalan taraflar arasındaki
şiddet ilişkisi, toplumsal düzeyde şiddeti güçlendirmektedir. Özellikle kadın ve çocukların
mağdur ve erkeklerin fail olduğu bu olaylarda toplumsal ayrışmalar ve iletişimsizlikler
oluşmaktadır. Bu da toplumda çatışma yaratarak sorunların şiddet içermeyen yöntemlerle
çözümüne engel olur. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının insan hakları ve çocuk
hakları gibi konularda toplumun gereken farkındalığı edinmesinin önünde önemli bir engel
oluşturur.
Şiddetin olduğu bir toplumda demokrasi, hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitlik
anlayışının gelişmesi çok zordur. Oluşan bu durum sonucunda şiddet o toplumda sürekli hale
gelir. Şiddet nedeniyle emniyet ve yargı süreçleri için kaynak ayrılması gerekir. Şiddet aynı
zamanda bir kuşaktan diğerine geçerek şiddet eğilimli yeni kuşakların oluşmasına katkıda
bulunur. Toplum da şiddetin artması çocuk istismarını, yaşlı ihmal ve istismarını, kadına ve
çocuğa yönelik tecavüzleri artırır. Öte yandan, toplumda bireylerin birbirlerine olan güveni
azalır, yaşam kalitesi düşer. Şiddete maruz kalanın ve şiddeti uygulayanın ailesine ekonomik
katkıda bulunması güçleşir. Özellikle kadına yönelik şiddet, kadının üretkenliğini, çalışma
kapasitesini, çalışma olanağını azaltır, ise devamsızlık yapmasına neden olur, işinde
ilerlemesini olumsuz etkiler. Ayrıca kadının sağlık hizmetlerine olan gereksinimini ve sosyal
hizmetleri kullanım sıklığı artar. Yaşlı şiddeti, yaşlının toplumdan soyutlanması ve yaşlının
değersizleştirilmesine yol açar.
İşyeri şiddetinin kurumlara ve topluma direkt maliyeti devamsızlıkların artması,
işgücü devrinin artması, iş kazalarının artması, hastalıkların ve sakatlıkların artması hatta
şiddete bağlı ölümlerin görülmesidir. Dolaylı maliyetleri ise, performans, motivasyon, kuruma
bağlılık, kaliteli ve zamanında üretim, rekabet ve yaratıcılıkta azalmadır. İşyeri şiddeti, aynı
zamanda çalışanların güvenliğini de olumsuz etkilemektedir. Yine işyeri şiddeti ekonomik
anlamda da önemli mali kayıplara neden olmaktadır. Şiddet, mağdurlarının sağlık bakımları
ve uzun dönemli rehabilitasyon maliyetlerine, işini kaybedenlerin, malulen emekli olanların
ve engelliliklerin maliyetlerine neden olur.
Bütün bu nedenlerle, şiddetin sonuçları ve etkileri çok boyutlu olarak ele alınıp
incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

160

Uygulamalar
1) Şiddeti bireysel ve toplumsal sonuçları ile ilgili daha geniş bir analiz için bkz.:
Özler DE, Mercan N. (2009) Yönetsel ve örgütsel açıdan psikolojik terör (Mobbing),
Detay Yayıncılık, Ankara.
Tınaz P, (2011) İşyerinde psikolojik taciz (Mobbing), Beta Yayınları, İstanbul.
Gruen A. (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları, İstanbul
Han BC. (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1) Şiddetinin bireysel sonuçlarını bir vaka üzerinden analiz ediniz.
2) Şiddetinin toplumsal sonuçlarını bir vaka üzerinden analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şiddetin birey ve toplum üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Birey üzerinde
duygusal, zihinsel, davranışsal ve sosyal düzeyde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Şiddetin
toplum üzerindeki etkisi ise şiddet kültürü oluşturarak şiddetin birey ve toplum üzerindeki
etkisini arttırma ve toplumun geleceğe için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, şiddetin
sonuçları ve etkileri çok boyutlu olarak ele alınıp incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir.

163

Bölüm Soruları
1)Şiddet gören çocuklarda, aşağıdakilerden hangileri görülebilir?
I. Evden kaçarak daha güvensiz ortamda bulunma.
II. Okul başarılarının düşmesi,
III. Sosyal ilişkilerin bozulması,
IV. Girişken davranışta bulunma,
V. Sigara ve yasa dışı maddelere yönelme,
a)

I, II

b)

I, II, V

c)

IV, V

d)

I, II, III, V

e)

I, II, III, IV

2) Aşağıdakilerden hangisi şiddete maruz kalan kadınların davranış biçimlerinden
değildir?
a)

Bir daha şiddet yaşamayacağını düşünme,

b)

Umursamazlık ve boş vermişlik,

c)

Şiddet olayını başkaları ile konuşma

d)

Eşinin düzeleceğini umma

e)

Geleceğinden endişe ederek katlanma

3) Şiddet mağduru kadınlarda, yaşanan şiddet sonrası oluşan en önemli durum nedir?
a)

Duygusal şiddeti önemsizleştirme

b)

Sevgi ve saygının yitimi

c)

Sürekli korku yaşama

d)

Yaşadığı olumsuz duyguları başkalarına da yansıtma

e)

Bir daha tekrarlanmayacağını düşünerek kendini avutma
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4) Şiddete maruz kalan bireyde aşağıdaki alan veya alanlardan hangilerinde olumsuz
sonuçlar olmaktadır.
I.
II.
III.
IV.

Duygusal
Zihinsel
Davranışsal
Sosyal

A) I

B) II, III

C) I, II, III

D)I, II, III, IV E) III-II

5) Şiddetin toplumsal sonuçları doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)

Şiddeti uygulayan ve mağdur arasındaki ilişki toplumsal şiddeti arttırır.

b)

Toplumsal ayrışmalara ve iletişimsizliğe yol açar.

c)

Şiddetin artması mağdura yönelik koruyucu önlem almayı arttır.

d)

Şiddet,uğrayankişilerinötekileşmesinevedeğersizleştirilmesinenedenolur.

e)

Toplumsal şiddet sonucu sağlık alanındaki ekonomik maliyetler artar.

6) Aile içi şiddeti yaşayan ya da tanık olan çocuklarda da fiziksel ve davranışsal
sorunlar nelerdir? Açıklayınız.
7) Kadının yaşadığı şiddetin duygusal sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
8) Şiddet açısından en fazla risk altında olan bireyler kimlerdir? Açıklayınız.
9) Şiddetin bireysel sonuçları nelerdir? Açıklayınız.
10) Şiddetin toplumsal sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevaplar
1) d 2) c 3) d 4) c 5) c
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11. KİŞİLERARASI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ



Bu bölüm, Doç. Dr. Hülya BİLGİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Kişilerarası Şiddetin Önlenmesi
11.1.1. Kişilerarası Şiddete Karşı Halk Sağlığı Yaklaşımı
11.1.2. Kişilerarası Şiddete Karşı Halk Sağlığı Girişimleri
11.1.3. Kişilerarası Şiddete Karşı Ekolojik Model Doğrultusunda Önlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kişilerarası şiddetin önlenmesinde halk sağlığı yaklaşımının kapsamını
tanımlayınız
2)

Kişilerarası şiddete karşı halk sağlığı girişimleri hakkında bilgi veriniz.

3)
Kişilerarası şiddete karşı ekolojik model doğrultusunda önlemler neler olabilir?
Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişilerarası şiddete karşı
halk sağlığı yaklaşımı

Kişilerarası şiddete karşı halk
sağlığı yaklaşımını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kişilerarası şiddete karşı Kişilerarası şiddete karşı halk
halk sağlığı girişimleri
sağlığı girişimlerini
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kişilerarası şiddete karşı Kişilerarası şiddete karşı
ekolojik
model ekolojik model doğrultusunda
doğrultusunda önlemler
önlemleri kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Kişilerarası şiddet



Halk sağlığı yaklaşımı



Önleme



Ekolojik model
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Giriş
Şiddet, biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel kökleri olan çok yüzlü bir problemdir.
Dolayısıyla, tek ve basit bir çözümü de yoktur. Eş zamanlı şekilde, birçok sektör tarafından
çok katmanlı düzeylerde ele alınması gereklidir.
Çoğunlukla insanlık halinin kaçınılmaz bir parçası olarak görülen şiddet, önlemekten
ziyade, yanıt verilmesi gereken bir yaşam gerçeği gibi algılanmaktadır. Diğer çevresel ve
davranışsal kökenli sağlık sorunlarına halk sağlığı yaklaşımlarının başarı ile uygulanmasından
hareketle, şiddetle ilgili bu görüşler de değişmektedir. Gücü, performansı, başarıyı, bireysel
haklılığı destekleyen yeni zaman yaşam biçimlerinde sürekli kılık-suret değiştirerek, şiddetin
makro yani görünen düzeyden, mikro yani içselleştirilen düzeye yerleşmesi kaçınılmaz gibi
görünse de, süreci en baştan düşünmeye başlayarak yani şiddet oluşmadan-şiddete ihtiyaç
duyulmayan yaşam alanları, biçimleri ve insan ilişkileri geliştirmek hayal olmasa gerek.
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11.1. Kişilerarası Şiddetin Önlenmesi
20 yıl önce, 1996’da 49. Dünya Sağlık Toplantısı’nda, şiddetin dünya genelinde büyük
ve artan bir halk sağlığı problemi olduğu açıklanmıştır; bireyler, gruplar ve toplumlar
üzerindeki kısa ve uzun süreli ağır sonuçlarına, sağlık bakım sistemi üzerindeki zararlı
etkilerine dikkat çekilmiştir. 2016 yılında, şiddet hakkında bilgi düzeyi, şiddet üzerine
gerçekleştirilen birçok çalışma ile arttı. Birçok eğitim ve önleme programı hayata geçirildi.
Ancak, hala, şiddete tanıklık etmeye ve hatta bizzat uğramaya devam edip, önlenmesi üzerine
de yazmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Kesin olan bir nokta, tüm tarafların ortaklaşa
birlikte çalışması, şiddetin kapsamlı bir şekilde ele alınmasında ve etkili yanıtların
geliştirilmesinde önemlidir.

11.1.1. Kişilerarası Şiddete Karşı Halk Sağlığı Yaklaşımı
Bireyden ziyade, grupların ve toplulukların sağlığına odaklanan halk sağlığı
girişimleri, hastalık, salgın açısından büyük risk taşıyan topluluklara yönelir. Halk sağlığının
temel amaçları, sağlığı korumak, geliştirmek ve iyileştirmektir.
Sağlık sektörünün genel olarak şiddete yanıtı, reaktif ve terapötiktir. Verilen
yanıtların, uzmanlık alanına ve özel ilgi alanına yerleşik olma eğilimi ne yazık ki, büyük
resmi ve şiddetin farklı biçimleri arasındaki bağlantıları görmeye engel olabilmektedir. Şiddet
karmaşık bir fenomendir, bu nedenle, kapsamlı ve bütüncül bir tarzda ele alınmalıdır. Şiddet
ilgi konusu olduğunda, halk sağlığı uygulayıcıları ve partnerleri, saldırgan davranış ve
sonuçlarının önlenmesinde kanıta dayalı güçlü görüşlerle çalışmaya başlarlar.
Halk sağlığı yaklaşımı, etkili önleme programlarının kanıta dayalı olmasının kuramsal
gerekçesini sunar. Mesleki ya da disipliner kimlikten ziyade, yaklaşımın çok disiplinli
mantığına dayanır.
Halk sağlığı yaklaşımı bilimsel temellidir; problemin tanımlanmasından, nedenlerine,
girişimlerin planlanması ve uygulanmasına dair her şeyin, kanıt temelli araştırmalara dayalı
olması gereklidir.
Halk sağlığı yaklaşımı, çok disiplinlidir; tıp, epidemiyoloji, psikoloji, sosyoloji,
kriminoloji, eğitim, ekonomi gibi birçok mesleki uzmanlık alanından kişiler ve
organizasyonlar ortaklaşa çalışır.
Halk sağlığı yaklaşımı, şiddete karşı ceza ve insan haklarının yerini almaz. Varolan
aktiviteleri tamamlar ve ilave araçlar ve işbirliği kaynakları temin eder.
Geleneksel olarak, halk sağlığı yaklaşımı dört aşamalıdır. Problemden çözüme
doğru dört adım vardır:
1.

Problemin tanımlanması ve izlenmesi- Problemin tanımı
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Şiddetin, nasıl, ne zaman, nerede, ne olduğu incelenir. Üzerinde durulan kavram için
net bir uzlaşma olmalıdır, bu sayede şiddetin tanımı geliştirilebilsin. Şiddetin kapsamı,
şiddetin farklı türleri, mağdur ve saldırgan arasındaki ilişki, ortamla ilgili bilgi edinilmelidir.
Tüm yönleriyle şiddet hakkında, olabildiğince fazla bilginin ortaya çıkarılması, yerel, ulusal
ve uluslararası düzeylerde şiddetin büyüklüğü, yapısı, özellikleri ve sonuçları hakkında
sistematik olarak veri toplanır.
2.

Problemin nedenlerini belirlemek- Riskler ve koruyucu faktörlerin belirlenmesi

Şiddetin nedenlerine (ilişkili durumlar, şiddet riskini artıran ya da azaltan nedenler,
girişimlerle değiştirilebilecek faktörler) bakılmasıdır. Mağdur ya da saldırgan olma olasılığını
artıran durumlar-özelliklerdir. Birçok şiddet türü için (yaşlı, çocuk, yakın ilişki vb.) bir risk
faktörü, sosyal izolasyon olabilmektedir. Koruyucu faktörler ise, şiddet riskini ve zararlarını
azaltan özellikler ya da durumlardır. Örneğin, gelir eşitsizliğinin az olduğu, gelişmiş bir yerde
yaşamak. Tek bir faktör şiddeti ya da bazı insanların şiddetten nasıl korunduğunu
açıklayamamaktadır. Tersine, şiddet farklı düzeylerde incelenmesi gereken birçok faktör
arasındaki karmaşık etkileşimin sonucudur (Ekolojik model)
3.
Problemi çözme yollarını belirleme ve uygulama-Girişimlerin geliştirilmesi ve
uygulanması
Şiddeti önleme yollarını araştırma, elde edilen bilgileri kullanarak girişimlerin
planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Kişilerarası şiddeti önleyici
stratejilerin etkililiği, girişimlerin türü, zamanı ve riskli toplumun kombinasyonuna bağlıdır.
Belirli girişim türleri, gelişim aşamalarına özgüdür (ör; bebeklik, adölesan, yaşlılık gibi). Bu
aşamada, hangi stratejilerin kimler için etkili olduğunu belirleyerek, etkili önleme
stratejilerinin belirlenmesi amaçlanır.
4.

İşe yarar olduğu belirlenen önlemleri geniş ölçekte uygulamak- Uygulama

Etkili olduğuna dair umut veren girişimlerin farklı kurumlarda uygulanması, bilginin
yayılması ve maliyet etkililiği olan programların belirlenmesidir. Etkili uygulamaların
yayılmasına uğraşır. Etkili programların, farklı toplumlara ve kurumlara nasıl kabul
ettirilebileceğine ve uyarlanabileceğine odaklanır. Etkili girişimlerin ve şiddeti önleyici
uygulamaların büyütülmesi ve sürdürülmesine çalışır. Politika, kurumsal destek ve fon
sağlanması şiddet önleme programlarının geniş çaplı uygulanmasında gereklidir.
1.
ve 2. adımlardaki aktivitelerden elde edilen bilgi, 3. adım yani girişimlerin
geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ve gelecek için de etkili girişimlerin geniş çaplı
uygulanması (4. adım) için önemlidir. Şiddeti önleme programları da bu dört adımı
kapsamaktadır.

11.1.2. Kişilerarası Şiddete Karşı Halk Sağlığı Girişimleri
Halk sağlığı girişimleri, geleneksel olarak, üç düzeyde önlemeyi tanımlamaktadır:
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Primer önleme; şiddet oluşmadan önce önlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır.
Sekonder önleme; şiddete akut aşamada verilen yanıtlara odaklanan yaklaşımlardır.
Acil hizmetler, tecavüz sonrası cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi vb.
Tersiyer önleme; şiddet sonrası uzun süreli bakıma odaklanan yaklaşımlardır.
Rehabilitasyon, yeniden entegrasyon vb. Ayrıca, şiddetle ilişkili travmayı veya uzun süreli
engelliliği azaltan girişimlerdir.
Bu önleme düzeyleri şiddet mağdurlarına ve sıklıkla sağlık bakım kurumları içinde
uygulanmakla beraber, aslında şiddeti uygulayanları da kapsarlar. Ayrıca, şiddete hukuki
yanıtlarda da geçerlidirler.
Hedef grubun özelliklerine odaklanan şiddet önleme kapsamında, girişimler
aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

Evrensel girişimler; bireysel risklere bakılmaksızın grupları ya da genel
toplumu hedefleyen girişimlerdir. Örneğin, okullardaki öğrenciler veya belirli bir yaş
grubundaki çocuklar için şiddeti önleme müfredat programları hazırlanması, toplumsal medya
kampanyaları.

Seçili girişimler; şiddet riski yüksek olarak düşünülenleri (bir ya da daha fazla
şiddet risk faktörüne sahip olanlar) hedefleyen yaklaşımlardır. Örneğin, düşük gelirli, bekar
ebeveynlere sunulan ebeveynlik eğitim programları.

Endike (belirli) girişimler: Saldırgan
yaklaşımlardır. Örneğin, aile içi şiddet uygulayanlar.

davranış

gösterenlere

yönelik

Gerek endüstrileşmiş gerekse gelişen ülkelerde, öncelik, şiddetin kısa sürede oluşan
sonuçlarını ele almaya yöneliktir. Yani, mağdurlara destek olma, suçluları cezalandırma gibi.
Bununla beraber, şiddetin öncelikle önlenmesi ile ilgili girişimlere daha fazla
yoğunlaşılmalıdır. Yani, ilk önce oluşmadan şiddeti durdurmak gelmelidir.
Şiddete etkili yanıtların geliştirilmesinde, birçok farklı sektör ve kuruluş görev
almalıdır. Farklı kültürel yapılara ve gruplara özgün programlar düzenlenmelidir. Tüm
programların temel kısmı değerlendirmedir; ne tür kazanımlar edinildiğinin ve etkili olan ve
olmayan girişimlerin paylaşılması açısından önemlidir.

11.1.3. Kişilerarası Şiddete Karşı Ekolojik Model Doğrultusunda
Önlemler
Bireysel yaklaşımlar: Bireylerin davranışlarını ve inançlarını değiştirme ile esas olarak
ilgilidir. Esas olarak çocuklarda ve gençlerde sağlıklı tutum ve davranışları teşvik etmeye
odaklanır. Ayrıca, hali hazırda şiddet uygulayan veya kendilerine zarar verme riski olan
bireylerde tutum ve davranışları değiştirmeye çalışır.
Bireysel davranış ve inançları değiştirmeye odaklı yaklaşımlar;
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Eğitim uygulamaları-okulu bitirme teşvikleri, madde kullanımı ile ilgili
eğitimler vb.

Sosyal gelişim programları- ahlaki bakış açısını geliştirme, öfke-çatışma
kontrolüne odaklı uygulamalar.


Terapötik programlar-destek grupları, danışmanlık vb.


Tedavi programları- şiddet uygulayanlara yönelik, psikiyatrik hastalıklara
yönelik tedavi uygulamaları.

İlişkisel yaklaşımlar: Şiddetin potansiyel mağduru ve uygulayıcısı olan
bireylerin ilişki biçimlerini etkilemeyi amaçlar. Düzenli olarak etkileşimde bulunulan kişiler,
aileler,olumsuz akran etkilenmeleri irdelenir.
İlişkilere odaklı yaklaşımlar;


Ebeveynlik eğitimi



Mentorluk- riskli bireye aile dışından olumlu bir rol model eşleşmesi



Aile terapi



Ev ziyaretleri



İlişki becerilerini geliştirme eğitimleri


Çevresel yaklaşımlar: Şiddet hakkında kamusal farkındalığı artırmak,
toplumsal eylemleri harekete geçirmek, mağdurlara bakım ve destek sağlamaktır. Okulları, iş
yerlerini kapsayan eğitim kampanyaları, medya kampanyaları, çevresel düzenlemeler (sokak
aydınlatması, çocuklar için güvenli rotaların belirlenmesi, drama, spor aktiviteleri, vb.). Bu
programlarda etkililiğin sağlanmasında, polis, sağlık çalışanları ve eğitimcilere şiddet türleri,
travma hizmetleri hakkında eğitimler sağlanabilir.

Toplumsal yaklaşımlar: Şiddetle ilişkili kültürel, politik, sosyal, ekonomik
faktörlere odaklanır. Yasa, politikalar, sosyal ve kültürel yapılanmada değişiklikleri kapsar.
Eşe karşı şiddetin cezalandırılması, alkol kullanımı ve erişimiyle ilgili sosyoekonomik
politika değişiklikleri gibi yasal ve cezai değişiklikler düzenlenir. Kişilerarası şiddet, işsizlik,
gelir eşitsizliği, hızlı sosyal değişimler, eğitime erişim gibi makro düzeyde sosyal faktörlerle
de yakından ilişkilidir. Kapsamlı şiddet önleme stratejisi, makro düzeyde sosyal faktörleri ve
zorlukları kapsayan politikalarla bütünleştirilmelidir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Gruen A (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları
Han BC (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1) Kişilerarası şiddetin aile içinde önlenmesinde, üç önlem düzeyinde neler
yapılabilir? Tartışınız
2) Kişilerarası şiddet kapsamında ülkemiz için öncelikli sorun alanı belirleyerek
ekolojik model doğrultusunda girişimleri tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Evrensel bir sorun olan kişilerarası şiddetin önlenmesi disiplinler arası koordine
çalışmaları gerektirmektedir. Asıl olan, oluşmasını önlemek iken, genel olarak şiddet sonrası
mağdur ve saldırgana yönelik yaklaşımlar odak noktasını oluşturmaktadır. Halk sağlığı
yaklaşımı ile tıp-epidemiyoloji-psikoloji-sosyoloji-hukuk-ceza sistemi boyutlarında ortaklaşa
mücadeleler yürütülmektedir. Bir sistem kapsamında, kişilerarası şiddet, bireyden toplumlara
birbiriyle ilişkili alanlarda girişimler ve uygulamalarla önlenmeye çalışılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Kişilerarası şiddetin önlenmesinde temel alınan yaklaşım aşağıdakilerden hangisine
dayalıdır?
a)

Ceza sistemine

b)

Yargı sistemine

c)

Halk sağlığı sistemine

d)

Politik bilimlere

e)

Kültürel yapıya

2) Aşağıdakilerden hangisi, ekolojik model kapsamında genç şiddetinin önlenmesinde
bireysel yaklaşım değildir?
a)

Çatışma yönetimi

b)

Öfke yönetimi

c)

Beceri eğitimi

d)

Anne-baba eğitimi

e)

Uğraş eğitimi

3) DSÖ’nün şiddetin önlenmesinde sunduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ekolojik

b)

Kültürel

c)

Biyolojik

d)

Sosyolojik

e)

Multifaktörel

4) Aşağıdakilerden hangisi şiddet önleme programı seçili girişimleri arasındadır?
a)

Öfke kontrolü yetersiz bireylere yönelik eğitim programları

b)

Düşük gelirli bireylere yönelik eğitim programları

c)

Bekâr ebeveynlere sunulan eğitim programları.

d)

Suç öyküsü olan bireylere yönelik eğitim programları
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e)

Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi ekolojik model doğrultusunda bireysel yaklaşım örneğidir?
a)

Gençlere okulu bitirmeye teşvik

b)

Ebeveynlik eğitimi

c)

İlişki becerilerinin geliştirilmesi eğitimi

d)

Aile terapileri

e)

Öğrencilere eğitim

6) Kişilerarası şiddetin önlenmesinde halk sağlığı yaklaşımının önemini açıklayınız.
7) Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde ekolojik model doğrultusunda girişimleri
açıklayınız.
8) Kişilerarası şiddetin önlenmesinde, üç önlem düzeyinde yapılabilecekleri
tanımlayınız.
9) Gençlerde görülen şiddet davranışlarını problemden çözüme doğru halk sağlığı
yaklaşımı esaslarına göre ele alınız.
10) Çocuklara karşı ve gençlerde şiddetin önlenmesinde, ilişkilere odaklı yaklaşımlar
neler olabilir? Açıklayınız.

Cevaplar:
1)c,2)d, 3)a, 4)e, 5)a
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12. KİŞİLERARASI ŞİDDET YÖNETİMİ-I-BİREYSEL DÜZEY



Bu bölüm, Doç. Dr. Hülya BİLGİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Kişilerarası Şiddet Yönetimi- Bireysel Düzey
12.1.1. Öfkenin Tanınması
12.1.2. Öfke Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kişilerarası şiddet yönetiminde bireysel düzeyin kapsamını açıklayınız.

2)

Kişilerarası şiddet yönetiminde öfkenin önemini açıklayınız.

3)
açıklayınız.

Kişilerarası şiddet yönetiminde öfke yönetiminin nasıl olması gerektiğini
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişilerarası şiddet
yönetiminde bireysel düzey

Kişilerarası şiddet yönetiminde
bireysel düzeyin kapsamını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Öfkenin tanınması

Öfke duygusunun yapısı ve
işlevlerini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Öfkenin yönetimi

Başarılı öfke yönetiminin nasıl
olması gerektiğini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Öfke



Öfke yönetimi



Bastırma
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Giriş
Günlük yaşamın zorluklarına karşı, ne kadar uğraşsak da tam bağışıklık kazanamayız.
Bu zorluklar karşısında, birey olarak şiddete başvurmadan öfke duygusu ham halindeyken,
onu fark edebilmek, görmezden gelmemek, uygun şekilde ifade edebilmek beceri gerektirir.
Toplumsal birçok kişilerarası şiddet olayının arkasında, bireysel düzeyde, öfke duygusunun
tanınmasının-kabul edilmesinin ihmal edildiği gerçeği yatar. Elbette, şiddet karmaşık bir
olgudur ve birçok faktörün etkileşimiyle ortaya çıkar. Ancak, duygular evrensel ve genetiktir.
Duyguları nasıl yaşayacağımızı yaşarken öğreniriz. Öfkenin yönetilmesi, kendine ve
diğerlerine, çevreye zarar içermeyen bir davranış olarak ifade edilmesidir. Bu, kişilerarası
ilişkiler kurmaya yazgılı, sosyal bir varlık olan insanın sosyalliğinin sürmesi için gereklidir.
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12.1. Kişilerarası Şiddet Yönetimi-Bireysel Düzey
Şiddet içeren davranışların önlenmesi-en aza indirilmesi, bireysel algılamalarını,
duygu ve düşüncelerini, tutumlarını, kişiliğin güçsüz veya güçlü yanlarını fark etmelerini ve
kabul etmelerini sağlamak öncelikle toplumu oluşturan bireye odaklanmaktan geçmektedir.

12.1.1. Öfkenin Tanınması
Şiddet içeren davranışlara eşlik eden öfke duygusu bireysel şiddet yönetiminde
önemlidir. Olumsuz adlandırılmasına karşın öfke, insan etkileşimlerinde yer sahibidir. İlk ve
en önemlisi, öfke bir iletişim formudur:


Kişinin değerleri, kişisel yapıları hakkında diğerlerine bilgi verir.


Diğer hayvan türleri gibi, insanlar da, öfke ifadesiyle bölgesel sınırları iletirler.
Fakat insanlarda, bölgesel sınırlar, kimlik ya da egoyu oluşturan düşünce, algı, değer, inanç
mülkiyetini ve materyal sahip oluşu temsil eder.

Öfke ifadesi, otoriteyi kanıtlamada ve ilişkileri güçlendirme ya da
sonlandırmada kullanılır.
Öfke yanıtının ifade edilmesi, cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

Sosyal gelenekler, erkeklerin öfkelerini toplumda açıkça ve özgürce ifade
etmelerine izin vermiştir.


Bazı spor dallarında (futbol vb.) agresyonun ifadesi teşvik edilmiştir.


Erkekler, saldırganlıktan çoğunlukla rahatsızlık duymazken, kendilerini
provoke eden kişiye duygularını yansıtmaya meyillilerken;

Kadınlara, öfke ifade fırsatı tanınmamıştır. Öfke duygularını ifade edememe
ise, kişisel engellenmişlik ve depresyona yol açmaktadır.

Davranış biçimlerinin önemli bir belirleyicisi olan bazı sosyal geleneklere göre,
kadınların, mutlu, hoşgörülü olmaları, kızmamaları, agresif hatta saldırgan olmamaları
beklenebilmektedir. Bu durumda, kadın utanır ya da öfkesini içe yöneltir, fizyolojik
semptomlarla ifade yolu ortaya çıkar (baş ağrıları, cilt problemleri vb.)

Birçok kadında en büyük problem, öfke duygularını kabul etmektir, çoğunlukla
bu duygular, görmezden gelinir, uzak durulur ya da bastırılır. Tüm bu yok saymalara rağmen,
duygular kaybolmaz. Öfke kabul edilmedikçe, doğru şekilde de ifade edilemeyecektir.
Öfke duygusunun daha yakından tanınmasında, işlevleri ve kullanımını da bilmek
gereklidir:
Olumlu İşlevler Yapıcı Kullanım
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Vücuda savunmaya karşı enerji verir ve hareket ettirir


Assertif (girişken) şekilde iletilirse, çatışma çözümünü teşvik eder, yapıcıdır;
benlik saygısını artırır, karşılıklı anlayış ve bağışlamaya yol açar

Öfke uyarılması, benliğe karşı tehdit ve haksızlığın kişisel işaretidir. Bu
işaretler, gerginliğe karşı bireyde baş etme yanıtlarını ortaya çıkarır.

Durum üzerinde kontrol duygusu sağladığında, yapıcıdır; kişi, assertif şekilde
durumun sorumluluğunu üstlenir.
Olumsuz Kullanım Yıkıcı Kullanım

Bilişsel girdi (zihinsel odaklanma-düşünme) olmaksızın, öfke, impulsif
davranışa yol açabilir; olumsuz sonuçları dikkate alınmaz.

Pasif-agresif ya da agresif şekilde ifade bulduğunda, çatışma tırmanır,
çatışmaya yol açan problem çözümlenmez. Öfke yanıtı bastırılmaya devam eder ya da yıkıcı
şekilde açığa çıkar.

Gerginlik karşısında baş etme yanıtı yer değiştirme olduğunda, öfke agresyona
neden olabilir. Öfkenin gerçek hedefi dışında eşyaya&kişiye yönlendirilirse, öfke yıkıcı
olabilir.

Kontrol duygusu abartılır ve birey, diğerlerini aşağılamak için güç kullanırsa,
öfke yıkıcı olur.


Gerçek duyguları maskelediğinde, öz saygıyı düşürür, düşmanlık hiddete neden

olur.

12.1.2. Öfke Yönetimi
Öfke yönetimi, öfkeyi doğru ifade etme becerisini elde edebilmek ve
uygulayabilmektir. Öfke duygusunun ortaya çıkardığı algılamalar, gerçeklikle uyuşmasa da,
bu algılamaların oluşturduğu duygular çok gerçektir. Sağlıklı bir şekilde, öfke duygularının
çıkarılması bir sorumluluk getirir. Öfke, doğru şekilde ifade edildiğinde yalnızca sağlıklıdır.
Öfke yönetiminde temel amaç; saldırganlıktan uzak, şiddet içermeyen, kişinin
kendisine ve çevresine zarar vermeyecek şekilde duygusunu ifade becerisi kazanmasıdır.
Öfke yönetimi neden gereklidir?

Öfke uygun şekilde ifade edildiğinde son derece sağlıklı bir duygu iken, tersi
durumlarda yıkıcı etkilere yol açabilir.

Öfke çocuk istismarı, ev içi şiddet, fiziksel ve sözel taciz gibi birçok sosyal ve
kişisel problemin ortaya çıkışında rol oynar.
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Öfke kişilerarası ilişki problemlerinde önemli bir etkendir; bireylerin iş ve aile
yaşantılarında ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

Öfke ile etkin bir biçimde baş edememe ve kısıtlı problem çözme becerileri
nedeniyle birey sosyal ilişkilerden kaçınır.

Öfke ile etkin bir biçimde baş edememe sonucunda kişilerde sigara kullanma,
madde bağımlılığı, yeme bozuklukları ve depresyon gibi sorunlar görülebilir.

Öfkeyi kontrol etme ile ilgili sorunları olan bireyler sıklıkla diğer duygularını
da ifade etmede güçlük yaşarlar ve bu kişilerde gerginlik, stres gibi ruh sağlığını tehdit eden
problemler ortaya çıkabilir.

Uygun yollarla ifade bulamayan öfke ve düşmanlık duyguları kişilerde ciddi
sağlık problemleri ortaya çıkarabilir; özellikle bağışıklık sisteminde çökme, kalp damar
hastalıkları, mide-bağırsak sistemi hastalıkları daha fazla görülebilir.
Öfkenin boşaltılması nasıl olmalıdır? Bir mitin çöküşü, öfkeyi, rastgele salmanın
artık terapötik (iyileştirici) olmadığı yönündedir. Bastırılmış öfke duygusunun rastgele
salınması, sağlıklı bir “katharsiz”(duygusal birikimlerin boşaltılması)oluşturmaz. Agresyon
duygularını yatıştırmaz, onları geçerli kılar, pekiştirici etki yapar ve daha büyük bir
emosyonel uyarılmaya yol açar. Yani, bireyin öfke duyduğu kişiye, duruma karşı kızgınlığı,
hostilitesi abartılı ve işe yaramayacak düzeyde artar.
Öfke ifadesinde, etkili katharzis için;

Öfke ifadesi provokasyon yönünde olmalı, başka birine ya da objeye
yöneltilmemeli.


Öfkenin ifadesi, öz kontrolü restore etmeli.


Öfke ifadesi, provokatörün davranışını değiştirmeli ya da kişisel çözüm
sağlamada iç görü sağlamalı.


Öfke, anlaşılabilir bir dille ifade edilmeli.



Öfke ifadesi, intikamı provoke etmemeli.

Öfkeyi ele almada öncelikle;

Düşünceler, duygular ve davranışlar fark edilmeli (farkındalık uygulaması,
günlük tutarak vb.)


Öfke atağının zamanı, düşünce, duygu, eylem vb. yazılmalıdır.

Başarısız Öfke Yönetim Biçimleri şunlardır:
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Bedenselleştirme: Bedene faturayı ödeten pasif bir davranış stilidir. Migren,
ülser, kolit, artrit gibi rahatsızlıklara yakalanır. Kendini kurban mertebesinde görme
eğilimindedir. Diğer başarısız öfke yönetim biçimlerinden, duygunun bastırılması ile ayırt
edilmektedir.

Kendini cezalandırma: Öfkenin suçluluk duygusuna yansıtıldığı pasif yönetim
stilidir. Diğerlerini öfkelendirdikleri için kendilerine öfkelenen kişilerdir. Öfkenin sağlıklı
katarsızından kendilerini mahrum bırakırlar. Aşırı yemek yeme/kasıtlı aç kalma, aşırı alkol
alımı, aşırı alışveriş, gereğinden fazla uyuma gibi sorun davranışlar olabilir.

Patlayıcılar: Kontrolsüz agresyon gösterme halidir. Hostil şekilde,
sözel/fiziksel öfkenin dışa vurumu-volkan gibi. Öfke duygularını tutar ve ilgisi olmayan
kişilere/eşyalara yöneltirler. Provokasyon kaynağına karşı öfkenin bastırılıp, masum kişilere
yöneltilmesi söz konusudur. A tipi (telaşlı, hırslı, gergin, strese yatkın) davranış göstergesidir.

Öfkesini gizleyenler: Aktif davranış stilidir. Tehdit kaynağına karşı sosyal
olarak kabul gören şekillerde dolaylı agresyon gösterilir. Benliklerine yapılan haksızlıklara
karşı rövanş-sabotaj arayışı görülür. Ekip toplantısına bilerek geç kalma, alaycı yorumlar
(sözel sabotaj) vb. Hayat kurbanı olarak kendisini algılama
Yaratıcı Öfke Yönetimi Stratejileri şu şekildedir:


Öfke stilini, öfke kaynaklarını ve reaksiyonlarını bilme



Öfkenin izlenmesi (günlük, takvim vb. aracılığıyla)



Abartılı ve dramatik düşüncelerin sorgulanması ve asıl nedenin bulunması



Öfkeyi yatıştırmayı öğrenme



Öfke üzerinde düşünmeyi öğrenme


Tüm duyguları kabul etme ve yapıcı şekilde ifade etmeyi öğrenme. Öfke asit
gibidir. Nötralize edilmelidir. (“keskin sirke küpüne zarar)


İleriyi planlama, potansiyel öfke provokasyonlarını belirleme



Destek sistemi geliştirme (arkadaşlar vb.)



Kendi ve diğerleri hakkında gerçekçi beklentiler geliştirme



Problem çözme tekniklerini öğrenme



Zihinsel-emosyonel-fiziksel ve manevi açıdan dengede kalmak



Şikayet etmeyi istemeye dönüştürme
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Bağışlama


Öfke duygusu yaşanabilir ama bu duyguyla davranmak şart değildir, bağırmak,
vurmak öfke ifade etmek değil, saldırganlıktır.


Çevrenizdekileri, öfkelendiğinize ait bilgilendirin


Kendinize zaman tanıyın; eğer mümkünse, öfkeli olduğunuz ortamdan hemen
uzaklaşın ve sorunla ancak kontrolünüzü yeniden kazandığınızda uğraşın.


Mizah (humoru) hayatınıza katın

Öfke yönetiminde başarılı olmayı hedefleyen, kişilerarası ilişkilerde etkin olmayı
kolaylaştıran beceri eğitimleri aşağıdaki başlıklarda yer almaktadır;


Etkili iletişim becerileri,



Assertif (girişken) davranışların kazanılması,



Sosyal beceri eğitimi,



Sosyal desteklerin kullanımı,



Problem çözme becerileri,



Empatik olma,



Çatışma çözümleri



Duygusal kontrolün arttırılması gibi

Öfke yönetiminde, bireye özgü yöntemlerin belirlenmesinde, bireyin kişilik
özellikleri, kültürel yapısı ve yaşam biçimi dikkate alınmalıdır.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Gruen A (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları
Han BC (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1) Kişilerarası şiddetin yönetiminde, öfke duygusunun yapısını-önemini tartışınız.
2) Öfke yönetiminde, bireysel düzeyde kendinizi nasıl buluyorsunuz?
3) Öfkenin ifade edilmesine ilişkin, toplumsal ve kültürel yapının günün koşullarına
uyarlanması hakkında neler düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kişilerarası şiddetin önlenmesinde bireysel sorumluluklarımız var. Bunların başında,
olası çatışma ve şiddet olaylarını engelleyebilecek, gerçek olanlarda ise, zararı en aza
indirebilecek basit ama etkili bir yöntem, öfke duygusunun yönetilmesidir. Hoş olmayan bir
duygu gibi algılanabilen öfke, koruyucu, uyarıcı, benliği geliştirici bir duygudur. Öfkeyi değil
ama öfkeyi yaşama şeklimizi değiştirebiliriz. Bu değişim, pek çok kişilerarası çatışmanın
önüne geçebilecek, bireylerin diğerinin perspektifini anlama halini geliştirebilecek bir
girişimdir.
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Bölüm Soruları
1)

Öfke ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Öfkenin bastırılması olgunluk işaretidir

b)

Öfkeyi doğrudan ifade etmek kişilerarası tartışmalara yol açar

c)

Öfkenin kaynağında, engellenme, korku ve güce gitme yer alır

d)

Öfkenin gerçek hedefinden yer değiştirmesi, çatışma çözümünde yararlıdır

e)

Öfkenin rastgele salınması çatışmayı çözmede yardımcı olur

2)
Ali, iş ve arkadaş çevresinde bir sorunla karşılaştığında, kızgınlık yaşasa da
suçluluk duyarak, duygusunu belli etmeyen, sürekli aşırı yemek yeme eğilimine bağlı kilo ve
hazımsızlık sorunları olan biridir. Aşağıdakilerden hangisi, Ali’nin öfke yönetim biçimini
yansıtmaktadır?
a)

Kendini cezalandırma

b)

Bedenselleştirme

c)

Dolaylı agresyon

d)

Kontrolsüz agresyon

e)

Yer değiştirme

3)

Öfke yönetimi niçin gereklidir?

a)

Aile içinde yıkıcı etkileri olduğu için

b)

Öfke bastırılması gereken duygu olduğu için

c)

Öfkenin ifade edilmemesi yollarını öğretmek için

d)

Öfke duygusunun bedensel yanıtlara döndürülmesi için

e)

Öfke yanıtının yer değiştirmesi için

4) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı öfke yönetim stratejileri arasında yer almaz?
a)

Destek sistemi geliştirilmesi

b)

Abartılı düşüncelerin sorgulanması

c)

Öfke duygusunun yatıştırılması
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d)

Öfke duygusunun bastırılması

e)

Şikayet etmeyi istemeye dönüştürme

5.

Öfke ile ilişkili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Öfke kişinin değerleri, kişisel yapıları hakkında diğerlerine bilgi verir

b)

Öfke kabul edilmedikçe, ortadan kaybolan bir duygudur

c)

Öfke otoriteyi kanıtlamada, ilişkileri güçlendirme ve sonlandırmada kullanılır

d)

Erkeklerin öfkelerini toplumda açıkça ve özgürce ifade ederler

e) Kadınların öfkelerini ifade edememeleri depresyona yol açmaktadır.
6) Kişilerarası şiddetin bireysel düzeyde yönetiminde, öfke duygusunun önemini
açıklayınız.
7) Uygun olmayan öfke ifade biçimlerini açıklayınız.
8) Uygun öfke ifadesi nasıl olmalıdır?
9) Öfkenin yapıcı kullanımını açıklayınız
10) Öfkenin yıkıcı kullanımını açıklayınız.

Cevaplar:
1)c,2)a, 3)a, 4)d,5)b
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13. KİŞİLERARASI ŞİDDET YÖNETİMİ-II TOPLUMSAL DÜZEY



Bu bölüm, Doç. Dr. F. Yasemin KUTLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Toplumsal Düzeyde Şiddet Yönetimi
13.2. Çocuk ve Gençlere Yönelik Şiddetin Önlenmesi
13.3. Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi
13.4. Yaşlıya Yönelik Şiddetin Önlenmesi
13.5. İşyerinde Şiddetin Önlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Toplumsal Düzeyde Şiddet Yönetimi hakkında bilgi veriniz.

2)

Çocuk ve Gençlere Yönelik Şiddetin Önlenmesi hakkında bilgi veriniz.

3)

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi hakkında bilgi veriniz.

4)

Yaşlıya Yönelik Şiddetin Önlenmesi hakkında bilgi veriniz.

5)

İşyerinde Şiddetin Önlenmesi hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Toplumsal Düzeyde Şiddet
Yönetimi

Toplumsal Düzeyde Şiddet
Yönetimini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Çocuk ve Gençlere Yönelik
Şiddetin Önlenmesi

Çocuk ve Gençlere Yönelik
Şiddetin Önlenmesi ile ilgili
yapılacakları tartışabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesi

Kadına Yönelik Şiddetin
Önlenmesi ile ilgili
yapılacakları tartışabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Yaşlıya Yönelik
Önlenmesi

Şiddetin Yaşlıya
Yönelik
Şiddetin Okuyarak/Araştırarak
Önlenmesi
ile
ilgili
yapılacakları tartışabilmek

İşyerinde
Önlenmesi

Şiddetin İşyerinde Şiddetin Önlenmesi Okuyarak/Araştırarak
ile
ilgili
yapılacakları
tartışabilmek
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Anahtar Kavramlar


Toplumsal Düzeyde Şiddet Yönetimi
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Giriş
Yaygınlığı bakımından toplumsal bir konu haline gelen şiddet konusu, toplum ve
toplumu oluşturan bireyler tarafından ciddiye alınmalıdır. Toplumun tüm kesimlerinin
konuyla ilgili duyarlılık geliştirerek bu konuda tutum alması son derece önemlidir. Özellikle
toplumun duyarlılığı artırılmalı, uluslararası normlara uygun bir şekilde yasal mevzuat
geliştirilmeli ve şiddetin önlenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.
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13.1. Toplumsal Düzeyde Şiddet Yönetimi
Saldırganlık ve şiddetin yönetiminde en önemli adım, zarar verme olasılığı en az iken
tanımlanması, davranışsal ve çevresel değişikliklerin oluşturarak önlenebilmesidir.
Yeni kuşakların toplumsal cinsiyet eşitliği fikri ile yetişmesi, çatışmaları şiddet
içemeyen iletişim yöntemleri kullanarak çözmeleri, çocukların şiddete uğraması veya tanık
olmalarının engellenmesi şiddeti önlemede önemlidir.
Şiddetin yönetiminde alınabilecek toplumsal önlemler şunlardır:


Öncelikle anne-babaların eğitilerek çocuklarına rol model olması,



Medyanın şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütmesi,



Toplumsal dayanışmanın artırılarak ayrımcılığın önlenmesi,



Toplumun şiddetin önlenmesi konusunda duyarlılığının artırılması,



Şiddet kimden gelirse gelsin kınanması ve caydırıcı yaptırımlarla engellenmesi,



Şiddet konusunda ulusal ve uluslararası boyutta araştırmalar yapılması,


Şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin ve eylem planlarının
yapılması ve bunların uygulamaya geçirilmesidir.

13.2 Çocuk ve Gençlere Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Çocuk ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesinde gerekli olan toplumsal
düzenlemeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
•
Evlenmek isteyen çiftler, aile danışma merkezlerinin kurslarına tabi
tutulmalıdır.
•

Aile danışma merkezleri, aile krizlerinin çözümünde aktif rol almalıdır.

•

Fakir ailelere ve parçalanmış çocuklu ailelere sosyal yardım yapılmalıdır.

•

Üvey çocuğa sahip olan ailelere eğitim desteği sağlanmalıdır.

•
Aile yükünü hafifleten kurumsal çocuk bakım ve eğitim hizmetleri
yaygınlaştırılmalıdır.
•

Medya, şiddet içeren yayınlardan kaçınmalıdır.

•

Kentlerde aile ve çocuk dostu çevre oluşturulmalıdır.
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Çocuk ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesi için düzenlenmiş sözleşme, kanun,
yönetmeliklerden bazıları aşağıdaki şekildedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC): Buna sözleşmeye göre, hiç
bir çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal inanç nedeniyle ayrı tutulamaz. Her çocuk
korunacak ve özel bakım görecektir. Çocuğun iyi koşullar altında, zihnen, bedenen gelişmesi
sağlanacaktır. Buna ilişkin düzenlemeler yasalarla güvence altına alınacaktır. Bu amaçla
hazırlanacak yasalarda çocuk yararına olacak durumlar göz önünde tutulacaktır. Her çocuk
doğduğu andan başlayarak isme ve yurttaşlığa hak kazanmalıdır. Çocuk, sosyal güvenlikten
yararlanmalıdır. Sağlıklı büyüyüp gelişmesi için gereken her çaba gösterilmelidir. Sakat
çocuklar için özel bakım ve eğitim uygulanmalıdır. Çocuktan sevgi esirgenmemelidir. Ailesi
olmayan ve yoksul çocuklara özel ilgi gösterilmelidir. İlkokul eğitimi parasız ve zorunlu
olarak çocuğa sağlanmalıdır. Çocuklar genel bilgilerini arttıracak, yeteneklerini geliştirecek
toplumsal sorumluluklar yüklenecek biçimde eğitilmelidir. Çocuğun eğitiminden sorumlu
kişiler eğitime, öğretime ayrı bir özen göstermelidir. Çocuk, bir tür eğitim olan oyun oynamak
ve dinlenmek olanaklarına sahip olmalıdır. Yöneticiler çocuklara bunları sağlamalıdır. Sosyal
yardım ve korunma konusunda çocuk ilk düşünülen olmalıdır. Çocuk her tür kötülük ve
sömürüden korunmalıdır. Çocuk, her ne biçimde olursa olsun alım satım konusu olmamalıdır.
Çocuk ırk, din ve insanlar arasında ayrılık yaratan baskılardan titizlikle korunmalıdır.
Türk Medeni Kanunu (TMK): TMK’ya göre, kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla
doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana
rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder (TMK Madde 28). Ergin olmayan çocuk, ana ve
babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim
vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti
altında kalırlar (TMK Madde 335). Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun
menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Çocuk, ana ve babasının
sözünü dinlemekle yükümlüdür. Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını
düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde
tutarlar. Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın
onlardan alınamaz. Çocuğun adını ana ve babası koyar (TMK Madde 339).
Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK): Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve
ne suretle uygulanacağı ile ilgili durumların (Madde 56-1) 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu-ÇKK (2005) doğrultusunda ele alınacağı belirtilmiştir. Bu kanuna göre, koruyucu ve
destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve ceza sorumluluğu olmayan çocuklar bakımından,
çocuklara özgü güvenlik tedbiri olarak anlaşılır (ÇKK Madde 11-1).
Türk Ceza Kanunu (TCK): TCK’da çocukların cinsel istismarı ile ilgili konulardaki
düzenlemeler şöyledir. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk
olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin
şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden; On beş yaşını tamamlamamış veya
tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş
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olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ve diğer çocuklara karşı sadece
cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel
davranışlar anlaşılır (TCK Madde 103-1). Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim
sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis
cezasına hükmolunur (TCK Madde 103- 2). Suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte,
insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı
kolaylıktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi
içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen
tarafından, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da
koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, kamu görevinin veya
hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki
fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK Madde 103-3). Cinsel istismarın,
çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle
gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır
(TCK Madde 103-4). Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama
suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin
hükümler uygulanır (TCK Madde 103-5). Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya
ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur (TCK Madde 103-1).
Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan
kişi, şikâyet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun mağdur ile
arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on
yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK Madde 104-1). Suçun, evlat
edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi
çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi
hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur (TCK Madde 104- 3).
Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına
rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık
mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK Madde 280-1). Sağlık
mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren
diğer kişiler anlaşılır (TCK Madde 280-2).

13.3 Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde gerekli olan toplumsal düzenlemeleri aşağıdaki
şekilde sıralayabiliriz.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumun duyarlılığını
arttırmak, (Toplumsal cinsiyet rollerine olduğu gibi şiddet konusuna da duyarlı olmak, birçok
şeyi değiştirmek için önemli bir adımdır.)

Kadınların da hakları olan bireyler olduğunu kabul ederek, kadınların
eğitimine, çalışmasına, toplumda güçlenmesine destek olmak,
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Kadının amaçlarını desteklemek, duygularına, düşüncelerine ve etkinliklerine
saygı duymak, (kadının şiddete maruz kalması, birey olarak acı çekmesinin yanı sıra üretime
katılmasının engellenmesi ve şiddetle ortaya çıkan ek hizmet ihtiyacı açısından da
değerlendirilmeli ve önlenmelidir.)


Bireye saygıyı temel alan bir iletişim kurmak,


Kadına yönelik şiddet büyük oranda toplumun erkek egemen yapısından
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle erkeklerin toplumdaki şiddeti ortadan kaldırma konusunda
kendilerinin de bir rol ve görevleri olduğunun farkında olarak, sorun ve çatışmaları şiddet
içermeyen yöntemlerle çözmeli ve bunu günlük yaşamlarında uygulamalıdır.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi
yönetmeliklerden bazıları aşağıdaki şekildedir.

için

düzenlenmiş

sözleşme,

kanun,

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi: İstanbul Sözleşmesi, Ülkemizde 8 Mart 2012 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile kadına yönelik şiddetle mücadele; önleme, koruma,
cezalandırma ve politika geliştirme boyutları ile yer almıştır.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun: 20
Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İstanbul sözleşmesinin yansımalarını içeren Kanun,
kapsamı, uygulama alanı ve amacı şiddeti önlemeye ve şiddete karşı korumaya yönelik
koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınma ve uygulamasına yönelik usul ve esasları düzenleyen
maddeleri ile kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir üst seviyeye taşımıştır.
Teknik Yöntemlerle Takip Uygulamasına İlişkin Yönetmelik: 6284 sayılı Kanunun
Teknik Yöntemlerle Takibe İlişkin hükmü çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve
AVEA işbirliğiyle ''Şiddet Mağdurlarının Korunmasında Elektronik Destek Sistemi'' pilot
uygulaması Adana ve Bursa illerinde 18.10.2012 tarihinde başlamıştır.
Kadına yönelik şiddet vakalarının takibi ve çözümüne katkıda bulunmak için bakanlık
tarafından hayata geçirilen Alo 183 çağrı merkezi oluşturulmuştur.

13.4 Yaşlıya Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Yaşlıya yönelik şiddetin önlenmesinde gerekli olan toplumsal düzenlemeleri aşağıdaki
şekilde sıralayabiliriz.


Yaşlının şiddetten korunma konusunda bilgilendirilmesi,



Yaşlı ve yakınlarına şiddete müdahale konusunda rehberlik yapılması,



Durumun resmi kayıtlara geçmesi,



Mağdurlara rehabilitasyon dahil gerekli hizmetler verilmesi,
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Toplum ve
farkındalığının arttırılması,


sağlık

çalışanlarının

yaşlıya

yönelik

şiddet

konusunda

İhtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.

Ülkemizde yaşlı bakımıyla ilgili yürürlükte olan mevzuatın toplumun sosyo-kültürel
yapısına uygun olarak güncelleştirilmesi gerekmektedir.


Öncelikle yaşlıların parasal güvencesi teminat altına alınmalıdır.



Yaşlıların topluma aktif katılımını sağlayacak olanaklara yer verilmelidir.


Yaşlıların kendilerini geliştirmelerine, sağlıklı yaşlanmalarına ve sağlıklı yaşamlarına olanak sağlayacak hizmetler sunulmalı ve ortamlar yaratılmalıdır.
Yaşlıya yönelik şiddetin önlenmesi
yönetmeliklerden bazıları aşağıdaki şekildedir.

için

düzenlenmiş

sözleşme,

kanun,

Türk Ceza Kanunu (TCK):) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek
durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan bir kimseyi
kendi hâline terk eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK Madde
97.1). Terk dolayısıyla mağdur bir hastalığa yakalanmış, yaralanmış veya ölmüşse, neticesi
sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre cezaya hükmolunur (TCK Madde 97.2). Yaşı,
hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle kendini idare
edemeyecek durumda olan kimseye hâl ve koşulların elverdiği ölçüde yardım etmeyen ya da
durumu derhâl ilgili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır (TCK Madde 98.1). Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi dolayısıyla kişinin ölmesi durumunda, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur (TCK Madde 98.2).

13.5. İşyerlerinde ve Sağlık Kurumlarında Şiddetin Önlenmesi
İşyerinde ve sağlık kurumlarında şiddetin
düzenlemeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
•
oluşturmak,

önlenmesine

yönelik

toplumsal

Çalışanı koruyacak polisiye önlemleri almak, rehberlik edecek süreçler

•
Çalışanlarının kriz durumlarını yönetmesini sağlayacak eğitim seminerleri
düzenlemek,
•

Çalışanın gelişimini desteklemek,

Şiddetin en çok görüldüğü yerlerden biri olan sağlık kurumlarında;
•
Hastanede kalınan süre içinde hastaneye uyum ve hastane kuralları hakkında
hasta ve ailesini bilgilendirmek,
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•
Hasta ile ilişkiler ve hasta/hasta yakınının tehditlerine karşı çalışanları
bilinçlendirmek, gerektiğinde nereden yardım isteyeceği konusunda eğitmek,
•

Hasta yakınlarının ziyaretlerine sınırlama getirmek,

•
Hasta/hasta yakınları/sağlık personellerinin sorunlarını düzenli olarak yapılan
toplantılarla tartışmak,
•

Ekip toplantılarını (özellikle de zor hasta grubuyla karşılaşınca) organize

etmek.
İşyerinde ve sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesine yönelik düzenlenmiş sözleşme,
kanun, yönetmeliklerden bazıları aşağıdaki şekildedir.
Türk Borçlar Kanunu: İşveren hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı
göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin
psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar
görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür (Madde 417).
Devlet Memurları Kanunu: Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet
birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz
olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve
hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara
hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde
belirtilen esaslar içinde kullanır. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir
veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz,
hediyesini kabul edemez ve borç alamaz (Madde 10).
Türk Ceza Kanunu (TCK): (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek
amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. (2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi hâlinde, iki yıldan dört
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle
koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza
üçte biri oranında artırılır. (4) Suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin
oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre
verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama
suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten
yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
Başbakanlık Genelgesi (19.03.2011): Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör
işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte,
verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz
etkilemektedir. Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması,
küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi
tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş
sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.
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Bu doğrultuda, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla aşağıdaki
tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.
1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup
işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.
2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve
davranışlardan uzak duracaklardır.
3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için
önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.
4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik
İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek
sağlanacaktır.
5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici
politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel
Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle
Mücadele Kurulu" kurulacaktır.
6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede
sonuçlandıracaktır.
7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel
yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.
8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal
taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve
bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir.
Sonuç olarak şiddet, toplumun her kesiminde ve her yaş grubunda görülen önemli bir
sorundur ve giderek yaygınlığı artmaktadır. Bu durum, şiddete maruz kalanların tükenmişlik
duygusu yaşamasına ve verimsizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle şiddet olaylarının
belirlenmesi, buna yönelik toplumsal önlemlerin alınması ve kanun düzenlemelerin yapılması
önemlidir.
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Uygulama Soruları
1) Şiddetinin toplumsal yönetimini bir vaka üzerinden tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şiddetin toplumsal düzeyde yönetiminde önemli olan toplumun duyarlılığının
artırılmasıdır. Ayrıca uluslararası normlara uygun bir şekilde yasal mevzuat geliştirilmeli ve
şiddetin önlenmesi için gerekli adımlar ülke düzeyinde atılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeyde şiddetin yönetilmesinde hatalı bir
yaklaşımdır?
a)

Toplumun duyarlılığının artırılması

b)

Ebeveynlerin eğitilmesi

c)

Toplumsal ayrışmanın oluşturulması

d)

Şiddetin kınanması

e)

Medya duyarlılığının artırılması

2) Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesinde gerekli olan
toplumsal düzenlemelerden değildir?
a)

Kadına yönelik şiddeti önlenmede toplumun duyarlılığını arttırmak,

b)

Kadınların iş yaşamından ziyade evde çalışmasına destek olmak,

c)

Bireye saygıyı temel alan etkili bir iletişim kurmak,

d)

Kadınların sorunlarını şiddete başvurmadan çözmesine yardımcı olmak.

e)

Kadınların eğitimine ve toplumda güçlenmesine destek olmak

3) Aşağıdakilerden hangisi şiddetin yönetiminde alınabilecek toplumsal önlemlerden
değildir?
a)

Toplumun şiddetin önlenmesi konusunda duyarlılığının artırılması

b)

Uluslararası çalışmaların sonucuna odaklanarak önemler alma

c)

Medyanın şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar yapması

d)

Şiddetin kınanması ve caydırıcı olmasının sağlanması

e)

Şiddet mağdurlarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi

4) Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddetin önlenmesinde alınan tedbirlerden
biri değildir?
a)

Kadınların eğitimine önem vermek

b)

Kadınların toplum içinde çalışabilmesini sağlamak

c)

Kadının toplumsal olarak güçlenmesine yardımcı olmak
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d)

Kadının şiddet mağduru olduğunu gizlemesini sağlamak

e)

Kadının amaçlarını ve düşüncelerini desteklemek

5) Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde şiddetin önlenmesinde alınan tedbirlerden biri
değildir?
a)

Çalışana kriz durumunu yönetmesini sağlayacak eğitim verme

b)

Çalışanın gelişimini desteklemeye yönelik eğitim almasını sağlama

c)

Hasta yakını ve hastaya kurallar hakkında bilgilendirme yapma

d)

Hasta yakınlarının ziyaretlerine her durumda izin verme

e)

Zor hasta ile çalışmaya yönelik ekibi organize etme

6) Şiddetin yönetiminde alınabilecek toplumsal önlemler nelerdir? Açıklayınız.
7) Yaşlıya yönelik şiddetin önlenmesinde gerekli olan toplumsal düzenlemeler
nelerdir? Açıklayınız.
8) Çocuk ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesinde gerekli olan toplumsal
düzenlemeler nelerdir? Yazınız.
9) TCK’da çocukların cinsel istismarı ile ilgili konulardaki düzenlemeler nelerdir?
Yazınız.
10) İşyerinde ve sağlık kurumlarında şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal
düzenlemeler nelerdir? Açıklayınız.

Cevaplar:
1) c 2) b 3) b 4) d 5) d
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14. KİŞİLERARASI ŞİDDET YÖNETİMİ- III-SAĞLIK
ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARI



Bu bölüm, Doç. Dr. Hülya BİLGİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kişilerarası Şiddet Yönetimi- Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları
14.2. Kişilerarası Şiddet Yönetiminde Sağlık Hizmetlerinin Sunumu-Temel Prensipler,
Görevler, Yaklaşım
14.3. Kişilerarası Şiddetin Önlenmesinde Hemşireliğin Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kişilerarası şiddet yönetiminde sağlık çalışanları neden önemlidir? Açıklayınız.

2)
Kişilerarası şiddet mağdurlarıyla çalışırken dikkat edilmesi gereken etik
kuralları açıklayınız.
3)
Kişilerarası şiddet yönetiminde, hemşirelik mesleğinin önemini artıran
özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişilerarası şiddet
yönetiminde sağlık
çalışanlarının sorumlulukları

Kişilerarası şiddet yönetiminde
sağlık çalışanlarının
öneminikavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kişilerarası
şiddet Kişilerarası şiddet yönetiminde
yönetiminde
sağlık sağlık hizmetlerinin kapsamı
hizmetlerinin sunumu-temel hakkında bilgi sahibi olmak
prensipler,
görevler,
yaklaşım

Okuyarak/Araştırarak

Kişilerarası
önlenmesinde
rolü

Okuyarak/Araştırarak

şiddetin Kişilerarası şiddet yönetiminde,
hemşireliğin hemşirelik mesleğinin önemini
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Sağlık çalışanı



Kişilerarası şiddet yönetimi



Mağdurla çalışma



Etik ilkeler
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Giriş
Kişilerarası şiddetin bireysel, toplumsal, sosyal düzeylerde yol açtıkları ile önemli bir
halk sağlığı problemi, uygulananın ve uygulayıcının kimliğine bakılmaksızın bir insan hakları
ihlali olduğu gerçeğinin kabul edildiği dönemlerde yaşıyoruz. Her ne kadar şiddet günlük
yaşamda varlığını farklı biçimlerde dayatsa da, barışçıl, huzurlu ve sağlıklı yaşamların
sürdürülmesinde, yediden yetmişe, sağlıklı-hasta herkese karşı sorumluluğu olan sağlık bakım
çalışanlarının üstlendiği rol diğerlerinden farklıdır. Kişilerarası şiddetin herhangi bir türünden
doğan morbiditenin farkında olmak, şiddet mağdurlarını belirleme ve uygun sevkleri yapma
fırsatının bulunması, sağlık çalışanlarını kişilerarası şiddet sarmalında merkezi bir role sokar.
Önce önleme, risk taşıyanları belirleme, sonra sorun yaşayanlara uygun müdahale ve bakım
dizgesinde işlevleri bulunan sağlık çalışanları, diğer yandan, toplumun her katmanındaki
şiddet salgınından kendi payına düşeni de yaşamaktadır; ironik şekilde, şiddet mağdurlarına
tedavi ve bakım sunarken, kendileri de şiddet mağduru olabilmektedir.
Sağlık çalışanları, kişilerarası şiddet yönetiminde, eğitimciler, güvenlik güçleri, yasa
düzenleyiciler ve ilişkili diğer profesyonellerle birlikte aktif görev almalıdır.
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14.1.
Kişilerarası
Sorumlulukları

Şiddet

Yönetimi-Sağlık

Çalışanlarının

Şiddete uğrayan bireylerin ilk karşılaştığı meslek grubu genellikle sağlık
personelleridir. Bu onları, kişilerarası şiddet sorunuyla çalışmada, çok disiplinli yanıtta
anahtar role sokar. Sağlık çalışanları, kişilerarası şiddet sorununu hiç ele almaz ya da az
önemserse, bireylerin ihmal edilmelerinde ve zarar görmelerinde pay sahibi olacaklardır.
Sağlık çalışanlarının kişilerarası şiddetle mücadelede, önemli rol üstlenmelerinin
nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

Kişilerarası şiddetin, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde önemli
etkileri vardır; bireylerin tüm yaşamını etkiler, yaralanma, engellilik ve ölümlerin en önemli
nedeni haline gelir (örneğin, kadına karşı şiddet, çocukların istismarı, yaşlıların ihmali vb.).

Şiddete uğrayan kişinin profili ne olursa olsun, sağlık çalışanları, çoğunlukla
ilk karşılaşılan konumundadır.

Adli tıp, şiddeti uygulayanların yasal takiplerinin yapılabilmesinde, kanıtları
toplamada önemli rol üstlenir.

Özellikle kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadelede, aile planlaması, doğum
öncesi ve sonrası bakım, çocuk sağlığı, psikiyatri hizmetlerinde görevli sağlık personelleri
önemli rol sahibidir.

Genç şiddetini önlemede, etkili yanıtlar oluşturmada önemli katkılarda
bulunmaktadır: acil hizmetlerin sunulmasını sağlamak, sağlık hizmetlerine erişimi
geliştirmek, yüksek riskli gençlerin belirlenmesi ve sevk edilmesinde sağlık çalışanlarının
eğitilmesini sağlamak vb.

Şiddete uğrayan bireylerin değerlendirmesini ve takibini yapmak, ilişkili birçok
sağlık sorununun da belirlenmesini sağlar (Ör; kronik ağrı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
post travmatik stres bozuklukları, sistem hastalıkları vb.).

Kişilerarası şiddete yanıt verebilmek, sağlık bakım hizmetlerinin genel
niteliğini de yükseltir; çalışanların güvenlerini, doyumlarını sağlayarak, toplumda tıbbi bakım
gereksinimine duyulan ihtiyacı azaltarak.
Sağlık sisteminde kişilerarası
geliştirilmelidir. Bu düzeyler;

şiddete

karşı

girişimler,

farklı

düzeylerde

Sağlık bakım çalışanları düzeyinde;
Sağlık çalışanları, kişilerarası şiddetin tanılanması, gereksinimler doğrultusunda
girişimlerin planlanması ve değerlendirilmesinde her zaman aktif rolü üstlenmelidir.
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Sağlık bakım çalışanlarının kişilerarası şiddete karşı yapmaları gereken anahtar öğeler
şunlardır:


Şiddet belirtilerini bilme



Şiddet ve sonuçları hakkında bireye bilgi verme



Şiddet açısından klinik belirtiler gözlediğinde, bireye şiddetle ilgili sorular

sorma

Dostça ve güvenli-mahremiyeti gözeten bir ortam hazırlama, bireyi dinleme,
uygun mesajlar verme


Bireyle ilgili tıbbi öykü alma, fiziksel muayenesini gerçekleştirme



Gereken fiziksel ve psikolojik bakımı verme



Şiddetin sonuçlarını kaydetme



Başvurulabilecek ilgili diğer hizmetler, kurumlar hakkında bireye bilgi verme



Güvenlik planı yapmasında yardım etme



İzlem ve takip

Sağlık kurumları (hastaneler, sağlık merkezleri vb.) düzeyinde;
Sağlık kurumlarının öncelikli görevi, hem hizmeti alanlar, hem hizmeti sunanların
esenliğini ve güvenliğini ön planda tutan, şiddete onay vermeyen, barışcıl, huzurlu kurum
kültürünü geliştirmek olmalıdır.

Sağlık
kurumlarının
yönetimleri,
sağlık
çalışanlarının
rollerini
gerçekleştirmeleri için kurumsal çerçeve sağlamaktan sorumludur. Kişilerarası şiddetin nasıl
ele alınacağı ile ilgili yazılı rehberler ve protokoller hazırlanması bu kapsamdadır.

İnsan hakları prensipleri doğrultusunda ve ayrımcılık gözetmeyen şekilde
hizmetlerin sunulmasının sağlanması

sağlanması

Sağlık sistemine kişilerarası şiddetin entegre edilmesi için yönetim desteğinin



Bireylerin güvenliği, mahremiyeti için kurumsal alt yapının sağlanması



Çalışanlara duyarlılık kazandırılması ve becerilerin geliştirilmesi



Çalışanlar ve hastalar için bilgi içeren dokümanların hazırlanması
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verilmesi

Kişilerarası şiddet olgularını ele alan sağlık çalışanlarına destek hizmetleri


Kişilerarası şiddet konusunda görev yapan diğer kurumlarla bağlantı ve
işbirliği yapılması


Kurumsal yanıtların/girişimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Sağlık politikaları düzeyinde (politika yapıcılar ve kamu yöneticileri vb.);
Sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarının kişilerarası şiddete karşı girişimleri, eğer
girişimlerin uygulamalara entegre edilmesine kılavuzluk eden konuyla ilgili sağlık politikası
yoksa sınırlı etki sağlayacaktır. Yani, konu ile ilgili sağlık politikasının var olmayışı,
çalışanların ya da kurumun yaptığı bireysel düzeyde yararlı girişimlerin kurumsallaşmamasına
neden olacaktır.
Konu ile ilgili uluslararası sözleşmelerde, sağlık çalışanlarının sorumlulukları 3
başlıkta toplanmaktadır:

Politikaların günlük uygulamalara entegre edilmesi ve veri toplama: Şiddetin
tüm biçimlerini önlemeye karşı politikaların benimsenmesi ve uygulanması ile, kişilerarası
şiddetin gerçek büyüklüğünü saptamaya yarayacak araştırmaların planlanması ve
uygulanmasını kapsar.

Önleme: Şiddet mağdurları ile çalışmada, şiddetin önlenmesi, belirlenmesi, sağ
kalanların gereksinimleri, hakları, ikincil mağduriyetin (şiddet sonrası mağdurun farklı
disiplinler tarafından değerlendirme ve izlemlerinde tekrarlı ve yanlış uygulamalara
maruz kalması) önlenmesi konularında sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi. Eğitimlerin
kapsamında, kapsamlı, uygun sevk hizmetlerinin işler kılınması için, çok disiplinli işbirliğinin
gerekliliği de ele alınmalıdır.

Koruma ve Destek: Şiddetin etkilerinden kurtulmalarının sağlanmasında,
uygun destekleyici hizmetlerin mağdurlara sağlanması. Bu kapsamda, sağlık bakımı ve sosyal
hizmetler öne çıkmaktadır. Sağ kalanlara yardım etmek, uygun sevk zincirlerinin sağlamak
üzerine eğitilmiş personeller ve yeterli kaynaklar bulunmalıdır. Örneğin, şiddete uğrayan
kadınlar için sığınma evlerinin sayısı, buralarda görev alacak yeterli sayıda ve nitelikte
personel, ücretsiz, mahremiyetin sağlandığı 7/24 telefon danışma hizmetleri gibi. Destek
hizmetler, yasal önlemler hakkında şiddet mağdurlarının yeterince ve zamanında bilgi sahibi
olmalarının sağlanmasıdır.
Sağlık çalışanlarının kişilerarası şiddetle mücadelede uygun yaklaşımlarda
bulunabilmelerinde önemli noktalar şunlardır:
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Sağlık personelinin kendini tanıması; toplumun her bir üyesi gibi, şiddete dair sağlık
çalışanının da yetiştiği kültüre özgü inançları, değerleri, ön yargıları vardır. Bunların farkında
olmalıdır. Şiddet mağduruna (özellikle çocuk, kadın, yaşlı gibi) etkili yaklaşımda bulunmada,
sahip olduğu değerler, inançlar sisteminde desteğe, danışmanlığa ihtiyacı olabilir. Özellikle,
şiddeti mazur gören inançların etkisi altında ikilem yaşıyorsa. Ayrıca, sağlık çalışanının
kendisinin de bireysel, sosyal ve toplumsal olarak şiddetle ilgili deneyimleri (mağdur ve/veya
uygulayan olarak) olabileceği için, bu deneyimlerin şiddet olaylarında ilgili taraflara
yaklaşımında objektifliğini bozmaması gereklidir.
Sağlık personelinin şiddeti tanıması; şiddet tanımı, kapsamı, şiddetin önlenmesine dair
düzenlemelerin, yasa ve politikaların farkında olması, içeriklerini ve gerekliliklerini bilmesi,
gerektiğinde uygulamaya koyması.
Kişilerarası şiddetle mücadele politika ve programlarının amacını, kapsamını ve
bunlar doğrultusunda kendi sorumluluklarını bilmesi
Sağlık personelinin toplumu tanıması; hizmet sunulan toplumun değer ve tutumlarının
bilinmesi. Aile hekimleri, ebe ve hemşireler toplum taramaları ve ev ziyaretleri ile yanlış
tutumları, inanışları belirleyebilir; insanların yaşadıkları yerleri, koşulları doğrudan
gözleyebilir. Görev yapılan toplumda, var olan sağlık ve sosyal hizmet kurumlarını, şiddet
olgusunda hizmet veren organizasyonları, kampanyaları bilir ve işbirliği yapar.

14.2. Kişilerarası Şiddet Yönetiminde Sağlık Hizmetlerinin SunumuTemel Prensipler, Görevler, Yaklaşım
Sağlık çalışanları, şiddet konusunda sahip olduğu duyarlılığı, bilgi ve becerileri ile
hayati bir önemdedir. Bu nedenle, şiddet olaylarında gerekli sağlık hizmetlerinin
sunulmasında;


Sağlık personelinin duyarlılığının artırılması



Sağlık personeline destek ve hizmet içi eğitim sağlanması gereklidir.

Sağlık çalışanlarının kişilerarası şiddete karşı etkili mücadele yapabilmesi için
temel prensipler şöyledir:


Şiddet mağdurunun belirlenmesi ve klinik bakımı


Kişilerarası şiddet (ör; eş şiddeti, cinsel saldırılar, istismar, yaşlıların ihmali
vb.) ile ilgili eğitimler


Hizmetlerin sunulmasıyla ilgili politika ve programlar hazırlanması



Şiddet olgularının bildirim zorunluluğu
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Bu prensiplerin uygulamaya aktarılmasında sağlık çalışanlarının yapmaları
gerekenler kısaca şöyledir:


Risk değerlendirmesi yapma



Şiddet mağdurları ile etkili terapötik iletişim kurma



Şiddet mağdurlarının fiziksel ve psikolojik sorunlarını belirleme



Şiddet mağdurlarının tedavi ve bakım gereksinimlerini karşılama



Şiddet mağdurlarının gerektiğinde sevk süreçlerini gerçekleştirme


Şiddet mağdurlarına, şiddet, yasal hakları, güvenlik, sosyal destek hizmetleri,
iletişim ağları hakkında bilgi verme

Şiddet mağdurlarının gerekli olduğunda korunmasını sağlamak ve destek
hizmetlerine yönlendirmek

Şiddet mağdurlarının güvenlik planı (arayabileceği, gidebileceği önemli
bireyleri belirleme, yanında bulundurması gereken eşyaları belirleme, gerçekleştirmelerinde
yardımcı olma


Doğru bildirim (kolluk kuvvetlerine, Sağlık Müdürlükleri’ne) ve kayıt tutma



Şiddet mağdurlarının düzenli izlem planlarını hazırlama ve uygulaması


Kişilerarası şiddet hakkında, toplumun bilgi ve farkındalık ve sorumluluk alma
düzeyini artıracak eğitimler verme


İlgili diğer sektörlerle (emniyet, sosyal hizmetler vb.) işbirliği yapma

Sağlık çalışanlarının kişilerarası şiddet mağdurlarına yaklaşımında esaslar;

Duyarlı ve destekleyici tutum, sağlık çalışanına güven duyulmasına ve yaşadığı
olumsuz deneyimi anlatmasına izin verir

Sahici, empatik, karşısındakine inandığını hissettiren bir yaklaşım, yaşanan
şiddeti paylaşma cesareti verir

Yargılayıcı
hissetmemesini sağlar

olmamak,

kabul

edildiği

hissini,

rahatlamasını,

suçlu


Öğüt vermemek, ne yapması gerektiğini söylememek, bireyin rahatlamasını,
sakinleşmesini sağlar
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Yaşadığı semptomlar ile şiddet eylemleri arasındaki bağlantıları fark etmesi ile
bireyin, maruz kaldığı şiddetin bir insan hakkı ihlali ve sağlık sorunu olduğunu anlamasına
yardım edilmesi

Bireyin güçlü yanlarını fark etmesinin sağlanması, maruz kaldığı şiddet
eylemleri nedeniyle öz saygısı düşük bireyin, değersizliğinin azaltılmasına yardımcı olur


Kararını vermesine teşvik edilmesi, kararına saygı duyulması

Uyulması gereken etik ilkeler;

Toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, dezavantajlıların korunması
gereğinin bilinmesi

Şiddet mağdurunun hem hasta hem de şiddet gören birey olarak
değerlendirilmesi


Mahremiyetin sağlanması



Bireysel otonomiye değer verilmesi, bireyin kararlarına saygı gösterilmesi


Şiddet mağdurunun içinde bulunduğu koşulların zorluğu göz önünde tutulmalı,
baskı yapılmamalı

Şiddet yaşantısı doğrultusunda birey-sağlık çalışanı ilişkisinde daha duyarlı,
dikkatli olunması
Kişilerarası şiddet herkes için travmatik ve zorlu bir durumdur. Bu doğrultuda, sağlık
çalışanlarının desteklenmesi de önem taşır. Duyarlı, bilgili sağlık çalışanları için bile, şiddet
mağdurları ile karşılaşmaya bağlı, bir yorgunluk, tükenme meydana gelebilir. Bu durumlar,
sağlık çalışanlarının şiddet mağdurları ile çalışmalarında yetersizliklere yol açar, sağlık
çalışanlarının bireysel ya da mesleki, toplumsal şiddet deneyimleri de bu yetersizlik ve
zorlanmayı pekiştirir.
Kuramsal bilgi vermek, beceri kazandırmak amaçlı hizmet içi eğitimlerde, sağlık
çalışanlarının kişilerarası şiddetle mücadelenin zorlukları hakkında kendilerini ifade
etmelerine fırsat verilmeli, danışmanlıklar ve gerekirse tükenmişlik açısından periyodik
izlemleri yapılmalıdır.

14.3. Kişilerarası Şiddetin Önlenmesinde Hemşireliğin Rolü
Hemşirelik mesleği, şiddete karşı, etkili önleme programlarını geliştirebilecek,
biyopsikososyal perspektife dayalı bilgi temelini geliştirmede, yaygınlaştırmada ideal bir
konumdadır.
İronik şekilde, sağlık meslek grupları içinde iki yüzyıl kadar önce hemşireliğin
doğuşu, bir savaş (toplumsal şiddet biçimi) haline denk gelmiştir. Florence Nightingale’in
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çabaları ve girişimleriyle, savaş kurbanlarının bakımıyla hemşirelik eğitimi ve bilimi ortaya
çıkmıştır.
Gelecek kuşakların şiddetten uzak olmasını sağlamada, hemşirelik mesleği, etkili ve
yenilikçi katkılarda bulunabilir. Şiddet etyolojisinin karmaşıklığının farkında olarak, şiddete
zemin hazırlayan sosyal risk faktörleri ile biyolojik faktörleri daha iyi bütünleştirerek, şiddet
nedenleri açısından yeni bilgilerle yeni kuşakların gelişimine yardımcı olmak mümkündür.
Erken sağlık risk faktörlerine dayalı etkili önleme programları geliştirmek önceliklidir.
Şiddete karşı erken önlemler, risk faktörlerinin ortaya çıkışını durdurmak ve koruyucu
faktörlerin geliştirilmesi hedeflendiğinde, etkili ve umut vaat eden sonuçlar ortaya çıkarmıştır.
Hemşireler, üç önlem düzeyinde birçok sorumluluğa sahiptir. Birinci düzeyde,
doğum öncesi ve gebelik sürecine odaklanan girişimler bulunmaktadır. Bebeğin doğum öncesi
ve doğum sonrası bakımı, büyüme ve gelişimi, uygun beslenme, hamilelikte sigara ve alkol
kullanımından kaçınma konularında annelere rehberlik yapılmalıdır. İkinci düzeyde, şiddete
yol açan risk faktörlerine odaklanılmalıdır. Adölesan hamileler, madde kullanıcıları gibi
özellikle yatkınlığı olan gruplarla çalışılmalıdır. Diğer sağlık çalışanları ile birlikte hemşireler,
hastane bakımı sırasında, çocuk istismarının belirlenmesinde işbirliği içinde çalışır.
Çocukların fizik muayenesinde yapılacak değerlendirmeler, çocuğun ve ailesinin garip
davranışları bu belirlemelerde rol oynayacaktır. Üçüncül düzeyde, şiddet mağduru olanlara
ve şiddet/saldırgan davranış sergileyenlere yönelik tedavi ve bakım-rehabilitasyon
hizmetlerinin sunulmasında; şiddet mağdurlarının biyopsikososyal iyilik haline olabildiğince
kavuşabilmesinde, şiddet uygulayıcıların toplumsal kabul gören davranış sergileme ve
sorumluluk bilincinin olabildiğince kazandırılmasında eğitim uygulamalarından rehabilitatif
girişimlere doğru birçok boyutta uygulama yapılmalıdır.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Gruen A (2015). Empatinin Yitimi. Çitlembik Yayınları
Han BC (2016). Şiddetin Topolojisi. Metis Yayınları, İstanbul
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Uygulama Soruları
1) Kişilerarası şiddetin yönetiminde, sağlık çalışanlarının sorumlulukları nelerdir?
2) Kişilerarası şiddetle mücadelede çalıştığınız kurumda mevcut politika ve
uygulamalar nelerdir? Etkililiğini nasıl değerlendirirsiniz?
3) Mevcut politika ve uygulamalar kapsamında, kişilerarası şiddetle mücadelede, bir
sağlık çalışanı olarak, güçlü ve zayıf yanlarınızı analiz ediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kişilerarası şiddetin önlenmesinde bireysel sorumluluklarımızın yanında, bir sağlık
çalışanı olarak, her yönüyle akışkan ve dinamik, ilgili her kesimde son derece gerçek etkilere
yol açan davranışa karşı, profesyonel düzeyde de sorumluluklarımız ve özgün bir yerimiz
vardır. Şiddete uğrayan kişiye yaklaşımı-etik ilkeleri bilmenin yanı sıra, uygulamaya
yansıtılmasında da üzerimize düşen görevler vardır. Duygusal boyutta kendi
etkilenmelerimizi ve deneyimlerimizi de göz ardı etmeksizin, birey, kurum, organizasyonlar
kapsamında sağlık çalışanı olarak kişilerarası şiddetin önlenmesi ve yönetilmesinde her
zaman aktif rol üstlenmekte olduğumuzun bilincinde olmak önemlidir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi, sağlık çalışanının şiddet mağduruyla iletişiminde
yapılmamalıdır?
a)

Ne yapacağına karar vermesi için yönlendirmek

b)

Kişiliğinde zayıf yanlarıyla yüzleştirmek

c)

Yaşadıklarını paylaşmaya teşvik etmek

d)

Uğradığı şiddetin bedensel-psikolojik belirtilerini fark ettirmek

e)

Bireysel deneyimler doğrultusunda öğüt vermemek

2)
Aşağıda farklı önlem düzeylerinde bazı girişim örnekleri verilmiştir. Yanlış
olanı bulunuz.
a)
Çocuk kliniğine yatırılan çocuğun fizik muayenesinde istismar bulgularını
belirleme-Birinci Düzey
b)
Aile sağlığı merkezine kronik ağrı ile başvuran kadınla aile içi şiddet
görüşmesi yapma-Birinci Düzey
c)
Ev ziyaretlerinde gebe ile bebeğin fiziksel-psikolojik sağlığı üzerine görüşme
yapma-Birinci Düzey
d)
Acil serviste fiziksel şiddete uğrama sonucu yaralanmış kadının tıbbi bakım ve
rehabilitasyonunu yapma-İkinci Düzey
e)
Şiddete uğrama sonucu sığınma evinde kalan kadının iş bulmasına yardım
etme- Üçüncü Düzey
3)
Aşağıdakilerden hangisi, kişilerarası şiddetle mücadelede, sağlık çalışanlarının
sorumluluğunda olan bir girişim değildir?
a)

Şiddet davranışı hakkında bireyleri bilgilendirme

b)

Şiddet davranışını ilgili birimlere bildirme

c)

Şiddet davranışının sonuçlarını kayıt altına alma

d)

Şiddet davranışı sonrası güvenlik planı oluşturma

e)

Şiddet davranışı ile ilgili broşürler hazırlama ve dağıtma

4)
Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarının şiddette önemli rolde olmalarının
bir nedeni değildir?
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a)

Mağdurda oluşan sağlık sorunları

b)

Sıklıkla başvurulan birim olmaları

c)

Şiddet izleminin diğer sağlık sorunlarını ortaya çıkarması

d)

Çalışanların mesleki doyumunun gelişmesi

e)

Kendilerinin de şiddete uğrama deneyimlerinin olması

5)
Şiddete uğrayan
aşağıdakilerden hangisidir?

kadının

güvenlik planını

yapmaktan sorumlu

a)

Sağlık kurumu

b)

Sivil toplum örgütleri

c)

Güvenlik görevlileri

d)

Sağlık çalışanları

e)

Kamu yöneticileri

6)

Kişilerarası şiddet mağduru ile iletişimde nelere dikkat edilmelidir?

7)
Kişilerarası
desteklenmelidir?

şiddet

yönetiminde

aktif

olan

sağlık

çalışanları

olan

nasıl

8)
Hemşirelik mesleğinin rol ve sorumluluklarını gözönünde tutarak kişilerarası
şiddetle mücadelede hemşirelerin önemini açıklayınız.
9)
Açıklayınız

Sağlık çalışanlarının şiddetle mücadelede sorumlulukları kaç başlıkta toplanır?

10)
Sağlık bakımında şiddete karşı girişimlerin oluşturulmasını gerekçelerini analiz
ederek farklı düzeylerde tanımlayınız.

Cevaplar
1b, 2a, 3e, 4e, 5a
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