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Merhaba,
Hem ülkemizde hem dünyada şiddetin giderek yaygınlaştığı ve hayatın her alanında
karşımıza çıktığı bu ortamda, şiddeti anlamak ve şiddet hakkında konuşmak için sizlerle
yeniden bir araya gelmek istiyoruz.
Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ve MEF Üniversitesi’nin ortak
çalışması sonucunda 3 yıldır ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz Şiddeti Anlamak
Kongresi’ni bu yıl uluslararası olarak düzenleyeceğiz. Uluslararası Şiddeti Anlamak
Kongresi’nin ana temasını, “Gündelik Hayatta Şiddet’’ olarak belirledik. Gündelik
hayatımızda, çok farklı anlarda ve şekillerde, hatta bazen adını koyamadan şiddete
maruz kalıyoruz. ‘Sporda Şiddet’, ‘Trafik Şiddeti’, ‘Dijital Çağda Şiddet’, ‘Kaçırılan
Çocuklar’ ve ‘Mültecilere Yönelik Şiddet’, bu şiddet alanlarının sadece birkaçı. Bu
konulara ve tüm diğer şiddet alanlarına geniş bir bakış açısı ile yaklaşıp gündelik hayatta
şiddet kavramını tartışmak ve sosyolojik, psikolojik, felsefi yönleriyle incelemek
niyetindeyiz. Şiddeti bazen mağdur, bazen fail açısından ele alacak; çözüm önerileri
üzerinde tartışacağız.
21-23 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek kongremizde konu ile ilgili oturumlar,
paneller gerçekleştirilecek; sözlü ve yazılı bildiriler ve posterler yer alacaktır. Ayrıca 20
Mart 2019 tarihinde, psikologlar, psikiyatristler, hukukçular ve adli tıp uzmanları
tarafından “Mağdur Çocukla Görüşme Teknikleri” kursu düzenlenecektir. Kurs sonunda
katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Bildiriler için son gönderim tarihi
28.02.2019’dur. Bilgi için www.siddetianlamak.com ve www.imdat.org adreslerini
ziyaret edebilirsiniz.
Bundan önce düzenlediğimiz kongrelerde olduğu gibi bu yıl da siz değerli
katılımcılarımızın katkı ve desteği bizim için çok değerli. Sizleri aramızda görmekten
memnuniyet duyacağız.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Oğuz POLAT
İMDAT Derneği Başkanı
Dekanı
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Prof. Dr. Havva KARAGÖZ
MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Invitation Letter of Congress
Dear participants,
We would like to reunite with you in order to understand violence and discuss about
violence since violence becomes increasingly widespread both in our country and in the
world.
“National Understanding Violence Congress” has been organized by the cooperation of
IMDAT- Prevention of Violence and Rehabilitation Organization and MEF University
Faculty of Law for three years. This year the congress wil be organized as an
international congress for the first time. Thisyearthe main theme of thecongress is
assigned as “ Violence at Daily Life”. We are exposed many kinds of violence in our
daily life and sometimes even we cannot be aware of know what kind of violence we
have beenexposedto. “Sports Violence”, “Traffic Violence”, “Digital EraViolence”,
“Child Abduction”, “ Violence Against Refugees”are some kinds of violence. We intend
to approach these issues and all other areas of violence from a broad perspective and
discuss the concept of violence in daily life and examine it in terms of sociological,
psychological and philosophical aspects.We will sometimes address violence in terms of
the victim, sometimes in terms of the perpetrator; and we will discuss on proposed
solutions.
The sessions and panels will be held, and oral papers and posters will be presented
between 21-23 March 2019. Also, on March 20, 2019, “Interviewing Techniques with
Child Victim” course will be organized, and psychologists, psychiatrists, lawyers and
forensic experts will give the course. Participants will be given a certificate of
participation at the end of the course. The deadline for submissions of abstracts is
28.02.2019. For more information, you can visit www.siddetianlamak.com and send an
email to siddetianlamakkayit@gmail.com or infoimdat@gmail.com
As in the congresses we organized before, the contribution and support of your valuable
participants this year is very valuable for us. We will be pleased to see you among us.
With Our Respect
Prof. Dr. Oğuz Polat
President of İMDAT Association
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Prof. Dr. Havva Karagöz
Dean of the Faculty of Law, MEF University
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Radyolojik Bulguların Fiziksel İstismar Şüphesi Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Aylanç
Esin Akgül Kalkan
Şenay Bengin Ertem
S58- Akıl Ve Ruh Sağlığı Bozuk Olgularda Zorla Tedavi: Şiddet Mi Gereklilik Mi?
Ar. Gör. Ayten Püren Doğanay
Prof.Dr. Hakan Kar
S59- Cinnet Geçiren Babanın Yarattığı Aile İçi Şiddet- Olgu Sunumu
Hacer Yasar Teke
Fatmagul Aslan
Serdar Timur
S60-Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddeti Algıları Dr. Öğr. Üyesi Özlem Haskan Avcı
Burcu Yapar
S61-Mülteci Olmanın Çocuk Sağlığına Etkisi Ve Çocuk Hakları Kapsamında
Değerlendirilmesi
Zahide İyi
Bahar Çolak
İlknur Kahriman
S62-Osmanlı Festivallerinde Şiddet Unsurları
Fatih Torun
S63-Çocuk Cinsel Şiddet Olgularında Anal HPV'nin Tanı Değeri: Cinsel Bulaş/ İndirekt
İnokulasyon
Ayşenur Çelik Şahin
Derya Gül Burak
Bulut Nursel Gamsız Bilgin
Hakan Kar
S64- Sağlıkta Şiddetin Taraflarının Metinlerdeki Karşılaşmaları
Esma Karakurt
S65-Ebeveynlerin Çocuk Kaçırma Olaylarına İlişkin Tutumları, Kendi Çocuklarını
Tanıma, Denetleme Özellikleri ve Risk Faktörleri
Kübra Kök
Akile Eslem Ergün
Elif Beyza Kömsöken
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Irmak Uslu Zeynep
Burcu Obut
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Çelik
S66-Aile Sağlığı Merkezlerindeki Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Eş Şiddeti
Konusunda Tutum Ve Uygulamaları: Mardin İl Örneği
Burcu Kaya
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Özgür Çatar
S67- Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlarda İdam Cezası Uygulanmasına İlişkin Görüş
Ve Tutum Çalışması
Ece Çelik
Çağla Dizdar
Deniz Şakar
S68- İnternet Araştırmalarından Kaynaklanan Sağlık Anksiyetesi: Siberkondri
Aleyna Akpınar
İlknur Kahriman
S69- Çocuklarda Cinsel İstismarın Bilimsel Literatür İle Medyaya Yansıması:
Yasalardaki Yeri
Bahar Çolak
Zahide İyi
Buket Meral
İlknur Kahriman
22 Mart – 8. Sözel Oturum (Saat: 16:00 – 18:00) Salon 4
S70- Sporda Fiziksel ve Duygusal İstismar: Bireysel Sporlar Örneği
Öğr. Gör. Dr. Erdal Çetin
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu
S71- Erken Yaşta Evlendirilen Çocuklar
Av.Beliz Özkan
S72-Kadına Yönelik Şiddet ve Uygulamalı Psikoloji: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların
Gözden Geçirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ
Psk. Cansu Karakuş
S73- Nefret Suçu Mağdurları Üzerinde Nitel Bir Araştırma
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Zeybek
Dr. Çiğdem Akaydın
S74-Ebeveynlerin Siber Groomıng (Çocuğu İnternet Ortamında İstismara Hazırlama)
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Algısının İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi
Dilan Orak
Cemre Sude Özdek
S75- Sokakta Çalışan Çocukların Sorunlarının İncelenmesine Yönelik Saha Çalışması
Özeti
Eylül Elif Gergin
Dila İğne
Öykü Acar
Hilal Dilek
S76-Adli Antropolojik Açıdan Şiddeti Anlamak
Samet Aslan
S77-Kadına Yönelik Evlilik İçi Cinsel Şiddet ve Adli Raporlandırma Sürecinin
Değerlendirilmesi
Uzm. Dr.Erenç Yasemin Dokudan
Uzm.Dr. Zuhal Uzunyayla
Doç.Dr. Neşe Direk
Doç.Dr. Ümit Ünüvar
Prof.Dr. Ufuk Sezgin
Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı
S78- Genç Yetişkinlerde Fanatiklik ve Ayrılma-Bireyleşme Düzeyleri ile Saldırganlık
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Engin Eker
Arş. Gör.Burak Akdeniz
Armağan Akyol
S79-The Incidence Of Violence Aganst Children In Three Regions Of Bulgaria For a 5Year Period
Dr. Yanko Kolev
Radoinov D.D.
Dimitrov P.G.
Miteva M.H.
Stoyanov I.H.
S80-Violence Amoung College Students in Two Unıversıtıes Of Romania
Dan Perju-Dumbravă
Daniel Ureche
Calin Scripcaru
Diana Bulgaru
Carmen Corina Radu
S81- Çocuk Kaçakçılığı
Laura Chiticariu
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Andrei Scripcaru
Norin Forna
Tatiana Iov
Tabian Daniel
S82- Şiddetin Ve Affetmenin Doğası Üzerine Bir Affetmeyi Affetmek Derrida’ya Cevap
Dr. Öğr. Üyesi Engin Yurt

POSTER SUNUMLAR
P01- Yaşantımızdaki Sıradan(!) Şiddet: Çocukluk Dönemi Duygusal İstismarı
Dr. Öğr. Üyesi Ş. Güliz Kolburan
P02- Kadın Cinayetleri Perspektifinden Elektronik Kelepçelerin 5n1k’sı
Av. Zeynep Reva, LL.M.
P03- Israrlı Takip Suçu: Stalking'in Şiddet Boyutu
Dr. Ayşenur Çelik Şahin
Ebru Yaşat Aksay
Hakan Kar
Halis Dokgöz
P04-Adölesanlarda Siber Zorbalığa Maruziyetin Sonuçları: Siber Mağduriyet
Öğr. Gör. Zeynep AKÖZLÜ
P05- Alcohol Dehydrogenase 1b(Adh1b) Geni İle Aldehyde Dehydrogenase 2(Aldh2)
Geninin Kronik Alkol Bağımlıları Üzerinde Şiddet Eğilim Ölçeği İle Korelasyonu
M. Gürcan Ertop
P06- Uluslararası Suç Çetelerinin Çocuk Kaçırması Ve Bu Alandaki Düzenlemeler
Merve Köylüoğlu
P07- Kendine Zarar Verme Davranışı
Sena Oymak
Psk. Lerzan Tuğdem Berna
P08- Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek İçin Verilen Uzaklaştırma Kararlarının Hukuksal
Gelişimi Ve Uygulamadaki Sorunlar
Merve Köylüoğlu
P09- Şiddete Maruz Kalmış Kişilerde Oluşan Disabilite Ve Kronik Ağrı Sorunlarının
Tedavi Edilmesinde Kullanılan Biyopsikososyal Model: Bilişsel Egzersiz Terapi
Yaklaşımı
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Fzt. Furkan Güven
Psk. Lerzan Tuğdem BERNA
P10 – Çocuğa Yönelik Şiddet İle Sivil Mücadelede Ucim Ve Medyada Yer Alması
Dr. Fatmagül Aslan
Deniz Özel Erkan
Serdar Timur
P11- Sokakta Çalışan ve Çalıştırılan Çocuklara Toplum Bakış Açısı
Psikolojik Danışman Havvane Şama
P12- Trafikte Şiddet Ve Agresif Araç Kullanımı
Volkan Ayaz
Ceren Uzun
Işılay Can
Sümeyra Nurdan
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Işık
P13- Flört Şiddeti
Öykü Bekar
P14- İnternetle Uşaklaştırma
Nil Polat
P15- Toplumsal Cinsiyet Yargılarının Psikolojik Şiddet Boyutu Ve Farkındalığı
Aleyna Birinci
Ezgi Dilan Özmen
P16- Sanat Ve Şiddet
Kübra Çetin
P17- Türkiye’deki Okullarda Siber Akran Zorbalığının İncelenmesi Ve
Değerlendirilmesi
Cemre Sude Özdek
Dilan Orak
P18- Şiddete Maruz Kalmış Kişilerde Fizyoterapistin Rolü Ve Mağdura Fizik Tedavi Ve
Rehabilitasyon Yaklaşımı
Fzt.Furkan Güven
P19- Sosyal Hizmetler Bölümü Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Ve İhmali Konusunda
Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Öğr. Gör.Tuğba Türkkan
Uzm. Psk. Dan. Kenan Bülbül
Doç. Dr. Ahmet Burhan Çakıcı
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P20-İlkokul Öğrencilerinin Şiddet Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlar
Burcu Yapar
Elif Aksoy
P21- Gündelik Hayatta Şiddet, Flört Şiddeti
Betül Vurucu
P22- Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Türkiye- Avrupa Karşılaştırması
Ada Olgaç
P23- Medyaya Yansıyan Engellilere Yönelik Fiziksel Ve Cinsel Şiddet Vakalarının
Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi
Bengüsu Birden
P24 - Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Algısı
Nilay Keskin
P25- Çocuğa Yönelik Duygusal İstismar
Dilan Aktaş
Beril Yaren Yıldırım
P26-Cinsel Suçlar Kapsamında Öngörülen Ceza Türleri: İdam Ve Kastrasyon
Cemre Sude Özdek
P27- Israrlı Takip Suçu: Stalking’in Şiddet Boyutu
Ayşenur Çelik Şahin
Ebru Yaşat Aksay
Hakan Kar
Halis Dokgöz
P28- Çocukları Cinsel İstismardan Korumak İçin Anne Babanın Tutumu Ne Olmalı
Çocuğu Nasıl Güçlendirmeli?
Makbule Kurt
P29- Öğretmenlerin Disiplin Hakkı(Tedip Hakkı) Çocukta Yarattığı Olumsuz Etkileri ve
Çözüm Önerileri
Makbule Kurt
P30-Suça Sürüklenen Çocukların Türkiye’deki Durumu
Att Av.Zeynep Reva, LL.M.
P31- Dünya’da Ve Türkiye’de Çocukların Kaçırılmaları, Kaybolmaları, Ve Önlemeye
Yönelik İyi Uygulama Örnekleri
Psk. Melis Ruzin Tezel
P32- Cinsel İstismar Mağduru Çocukların Oyun Terapisi ile Tedavisi
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Betül Sümeyye Kayıcı
P33-Otoritenin Şiddetin Üzerindeki Etkisi
Gözde Kevser Genç
P34- Siber Flört Şiddeti
Işılay Can
Sümeyra Nurdan,
Dr.Öğr.Üyesi Işıl Işık
Volkan Ayaz
Ceren Uzun
P35- Yıllarca Süren Eş Tecavüzü-Olgu Sunumu
Dr. Fatmagül Aslan
Serdar Timur
Işıl Pakiş
P36- Adli Dna Veri Bankalarının Oluşturulması Hakkıında Üniversite Öğrencilerinin
Düşünceleri
Egemen Tepeli
P37- Yaşlı İstismarı Ve Hemşirelik Yaklaşımı
Egemen Tepeli
P38- Dil Görüntü Söylem Ve Şiddet
Sabri Kuşkonmaz
P39- Türkiye’de Hayvana Yönelik Şiddet Ve Hayvan Hakları
Senay Devran
Nursima Ortakçı
Berfin Avağ
P40- Türkiye’den Örneklerle Ensest
Zeynep Şahin
P41- Genetik Temelleri İle Cinsiyet Ve Şiddet
Alper İbrahim Özkan
P42- İnternet Yoluyla İşlenebilen Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Av. Deniz ATAR
P43- Grooming – İnternetle Uşaklaştırmada Saldırgan Taktikleri
Nil Polat
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KADINA YÖNELİK EVLİLİK İÇİ CİNSEL ŞİDDET ve ADLİ
RAPORLANDIRMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erenç Yasemin Dokudan¹, Zuhal Uzunyayla², Neşe Direk³, Ümit Ünüvar , Ufuk Sezgin , Şebnem Korur Fincancı ¹
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniği, uzm dr
² Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniği, Uzm Dr
³ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Doç Dr
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp anabilim Dalı, Doç Dr
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Prof Dr Klinik Psikolog
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Prof Dr
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ÖZET
GİRİŞ: Kadına yönelik evlilik içi cinsel şiddet tüm dünyada kadınları %7 ile %50 arasında
bildirilen sıklıkta etkilemesine rağmen halen yeterince araştırılmamış ve tüm verileri ortaya
konmamış bir şiddet biçimidir. Tekrarlayıcı özelliktedir ve sıklıkla diğer evlilik içi şiddet
biçimleriyle (fiziksel/psikolojik/ekonomik) birlikte görülür. Hem fiziksel, hem ruhsal hem de
sosyal iyilik halini oldukça olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Türk Ceza
Kanunu’nun değiştirildiği tarih olan 2005 yılından itibaren evlilik içi cinsel saldırılar yasada suç
olarak tanımlanmıştır. Adli tıp alanında kadına yönelik şiddet ve daha özelde evlilik içi şiddetin
etkileriyle ilgili bilimsel çalışmalar bulunmakla birlikte, evlilik içi cinsel şiddetin etkileri ve adli
tıp pratiğinde ele alınış biçimini inceleyen çalışmalar sınırlıdır.
AMAÇ: Bu çalışmada evlilik içi cinsel şiddetin fiziksel şiddetten farkları, kadınlar tarafından
nasıl yaşantılandığı ve hekimlerin adli raporlandırma sürecinde bu şiddet biçimini nasıl ele
aldıkları araştırılmıştır. Çalışmaya 53’ü fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalma grubunda, 32’si
fiziksel şiddete maruz kalma olmak üzere evliliklerinde eşleri tarafından maruz kaldıkları şiddete
dair adli rapor almak için kadın eşler tarafından yapılan 85 başvuru dahil edilmiştir.
BULGULAR: Fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalma grubunda sadece fiziksel şiddete maruz
kalma grubuna oranla sosyoekonomik seviyenin daha düşük olduğu, ruhsal bulguların daha ağır
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olduğu, ek olarak adli tıbbi raporlarda yaralanmanın ağırlığının bildirildiği “travma skorlaması”
açısından uygulamada farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ: Adli tıp uzmanları ve travma alanında çalışan diğer profesyonellerin toplumsal cinsiyet
algısı, kadına yönelik şiddet ve daha özelde evlilik içi cinsel şiddetle ilgili farkındalıklarını, bilgi
ve becerilerini arttırmaya yönelik çalışmalar ve eğitimlerin yapılmasının önemli olduğu
düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik evlilik içi cinsel şiddet, adli rapor,
travma skorlaması
Sorumlu yazar: Erenç Yasemin Dokudan
İletişim: erencdokudan@yahoo.com
0535 3747098

SEXUAL VIOLENCE WITHIN MARRIAGE AND EVALUATION OF THE
FORENSIC REPORTING PROCESS
SUMMARY
INTRODUCTION: Sexual violence within marriage is a common phemenon which is poorly
researched and documented even that it effects %7-50 married woman worldwide. It has a
repetitive nature and often cooccures with other forms of (physical, phsycological, economic)
marital violence. It is a severe health problem which has quite negative influences on individual’s
mental, emotional, social and physical well being. The marital rape is illegatimate in Turkey
since 2005 which Turkish Penal Code has been amended. Although there are scientific researches
about violence againts women and more specifically about marital violence againts women in the
forensic medicine practice, researches about the effects and forensic assesment of sexual violence
within marriage are limited.
AIM: The aim of this study is to assess the differences of marital sexual violence from marital
physical violence, the women’s experiences and to assess physicians’ approach within the
forensic report process. In total, 85 applicants who had been exposed to marital violence (53 with
sexual and physical violence and 32 with only physical vioelence) were included in this study.
FINDINGS: It is obtained that socioeconomic level is lower, psychological findings are more
severe in the group of being exposed to sexual and physical marital violence, than in being
exposed to only physical violence. Additionally there are differences in the practice of “trauma
scoring” which evaluates the severity of trauma in the forensic (medico legal) reports.
CONCLUSION: It is thought that the studies and educations about social perception of gender,
violence against women especially sexual violence within marriage which aims to improve the
awareness, notion and skills of forensic medicine specialists and other professionals who works
in the trauma field are important.
Key words: Violence against women, Sexual violence within marriage, Forensic medicine
reports, Trauma scoring
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GİRİŞ VE AMAÇ:
Kadına yönelik evlilik içi cinsel şiddet tüm dünyada kadınları %7 ile %50 arasında bildirilen
sıklıkta etkilemesine rağmen halen yeterince araştırılmamış ve tüm verileri ortaya konmamış bir
şiddet biçimidir. Sevilen ve güvenilen bir kişi tarafından üstelik uzun süreli, çok sayıda ve daha
yüksek oranda tamamlanmış cinsel saldırıya maruz kalınması, ayrıca fiziksel şiddetin ve tehdidin
sıklıkla eşlik etmesi nedeniyle partnerlerinden cinsel şiddet gören kadınlarda travmatizasyonun
daha ağır ve ruhsal etkilerin daha uzun süreli olduğu düşünülmektedir (Frieze 1983, Bennice and
Resick 2003, Krug et al. 2002, Boucher et al. 2009). Ayrıca cinsel şiddete eşlik eden fiziksel
şiddet de daha ağır seyretmektedir (Campbell and Soeken 1999, McFarlane et al. 2005, Browne
1993).
Dünya Sağlık Örgütü kadınların eşleri ya da partnerleri tarafından şiddete uğrama sıklıklarının
%10 ile %69 oranları arasında (Krug et al. 2002), 15 yaş ile 49 yaş arasındaki kadınların
yaşamları boyunca eşleri tarafından en az bir kere fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalma
sıklıklarının ise %15 ile %71 oranları arasında olduğunu bildirmiştir (World Health Organisation
(WHO), 2012).
Türkiye genelinde kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde eşleri tarafından şiddete
maruz kalma oranları fiziksel şiddet için %39, cinsel şiddet için %15, fiziksel veya cinsel şiddet
için %42, duygusal şiddet için %44, ekonomik şiddet için %25 olarak bulunmuştur (Başbakanlık
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), 2009).
Evlilik içi cinsel şiddetin beden sağlığına etkilerine bakıldığında; eşlik eden fiziksel şiddetin daha
ağır seyrettiği, daha fazla yaralanma, genel ve jinekolojik sağlıkla ilgili daha fazla negatif
semptom görüldüğü, artmış stres ve depresyonla bağışıklık sistemini baskılaması; vajinal, anal ve
üretral travmalarla mikroorganizmaların dolaşım sistemine geçişindeki artış, direkt olarak kan
akımına ve geri akımla üretraya geçişleri, zorla cinsel ilişkiye giren erkeklerin eşleriyle ve başka
kadınlarla korunmasız ilişkiye girmelerinin jinekolojik sağlıkta bozulmaya yol açtığı
belirtilmektedir Campbell and Soeken 1999, McFarlane et al. 2005, Browne 1993, Tjaden and
Thoennes 2002, Campbell 2002).
Evlilik içi cinsel şiddetin ruh sağlığına etkilerine bakıldığında; ruhsal etkilerin genel olarak daha
ağır ve uzun süreli olduğu,fiziksel şiddet durduğunda dahi daha ciddi ve uzun süren depresif ve
posttravmatik semptomlara neden olduğu, sadece fiziksel şiddetin görüldüğü durumlara oranla
daha fazla intihar girişimine neden olduğu,cinsel şiddetin sıklığı ile depresyonun ağırlığı arasında
anlamlı bir ilişki olduğu, sadece fiziksel şiddete maruz kalanlara ve yabancı biri tarafından cinsel
saldırıya maruz kalanlara oranla TSSB tanısının daha sık olduğu bildirilmiştir (Bennice and
Resick 2003, Krug et al. 2002, Boucher et al. 2009, Campbell and Soeken 1999, Basile et al.
2004, Riggs et al. 1992). Riggs ve ark (1992) yaptığı çalışmada fiziksel şiddetin eşlik etmediği
evlilik içinde cinsel şiddete maruz kalan kadınlarla bir yabancı tarafından cinsel şiddete maruz
kalan kadınların ölmekten korkma oranlarının birbirine yakın (sırayla %36-%40) olduğunu
bildirmiştir.
Evlilik anlaşması içinde tarafların cinsel ilişki ve cinsel yakınlık kurması yasal ve normal
görülmekle birlikte, kadının bedeninin salt kendine ait olduğu ve ancak kendi istediği gibi ve
istediği zaman ve rızası olduğunda dokunulabilir olduğu da kabul edilmektedir (Yüksel 1996).
Daha yaygın olan düşünce biçimine göre ise, evlilikle birlikte kadının bedeni ve cinsel yaşamıyla
ilgili bütün hakları kocasına devredilmiştir ve kocanın istediği zaman, istediği yerde ve şekilde
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eşiyle cinsel ilişkiye girmek en doğal hakkıdır. Yakın zamana kadar geçerliliğini koruyan “Hale”
doktrinine göre de; karşılıklı evlilik rızası ve sözleşmesi ile karı kendisini kocasına cinsel
anlamda vermiştir ve bu rızayı geri alamaz, bu nedenle de koca hukuksal olarak eşi olan bir
kadına karşı işlediği tecavüzden dolayı suçlu bulunamaz (Martin et al. 2007).
Birinci Dünya Savaşı ile birlikte savaş travması üzerinden travma alanı ile ilgili çalışmalar tekrar
başlar. Ancak 1970’lere kadar şiddetin, kadının cinsel ve ev içi yaşamının bir parçası olduğu ve
en yaygın travma sonrası bozukluğun savaştaki erkeklerde değil, sivil hayattaki kadınlarda
görüldüğü kabul edilmez. Feminist hareketin kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmaları tecavüz
üzerinden başlar. Bu konudaki anlayış derinleştikçe, konuyla ilgili çalışmalar şiddet ve
mahremiyetin birbirine karıştığı ilişkileri kapsamak üzere gelişir. Böylece sokaktaki yabancının
tecavüzünden, adım adım tanıdık tecavüzü, randevu tecavüzü ve evlilikteki tecavüzün
araştırılmasının kapıları açılmış olur (Herman 2007).
Toplumsal cinsiyet algısı ve cinsellik için “erkeğin hakkı, kadınınsa görevi” olarak
özetlenebilecek evlilik rollerine dair geleneksel yargılar konuya bakış açısını olumsuz yönde
etkiler (Whatley 2005, Monson et al. 2000, Durán et al. 2011).
Bu durum kadınların kendisi için de geçerlidir. Kimseye söyleyemese bile, sokaktaki bir yabancı
tarafından tecavüze maruz kalmış bir kadın yaşadığı şiddetin adını koyabilirken, kendi evinde
defalarca eşinin tecavüzüne maruz kalmış bir kadın, bir saldırgan ile evli olduğunu kendi kendine
bile tanımlayamaz. (Yüksel 1996).
Adli tıbbi değerlendirme sürecinde evlilik içi cinsel şiddete maruz kalmış bir kadının verdiği
bilgilerin, “yaşadıklarından kendini sorumlu tutma, yaşadıklarını adlandıramama, zarar görme
korkusu, utanma, travmatik amneziler ve görüşme esnasındaki ikincil travmatizasyon nedeniyle,
ya da süreğen travmalarda her bir şiddet öyküsünü hatırlamanın güçlüğü” nedeniyle çelişkili veya
eksik olabileceğini unutmamalıdır. (Mahoney and Williams 1998, Ferro et al. 2008, Monson and
Langhinrichsen-Rohling 1999).
Bunun yanı sıra sağlık profesyonelleri de, özel/aile işlerine karışmama, böyle bir travmayı
öğrendiğinde ne yapacağını bilememe veya travmatik olayın açığa çıkarılmasına yardım ettiğinde
kendisinin de zarar görmesi gibi kaygılarla travmatik öyküyü örten bir ilişkiye girebilir (Yüksel
2009).
Bu nedenlerle travma mağdurlarıyla görüşme yapan sağlık personelinin konuyla ilgili özel bir
eğitim almış olması, hem mağduru yeniden travmatize etmemek, şiddetin anlatımına olanak
sağlamak, hem de aktardığı öyküyü doğru yorumlayabilmek için büyük önem taşımaktadır.
DSM-IV-TR’de Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanısının A kriterinde “Kişinin gerçek
bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kendisinin veya başkalarının fizik
bütünlüğüne bir tehdit olayını yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir olayla karşı
karşıya gelmiş ve aşırı korku, çaresizlik ya da dehşete düşme şeklinde tepkiler vermiş olması”
gerektiği yazmaktadır (Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), 2000). DSM V’te ise TSSB tanısının
A kriterine “cinsel şiddet ya da cinsel şiddet tehdidi ya da cinsel şiddete tanıklık” da eklenmiştir
(APA 2013).
26.09.2004 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) cinsel saldırı sonucunda
mağdurun “beden veya ruh sağlığının bozulması hali” nitelikli hal olarak yer almaktayken,
konuyla ilgili tartışmalar sonucunda 28.06.2014 tarihinde yapılan değişiklikle ağırlaştırıcı unsur
olmaktan çıkarılmıştır. Bu alanda çalışan uzmanlık dernekleri tarafından bu değişikliğin
uygulamada ruhsal değerlendirmenin yapılmamasına neden olma olasılığına dikkat çekilmiştir
(Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, & Türkiye Psikiyatri
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Derneği, 2014). Karbeyaz ve ark. (2017) yaptığı çalışmada yasa değişikliğinden sonra sadece 1
başvurunun olduğu, bu durumun yeni yasal düzenleme sonrası cinsel saldırı olgularında ruhsal
değerlendirmenin eksik kalacağına dair endişeyi destekler nitelikte olduğu paylaşılmıştır.
Bu çalışmada evlilik içi cinsel şiddetin fiziksel şiddetten farkları, kadınlar tarafından nasıl
yaşantılandığı ve hekimlerin tıbbi belgeleme sürecinde bu şiddet biçimini nasıl ele aldıkları
araştırılmıştır. Kadına yönelik evlilik içi cinsel şiddetin özelliklerinin anlaşılması, görünür hale
gelmesi ve adli tıbbi değerlendirmelerde yer almasının önündeki engellerin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOD:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan izin alındıktan sonra çalışmaya
başlanmıştır. Adli tıp uzmanlık tezi olan bu çalışmaya yeni Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe
girdiği tarih olan 01.06.2005’ten 31.05.2013 tarihine kadar İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalı polikliniğine evliliklerinde eşleri tarafından maruz kaldıkları şiddete dair adli
rapor almak için başvuran fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmış 53 kadın (Grup 1), sadece
fiziksel şiddete maruz kalmış 32 kadın (Grup 2) olmak üzere toplam 85 olgu dahil edilmiştir.
Olguların adli raporları geriye dönük olarak yeniden değerlendirilerek; sosyodemografik veriler
ile cinsel ve fiziksel şiddet öyküsü, fiziksel ve psikiyatrik değerlendirme bulgularına dair bilgiler
incelenmiştir. Düzenlenen adli raporlarda cinsel şiddet için bildirilen travma skorlaması
(travmanın ağırlığı) incelenmiştir.
İSTATİSTİK:
Aksi belirtilmedikçe, değerler uygun olarak ortalama ± standart sapma (SD) veya yüzde olarak
sunuldu. Sayısal değişkenlerin ikili grup karşılaştırmalarında normal dağılım gösteren
değişkenler için Student t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenler için Mann-Whitney U
testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmalarında grup sayıları uygun
oldugunda ki-kare testi, uygun olmadığında Fisher kesin testi kullanılmıştır. Tüm istatistiksel
testler için P <0.05 değeri anlamlı kabul edildi. İstatistiksel analiz için SPSS 20.0 Windows
versiyon (Chicago, IL, USA) kullanıldı.
BULGULAR:
Grup 1: Hem fiziksel hem cinsel şiddete maruz kalan
başvurular Grup 2. Sadece fiziksel şiddete maruz kalan
başvurular
Tablo 1: Sosyodemografik Bulgular – I
Tablo 2: Sosyodemografik Bulgular - II
Her iki grup arasında başvurma yaşı (Grup 1: 34.5, Grup 2: 36.34), evlenme yaşı (Grup 1: 24.03,
Grup 2: 26.71), eşin yaşı (Grup 1: 38.9, Grup 2: 40.34) değişkenleri açısından istatistiksel olarak
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anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bunun aksine öğrenim düzeyi (Grup 1; ilkokul ve altı: 19,
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ortaokul ve lise: 23, üniversite: 11) ve gelir getiren bir işe sahip olma oranı (Grup 1: 22, Grup 2:
24) Grup 1’de anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. (Tablo 1 ve 2)
Tablo 3: Cinsel Şiddet Biçimi
Cinsel şiddete maruz kalan olguların 3⁄4’ünden fazlası vajinal yolla (%77.3), yarısı ise anal yolla
(%50.9) cinsel saldırıya maruz kaldığını bildirmiştir. Oral yolla cinsel saldırı ise (%15) oldukça
düşük orandadır (Tablo 3).
Olguların yarıdan fazlası eşlerinin cinsel şiddet esnasında fiziksel şiddet (%58, n: 31) ya da kaba
güç (%50.9, n: 27) kulanımına başvurduğunu bildirmektedir. Tehdit (%17, n: 9), aşağılama
(%11.3, n: 6) ve öfkelenme (%7.5, n: 4) davranışları çok daha düşük oranda bildirilmiştir. Aynı
evlilik ilişkisi içerisinde birden fazla davranış biçimi bir arada görülebilmektedir.
Olgular cinsel şiddet esnasında sıklıkla pasif olarak direnmiş veya sözel olarak karşı
koymuşlardır (n: 42). 16 kadın ağladığını, 3 kadın yatağını ayırdığını, 4 kadın kendisini geceleri
odaya kilitlediğini, 9 kadın korktuğu için hiçbir zaman tepki veremediğini bildirmiştir. Aynı
evlilik ilişkisi içerisinde birden fazla tepki davranışı bir arada görülebilmektedir.
Anal yolla cinsel saldırı öyküsü olan 27 olgudan 19’u anal muayene için onam vermiştir. Anal
muayenede 3 kadında eski ya da yeni herhangi bir travmatik değişim tespit edilmemiş olup, 1
kadında geçirilmiş hemoroid ameliyatına bağlı olarak yorum yapılamamış, 15 kadında ise anal
bölgede aktardığı cinsel şiddet öyküsü ile uyumlu eski ya da yeni bir travmatik değişim (anal
sfinkter tonusunda azalma, anal fissür, kondilom, siğil, yırtık nedbesi, anal pililerde silinme ve
perianal pigmentasyon artışı) saptanmıştır.
Vajinal muayene için 7 kadın onam vermiştir; 1 kadının muayenesinde tespit edilen sistorektosel
ve perine yırtığı için çok sayıda vajinal doğum öyküsü olması nedeniyle bulgularla aktardığı
cinsel şiddet arasında nedensellik bağı kurulmamamış olup, 5 vakada hymende tespit edilen eski
yırtık ve 1 vakada vajinal doğum öyküsüne bağlı hymende silinme dışında bulgu tespit
edilmemiştir. Vajinal bulgu saptanamayan sadece 1 kadın ilk bir hafta içerisinde başvurmuştur.
Diğer altı kadında son cinsel şiddet tarihi ile muayene tarihi arasında 6 aydan uzun süre
bulunmaktadır.
Tablo 4: Her İki Grupta İntihar Düşüncesi ya da Girişimi Öyküsünün Karşılaştırması
Tablo 5: Her İki Gruptaki Psikiyatrik Tanıların Karşılaştırması
Ruhsal bulgularına bakıldığında; Grup 1’de intihar girişimi ya da düşüncesi (Grup 1= 35, Grup
2= 11) ve TSSB sıklığı (Grup1= 45, Grup 2= 17) istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek
bulunmuştur. Fiziksel ve cinsel siddete maruz kalma grubunda depresyon oranı daha fazladır
(Grup 1= 37, Grup 2= 17) ancak aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Grup 1’de
TSSB tanısına en sık eşlik eden tanı Depresyon’dur (% 70). Grup 1’de 50 olgunun, grup 2’de ise
28 olgunun psikiyatrik değerlendirme sürecini tamamlandığı ve tanı konabildiği görülmüştür.
(Tablo 4, 5 ve 6) Grup 1’de psikiyatrik değerlendirmesini tamamlayan 50 kişi, grup 2’de ise 28
kişi bulunmaktadır. İntihar düşüncesi ya da girişimi öyküsü adli tıp uzmanı tarafından da
değerlendirildiği için her iki grupta da eksik veri bulunmamaktadır. (Tablo 4, 5)
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Tablo 6: Fiziksel ve Cinsel Şiddete Maruz Kalma Grubunda Travma Öyküsü Alma
Grup 1’deki başvuruların adli raporları “travma skorlaması” açısından incelendiğinde, adli tıbbi
değerlendirmelerini tamamlanan 50 olgu kendi içerisinde değerlendirildi. Bunların 38’inde hem
fiziksel hem cinsel travmanın ağırlığı bildirilmiş; bu 38 olgunun 10’unda cinsel şiddetin “ruh
sağlığında bozulmaya neden olduğu” belirtilmiş, 28’inde ise bu maddeyle ilgili görüş
bildirilmemiştir. Adli tıp uzmanlarının Grup 1’deki kadınlarla travma alanında deneyimli bir
klinik psikolog ile birlikte yaptığı görüşmeler, klinik psikolog olmadan yapılan görüşmelerle
karşılaştırılmış ve öyküde aktarılan cinsel şiddetin düzenlenen adli raporlardaki travma
skorlamasına etkisi araştırılmıştır. Adli tıp uzmanı ile klinik psikoloğun birlikte yaptığı
görüşmeler sonucunda hazırlanan adli raporlarda cinsel travmanın anlamlı derecede daha fazla
değerlendirmeye alındığı görülmüştür (Tablo 6).
TARTIŞMA:
Yaş, evlenme yaşı, eşin yaşı açısından iki grup arasında fark bulunmamıştır. Gelir getirici işe
sahip olma ile kadının ve eşinin öğrenim düzeyi ise grup 1’de grup 2’den istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Sosyoekonomik seviyenin düşmesi hem fiziksel hem cinsel
şiddete maruz kalma riskini arttırmakta ve maruz kalınan şiddeti ağırlaştırmaktadır. Bu sonuç
hem ülkemizde yapılan daha önceki çalışmalar ile hem de dünya örnekleri ile benzer bulunmuştur
(İlkkaracan ve Gülçür 1996, Altınay ve Arat 2007, Black et al. 2001).
Çalışmamızda kadınlar tarafından bildirilen cinsel şiddet biçimi sıklıkları sırasıyla vajinal anal ve
oraldir. Bu sonuçlar diğer çalışmalarda bildirilen oranlar ile benzer bulunmuştur (Campbell and
Soeken 1999, Finkelhor and Yllo 1983).
Olguların yarıdan fazlası eşlerinin cinsel şiddet esnasında fiziksel şiddet ya da kaba güç
kulanımına başvurduğunu bildirmektedir. Tehdit, aşağılama ve öfkelenme davranışları çok daha
düşük oranda bildirilmiştir. Wattz ve ark. çalışmasında; eşleri tarafından cinsel ilişkiye
zorlandığını belirten kadınların %23’ünün fiziksel zorlama, %20’sinin bağırma, %12’sinin
uykudayken zorlama, %6’sının tehdit kullanımı yoluyla eşleri tarafından cinsel ilişkiye
zorlandıkları bildirilmiştir (Wattz and Zimmermann 2002).
Olgular cinsel şiddet esnasında sıklıkla pasif olarak direnmiş veya sözel olarak karşı
koymuşlardır (n: 42). Birçok çalışmada da benzer şekilde kadınların genellikle sözel direnç,
kaçınma, eşini yatıştırmaya veya durması için ikna etmeye çalışma şeklinde tepkiler gösterdiği
bildirilmektedir (Clay-Warner 2003, Martin et al. 2007).
Genital muayene bulgularına bakıldığında, akut dönemde yapılan sadece 1 muayene olduğu,
diğer muayenelerin geç dönemde yapıldığı, 19 anal muayeneden 15’inde saptanan eski
lezyonların öykü ile uyumlu bulunduğu, 7 vajinal muayenede ise travma ile uyumlu olarak
değerlendirilebilecek bulgu olmadığı görülmüştür. Cinsel saldırılarda fiziksel veya genital
bölgede tıbbi bulgu saptanamayabileceği bilinmektedir (Karbeyaz ve ark 2017). Evlilik içi cinsel
şiddette buna ek olarak kadınların da kocalarını tehlikeli bir saldırgan olarak görmek istememesi
ve kocalarına, bir yabancıya göstereceklerinden daha az direnç gösteriyor olmalarının fiziksel
bulgu saptanmasını güçleştirdiği bildirilmektedir (Langhinrichsen-Rohling and Monson 1998).
Evlilik içi cinsel şiddetin ruh sağlığına etkileriyle ilgili çalışmalara bakıldığında; cinsel şiddetin
tek başına TSSB gelişiminde ve/veya ağırlığında etkisi olduğu, fiziksel şiddetin ağırlığı ile cinsel
şiddetin ağırlığı arasında anlamlı bir ilişkili olduğu (Bennice et al. 2003), fiziksel şiddet
durduğunda dahi daha ciddi ve uzun süren depresif ve posttravmatik semptomlara neden olduğu
(Basile et al. 2004), sadece fiziksel şiddete maruz kalanlara ve yabancı biri tarafından cinsel
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saldırıya maruz kalanlara oranla TSSB tanısının daha sık olduğu (Riggs et al. 1992), sadece
fiziksel şiddetin görüldüğü kadınlara oranla daha fazla TSSB semptomu olduğu, intihar düşüncesi
ve girişiminin daha fazla olduğu (McFarlane et al. 2005, Shields and Hanneke 1983)
gösterilmiştir. Fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan 50 olgumuzda da TSSB ve intihar girişimi
düşüncesi dramatik şekilde yüksek görülmüştür.
Evlilik içi cinsel şiddetin adli raporlandırmasına bakıldığında, travma skorlaması açısından
uygulamada farklılıklar olduğu görülmüştür. 50 vakanın 38’inde hem fiziksel hem cinsel
travmanın ağırlığı bildirilmiş; bu 38 olgunun 28’inde ise cinsel şiddetin ruh sağlığında bozulmaya
neden olup olmadığı belirtilmemiştir. Yapılan incelemede klinik psikolog eşliğinde yapılan
görüşmeler sonucunda hazırlanan adli raporlarda cinsel travmanın anlamlı derecede daha fazla
değerlendirmeye alındığı görülmüştür. Yeni (5237 sayılı) TCK’da travma skorlamasının yer
aldığı maddelere göre (“basit tıbbi müdahale ile giderilebileceği/giderilemeyeceği” veya “ruh
sağlığında bozulmaya neden olduğu/olmadığı”); cinsel şiddetin varlığından bahsedip ruhsal
bulguların bu şiddet biçimiyle uyumlu olup olmadığı konusunda görüş bildirmemek önemli bir
eksikliktir. Bunda etkili faktörlerden biri yeni TCK’nın 2005 yılında yürürlüğe girmiş olması
olabilir. Evlilik içi cinsel şiddet ilk olarak 2005 yılında TCK’da suç olarak tanımlanmış ve
travma skorlaması adli raporlara bu tarihten sonra girmiştir. Kanun değişikliklerinin, hele de
kadına yönelik cinsel şiddet gibi özel farkındalık gerektiren bir konuda hekimler tarafından da
benimsenip mesleki pratiğe yansıması zaman almış olabilir. Adli tıp uzmanları eşi tarafından
cinsel şiddete maruz kalmış bir kadınla yaptığı görüşme ve muayenelerden sonra ilgili kişi için
rapor hazırlarken, yukarıda bahsedilen (aile işine karışmayı istememek, ne yapacağını
bilememek, zarar vermemek ve zarar görmemek gibi) birçok nedenle diğer adli raporları
hazırlarken yaşamayacağı “unutma” veya “ihmali” yaşıyor olabilirler. Bununla birlikte çalışma
geriye dönük olarak planlandığından ve bu konuyla ilgili adli raporları inceleyen başka bir
çalışma bulunmadığından ileri yorum yapmak mümkün değildir. Öykü alırken “etkili biçimde
dinlemenin” cinsel şiddetin dile getirilmesi için, ayrıca fiziksel ve ruhsal etkilerini görmek ve
anlamak için önemli olduğu bilindiğinden (Mahoney and Williams 1998, Hanneke et al. 1986,
Bergen and Barnhill 2006, Bennice et al. 2003), bu etkileri eksiksiz şekilde görmenin adli
raporlama üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Ayrıca adli tıbbi değerlendirmeler genellikle
olayın üzerinden uzun süre geçtikten ve fiziksel bulgular kaybolduktan sonra yapılabilmektedir.
Ancak adli tıp pratiğinin bütün alanlarında olduğu gibi bu alanda çalışırken de “maddi deliller”
olarak tanımlanan fiziksel bulgular ile sınırlı bir değerlendirme yapmak yanlış olacaktır.
SONUÇ:
Sosyoekonomik seviyesi ve öğrenim düzeyi düşük olgularda evlilik içi fiziksel ve cinsel şiddetin
daha fazla olduğu, fiziksel şiddete cinsel şiddetin eşlik ettiği olgularda ruhsal etkilerin daha ağır
olduğu, TSSB ve intihar girişimi düşüncesinin dramatik olarak fazla olduğu tespit edilmiştir.
Adli tıp uzmanlarının Grup 1’deki kadınlarla travma alanında deneyimli bir klinik psikolog ile
birlikte yaptığı görüşmeler, klinik psikolog olmadan yapılan görüşmelerle karşılaştırılmış ve
öyküde aktarılan cinsel şiddetin düzenlenen adli raporlardaki travma skorlamasına etkisi
araştırılmıştır. Klinik psikolog eşliğinde yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan adli raporlarda
cinsel travmanın anlamlı derecede daha fazla değerlendirmeye alındığı görülmüştür.
Travmanın ağırlığı adli raporlarda değerlendirilirken kişinin öyküsü ile fiziksel, cinsel ve ruhsal
bulgular bir arada değerlendirilerek nedensellik bağının kurulması gerektiği, bunun için de etkili
bir görüşme, detaylı bir öykü ve muayene yapılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu
nedenle adli tıp uzmanları ve travma alanında çalışan diğer profesyonellerin “toplumsal cinsiyet
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algısı, kadına yönelik şiddet ve daha özelde evlilik içi cinsel şiddetle” ilgili farkındalıklarını, bilgi
ve becerilerini arttırmaya yönelik ve “sekonder travmatizasyonu” önlemeye yönelik çalışmalar ve
eğitimlerin ve konuyla ilgili ileri araştırmaların yapılması önemli olacaktır.
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TABLOLAR:
Tablo 1: Sosyodemografik Bulgular - I
Fiziksel ve Cinsel
Şiddet (N=53)
Ortalama ± SD
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Fiziksel
Şiddet
(N=32)
Ortalama ±

P
değeri

SD
Yaş (yıl)

2

34,5 (±9.23)

Sayı (%)

36.34
(±7.18)
Sayı (%)

Öğrenim

p
=0.001

1

İlkokul ve altı

19 (35.8)

5 (15.6)

Ortaokul ve Lise

23 (43.3)

8 (25)

Üniversite

11 (20.7)

19 (59.3)
p
= 0.047

Medeni durum

1

Evli
Boşanmış/Boşanma
sürecinde

Gelir getirici iş

23 (43.4)

21 (65.6)

30 (56.6)

11 (34.4)
p
=0.003

1

Var

22 (41.5)

24 (75)

Yok

31 (58.5)

8 (25)

Evlenme Biçimi

p
=0.214

1

Kendi isteğiyle
Kendi isteği
olmadan

Evlenme Yaşı

31 (58.5)

23 (71.9)

22 (41.5)

9 (28.1)

Ortalama ± SD

Ortalama ±
SD
26.71

24.03 (±7.46)
(±5.26)

42

p
= 0.340

1

Ki kare test kullanılmıştır.

2

Student t testi kullanılmıştır.

P
=0,079

Tablo 2: Sosyodemografik Bulgular - II
Fiziksel ve Cinsel
Şiddet (n=53)

Eşin Yaşı (yıl)

(n=32)

Ortalama ± SD

Ortala
ma ± SD

38,9 (±10.52)

40.34
(±7.51)

2

n (%)
Eşin Öğrenimi

Fizikse
l Şiddet

p
=0.003

İlkokul

13 (24.5)

Ortaoku

26 (49)

l ve Lise
Üniversi

14 (26.4)

te

2
(15.6)
10 (25)
20
(59.3)
p
=0.055

Eşte Gelir getirici
1

Var

44 (83)

Yok

9 (16.9)

1

Ki kare test kullanılmıştır.

2

Student t testi kullanılmıştır.

Tablo 3: Cinsel Şiddet Biçimi n %
Vajinal
Vajinal+Anal
Anal
Anal+Oral
Vajinal+Anal+Oral
Toplam
43

p
= 0.502

n (%)

1

ve altı

iş

P
değeri

26 49.1
12 22.6
7 13.2
5 9.4
3 5.7
53 100

31
(96.8)
1 (3.1)

Tablo 4: Her İki Grupta İntihar Düşüncesi ya da Girişimi Öyküsünün Karşılaştırması
Fiziksel ve Cinsel
Şiddet (n: 53)
İntihar düşüncesi ya da
girişimi

(n: 32)

n (%)

1

Yok
Var

1

Fizikse
l Şiddet

n (%)

18 (33.9)

21
(65.6)

35 (66)

11
(34.3)

P
değeri
p
=0.005

Ki kare test kullanılmıştır.

Tablo 5: Her İki Gruptaki Psikiyatrik Tanıların Karşılaştırması
Fiziksel ve Cinsel
Şiddet (n: 50)
TSSB

Fizikse
l Şiddet
(n: 28)

1

Yok
Var

Depre
syon

n (%)

n (%)

5 (10)

11
(39.2)

45 (90)

17
(60.7)

n (%)

n (%)

1

Yok

Var
1

13 (26)

11
(39.2)

37 (74)

17
(60.7)

P
değeri
p
=0.002

p
=0.223

Ki kare test kullanılmıştır.

Tablo 6. Fiziksel ve Cinsel Şiddete Maruz Kalma Grubunda (Grup 1) Travma Öyküsü
Alma
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Travma
Skorlaması

Travma
Skorlaması

Yok (n=10)

Var (n=38)

n (%)

n (%)
p
=0.006

Klinik
Psikolog
1

Var (n:
32)
Yok (n:
16)
1

P
değeri

3 (30)

29(76.3)

7(70)

9(23.6)

Ki kare test kullanılmıştır.
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AMAÇ
İnsanlık tarihinden beri varlığını sürdüren şiddet günümüz dünyasında kendisini çok farklı
şekillerde göstermektedir. Daha önceleri şiddet tanımı içerisinde değerlendirilmeyen birçok
davranış ya da söylem bugünkü şartlarda kimi zaman tedavi edilmesi gereken bir sorun, kimi
zaman ayıplanma hatta cezai yaptırımlar olarak sonuçlandırılmaktadır. Sağlık alanında da
kendisini çok sık gösteren şiddet vakaları hem hekimler, hem hastalar hem de tedavi merkezleri
açısından problemler yaratmaktadır. Anayasa m. 17/2 hükmü çerçevesinde akıl hastalarının
kendilerine rızaları dışında uygulanacak tedaviler konusunda ise uygulamada bir takım sıkıntılar
yaşandığı bilinmektedir. Kişilerin sırf insan olması sebebiyle sahip oldukları temel insan
haklarından olan kişi dokunulmazlığı hakkının bu kişiler açısından ciddi anlamda sınırlandırıldığı
görülmektedir. Bu durumun taraf olduğumuz “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından
İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi (Biyotıp Sözleşmesi)’nin en önemli
maddesi olan m.2’ye aykırılık teşkil ettiği düşüncesiyle bu çalışma hazırlanmıştır. Bu çalışmada
yetişkin ancak akıl hastalığı sebebiyle ayırt etme gücü olmayan kişiler açısından yapılacak
değerlendirmede öncelikle tıp etiği ön planda tutularak, ne ölçüde tedavi sürecine
katılabilecekleri, bu yetkinin tanınmadığı hallerde ise hekimin zorla tedavisinin şiddet sayılıp
sayılmayacağı incelenmesi amaçlanmaktadır.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmanın konusu yalnızca Türk Medeni Kanunu m. 13 içerisinde yer alan ayırt etme gücü
kısmen ya da tamamen ortadan kalkan kişilerin, ihtiyaçları doğrultusunda zorla tedavi
edilmelerinin şiddet kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin ilgili mevzuatlar
doğrultusunda özellikle etik yönden incelenmesinden ibarettir. Yaş küçüklüğü ya da uyuşturucu
uyarıcı madde kullanımı gibi diğer sebeplerle ayırt etme gücünün olmadığı kabul edilen kişiler bu
çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.
BULGULAR VE SONUÇ
Akıl hastalığı sebebiyle ayırt etme gücü olmadığı kabul edilen kişilerin sırf insan olmaları
sebebiyle ve tıp etiği ilkeleri göz önünde tutularak mümkün olduğu şekilde tıbbi müdahalelerin
içeriğine ve aşamalarına katılmaları, özerklik haklarına saygı duyularak müdahalenin o kişi
açısından son derece elzem olduğu hallerde insan haklarına saygı duyularak tıp etiğine ve mesleki
standartlara uygun tedavi edilmeleri gerekmektedir. Aksi halde insan haklarına aykırılık teşkil
edecek olan bu durum şiddet olarak kabul edilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ayırt etme gücü, hak, hasta, zorla tedavi.
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PURPOSE
Violence, which has existed since the history of mankind, manifests itself in many different ways
in today's world. Many behaviors or discourse, which was not previously considered in the
definition of violence, is sometimes concluded as a problem to be solved, sometimes defamation
or even criminal sanctions. In the area of health, the violence itself is very common and also
causes problems in terms of both physicians, patients and treatment centers. In the context of the
article 17/2 of the Constitution, it is known that there are some difficulties in the treatment of
mental illnesses except for their consent. It is seen that the right of individual immunity from
their basic human rights, because of the fact that they are human, is severely limited for these
individuals. This study was prepared with the idea that this situation was contrary to article 2 of
Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to
the Application of Biology and Medicine Convention on Human Rights and Biomedicine in
terms of the application of Biology and Medicine, which is the most important agreement. This
study scope adults, who have not got the ability to distinguish because of mental illness, firstly,
the extent to which medical ethics can be taken into consideration is examined. In addition, in
cases where this authority is not recognized, it is aimed to examine whether the physician's
compulsory treatment is considered to be violence.
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MATERIALS AND METHODS
The subject of the study takes into account only those persons who have partially or completely
eliminated the power of discrimination within the Article 13 of the Turkish Civil Code, and
consist of an ethical examination of the fact that their compulsory treatment can be evaluated
within the context of violence. Persons who are deemed not to have the power to discriminate due
to age or other reasons such as drug stimulant use are excluded from this study.
FINDINGS AND CONCLUSION
People, who are considered to be non-ability to distinguish because of mental illness, are required
to participate in the content and stages of medical interventions only because they are human and
as far as possible in accordance with the principles of medical ethics. In addition, respect for
human rights should be respected in accordance with human rights and medical ethics and
professional standards. Otherwise, this situation will be considered as a violation of human rights.
Keywords: Ability to distinguish, compulsory treatment, rights, patient.
GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şiddet, “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya
gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm
ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” olarak tanımlanmıştır (Polat,
2017, s.15). İnsanlık tarihinden beri varlığını sürdüren şiddet günümüz dünyasında kendisini çok
farklı şekillerde göstermektedir. En sık görülen şekli, kadına ve çocuğa şiddet olmakla beraber,
fiziksel şiddet, duygusal şiddet ve cinsel şiddet ana başlıkları olarak belirtilebilir. Hatta çoğu
zaman şiddet türleri birlikte görülmektedir. Şiddet sonucunda ortaya çıkan zararlar da fiziksel ve
psikolojik olarak kendisini göstermektedir. Daha önceleri şiddet tanımı içerisinde
değerlendirilmeyen birçok davranış ya da söylem bugünkü şartlarda kimi zaman tedavi edilmesi
gereken bir sorun, kimi zaman ayıplanma hatta cezai yaptırım olarak sonuçlandırılmaktadır.
Sağlık alanında da kendisini çok sık gösteren şiddet vakıaları hem hekimler, hem hastalar hem de
tedavi merkezleri açısından problemler yaratmaktadır. Anayasa m. 17/2 “Tıbbi zorunluluklar ve
kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel
ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” hükmü çerçevesinde akıl hastalarının kendilerine rızaları
dışında uygulanacak tedaviler konusunda ise uygulamada bir takım sıkıntılar yaşandığı
bilinmektedir (Resmi Gazete (RG) T.:09.11.1982 S.:17863). Kişilerin sırf insan olması sebebiyle
sahip oldukları temel insan haklarından olan kişi dokunulmazlığı hakkının bu kişiler açısından
ciddi anlamda sınırlandırıldığı görülmektedir.
Ayırt etme gücü kısmen ya da tamamen ortadan kalkmış kişilerin zorla tedavi edilmesinin
mevzuatlar ve taraf olduğumuz antlaşmalar gereği mümkün olduğu görülmektedir. Biyotıp
Sözleşmesi’nin (RG T.:20.04.2004 S.:25439) “Akıl Hastalığı Olan Kişilerin Korunması” başlıklı
7. maddesinde yer alan hükmünde ancak tedavi uygulanmazsa kişinin sağlığına ciddi zarar
gelmesinin muhtemel olduğu durumlarda rızası aranmadan -zorla- tedavisinin mümkün olacağı
yer almaktadır.
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Türk Medeni Kanunu (RG T.: 8.12.2001 S.:24607) vesayeti, dolayısıyla kısıtlamayı
gerektiren halleri belirlemiştir. Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı da kısıtlamayı gerektiren
hallerdendir. Türk Medeni Kanunu 405. madde gereğince “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı
sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya
da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin” kısıtlanmaktadır. Bu da akıl hastalığı ya da
akıl zayıflığı dolayısıyla kişinin kendi başına karar veremeyeceği, onun yararına yasal
temsilcisinin yani vasisinin karar verme sürecinde yer alacağı anlaşılmaktadır.
Türkiye’de hekimlik mesleği icra etmeye yetkin olan kişilerin mesleklerini icra ederken
uymak zorunda olduğu bir takım etik kurallar bulunmaktadır. Hasta-hekim, hekim-hekim ve
hekim-diğer sağlık personelleri ilişkisini düzenleyen bu kurallar Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (RG
T.:19.02.1960 S.:10436), Türk Tabipler Birliği Meslek Etik Kuralları (TTBMEK, T.:01.02.1999),
Diş Hekimleri Meslek Etik Kuralları ve Türk Eczacılar Deontoloji Tüzüğü’nde ve ilgili
sözleşmelerde ele alınmıştır. Adı geçen düzenlemeler birbirileriyle yakından ilgili olup aynı
zamanda içlerinde Anayasa başta olmak üzere birçok yasa ve sözleşmelere uyum göstermektedir.
Ayırt etme gücüne sahip olmayan kişiler üzerinde yapılacak tıbbi müdahaleler konusuna
gelmeden önce, kişilerin devlet tarafından sağlanması gereken sağlık hakları olduğuna değinmek
gerekir. Herkesin insan olmaları sebebiyle sahip olduğu sağlık hakkı bir yönüyle devletin
müdahalesini engelleyen negatif statü hakkı olmakla birlikte diğer yandan devletten müdahale
isteme hakkını sağlayan pozitif statü hakkı olarak da kendisini göstermektedir. Sağlığın en geniş
tanımı Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (T.: 16.12.1966 S.:2200 A
(XXI), Yürürlük Tarihi: 03.01.1976), 14 No’lu Genel Yorum içeriğinde yer almaktadır. Buna
göre “Sağlık hakkı, insanlık ailesinin bütün üyelerinin, insanlık onuruna yaraşır bir hayat
yaşamaya vesile olacak, mümkün olan en yüksek sağlık standartlarına sahip olma” olarak
tanımlanmıştır. Burada sağlık hakkının devlet tarafından bütün insanlara ayrım gözetilmeden
sağlanması gerektiği açıklanmıştır. Kişilerin sağlıklarını koruma ve sağlıkları bozulduğunda
tedavi ederek kişileri sağlığına kavuşturan meslek grubu hekimlerdir. Bu sebeple de hekimler
hasta üzerinde bir takım tıbbi girişimlerde bulunurken bir takım ilkelere uymakla yükümlüdürler.
Tıbbi etiğin ilkeleri olan zarar vermeme, yarar sağlama, özerklik ve adalet tıbbi etik
düzenlemelerinin temellerini oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın konusu özellikle hekimin
zarar vermeme yükümlülüğü ve hastanın özerklik hakkı açısından değerlendirilmesidir. Özerklik
hakkı Anayasa m.17 hükmü çerçevesinde ortaya çıkarılmış bir haktır. Bu hak, kişinin öncelikle
kendi kişisel varlığını koruma, kendi kaderini tayin etme ve aydınlatılmış onamının alınması
varlığına bağlı olarak kendisine tıbbi müdahalelerde bulunulabilmesi ile ilişkilidir (Yücel, 2018,
s.197) . TTBMEK de hekimlerin hastalara tıbbi müdahalelerde bulunurken evrensel tıbbi etik
ilkelerine uymaları gerektiğini belirtmektedir.
Tıbbı müdahaleyi hukuka uygun hale gelmesini sağlayan şartların başında kişinin
bilgilendirilmesi yani aydınlatılmış onamının alınması gerekmektedir. “Hasta haklarına saygı”
başlıklı TTBMEK m.21’de adı geçen hastanın bilgilendirilmesi kapsamının ne olduğu Hasta
Hakları Yönetmeliği (RG. T.: 01.08.1998 S.:2342) m.15 açıkça yer almaktadır. Bu yönetmelikte
yer aldığı şekliyle hekim tarafından hastaya yapılacak bilgilendirmenin “hastalığın muhtemel
sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl
yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri ve bu seçeneklerin getireceği faydave riskler
ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, muhtemel komplikasyonları, reddetme
48

durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri, kullanılacak ilaçların önemli
özellikleri, hastanın sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri, gerektiğinde aynı konuda tıbbîyardıma
nasıl ulaşabileceği” hususlarını içerecek şekilde yapılması gerektiği belirlenmiştir. Aynı
yönetmelik 24. madde ve TTBMEK m.26’da da yine aynı şekilde söz konusu kişiye müdahale
edilmeden önce aydınlatılmış onamına dayalı rızasının alınması gerektiği belirtilmiştir. Tam
ehliyetli kişiler açısından usulüne uygun şekilde onam alınmış olmaları halinde (endikasyon ve
rıza aranmadığı haller hariç) yapılan tıbbi müdahalenin hukuka uygun olacağı açıkken, söz
konusu akıl ve ruh sağlığı bozuk kişiler üzerinde yapılacak işlemler olduğunda bu kişilerin rızası
aranmadan onların vücut bütünlüklerine müdahalede bulunulmaktadır. Bu konu ile alakalı olarak
Hasta Hakları Yönetmeliği m.24/2’de “küçük ya da kısıtlı olma halinde müdahalenin hukuka
uygunluğu için vasi ya da velinin rızasının yeterli olduğu, ancak bu hastaların mümkün
olduğunca müdahale sürecine katılmalarının sağlanması gerektiği”, TTBMEK m.25/2-3’de ise
“Acil durumlar ile, hastanın reşit olmaması veya bilincinin kapalı olduğu ya da karar
veremeyeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınacağı” ve “…Tedavisi yasalarla zorunlu
kılınan hastalıklar toplum sağlığını tehdit ettiği için hasta veya yasal temsilcisinin aydınlatılmış
onamı alınmasa da gerekli tedavi yapılacağı” belirtilmiştir. Burada önemli olan durum, bu
hastalara zorla tedavi uygularken onların haklarının ne derecede ihlal edildiği konusudur.
Zorla Tedavi
Akıl veya ruh sağlığı bakımından yetersiz olması dolayısıyla kendisine yapılacak
müdahaleyi tam olarak algılama yeteneği olmayan bu kişiler açısından rızaları alınmadan
kendilerine tıbbi müdahalede bulunulması zorla tedavidir (Süzer Özkan, Şen, 2017, s.176). Zorla
hastaneye yatırma eylemi de zorla tedavinin başka bir formu olarak kabul edilebilir. Her ne kadar
yürürlükteki mevzuatlar uyarınca ayırt etme gücü olmayan kişilere rızaları aranmadan tıbbi
müdahalede bulunulması hukuka aykırılık teşkil etmese de tıp etiği açısından bir takım sıkıntılar
yaratmaktadır.
Akıl ve ruh sağlığı bozukluğu tanısı almış kişiler üzerinde her ne kadar sıklıkla zorla
tedavi uygulandığı görülse de insan olmaları dolayısıyla sahip oldukları en temel hak olan kişi
dokunulmazlığı hakkı yani vücut bütünlüğü ve dolayısıyla özerlik haklarına son derece müdahale
edildiği açıktır.
Zorla tedavi mevzuatlarda her ne kadar terimsel olarak bu şekilde yer almasa da Hasta
Hakları Yönetmeliği m.31/1 içeriğinde “hasta ya da kanuni temsilcisinin tıbbi müdahalenin
konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesi” olarak belirtilmesinden dolayı bu kişilerin yerine
yasal temsilcilerinin söz konusu tıbbi müdahalelere rızalarının yeterli olduğu, asıl hasta olan ayırt
etme gücüne sahip olmayan kişilerin rızasının aranmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, taraf
olduğumuz Biyotıp Sözleşmesi incelendiğinde bu konuyla alakalı bir takım maddeler göze
çarpmaktadır. Biyotıp Sözleşmesinin en önemli maddesi olan m.2 uyarınca taraf devletler “insan
menfaati ve yararı bilim veya toplumun menfaatleri üzerinde” tutacaktır. Ruh ve akıl sağlığı
bozuk olmasından dolayı ayırt etme gücü yeterli olmayan ya da hiç bulunmayan kişilerin zorla
tedavi edilmesi kendi yararlarına olacağı gibi diğer yandan da bir bakıma ayırt etme gücü
olmayan kişileri “toplum yararı” adı altında toplumdan uzaklaştırma amacı da beklenmektedir.
Bu durumlarda bizzat o ehliyetsizin endikasyonu olmaksızın tedaviye tabi tutulması her şeyden
önce Biyotıp Sözleşmesine aykırılık teşkil edecektir. Sözleşme aynı zamanda muvafakat verme
yeteneği olmayan kişileri de koruma amacı gütmektedir. “Muvafakat verme yeteneği bulunmayan
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kişilerin korunması” başlıklı 6. maddesi yine benzer şekilde riskli gruptaki bu kişiler üzerinde
yapılacak müdahalelerin yalnızca doğrudan onun yararı için yapılabileceğini belirtmektedir.
Ancak Hasta Hakları Yönetmeliği’nde de yer aldığı şekilde bu kişilerin kanuni temsilcilerinin
rızaları dahilinde tıbbi müdahalenin yapılabileceği aynı zamanda bu kişilerin mümkün olduğu
ölçüde karar verme sürecine katılmalarının sağlanması belirtilmiştir. Diğer bir maddede ise, ileri
derecede akıl hastalığı olan kişilerin, yalnızca böyle bir tedavi uygulanmazsa sağlığına ciddi zarar
gelmesinin olası olduğu durumlarda, rızası olmaksızın akıl hastalığının tedavisinin sağlanması
gerektiği yer almaktadır. O halde, her ne kadar kişi ayırt etme gücüne sahip olmasa da rızası
olmadan vücut bütünlüğünün ihlal edilmesi yalnızca ileri derecede akıl hastalığı olan ve ciddi
sağlık tehlikesi halinde mümkün olmalıdır.
Akıl ve ruh sağlığı bozuk olması dolayısıyla ayırt etme gücü kısmen ortadan kalkan
kişilere uygulanacak tedavi bakımından uygulanacak prosedür etik yönden daha belirgindir.
Şöyle ki bu kişilerin tedavi sürecine katılmaları rasyonel karar verebilmeleri halinde mümkün
olabilecektir. Kendisine uygulanacak tedaviyi algılama yeteneği kısmen de olan kişinin
bilgilendirilmesi mümkün olabileceğinden onun anlayabileceği şekilde bilgilendirilip rızasının
alınması sonucunda tıbbi müdahalenin yapılması özerklik hakkını koruyacaktır. Bu konudaki asıl
problem ayırt etme gücü tamamen ortadan kalkmış kişilere yapılacak olan müdahalelerdir.
Kişinin ayırt etme gücüne sahip olmamasının onun insan onuruna yakışır muamele görmesine ve
temel insan haklarına saygı duyulmasına engel teşkil etmemesi beklenmektedir.
SONUÇ
1. İleri derecede akıl hastalığı olan kişilerin, yalnızca tedavinin uygulanmaması halinde
sağlığına ciddi zarar gelmesinin olası olduğu durumlarda, rızası olmaksızın akıl
hastalığının tedavisinin sağlanması uygun olacaktır.
2. Kendisine uygulanacak tedaviyi algılama yeteneği azalmış durumda olan kişinin
bilgilendirilmesi mümkün olabileceğinden kişinin algılayabileceği düzeyde bilgilendirilip
rızasının alınması ve karar verme sürecine aktif katılımı sonucunda tıbbi müdahalenin
yapılması özerklik hakkını koruyacaktır.
3. Akıl hastalığı ya da zayıflığı dolayısıyla tıbbi tedaviye tabi tutulacak kişilerin tedavi
sürecinde uygulanması gereken prosedürler hakkında hekimlere ve hukukçulara
farkındalık arttırıcı eğitimler düzenlenmesi, insan onuruna uygun olmayan uygulamaların
azalmasına katkı sağlayacaktır.
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine the attitudes and practices of health workers working
in Family Health Centers in Mardin regarding the intimate partner violence against women. This
study was carried out with doctors, nurses, midwives and health officials working at Family
Health Centers in Mardin. The study was done with 307 health workers. In this study, sociodemographic questionnaire and Health Care Provider Survey of Intimate Partner Violence (IPV)
Attitudes and Practice were used as a data collection tools. The data were analyzed in the SPSS
20 statistics programme. As a results of the study, there was found that the adequacy level of the
attitudes and practices of health workers regarding the intimate
partner violence against women was low throughout the study. A statistically significant
difference was found between the attitudes and practices of health workers regarding the intimate
partner violence against women and occupational, gender, education status, workplace, reporting
of violence to the police and the social services (p <0.05).It has been determined that health
workers are concerned about their own safety and think about possible legal consequences when
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questioning the violence against women. As a conclusion health workers should be informed and
supported with effective trainings on violence against women.
Key Words: Intimate Partner Violence against Women, Family Health Center, Health Workers.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; Mardin ilinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev alan sağlık
çalışanlarının kadına yönelik eş şiddeti konusunda tutumlarının ve uygulamalarının
belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Mardin’de faaliyet gösteren 69 Aile Sağlığı Merkezinde
görev alan hekimler, hemşireler, ebeler ve sağlık memurları araştırmaya dahil edilmiş ve 307
sağlık çalışanı ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak sosyodemografik anket formu ve Sağlık Çalışanlarının Kadına Yönelik Eş Şiddeti Konusunda Tutum
ve Uygulamaları ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 20
istatistik paket programı kullanılmıştır. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının kadına yönelik eş
şiddeti konusundaki tutum ve uygulamalarının yeterlilik düzeyinin araştırma genelinde düşük
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sağlık çalışanlarının kadına yönelik eş şiddeti konusundaki
tutum ve uygulamaları ile meslek, cinsiyet, çalışma bölgesi, şiddet vakasını polise ve sosyal
hizmet birimine bildirme durumları, öğrenim durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı faklılık
tespit edilmiştir (p<0,05). Sağlık çalışanlarının kadına yönelik şiddet olayını sorgularken kendi
güvenliklerinden endişe ettiği ve olası yasal sonuçları düşündüğü saptanmıştır. Sonuç olarak
kadına yönelik eş şiddetinin çözümü için, sağlık çalışanları kadına yönelik şiddet ve iletişim
konusunda etkili eğitimler ile bilinçlendirilmeli ve desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Eş Şiddeti, Aile Sağlığı Merkezi, Sağlık Çalışanları.
INTRODUCTION
Violence against women can create health and social problems for the individual and the
society. Violence of women creating significant health problems such as, physical illnesses for
the victimized women, gynecological diseases, alcohol and substance abuse, suicide,
psychotravmatic and panic disorders, safe motherhood, family planning, sexually transmitted
diseases have a direct impact on many problems such as public health to be considered in terms
of is an issue. The first institution where women victims of violence apply for support is health
institutions. The approach of the health workers to the victim women in these institutions is
important in terms of the fact that women do not conceal the violence and the employees can
recognize the violence. As a result of a study conducted in 2001, it was found that the violence
against women was reduced by 75% by identifying violence and intervening in violence by
health workers in primary health care institutions. However, in recent years, the attitudes of the
healthcare workers serving to the women who have been subjected to violence and their
determination to solve this problem remain limited (Polat, 2017; Kemerli,2003; Önal,2003).
In this context, the attitudes of health workers in Family Health Centers providing primary
health care services in the family to the intimate partner violence against women and the practices
to solve the problem of violence can reduce the incidence of violence, the health of the victimized
women and the health of children who witness violence in the family. This will have a positive
impact on community health. In this study, it was aimed to determine the attitudes of health
workers in Family Health Centers towards their partner violence and their applications to solve
the violence.
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What Is Violence?
Violence is an action by the perpetrator, intentionally committed to harm another person,
threatening physical and psychological integrity, causing the victim to experience a devastating
fear (Panitch ve Leys, 2009). In Article 2 of the law on the Protection of The Family and The
Prevention of Violence Against Women, violence is defined as “any kind of physical, sexual,
psychological, or economic attitude or behaviour that occurs in a social, public or private sphere,
including the possible actions that result from a person being physically, sexually,
psychologically or economically damaged or suffering, threats and pressures against him or her,
or the arbitrary obstruction of freedom” (T.C. Official Gazette, 20 March 2012, Issue:28239).
Violence is defined by the World Health Organization as “the possibility of injury, psychological
harm and death in the person subjected to a deliberate threat or reality of physical power or power
and the possibility of depriving the person of economic need”. In the World Report on Violence
and Health, violence has been examined in three different categories, including the person's own
violence, interpersonal violence and collective violence. In the category of interpersonal violence,
“domestic violence or intimate partner violence” is defined as violence between spouses or
family members, usually at home. It is stated that the life, freedom, body and mental health of the
individual in the family is threatened by this violence (WHO, 2002).
Intimate Partner Violence
Violence in the family is defined as the physical, sexual, psychological or economic violence
that family members exert against each other, damage the physical and mental integrity of family
members, threaten their freedom, adversely affect the development of personality and create
actions that can cause death in the traditional family unit (Taşçı, 2003). According to the Council
of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic
Violence, intimate partner violence against women is defined as “the perpetrator who performs
the action, whether or not shared or are sharing the same household as the victim never had one
before, whether or not within the family or within the family unit, spouses, or cohabiting
individuals that occur between current or previous physical, sexual, psychological or economic
violence” (Council of Europe,2011). The most common form of this violence is the violence that
is applied by men who are with women. Intimate partner violence against women is the most
common form of violence against women in the world. Refers to violence between married or
unmarried spouses (Ahmad et al., 2017). For this reason, most of the perpetrators are male while
the majority of victims of domestic violence are female (Ibiloglu, 2012).
The reasons for the intimate partner violence against women vary according to societies and
relationships. There is no acceptable and definite reason for violence, but the factors that have
created the basis for the violence in the literature; male-female discrimination that justify the
legal, political, economic and social structures, the existence of men be seen as superior to
women, a man and a woman want to establish authority over to gain control, disciplining
perceived as a form of violence in childhood, exposure to domestic violence, or witnessing
violence, troubled relationships and marriage see it as a way of solving the problem of conflicts
in economic and social disabilities, poverty, despair, and feeling inadequate, unemployment,
alcohol and drug use, Bordel personality, narcissistic personality, antisocial personality,
personality disorders such as passive-dependent and passive-aggressive personality and
psychological disorders, ideologies between men and women, race, religion, education and
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income level differences are listed (Taşçı,2003 ; Altınay ve Arat,2008 ; Page and İnce, 2008;
Polat,2017). Although the cause of violence varies, domestic violence affects both the victim and
the perpetrator negatively (Kandemirci and Kağnici, 2014). Although violence is tried to be
legitimized in the family where there should be an environment of unity, solidarity, trust and
peace, violence is damaging the family structure, exploiting women's human rights and causing
violent generations to grow. (Şenol and Yıldız, 2013).
The Current Situation Related to Intimate Partner Violence against Women in the World
and in Turkey
Social, political, economic and health-related intimate partner violence in societies was
thought to be very rare until the end of 1960s and was often associated with psychological
disturbances or poverty. For this reason, the scientific studies carried out until the 1960s did not
include intimate partner violence, and in the 1970s, intimate partner violence research was
started. According to the National Family Violence Survey conducted in 1975 in the United
States, it was found that intimate partner violence was not uncommon and was not connected to
psychological disturbances or state conditions (Gelles, 1980; Altınay and Arat, 2008). According
to the “Multi-National Women's health and Violence against Women in the Family "Study,
24,000 women from 11 countries were killed by the World Health Organization in 2005, one in
every three women killed worldwide was killed by the male partner. The incidence of lifetime
physical violence by women's spouses was found to be between 23% and 43% worldwide, and
the incidence of sexual violence was found to be between 10% and 50% worldwide. The
incidence of physical violence and sexual violence together is between 29% and 62% worldwide,
while the incidence of psychological violence is between 20-75% (WHO, 2005). According to
the World Health Organization's Global and Regional Estimates of Violence against Women
(2013), one in three women in the world has been subjected to violence by her husband, 30% of
women's physical violence, 35% of women's violence, 29% of women's physical violence in the
United States, 36% of women's violence, 25% of women's violence in Europe, and 27 % (WHO,
2013). According to the Global Homicide Report published in 2018, 34% of 87,000 women
killed worldwide in 2017 were killed by their spouses. In the family, 18% of women killed their
husband and 82% of men killed their wife. In the case of female murders in the family, the effect
of spouses trying to establish authority over women, gender roles, jealousy, and fear of
abandonment, alcohol and drug use, and the denial of women's sexual union is great. The fact
that the man witnessed domestic violence during childhood, the level of education and the low
income situation also affect women's murders. In Turkey, it was found that the murders of
women were mainly related to the relationship between women and men and the behaviour of
individuals (UNODC, 2018).
According to the study conducted in Turkey in 2014, the prevalence of psychological
violence in women exposed to violence by their partners in Turkey is 44%, the prevalence of
physical violence is 36%, the prevalence of sexual violence is 12%, the prevalence of physical
violence during pregnancy is 8%, and the Southeast Anatolia region is 41%, 33%, 11% and 9%,
respectively. The prevalence of economic violence was determined as 30%. 26% of the women
who were subjected to violence stated that they had a health problem due to violence and 33%
thought suicide. One in three women who are exposed to physical violence or sexual violence has
stated that they are considering committing suicide after violence. This ratio is one tenth of
women who have never been subjected to intimate partner violence. Suicide attempts are 5 times
more likely in women who suffer from intimate partner violence. 44% of women who are victims
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of violence did not share their experiences with anyone, while the ratio of sharing violence with
their immediate environment was 51% in 2008 and 56% in 2014. After the violence, 7% of
women applied to the police, 4% to the health care institution, 3% to the prosecution and 1% to
the gendarmerie. 89% of the victims of violence did not apply to any institution or organization.
As a result of violence, 85% of women applied to the health care institution were asked for the
reason of their illness by the health care worker, 37% were directed to the necessary institutions
and 63% were not directed to any institution or institution. 76% of women are satisfied with their
approach to health workers (HUNEE, 2015).
As a result of these data, it is understood that intimate partner violence against women is a
widespread universal problem. However, in most cases, women conceal the violence situation
and it is assumed that the intimate partner violence rates determined by research do not reflect the
actual rates, and the intimate partner violence is more pronounced (Tel, 2002).
Health Dimension of Violence Against Women
Violence violates the fundamental human rights of women through physical and mental
health problems, suicide and death results (Taşkıran et al, 2015). Violence against women is
harmful to the family and causes the family to decrease the quality of life of the family, and the
physical and mental health of the family members to be damaged. This is reflected in public
health and causes violence against women to be a public health problem (Tel., 2002; Chrisler and
Ferguson, 2006). At the same time, health expenditures for family members who suffer from
violence affect the country's economy. The cost of violence against women is estimated to be $
1.6 billion annually worldwide. In health expenditures, the cost of diagnosis, treatment and
medication for women who are victims of violence is € 1,800 more than women who are not
subjected to violence. Beydoun and his colleagues published in the United States in 2017, health
spending for domestic peer violence was $ 4 billion per year, physical violence-related health
spending was $ 2.4 billion, and sexual violence-related health spending was $ 1.6 million. For
this reason, intimate partner violence against women in the family is a health problem that affects
not only women, but also all the family members and hence the society and states in a
multidimensional way. It requires multidisciplinary cooperation to prevent it (Korkut and Owen,
2008; Kruse et al., 2011; Beydoun et al, 2017).
Domestic violence causes women to deteriorate their health status, to lower quality of life, to
negatively affect physical and mental health and reproductive health and to benefit more from
health services. According to Campbell and colleagues, the health problems of women who have
been subjected to violence are more than 60% of women who have not been subjected to violence
before (Campbell et al., 2002). In Turkey, the overall health status of women exposed to physical
or sexual violence by their husbands is twice worse than that of women who have never had any
violence (HÜNEE, 2015). For this reason, women who are exposed to the physical, sexual,
psychological or economic violence of their partners are twice as often as women who are not
violent, and the use of primary health care institutions and emergency services for physical and
mental health problems are twice as often as women who are not violence Beydoun et al, 2017).
Late or incomplete provision of the necessary health services to women suffering from peer
violence causes the worsening of women's health, loss of limbs, death, reduction of treatment
compliance and quality of life, increase hospitalization rate and hospitalization period (Costa et
al., 2018). There is a relationship between morbidity and mortality due to the lack of preventive
efforts towards the detection and intervention of the intimate partner violence against women in
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health institutions. Therefore, health workers contribute strongly to preventing violence and
reducing morbidity and mortality rates by ensuring that women who are victims of violence have
complete access to violence-related services in health institutions (Swailesa et al., 2017).
Institutions Related To Violence Against Women
Institutions are needed to meet the health, housing, security, economic, legal requirements
and provide counselling services for women who are victims of domestic violence or who are
likely to be victims of domestic violence. In our country, institutions dealing with violence
against women and serving women who are victims of violence and institutions that can be used
by women who are victims of violence; Ministry of Family, Labor and Social Services Provincial
and District Directorates, Social Service Directorates, Alo 183 Social Support Line, ŞÖNİM,
Public Prosecutor's Office, Family Court Judges, law enforcement officers (police and
gendarmerie), health institutions, forensic institutions, civilian governors, municipalities, the
Directorate General on the Status of Women, Women's Rights Counseling Centers and Legal Aid
Boards for women bars, women's shelters and non-governmental organizations (Taşkıran et al.,
2015).
Women who are victims of violence or women who are likely to be subjected to violence can
apply to health institutions. Institutions related to violence against women under the Ministry of
Health; General Directorate of Public Hospitals, General Directorate of Public Health, General
Directorate of Emergency Health Services, Provincial Health Directorates, Family Health
Centers, Community Health Centers, Hospitals, Emergency Service Unit of Hospitals and
Medical Social Services Unit, forensic medicine institutions and emergency medical intervention.
Alo 112 Emergency Service Line. Health institutions provide services for the examination and
treatment of women, identify the physical, sexual and psychological effects of violence, prepare
legal reports documenting violence, and report violence to the authorities. In addition, health
workers are given training on the intimate partner violence against women in the family by
institutions affiliated with the Ministry of Health (Öztürk, 2015; https://www.saglik.gov.tr Access
Date: 01.03.2019).
The Role of Health Professionals in Family Health Centers in Combating Intimate Partner
Violence against Women
Family Health Centers are defined as institutions where doctors, nurses, midwives and health
workers, who are defined as family health personnel, provide primary care, treatment and
rehabilitative health services (General Directorate of The Status of Women, 2008;
https://www.saglik.gov.tr, access date: 01.03.2019) In the first step, the family doctor listens to
the complaints of the applicant woman according to the work flow chart applied by the doctors
working in the Family Health Center in cases of violence against women. If the woman's health
history is rested and examined and the necessary treatment is done, the family doctor will
evaluate whether there is a case of violence and if there is a suspicion of violence, he will ask the
woman for this situation. If the woman does not confirm the status of violence, the family doctor
will complete the treatment of the woman and inform her about her rights, the application bodies
and security measures related to violence, and request her to return to the control and, if
necessary, to the secondary or third level health institution. If the woman confirms the situation
of violence or if the suspicion of violence of the family doctor becomes definite, the family
doctor will diagnose and apply the necessary examinations and treatments, if necessary, the
second step or third step to the health institution. Family doctor prepares a forensic report and
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evaluates the risk. If there is a risk and does not want to return to the woman's home, it directs the
woman to law enforcement or to the Provincial Directorate of Family, Labour and Social
Services. If the woman wants to return to her home despite the risk, the family doctor will inform
the woman about her rights, application institutions and security measures and ask her to come to
check. Family doctor records the woman's violence to the health system. The family doctor fills
out the “Domestic Violence against Women”form and the “monthly Violence against
Women”form and sends it to the Provincial Health Directorate, informs the family, labour and
Social Services Provincial Directorate and ŞÖNİM (Özvarış et al., 2016).
Women who are victims of violence frequently apply to health institutions because of
physical and mental health problems. Women can avoid telling health workers about the violence
they are exposed to due to embarrassment, criticism, vandalism and fear of their spouses. In such
cases, health workers are aware of the violence even if they do not specify women by taking into
consideration the physical findings and behaviors of women during the examination, diagnosis
and treatment process through their awareness of violence, education and sensitivity. Therefore,
health workers have an important role in preventing violence and reducing its effects within the
framework of the intimate partner violence against women (Yalçın, 2018).
Legal Obligations of Health Workers with Intimate Partner Violence Against Women
Aaccording to the article Turkish Criminal Code 280, physicians, dentists, pharmacists,
midwives, nurses and other health care providers are obliged to report this crime to the competent
authorities without delay in case of any indication that a crime has been committed during the
duty. Health workers who do not report the crime or who delay the reporting of the crime will be
punished with a prison sentence of up to one year (T.C. Official Gazette, October 12, 2004, Issue:
25611). According to the Law No. 6284 on Protection the Family and The Prevention of
Violence against Women, the examination and treatment of women who are victims of violence
protected by the measures decision should be done with care without delay by health workers.
Health workers should keep confidential information about the effectiveness of protecting the
identity, address, or identity of the protected woman and other family members in their records. It
is stated that health workers who disclose this information in violation of the law will be
punished according to Turkish Criminal Code (T.C. Official Gazette, 20.03.2012, Issue: 28239).
METHOD
The aim of this study is to determine the attitudes and practices of the health workers working
in Family Health Centers about the violence against women.
The type of research is a cross-section identifier. The universe of the research is composed of
doctors, nurses, midwives and health officers working in Family Health Centers in Mardin. It is
aimed to reach all health workers who agree to participate in the study. Therefore, no sampling
selection method has been used. In this context, the research was carried out with 307 health care
workers working in 69 Family Health Centers active in Mardin. In the research, the questionnaire
used as a data collection tool consists of 3 parts. In the first part there are 16 questions to
determine the socio-demographic characteristics of the participants. The second section contains
a scenario related to the subject. The third part includes the scale of attitudes and practices of
health workers towards women in the field of peer violence, which consists of 42 questions made
by the Turkish adaptation traveler (2011). A total of 42 expressions is a Likert type scale, which
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is scored from 1-4. Health workers were asked to choose one of the “1: completely agree,
2:agree, 3:disagree, 4:completely disagree” options appropriate to them from 42 statements
related to the subject by providing a scenario and reading before the scale. The scale consists of 8
sub-dimensions, including Feeling Ready, Self-confidence, Lack of Control, Ease in Opening the
Subject, Professional Support, Obstacles in Practice, Violence Research and Questioning the
Results of the Practitioner. Statistical package for Social Sciences (SPSS) for Windows 20
statistical package was used in the analysis of the data obtained from the study. Statistical
significance level was calculated as p<0.05.
FINDINGS
Demographic Characteristics of Participants
59.6% (n: 183) of the health workers surveyed were women. Age distributions were 19 and
68 years and the mean age was 30.71 ± 7.36 years. 42.3% of the employees were doctors and
29% were nurses. The duration of the study was determined as 4 months minimum, 38 years
maximum and the average duration of the study was 7,04 ± 6,04. 43, 3% of the workers were
employed in the profession and 67, 8% were employed in Family Health Centers for less than 5
years. Health workers who expressed their working periods in Family Health Centers for 10 years
and over stated that they had previously worked as a practitioner in the same institution providing
primary health care. 56.4% of health workers serve in Family Health Centers in the urban area.
While 52.4% of the health workers who participated in the study did not receive training on
violence against women during the student period, 61.2% stated that they received training on
violence against women during the working life after graduation.
Demographic Features
Gender
Woman
Man
Years
19-30 years
31-40 years
41-50 years
51 years and older
Unanswered
Profession
Doctor
Nurse
Midwife

Health Officers
Education Status
Health Vocational School
Associate Degree
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n

%

183 59,6
124 40,4
186 60,6
90 29,5
19 6,2
7
2,1
5
1,6
130 42,3
89
29
81 26,4
7
2,3
37
20

12,1
6,5

License or
Post Graduate
Expertise In Medicine
Working Area
Rural
Urban

236 76,8
14 4,6
134 43,6
173 56,4

Working Time In The Profession

Less than 5 years
5 years – 9 years
10 years – 14 years
15 years – 19 years
20 years and over
Working Time In Family Health
Less than 5 years
5 years – 9 years
10 years and over
During The Student Period
Received Training On Violence Against Women
Without Training On Violence Against Women
During The Study Period
Received Training On Violence Against Women
Without Training On Violence Against Women
Encounter With Cases Of Violence Against Women Status
Yes
No
TOTAL

133 43,3
95 30,9
52
17
12 3,9
15 4,9
208 67,8
97 31,6
2
0,6
146 47,6
161 52,4
188 61,2
119 38,8
96 31,3
211 68,7
307 100

72.6% of the health workers who participated in the study stated that the violence of any
female relative from their spouse would affect their professional life.43.6% of the workers stated
that this would make it easier to identify women who have been subjected to violence. 22.8% of
the employees stated that this would cause them to be more concerned, while 3% stated that they
had no impact. At the same time, the other 9 respondents stated that this would help them to be
more careful and responsive in dealing with the issue and to build empathy.
In the study, 26.9% of the health workers reported that women were concealing and denying
violence, 9.4% of the women were afraid of family and community pressures and 8.5% of the
women saw violence as normal. 8.5% of the workers stated that criminal sanctions did not give
confidence to the woman and that the woman did not report this situation for fear of Re-violence.
25.5% of the employees did not express an opinion on the subject.
19.8% of the health care workers who participated in the study suggested that women should
be educated and awareness of violence in order to determine the early impact of the violence
against women. 14.7% of health workers stated that this situation can be determined by having
effective communication with women and 10.7% by analyzing the physical and mental condition
of the woman during the examination. 22.1% of employees did not give an opinion on the
subject.
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When the frequency distributions of scale statements were examined, it was determined that
health workers did not routinely open the issue of violence against women (46.9%) in all
interviews with the patient, did not directly ask whether the husband hit her (45%), and did not
feel blocked (61.6%) in the absence of time to deal with the violence problem. In addition, 58%
of health workers (11.4%: totally agree, 46.6%: agree) are concerned about their safety when
questioning the violence against women and 78.5% consider possible legal consequences.
Examining the Relationship Between Variables
The aim of the study was to determine the adequacy level of the attitudes and practices of
health workers regarding the violence against women, the attitudes and practices of health
workers and their characteristics such as gender, occupation, age, education status, working times
in the profession or in the Family Health Center, working areas, the situations of education about
violence against women during, the relations between the cases of violence and the cases of
violence reported to the police or social service institutions have been examined.
●

Adequacy of The Attitudes and Practices of Health Workers Towards the Intimate
Partner Violence Against Women
Sub-Dimensions

Feeling Ready
Self-confidence
Lack of Control
Ease in Opening the Subject
Professional Support
Obstacles in Practice
Violence Research
Questioning the Results of the Practitioner

Mean S.d.
n
2,43 0,31 307

Total
*1: Totally Agree – 4: Totally Disagree

2,08
2,9
1,84
2,26
2,92
2,63
2,49
2,50

0,45
0,42
0,54
0,56
0,51
0,32
0,52
0,19

307
307
307
307
307
307
307
307

When the adequacy level of the attitudes and practices of health workers regarding intimate
partner violence against women was examined, it was determined that the lower dimensions of
comfort (1,84±0,54) and self-confidence (2,08 ±0,45) were at moderate level. It was determined
that the sub-dimensions were lower than the total adequacy level (2.50±0.19).
●

The Relationship Between Profession and The Attitudes and Practices Of The
Health Workers On The Intimate Partner Violence Against Women

Sub-Dimensions

Lack of Control

Violence Research
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Profession
Doctor
Nurse
Midwife
Health Officer
Doctor
Nurse
Midwife

Mean
2,98
2,81
2,90
2,59
2,71
2,55
2,61

S.d.
0,41
0,38
0,47
0,39
0,32
0,28
0,34

F

P*

4,06

0,007

5,209

0,002

General

Health Officer
Doctor
Nurse
Midwife
Health Officer

2,52
2,53
2,44
2,51
2,38

0,49
0,18
0,19
0,2
0,26

4,94

0,002

*ANOVA test was analyzed. (1: Totally Agree – 4: Totally Disagree.)

The results of the study showed that there was a statistically significant difference in the
prevalence of The Lack of Control among health care workers (P=0.007) and the prevalence of
among The Violence Research and health care workers (P=0.002). The Lack of Control of the
practitioner was found to be higher in nurses (2,81±0,38) than doctors (2,98±0,41). In the
Violence Research, it was determined that nurses (2.55±0.28) researched violence more than
doctors (2.71±0.32). In this study, it was found that there was a general difference between
doctors and nurses in terms of intimate partner violence against women (p=0.002).
●

The Relationship Between Gender and The Attitudes and Practices Of The Health
Workers On The Intimate Partner Violence Against Women

Sub-Dimensions

Gender
Woman
Violence Research
Man
Woman
General
Man

Mean S.d p*
2,59
0,3
2,7
0,34 0,007
2,47
0,19
2,53
0,19 0,008

*Independent groups by T-test were analyzed. (1: Totally Agree – 4: Totally disagree)

The relationship between the attitudes and practices of the health workers in the study and the
gender of the was found to be statistically significant Violence Research (p=0.007) and the
throughout the research (p=0.008). Violence Research shows that women (2,59±0,3) are
investigating more violence than men(2,7±0,34). In the survey, the attitudes and practices of
women (2,47±0,19) regarding the prevalence of intimate partner violence against woman are
higher than those of men (2,53±0,19).
●

The Relationship Between Education Status and The Attitudes and Practices Of The
Health Workers On The Intimate Partner Violence Against Women

Sub-Dimension

Violence Research

*ANOVA test was analyzed.

Mean S.d. F
P*
2,59
0,34
2,55
0,43
2,452 0,046
2,66
0,32
2,84
0,30
(1: Totally Agree – 4: Totally Disagree.)

Education Status
Health Vocational School
Associate Degree
License or
Post Graduate
Expertise In Medicine

When it was examined whether the attitudes and practices of health workers regarding
intimate partner violence against woman differ according to their educational status, there was a
statistically significant difference in the survey (p=0.046). There was no difference between the
learning status groups in the Tukey analysis to determine the source of difference.
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●

The Relationship Between Working Area and The Attitudes and Practices Of The
Health Workers On The Intimate Partner Violence Against Women

Sub-Dimension

Working Area Mean S.d. p*
Rural
1,91 0,51
Ease in Opening the Subject Urban
1,78 0,56 0,044
*Independent groups by T-test were analyzed. (1: Totally Agree – 4: Totally disagree)

When it was examined whether the attitudes and practices of the health workers involved in
the study differ according to the settlement of the working area, there was a statistically
significant difference in the lower dimension of Ease in Opening the Subject (p=0.044).
Accordingly, it is observed that the workers in the urban area (1,78±0,56) are more comfortable
in opening the issue compared to the workers in the rural area (1,91±0,51).
●

The Relationship Between Reporting Violence Cases To The Police The Attitudes
and Practices Of The Health Workers On The Intimate Partner Violence Against
Women

Sub-Dimension

Report to the Police the Case of Intimate Partner Violence
Against Women

Reporting
Non-reporting
*Independent groups by T-test were analyzed. (1: Totally Agree – 4: Totally disagree)

Selfconfidence

Mean
1,92
2,10

S.d.

p*

0,43
0,44 0,025

When the situation of the health workers who participated in the study reported to the police
about the women's violence cases, there was a statistically significant difference in the Selfconfidence subscale (p=0,025). Employees reporting the situation to the police (1.92±0.43) are
more confident than non-reporting employees (2.10±0.44).
●

The Relationship Between Reporting Violence Cases To The The Social Services The
Attitudes and Practices Of The Health Workers On The Intimate Partner Violence
Against Women

Sub-Dimensions

Self-confidence
Professional
Support
General

Report to the Social Services the Case of Intimate Partner
Violence Against Women

Reporting
Non-reporting
Reporting
Non-reporting
Reporting
Non-reporting

Mean
1,84
2,10
1,94
2,28
2,40
2,50

S.d.
p*
0,48
0,44 0,010
0,53
0,56 0,005
0,17
0,19 0,020

*Independent groups by T-test were analyzed. (1: Totally Agree – 4: Totally disagree)

When it was examined the situation of reporting intimate partner violence cases to social
services of health workers, it was found that there were statistically significant differences in
Self-confidence subscale (p=0,010), Professional Support subscale (p=0,005) and throughout the
research (p=0,020). Employees reporting the situation to social services (1,84±0,48) are more
confident than non-employees reporting (2,10±0,44). Professional Support subscales are higher
in Professional Support skills than those who report the situation to social services (1.94±0.53)
and those who do not report (2.28±0.56). In the research, according to the employees who report
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violence against women to social services (2.40±0.17), attitudes and practices are higher than
those who do not report violence against women (2.50±0.19).
●

It was not found that the attitudes and practices of health workers on the subject of peerto-peer violence differ according to age, occupational working time, working time at the
family health center, violence education for women in the student period or in the
professional life and the situation of encountering a case of violence before (p>0.05).

DISCUSSION AND CONCLUSION
Intimate partner violence against women is a global problem that affects women, family
members and societies, which has lasted many years from the past to the present. It is also an
important public health problem that affects the general health status of women who have been
subjected to violence and family members who have witnessed violence. One of the health
institutions that victims of violence frequently apply to is the Family Health Centre. For this
reason, the attitudes and practices of health workers at primary health care centers have an
important place in combating intimate partner violence against women, resolving the violence
problem, early detection of violence, taking measures against violence, and eliminating the
violence against women's health problems.
The Turkish adaptation of the scale of attitudes and practices of health workers towards
intimate partner violence against women was carried out by the traveler in 2011. The study was
carried out with the doctors, nurses, midwives and health officers working in Family Health
Centers, Community Health Centers, Mother Child Health and family planning centers in Izmir.
In this study, 67.6% of health workers faced a case of violence against women and 14.6%
reported the situation to the police and 7% reported the situation to the social services unit. The
relationship between variables was not examined in this study in 2011. In our study, it was found
that the situation of reporting violence to the police (11.7%) and social services (7.2%) was low
in parallel with the study conducted in Izmir. Turkish Criminal Code 279. And according to the
articles 280, although health workers have the obligation to report the violence they face to
competent bodies, the majority of health workers did not report. In the same way, 25.5% of
health workers and 22.1% of health workers did not express an opinion on recommendations for
early detection of women's peer violence. In this case, it is possible to say that the level of
knowledge about the legal obligations of health workers in cases of equal violence against
women and their sensitivity to the violence against women is low.
Sarıbıyık (2012) in his study with doctors, nurses and midwives at 28 Family Health Centers
in Malatya, he found that health workers were inadequate to recognize the intimate partner
violence against women and their attitudes differed by gender and did not differ according to age,
occupation and education. In the research conducted by Çatak (2015) in 50 Family Health
Centers in Denizli, the diagnosis of the symptoms of violence of doctors, nurses and midwives
was partially determined as sufficient. In this study, which was conducted in the Family Health
Centers in Mardin, it was found that the adequacy level of the attitudes and practices of the health
workers regarding the intimate partner violence against women was low throughout the research.
Although health workers are capable of recognizing the signs of violence, the lack of practice of
health workers who recognize the signs of violence against women will not help to solve the
problem of violence against women. Therefore, arrangements should be made by health
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managers to increase the adequacy and effectiveness of health workers ' practices on intimate
partner violence against women.
In the research carried out by Kara and friends in Adana in 2018 with doctors, nurses and
midwives at 20 Family Health Centers, it was determined that the rates of the nurses and
midwives who receive violence education for women and who face violence cases were higher.
Yalçın’s study (2018) at Karaman in 74 Family Health Centers doctors, nurses and midwives and
Çelik and friends (2015) in Erzurum 18 midwives and nurses in order to prevent violence against
women, health workers were trained on gender equality and violence against women, and the
level and attitudes of their employees on violence against women were determined to change
positively in the fight against violence. 61.2% of the health workers who participated in our study
stated that they received Violence against Women in their professional life. However, there was
no significant difference between the attitudes and practices of health workers regarding the
violence against women and the absence of education or education related to violence against
women during the working period (p>0.05). This situation is thought to be caused by the content
of the violence education for women in different provinces or by the way it is given. The
awareness, sensitivity, skills, attitudes and practices of health workers regarding violence against
women will increase positively. Violence trainings for health workers providing primary health
services by Provincial Health directorates should be increased and the efficiency of the trainings
should be evaluated.
According to the findings of this study, health workers are concerned about their safety when
questioning the violence against women and consider possible legal consequences. The presence
of a risk of violence against health workers causes health workers to think about their safety,
avoid investigations that may occur as a result of wrong or wrong practices, avoid compensation
and punishment practices, avoid taking initiatives with a defensive approach and ignore violence
(Yalçın, 2018). For this reason, health managers should ensure that health workers’s working
environments are secured through practices that prevent violence against health workers.
In the literature, in researches on intimate partner violence against women, the attitudes and
practices of health workers were examined rather than the diagnosis of the signs of violence of
health workers. In this case, it is not possible to determine what practices and attitudes of health
workers who recognize the signs of violence are and which variables differ according to them. In
this study, it was determined that the attitudes and practices of health workers regarding the
violence against women were statistically significant and in general inadequate level and that the
situation of profession, sex, educational status, working area, violence cases were reported to the
police and social service unit. There were no statistically significant differences in the attitudes
and practices of health workers on the subject of intimate partner violence against women in
terms of age, working time in the profession, working time in the Family Health Center,
education of violence against women in the period of student or professional life.
As a result, it is necessary to increase the adequacy and effectiveness of the attitudes and
practices of health workers who play an important role in determining and preventing intimate
partner violence against women. To this end, health workers should be aware of and supported by
effective trainings on the approach and communication of women in cases of violence against
women, legal obligations in cases of violence against women, and in cases of intimate partner
violence against women. Violence against women should be increased by health administrators
and their research on violence against women who apply to health institutions, education on
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violence against women and raising awareness on violence, increasing the awareness of health
workers about the violence against women should be ensured, health workers should improve
working conditions and allocate more time to violence against women should be ensured. Health
Care Provider Survey of Intimate Partner Violence (IPV) Attitudes and Practice scale using to
determine attitudes and practices regarding intimate partner violence against women health
workers and the creation of measures accordingly, the relationship between variables of larger
groups, and to study in detail not only the primary health care institutions but also the second and
third steps in healthcare institutions in the implementation of the implementation of the study and
data obtained in other provinces to be shared with provincial health directorates, the repetition
and elaboration of the scale by other studies will contribute more to the solution of the problem
intimate partner violence against women and the literature.
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ABSTRACT
Due to technological developments, cybercrime techniques evolve day by day.
Nowadays, innocent users have been the target of cybercriminals whom want to make
money or extort sexual favor in the context of sextortion crime. This paper discusses the
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definition of sextortion with the techniques used by the criminals, legal framework of said
crime in Turkey and discusses how to prevent and solve past crimes.
Keywords: cyber sextortion, cyber sexual extortion, online sexual exploitation,
nonconsensual pornography, sexual blackmail
ÖZET
Teknolojik gelişmeler sonucunda internetin yaygınlaşması ile kişiler arası tanışma,
iletişim, gibi sosyal ilişkilerin kurulma imkanları artmış; bu erişilebilirlik imkanının bir
yansıması olarak da siber suçların işleniş usulleri her geçen gün çeşitlilik göstermiştir.
Günümüzde siber faillerin maddi veya cinsel menfaat elde etmek amacıyla internet
kullanıcılarını hedef aldıkları ve bu kullanıcılara belirli suç hareketlerini sistematik olarak
uyguladıkları görülmektedir. Işbu çalışmada, faillerin kullandıkları
yöntemlerin
irdelenmesi suretiyle Türkiye’de sextortion suçunun yasal çerçevesi çizilmeye çalışılmış;
suçun önlenmesi ve çözümlenmesi yöntemleri tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: siber şantaj, siber zorbalık, cinsel şantaj, sextortion, internet
yoluyla şantaj

I.INTRODUCTION
The Internet’s under-regulated form drives a transformative level of global connectivity and
communication by compressing time, place and distance (Llinares & Johnston, 2018). The
Internet also has created a new social environment where individuals can engage in a range of
virtual social relationships (The Cyber Civil Rights Initiative, 2017). According to these
evolution the techniques which used by the traffickers are constantly being updated with new
methods of exploitation. The risk of online victimization by having negative sexual experience is
known as one of the biggest problem against human rights. In this context, “sextortion” which is
a new form of online sexual violence exists all over the world.

II.

SEXTORTION

A.

Definition of Sextortion
Sextortion is used as a method to threaten someone by exposing sexual images or sexually
explicit images. Victims are threatened to share more sexual or nude images, perform sexual acts
or paying money by doing so (Wolak & Finkelhor, 2016). In other words, sextortion is a term
which describes a term that the nonconsensual, malicious or criminally motivated distribution of
sexual images via digital media. A sexual image constitutes of a picture or video (real or fake)
that displays a person nude, partially clothed or in a sexual pose (Wolak & Finkelhor & Walsh &
Treitman, 2018).
In order to accept sextortion as a new cybercrime, being able to analyze this crime with all
its dynamics is important.
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Sextortion crime has two contexts in critics. Firstly, perpetrators acquire sexual images
from victims whom they meet online by using fake profiles or hacked computers (Federal Bureau
of Investigation: Sextortion, 2015). According to data, perpetrators acquire nude images of
respondents without their consent in the 45% of cases (Wolak & Finkelhor, 2016).
Another sextortion occurs with dating violence (Wolak & Finkelhor, 2016). Teen dating
violence has been on the rise when analyzing crime trends. According to the survey conducted
amongst 3,745 middle aged and high school students, 15% of girls and 7% boys are pressured to
send sexual photos by their partners. In the case of refusal, partner is threatened to share their
sexual photos online as well as conducting unwanted communication (Zweig & Dank & Yahner
& Lachman, 2013). Another important result is, especially girls are reported to feel coerced by
their partners to send nude images and have more negative consequences such as exposure of
images and harassment for sexting (Ringrose J, et al., 2012). There is a difference between
sexting and sextortion. Sexting is an action with the consent of all parties involved while
sextortion does not (Humelnicu, 2016). According to the 2016 National Strategy survey,
sextortion has been emphasized as the most significantly growing threat to children. In addition
to that, in 2016 report by the U.S. Department of Justice, sextortion is the most significantly
increasing type of online child exploitation that based on more than 1,000 law enforcement
respondent of law enforcement investigators (National Strategy on Child Exploitation Prevention
and Interdiction, 2016).
Victims may be adults as well as adolescents (Prevalence and characteristics of sexual
violence, stalking, and intimate partner violence victimization—national intimate partner and
sexual violence survey, United States, 2011). In order to meet their victims for online grooming,
criminals create fake accounts on social media depending on the context of target victim. After
the criminals gain victims’ trust by building a relationship, they start sextortion.

B.Tecniques used by the Criminals
Sextortion is also defined as social engineering which is the most common intrusion
technique. Cybercriminals trick victims into granting access to their personal data. Criminals
often use phishing which is requesting confidential information over the internet by deceiving
users into accessing malware with a malicious email with an attachment. When this malware is
installed on victims’ computers, it encrypts their crucial private data and offers to help fixing of
the problem after payment of a recovery or decryption service fee has been made (Broadhursy,
2017). Criminals also persuade the victims to install a program which turns out to be a Trojan
horse and by doing that Trojan horse installs a malware which gains access to victims’ web
cameras so that it can record film/photos without them noticing (Humelnicu, 2016). Especially
some of the malicious software which provides access to all files and documents typed on
keyboards, is specifically designed to be undetectable by antivirus programs. Criminals tend to
manipulate victims’ social media behavior by catfishing which is using a fake identity on a social
network, is more effective in many of cases (Wittes et al., 2016).
Techniques are changing by day. In a case, the hacker followed up his/her sextortion with
different email accounts. According to the court records of criminal prosecution, it was elicited
that the hacker used 30 different screen names to avoid detection, however, they were all from
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the same IP address. Many of victims keep detailed files and gathered information for more than
a month (Wittes et al., 2016). In addition to that, the Digital Citizens Alliance Report states that a
remote access to Trojans (RATs) are quite affordable such as an advertisement that may cause
access to computers belong to girls for $5 each and boys for less. In addition, there is thousands
of tutorials on YouTube that instructing hackers to slave a device and remote victims’ webcams
(Digital Citizens, 2015).
We may say the internet is the most common platform for this crime. Due to the high
sexting rates, recording and sharing pornographic images of themselves and do not using strong
passwords or two step verification, the softest of cybersecurity targets is the average teenage or
young-adult Internet user (Wittes et al., 2016).
According to the predictive policing of many law enforcements to find new opportunities
against crime, The Gendarmerie Nationale in France carried out through the concept of criminal
intelligence with open the use of artificial intelligence. In order to prevent this crime, or resolve
past crimes, an application of anticipative policing is using mathematical techniques in order to
identify potential targets. In the field of crime analysis, these applications will be used for to
profiling criminals based on massive data, to model criminals’ behavior, criminal and
investigator way of reasoning (Perrot, 2017). In order to prevent sextortion and resolve past
sextortion cases, these artificial intelligence applications might be used by law enforcement when
analyzing sextortion crime trends such as using some malwares that grants access to personal
data by criminals. Nevertheless, it is crucial to state that these applications may cause a risk for
privacy and have critics about them being bias.

C.Impact on Victims
Victims have described feeling like a slave during the sextortion and living in the anxiety of
public exposure by the hackers. In addition to that, they do not feel any safer as long as having an
Internet connection. Besides these, the victims can inflict self-harm and even commit suicide.
The majority of victims cannot talk to anyone about the crime and seek help.
Child victims who are the easiest targets of crime are terrified by the potential social
repercussions of sextortion. They are worried of losing friends and becoming the target of
teenage bullying (Wittes et al., 2016)
III.

A.

SEXTORTION LAW AND LEGAL DEFINITION
Legal Definition of Sextortion

Sextortion is not legally defined as a crime in most countries. The prosecutions for
sextortion often relies on other criminal statutes such as child pornography, harassment,
extortion, as well as stalking, hacking and violating personal privacy. Upon examining recent
cases, Brookings Institution indicates that new laws are needed in order to specifically target this
crime (Wittes et al., 2016).
The crime, which is at the core of the intersection of cybersecurity and sexual coercion is a
form of extortion and/or blackmail crimes with different forms and statutes. Moreover, it is
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important not to confuse this crime with consensual sexting or online flirtations. In addition,
sextortion cases are prosecuted under child pornography laws, as computer intrusions; as stalking
or as extortions according to cause of sextortion do not exist in federal or state law (Wittes et al.,
2016). This means that, there is an international necessity to define sextortion as a crime in
legislations.
Susan Brenner defines sextortion as a “cyber sexual extortion” and states that extortion
statutes wherein the target’s property presumed to have value in financial sense may present
difficulties for prosecutors. Brenner also suggests adopting new sextortion specific statutes or
revising existing extortion statutes for encompassing the harm of sextortion cases Brenner, 2012).

B.Legal Framework of Countries
In France, however sextortion is not a specific legal concept in their legal system, the illicit
extortion of sexual favors are punished by both civil and criminal laws. There are sexual assault,
extortion, blackmail and corruption defined in their Criminal Code. France also has connected
sextortion crime to gender-based violence protection, helping women with plans such as
deploying online communication programs, and reducing gender-based violence with their 2016dated interdepartmental plan (UIA-IROL, 2017).
In Hungary, sextortion is not regulated specifically either. According to the Hungarian
Criminal Code, there is a sexual exploitation definition which is forcing someone to perform or
tolerate sexual activities by threatening. The 2013 amendments, define sexual blackmail and
sexual extortion and include a punishment by longer imprisonment than simple exploitation. The
gender-based violence, such as human trafficking and domestic violence are problems in
Hungary but the country criminalizes trafficking in their criminal code with respect to EU
regulations which are signed (UIA-IROL, 2017).
In addition, Italy has no regulations on sextortion in their Italian Penal Code and crime is
usually associated to sexual assault, corruption and sexual harassment (UIA-IROL, 2017).
IV.

LEGAL FRAMEWORK OF TURKEY

The Republic of Turkey has a unitary structure and the Turkey’s judicial system has a
principle of independence of judiciary. The organization, duties and jurisdiction of the courts;
trial procedures are regulated by the Article 142 of the Constitution of the Republic of Turkey
(“Constitution”). The legal rights of Turkey are based on international rules of organizations
which Turkey is being a member of , such as United Nations, International Labor Organization
and Member of European Council. These organizations ratify most of the key conventions and
declarations. Turkey also has accepted the right to individual petition to the European Court of
Human Rights. However, Turkey put into force the Convention on Cyber Crimes Committed on
Virtual Environment (“the Convention”), which objects to harmonize domestic laws on
cybercrime and establish effective system of cooperation known as Budapest Convention on May
2014.
Although, there are number of existing laws with elements of sextortion, Turkish legal
system does not provide a legal definition of sextortion. These elements of sextortion are rooted
in the protection of the rights guaranteed by the Constitution. According to the Constitution
Article 17, everyone has the right to live, protect and develop her/his material and spiritual entity.
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A.

Offences against Sexual Integrity at Turkish Legislation

Discussed elements of sextortion that may constitute features of several sexual offenses
defined in 5237 numbered Turkish Penal Code(“Penal Code”). Sexual crimes take place on the
section of “Crimes against person” with the heading of “crimes against sexual immunities”. It is
important to emphasize on sexual assault crimes and sexual abuse of children defined under
“Offences against humanity” on Penal Code.
The first element of sextortion as sexual assault is defined in Article 102 at on Penal Code
as violation of the physical integrity of another person, by means of sexual conduct, the
perpetrator will be subjected from two to ten years imprisonment upon the complaint of the
victim. In addition to that, the Article states that, if the said sexual behavior ceases at the level of
sexual importunity, the term of imprisonment shall be from two to five years. On the Second
paragraph of the Article, it is stated that, if the act is committed by means of inserting an organ,
or other object into the body the offender shall be punished with a term of imprisonment no less
than twelve years. On the Third paragraph of the Article, it is mentioned that if the offence is
committed against a person who is physically or mentally incapable of defending themselves or if
the offence is committed by misusing the influence derived from a position in public office or
private working relationship, the punishments imposed are increased by one half.
Although it is crucial to state that, using force, threatening or deceitful/fraudulent actions
is not considered as component of the crime according to the said Article 102/3. If the victim has
physical or mental damage, in a state of coma or dies as a result of the sexual assault, the penalty
for the offender would be aggravated according to the Article 102/5. However, if a child is
involved in such case , the applicable laws change. Child molestation is defined in Article 103 in
Turkish Penal Code as; any person who abuses a child sexually sentenced to an imprisonment
from eight years to fifteen years. If the said sexual abuse ceases at the level of sexual importunity,
the term of imprisonment shall be from three years to eight years.
The “child” is defined as a person who is under the age of 18. On below points, Turkish
Penal Code describes sexual molestation to children as acts of:
“a) All kinds of sexual attempt against children who are under the age of fifteen or
against those attained the age of fifteen but lack the ability to understand the legal
consequences of such act,
b) Sexual behaviours committed against other children by force, threat, fraud or another
reason affecting the willpower.”
On the second paragraph of child molestation Article states that, if the sexual abuse is
committed by means of inserting an organ, or other object into the body of the victim, the
offender is sentenced to a term of imprisonment for no less than sixteen years. On the third
paragraph of the Article, it is stated that if the offence committed against a person with whom he
or she has third degree blood relation or kinship or by stepfather, stepmother, half-sibling or
adopter or, if the offence is committed by her/his guardian, tutor, instructor, caregiver, custodial
parents or by those who provide her/his with healthcare or are under an obligation to protect,
look after or supervise her/him and by undue influence based on public office or employment
relationship the punishments imposed are increased by one half.
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As a result of the child molestation, if the victim suffers with serious consequences of
intentional injury, the offender is additionally sentenced. If the injury is resulted with the death of
the person, the offender is sentenced with aggravated life imprisonment.
Sexual harassment is also an element of sextortion. According to the Article 105 of
Turkish Penal Code; “if a person is subject to sexual harassment by another person, the person
performing such act is sentenced to a term of imprisonment from three months to two years or to
a judicial fine; and if the act of sexual harassment is committed against a child, the offender is
sentenced to imprisonment from six months to three years upon complaint of the victim.” On the
Second paragraph of the Article, it is declared that if the act offence committed by undue
influence based on employment relationship or by using the advantage of interfamilial
relationships or by using the advantage provided by mail or electronic communication
instruments or by the act of exposing, the punishment to be imposed is increased by one half.
Sexual harassment crime in Turkish legislation introduces a general offense of harassment
and covers the verbal or indecent assaulting. As an element of sextortion, the sexual harassment
by mailing or with electronic communication is defined separately with increased punishment.
Even if these sections do not adequately address sextortion, other provisions of Turkish criminal
law can be used to partially address sextortion as shown below.

B.Offences against Liberty
Under Turkish law, a case of sextortion could be penalized under the regulation of threat
and blackmail. According to the Article 106 as crime of “Threat” it is stated that if any person
who threatens another individual by stating that he will attack the individual’s, or his relative’s,
life or physical or sexual immunity shall be subject to a penalty of imprisonment for a term of six
months to two years. This offense relies on the threat of right to live, physical integrity and sexual
inviolability.
If the threat relates to causing extensive loss of economic assets or other related harms,
there shall be a penalty of imprisonment for a term of up to six months or a judicial fine, upon the
complaint of the victim. If the crimes of intentional killing, intentional injury or damaging
property are committed with the aim to threaten, the penalties for such offences shall be imposed
additionally.
Blackmail is specifically addressed in Article 107 of the Penal Code. The first paragraph
stated that any person who forces an individual to obtain an illegal interest or forces someone to
act, or fail to act such not being within the scope of his duty, or to perform an act contrary to
law; by stating that he will, or will not, do something which would be within his duty or rights,
shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of one to three years and a judicial
fine of up to five thousand days.
The second paragraph of the Article is important for the sextortion cases. It provides;
where a person threatens to disclose, or make an accusation as to, a matter that would damage a
person’s honor or reputation for the purposes of obtaining a benefit for himself or others, he
shall be sentenced according to the provisions of paragraph one.
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It is crucial to state that victim might commit suicide because of the sextortion. Directing
somebody to suicide is defined at Article 84 of the Turkish Penal Code as inciting or encouraging
another person to commit suicide or strengthen an existing decision or assists a person in
committing the act of suicide. The offence is sentenced from two to five years and if death
occurs, offender shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term of four to ten years.
A result of committing suicide, it is important that victims’ cases are investigated. As we
mentioned above, anticipative policing in criminal intelligence serves to resolve past crimes. In
every suicidal case, countries should conduct a detailed investigation by examining the
background of the crime where relation to sextortion may be found . Countries may use their
databases similarly as Public Access to Court Electronic Records (PACER) service of United
States.
Corruption might also be applied to the notion of sextortion. According to Article 252 of
the Penal Code, an offense is committed when a person secures, directly or through other people,
an undue advantage to a public official to perform or not to perform a task with regard to his
duty. This offense is punished with imprisonment from four years to twelve years.
The procedural provision in the Turkish criminal procedural law states in the 5271
numbered Turkish Criminal Procedure Code (“Procedure Code” with the Article 134, titled
“Search in computers, computer programs and logs, copying and seizure”. In investigations of
cybercrimes are often applied in the measures set out in articles 135-138 of the section titled
“Surveillance of communications through telecommunication facilities”. According to the Article
135 of the Procedure Code permits only surveillance of communications between real people and
limited only mentioned crimes in the Article, these measures do not cover the measures provided
by the Convention and do not adequate procedural rules for the complex crimes such as
sextortion.

C.Provisions in Turkish Labour Code
Turkish Labor Act(“Labor Act”) provides tools to fight sexual harassment at the workplace.
According to the Article 24 of Labor Act, in the event of employee being sexually harassed by
another employee/employer or third person in the workplace, where adequate measures are not
taken, although the employer was informed of such conduct, employee then has the right to
terminate the employment contract immediately. Also any termination of the employment
contract by employee due to the sexual harassment, employer might pay compensation.

D.Gender Based Violence Legislation
Sextortion may be connected to gender-based violence protection from different
perspectives, not only from a legal point of view (UIA-IROL, 2017). The first step of access to
the law for sextortion crime must be the change in discriminatory attitudes.
According to the Turkish Constitution Article 10, everyone is equal before the law without
distinction as to language, .. or any such grounds. And also men and women have equal rights.
The State has the obligation to ensure that this equality exists in practice. Besides, Article 50 of
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the Turkish Constitution states that minors, women, and physically and mentally disabled people
are protected in terms of working conditions.
However, Turkey adopted number 6248 domestic violence law which is the Law to Protect
Family and Prevent Violence against Women in cooperation with the Council of Europe
Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. The
purpose of this law is to protect women, children, and family members of victims of domestic
violence and to provide services such as financial aid, psychological and legal guidance.
According to the Law, there are various procedures adopted e.g. by issuing a restraining order to
prevent the perpetrator of violence of by relocating the victim upon her request.
Despite of strong and comprehensive legislations, Turkey is already developing
implementation systems to provide protection against victims of violence. For instance, the
problem of the press is about writing the results of court cases where attackers are convicted,
condemned and/or imprisoned is remain unlawfully in Turkey. This type of digital victimization
appears as an unlawful violation of personal rights of women who have suffered of violence and
abuse in their lives. In order to prevent this type of violence, firstly the press should be lawful
within the frame of the right of the society to receive information and respect to data privacy of
victims. Following that, the right to erase data might be applied to unlawful reports according to
the right of to be forgotten with developing effective criminal rules of procedures to gathering
digital evidence and social awareness (Küpeli, 2016).
It is crucial to state that said legislations are not enough for to create social awareness. In
order to prevent the spread of cybercrimes as sextortion, it is important to educate the target
victims by developing a an educational system with regulations and by releasing videos
explaining how sextortion occurs, what to do if being sextorted, as well as how parents can be
ensure of the online safety of their children and how parents should talk to their children about it.
V.

DEAL WITH SEXTORTION

In order to combat cybercrimes, states make regulations by enacting criminal and criminal
procedural codes on their domestic laws. Identifying crime patterns and set off a definition of
sextortion in comparative law will be serve to coordinate an effective cooperation among states.
In addition to the detailed legal regulations requirements in common, it is important to analyze
crime dynamics in order to reach crime victims and prevent the spread of crime. Within this
context, crime analysis can be done by using data mining techniques and machine learning
algorithms.
Crime analysis is an investigation of the factors that constitute the crime along with the
offense and the offender. This analysis also includes the prevention of the types of crime that
have not yet been identified and taking necessary measures against crimes under the discipline of
Criminology. In order to analyze, examine, demonstrates the correlation between crime trends
and identify the concepts of crime with criminal, machine learning algorithms such as data
mining can be used in.
Data mining is the process of finding anomalies and patterns of meaningful and future
processes within large datasets to solve problems through data analysis (Han et al., 2012).
Machine learning is a general description of computer algorithms where model is
introduced a problem. According to the data obtained from the problem, it is important to adjust
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to producing correct outputs for a large number of sample inputs. Machine learning methods are
used to extract relationships in data mining (Nilsson, 1997).
Data mining and machine learning can be used for crime analysis. According to the data
mining study in the field of criminal analysis by Bruin, Cocx and Kosters et al., the crime factors
such as frequency, duration, seriousness and nature have been used to compare the similarity of
criminals (Bruin et al., 2006). Nath et al. used a clustering model in data mining to identify crime
patterns that are determined by using a machine learning algorithm. In the study, it was aimed to
be able to support the security forces to solve the crimes faster (Nath, 2006).
The information that obtained by the combination of these techniques, can shed light on
the solve of criminal provisions. According to accessing the data plays an important role for data
mining of the crime, it is important for professionals to reach datasets which are derived with
respect to privacy concerns.
In addition, it is difficult to predict crimes in advance. However, many kind of crime such
as occurred by using same methods can be avoided. According to the crime trends analysis,
sextortion crime has complex structure with the combination of more than one crime as
mentioned above. In order to monitor and potentially deter the future violations, determining the
usage of phishing or cybersecurity vulnerability assessment malware tools and the relation
between the defendant such as estranged/divorced spouses, dating partners, ex-boss in work life
or authority on students are going to be an important stage of determining sextortion. However,
sextortion crime may cause the death of the victim, the fact remains that, all the suicide cases also
need to be examined with the possibility of blackmail or sextortion crime at the background.

VI.

CONCLUSION

Advances in technology have given rise to new types of cybercrimes with the new type of
cyberattacks such as Internet of Things devices (camera, TV, modem etc.) and large-scale
ransomware attacks including wide-range of cyber-bullying, online child sexual abuse, online
scams, and identity theft. Cybercriminals mainly target innocent users to make money or extort
sexual favor. Sextortion is “sexual extortion” which means to blackmail sexual information or
images in order to extort sexual favors and/or money from victim. Criminals often use a phish
with malware or email to deceive users on victim’s computers, however techniques of criminals
are changing day by day. Despite of the Institutions and Associations are indicating that new laws
are needed to target this crime; sextortion is still not legally defined as a crime in most of the
countries. Although Turkey has a number of existing laws which deal with elements of
sextortion, Turkish legal system still does not provide a legal definition of sextortion. Providing a
legal framework of sextortion crime in comparative law with the effective cooperation among
states on the transnational prosecutions, increasing victims’ access to the law, closing the
implementation gap and using new machine learning technologies when analyzing cybercrime
trends are going to support to fight against sextortion and all the cybercrimes in the legal area.
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ÖZET
AMAÇ: Bu derlemenin amacı çocukların kaybolma nedenlerini dile getirerek literatüre katkı
sağlamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: “Çocuk kaçırma, kayıp çocuk, kaybolan çocuk” anahtar kelimeleri
kullanılarak literatür taraması yapılmış, çocukların kaybolma nedenleri ile ilgili bilgiler bu
derlemede bir araya getirilmiştir.
BULGULAR: Dünyanın her kesiminde karşımıza çıkan, çocuk sağlığını ve gelişimini etkileyen
sorunlardan biri de çocukların kaçırılması, evden kaçması ya da çeşitli nedenlerle ailelerinden
ayrılmak zorunda bırakılmalarıdır. Kendi rızası ile kaçan, rızası dışında kaçırılan ve istemeden de
olsa yoksulluk gibi nedenlerle kaçan çocuklar bulunmaktadır. Kaçan çocukların özenti, ebeveyn
boşanması, kentleşememe gibi nedenleri varken, kaçırılanların genelde çocuk ticareti, dilencilik
ve cinsel sömürü gibi nedenleri vardır. Çok küçük çocuklar aile üyeleri tarafından kaçırılmakta
iken, daha büyük çocuklar yabancılar tarafından kaçırılmakta, kimi gençler evden kaçmakta, kimi
çocuklar da alışveriş merkezi ya da bunun gibi kalabalık ortamlarda kaybolmakta veya okuldan
eve dönmemektedirler. Her yıl 100.000 çocuk ve gencin evden veya bakım ünitelerinden
istismar, ihmal, şiddet ve cinsellik gibi sebeplerden dolayı kaçtıkları tahmin edilmektedir.
Çocuklar evlerinden veya yerleştirildikleri kurumlardan heyecan, macera veya para arayışı
içerisinde kendi istekleriyle kaçabilmektedirler. Ayrıca çocuklar yoksulluk, şiddet, istismar,
ihmal, kötü ebeveynlik, çocuk işçiliği, ailelerin parçalanması gibi çeşitli baskılar ya da okulda
başarısız olma gibi nedenlerle de evlerini terk edebilmektedir. Bazı çocuklar kandırılmakta
ve/veya evlat verilmek, dilenci olarak kullanılmak ya da cinsel yönden istismar edilmek üzere
kaçırılabilmektedir. İdeolojik amaçlı terör örgütleri ile uyuşturucu ve organ ticareti yapan
örgütler ise çocukları eylemlerinde kullanmak için büyük gayret göstermektedir.
SONUÇ: Kayıp çocuk sorununun kayıp çocukların sayısını düşürmek için, kaybolan çocuğa
zarar verebilecek risklerin düşürülmesi için ve kaybolan çocuğa ve ailesine daha çok ve detaylı
destek vermek için ülke gündemine alınması gerekmektedir. Daha önemlisi ise çocuğun
kayıplığında başına gelen olayların onun sağlıklı gelişimini olumsuz yönde etkilemesi muhtemel
olduğundan, gelecek olan neslin içindeki sağlıksız birey sayısını artırarak, geleceğe güvenle
bakmaya engel olabilmektedir.
ANAHTAR KELİMELER: Çocuk kaçırma, Kayıp çocuk, Kaybolan çocuk.

REASONS OF CHILDREN'S LOSS
ABSTRACT
AIM: The aim of this review is to contribute to the literature by expressing the reasons for the
disappearance of children.
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MATERIALS AND METHODS: A literature review was conducted using the keywords “child
abduction, missing child, lost child” and information on the causes of children disappeared.
RESULTS: One of the problems affecting the health and development of children in every part
of the world is the kidnapping of children, the escape from the house or the necessity of leaving
their families for various reasons. There are children who have escaped with their consent, who
have been kidnapped out of their consent and who have unintentionally run away for reasons
such as poverty. While there are reasons for the children who escaped, there are reasons such as
divorce, parental divorce, non-urbanization, kidnappers often have reasons such as child
trafficking, begging and sexual exploitation. While very young children are being abducted by
their family members, older children are abducted by foreigners, some youngsters escape from
home, others are lost in shopping centers or crowded places like this, or they do not return home
from school. It is estimated that over 100,000 children and young people run away from home or
care units every year for abuse, neglect, violence and sexuality. Children can escape from their
homes or from the institutions where they are located in search of excitement, adventure or
money. Children can also leave their homes due to various pressures such as poverty, violence,
abuse, neglect, poor parenting, child labor, family breakdown, or failure in school. Some children
may be abducted and / or kidnapped, used as beggars or sexually abused. Ideological terrorist
organizations and organizations engaged in drug and organ trafficking are making great efforts to
use them in their actions.
CONCLUSION: In order to reduce the number of children who are missing, the risk of missing
children should be included in the country's agenda in order to reduce the risks that may cause
harm to the missing child and to give more and more detailed support to the missing child and his
/ her family. More importantly, it is possible that the events occurring in the loss of the child may
adversely affect his / her healthy development, thus increasing the number of unhealthy
individuals within the next generation and preventing the future with confidence.
GİRİŞ
Türk Dil Kurumuna göre kayıp kelimesi kaybedilen varlık anlamındadır. Kayıp;
kaybedilen, yitirilen, nerede olduğu bilinemeyen ve herhangi bir bildirim alınamayan kişi veya
nesnedir. Kayıp çocuk ise hangi ortamdan kaybolursa kaybolsun, nerede olduğu ebeveynleri veya
yasal temsilcileri tarafından bilinmeyen ve hakkında kayıp ihbarı yapılmış çocuktur. Ülkemizde
sosyal hizmet kurumlarından izinli ayrıldığı halde yasal süresi sonunda kuruluşa geri dönmeyen
veya izinsiz ayrılan çocuklar da kayıp olarak kabul edilmektedir (Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Dairesi Başkanlığı, 2010).
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nın Kayıp Çocuklar Raporu’nda kayıp çocuk
ailesinin bilgisi dışında herhangi bir nedenle evden uzaklaşan, kaçan, kaçırılan ve bu sebeplerle
yaşamı tehlikede olan, kendisinden haber alınamayan 0-18 yaş grubu çocuk olarak tanımlanmıştır
(T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Kayıp Çocuklar Raporu, 2008).
Kayıp çocuk ailesi veya yasal temsilcisi tarafından nerede olduğu bilinmeyen, kendisinden
haber alınamayan çocuktur. Kayıp çocuk kavramı çocuk açısından evden veya yaşadığı yerden
kaçması, kaçırılması anlamını taşıyabilmekte iken aile tarafından çocuğun nerede olduğunun
bilinmemesi ve haber alınamaması ile kayıp olması söz konusudur.
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Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Kayıp Çocuklar Raporuna göre kayıp çocuklar üç
grupta incelenmektedir: Rızası dışında kaçırılanlar, kendi rızası ile kaçanlar, istemeden de olsa
yoksulluk gibi nedenlerle kaçanlardır (T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Kayıp
Çocuklar Raporu, 2008).
Çocuğun kendi rızası dışında kaçırılması; yakın akrabalar, yasal temsil hakkı sahibi
olmayanlar veya üçüncü başka bir şahıs tarafından çocuğun bedeninden, iş gücünden, çocuğun
çevresinin değişmesinden yararlanmak veya başka bir fayda sağlamak amacıyla çocuğun yaşadığı
çevreden alınarak ailesinin veya yasal temsilcisinin bilmediği bir yere, sosyal çevreye
götürülmesidir. Çocuklar fuhuş ve seks ticareti, evlat edinmek veya edindirmek, cinayet, organ
ticareti, dilendirmek veya uyuşturucu kuryeliği, evlenme vaadi gibi nedenlerle
kaçırılabilmektedir. Bunların yanı sıra çocukların savaşlarda ve terör eylemlerinde kullanılmak
için de kaçırıldığı bilinmektedir (T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Kayıp Çocuklar
Raporu, 2008).
Evden kaçma, çocuğun birlikte yaşadığı aile ortamından çeşitli sebeplerden dolayı kendi
isteğiyle ailesinden veya velisinin haberi olmaksızın ayrılma davranışı olarak belirtilebilir. Bu
davranışın sergilenmesinde çocuğun yaşadığı aile ortamından memnuniyetsizliği, rahatsızlığı söz
konusu olabilmektedir (Emniyet Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, 2010).
Kurumdan kaçma ise, bakım ve koruma tedbir kararı ile kuruma yerleşen çocuğun
yaşadıkları kurumdan izinsiz ve habersiz şekilde ayrılmasıdır. Koruma ve tedbir kararı ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşa yerleştirilen çocuk kısa sürede kuruluşa uyum
sağlayamamaktadır. Çocuğun bakım ve koruma altına alınmadan önceki çevresine özlem
duyması, kuruluşun çocuğun sosyal, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamaması ve bunun
neticesinde çocuğun bunları dışarda bulma arzusu gibi nedenler çocuğun kurumdan kaçmasına
sebep olmaktadır. Koruma ve bakım altına alınan çocukların içinde bulundukları sosyal çevre
genellikle çocuğun gelişimine, davranışlarına olumsuz örnek olabilecek özellikler taşımaktadır.
Çocuğun içinde bulunduğu yaş aralığı da göz önüne alındığında çocukların olumsuz
davranışlarını yeniden şekillendirmek bir anda olmamakta, bu uzun ve planlı bir süreci
gerektirmektedir. Özellikle 12-18 yaş aralığında koruma ve bakım tedbiri altına alınan çocuklar
kaldıkları kurumdan daha sık kaçabilmektedir (T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Kayıp
Çocuklar Raporu, 2008).
Tanımlardan anlaşılacağı üzere ülkemizde bir çocuğun kayıp çocuk olarak
nitelendirilebilmesi için çocuğa bakmakla yükümlü yasal temsilcileri tarafından kolluk
birimlerine çocuğun kayıp olmasıyla ilgili beyanda bulunması gerekmektedir.
Çocuğun kayıp olarak niteleyen ailesi veya yasal temsilcisidir. Çocuğun kayıp olarak
belirtilmesinde onu kayıp olarak niteleyen bir birey veya kurumun varlığı söz konusudur. Çocuk
ailesi tarafından kayıp kabul edilirken kendisi için bulunduğu, yaşadığı yerden kaçmış veya
kaçırılmış olabilir. Tüm bunlar değerlendirildiğinde kayıp çocukları tanımın altında kendi iradesi
ile kaçan çocuklar ve kendi iradesi dışında zorla kaçırılan çocuklar yer aldığı belirtilebilir.
Sosyal medyada, basında yer alan haberlerde ve bireyler tarafından evden kaçan çocukkayıp çocuk kavramları birbiri ile sıklıkla karıştırılmaktadır. Evden kaçan çocuklar kayıp çocuk
olarak ön plana çıkarak toplumdaki kayıp olma, kaybetme kaygısını arttırmakta bu durum ise
dolaylı olarak toplumsal kaygıyı, endişeyi arttırarak toplumsal huzursuzluğa neden
olabilmektedir. Evden kaçan çocuklarında kayıp çocuk olarak değerlendirilmesi kayıp çocuk
sayısında artışa neden olarak toplumda haklı olarak çocukların kayıp olabileceğine veya
kaçırılabileceğine ilişkin kaygıya neden olmaktadır. Bu durumun en temelde nedeninin evden
kaçan çocuk- kayıp çocuk ayrımının sağlıklı bir şekilde yapılamaması olduğu düşünülmektedir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kayıp çocuklar başta olmak üzere çocukların mağdur
olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis
araştırma komisyon raporunda da bu duruma vurgu yapılarak ailelerin çocukları kaybolduğu
zaman ilk şikayetlerinin çocuklarının kaçırıldığı yönünde olduğu ve koruma altındaki çocukların,
sokak çocuklarının çoğunun tamamen kendi başına evden kaçan çocuklardan oluştuğunun
görüldüğü belirtilmektedir (T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Kayıp Çocuklar Raporu,
2008).
Ülkemizdeki Kayıp Çocuklar
Türkiye’de evden kaçan çocuklara ait istatistiklere en kapsamlı şekilde Türkiye İstatistik
Kurumu'nun (TÜİK) “Güvenlik birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar” isimli raporundan
ulaşılmaktadır. Bu rapordaki verilerin 2007 yılından itibaren Türkiye’nin 81 ilinden manyetik
ortamlarda derlendiği belirtilmektedir. Raporda güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara
ait çeşitli istatistikler ve bilgiler yer almaktadır (TÜİK, 2011). 2011 yılına ait istatistiklerin yer
aldığı “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar” isimli raporda kayıp çocuk tanımı
“evden veya bulunduğu kurumdan kaçmış halde bulunan çocuk” olarak tanımlanmış ayrıca evden
kaçan çocuk tanımı yapılmamıştır. Burada kayıp çocuk tanımının evden kaçan çocukları da
kapsayacak şekilde yapıldığı görülmektedir. 2012 aynı isimde yayınlanan raporda ise kayıp
çocuk ve evden kaçan çocuk tanımları ayrı ayrı yapıldığı görülmektedir. 2012 ve sonrasında
yayınlanan “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar” isimli raporda çocuğun beyanı
esas alınarak “evden kaçtım” beyanının belirtilmesinin ardından çocuk, evden kaçan çocuk olarak
istatistiklere geçmektedir. 2011 ve daha önceki yıllarda kayıp çocuk-evden kaçan çocuk
tanımının net olarak yer almaması nedeniyle evden kaçan çocuk- kayıp çocuk verilerinin
güvenilirliği ve geçerliliğini tartışmak olanaklıdır. Bu durum ayrıca kamu kurum ve
kuruluşlarında da birtakım karışıklıklara neden olabilmektedir.
Kayıp çocuklara ilişkin istatistiki verilerin toplanmasında veri ağı ve yöntem sorunu
olduğu değerlendirilebilir. Kayıp çocuk, bulunan çocuk, evden kaçan çocuk gibi kavramlar
arasında geçişin nasıl yapıldığı, kim tarafından yapıldığı net bir biçimde bilinmemektedir.
Özellikle kolluk birimlerinde gerekli değerlendirmenin sağlıklı bir biçimde yapılmaması,
çocuğun hemen yasal temsilcisine teslim edilmesi, sosyal incelemenin ve değerlendirmenin
gerçekleştirilmemesi de kayıp çocuk, evden kaçan çocuk ve kaçırılan çocuk kavramlarının iç içe
geçebilmesine neden olabildiği düşünülmektedir.
TÜİK 2011 verilerine göre, 2008 yılında 4517 çocuk, 2009 yılında 5081, 2010 yılında
8081, 2011 yılında ise 10067 çocuk kaybolduğu belirtilmektedir. Aynı verilere göre 2008 yılında
2412, 2009 yılında 3195, 2010 yılında 3205, 2011'de 3222 çocuğun evden kaçtığı
belirtilmektedir.
Kayıp çocuklar konusunda basında ve sosyal medyada yer alan haberler toplumun çeşitli
kesimlerinde kaygı ve endişe uyandırmıştır. Bu durumun neticesinde devletin ilgili birimleri
tarafından çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan ilki Başbakanlık İnsan
Hakları Başkanlığı Kayıp Çocuklar Raporu’dur. 25 Temmuz 2008’de altı aylık çalışma
sonucunda yayınlanan 23 sayfalık Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Kayıp Çocuklar
Raporu’nda çocukların kaybolma nedenleri hakkında 15 maddelik sonuç ve değerlendirmeler
şöyle özetlenebilir:
Kayıp çocuklar konusunda yayımlanan raporlarda sayısal farkların bulunduğu ve bu
farklılığın kurum bünyesinde kalan çocukların kuruma dönüş yapmayanların istatistiklere dâhil
edilmemesi ve kayıp çocuk tanımının açıkça yapılmamış olmasından kaynaklanabileceği
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belirtilmektedir. Ailenin çocuğuna sevgi ve güven vermesi ve çocukla ilgilenmesi gerektiği
bunun için kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, ailelere önemli görevler
düştüğü belirtilmektedir. Evden kaçan çocukların ailelerine ulaştırılmasında otobüs terminali, tren
garı gibi yerlerde emniyet ve zabıta yetkililerin çalışma yapabileceği önerilmektedir. İdeolojik
propagandalar ile çocukların evlerinden kaçmamaları için gereken her türlü önlemin alınması
gerektiği, evden kaçan, suça sürüklenen ve bunu alışkanlık haline getiren çocukların ailevi ve
sosyo-ekonomik kültürel durumlarının tespit edilerek; Üniversite görevlileri ve öğrencileri,
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte bu
çocuklar ve aileleri üzerinde bilinçlendirme ve destekleme çalışmaları yapılması gerektiği
vurgulanmaktadır (T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Kayıp Çocuklar Raporu 2008).
Türkiye’nin kayıp çocuklar konusunda gelişmiş pek çok ülkeden daha iyi bir konumda
bulunduğu, aile danışmanlığı yaygınlaştırılması ve etkin hale getirilmesinin gerekli olduğu
belirtilmektedir. Aynı raporda belediyelerin daha fazla meslek edindirme kursu açması ve
mevcutların sayılarının ve kapasitelerinin arttırılması, aile ve çocuk odaklı hizmetlerin bilimsel
verilerden yararlanılarak güncellenmesi, yaygınlaştırılması ve temel insan hakları kapsamında
erişilebilir kılınması için kamu ve sivil toplum iş birliği ve güç birliğinin yapılması
önerilmektedir. TBMM’nin Temmuz 2010 tarihli Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların
Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nda kayıp ve evden kaçan çocuklara ilişkin
ayrıntılı bilgiler ve değerlendirmeler yer almaktadır. Rapor ülkemizde kayıp ve evden kaçan
çocuklar konusundan geniş kapsamlı bir araştırma olmasından ve değerli bilgiler içermesinden
dolayı önemlidir. Raporun beşinci bölümünde kayıp çocuklara ilişkin özetle şu önerilerde
bulunulmuştur:
Kayıpların önlenmesi için kayıp çocuk sorunu hakkında bireysel ve kurumsal farkındalık
düzeylerinin artırılması gerektiği belirtilmektedir. Aileler, koruyucu kuruluşlar ve okul
yaşındakiler için okul görevlileri çocuklarda kaçma ve kaybolma açısından risk faktörlerinin ne
olduğunu bilmesi gerektiği, yüksek riskli gruplardaki (engelli, küçük yaş, sosyal desteği az,
ekonomik açıdan mağdur vb.) çocuklar ile iletişimlerini artırması gerektiği belirtilmektedir.
Kayıp olayında arkadaş özellikleri önemli olduğu ve arkadaşların çocuğu kaçma konusunda
teşvik edebileceği belirtilmektedir. Sağlıklı arkadaşlıkların ise çocuğun kayıp olayından
korunmasında da rol oynayabileceği, bu nedenle çocuğun arkadaş çevresi ve özelliklerinin aileler,
okul ve kurum yetkilileri tarafından bilinmesi gerektiği belirtilmektedir. Çocukların kayıp olması
ile ilgili risk faktörleri açısından eksiksiz, doğru ve güvenilir veri tutulmasının altı çizilmektedir.
Bu kayıtların belirli aralıklar ile raporlanmasının ve rapor sonuçlarının ilgili kurumlar ile
paylaşılmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır (Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, 2010).
Aile içi şiddet ve istismar çocukların kaçmasında önemli etken olduğu için bu tür durumlar
hakkında ilgili kurum çalışanların farkındalığının artırılması gerekmektedir (Ennew, 2003; Taner
ve Gökler, 2004; Öztop ve Özcan, 2010).
Her iki raporda da çocukların kayıp olmaması ve evden kaçmasını önlemeye yönelik
ailenin ve arkadaş çevresinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Kayıp çocuklara ilişkin sayısal
verilerin ve bu verilerin analizinin nitelikli olmadığı, ilgili kurumlarla nitelikli bir biçimde
paylaşılmadığı ve yıllık değerlendirmeler yapılmadığının eksikliğinden bahsedilmektedir. Kamu
kurum ve kuruluşlarının konu hakkında bilgilendirilmesinin önemli olduğu ve kamu kurum ve
kuruluşlarının yapacağı çalışmalara çocukların kaybolmaması ve evden kaçmaması için gerek
duyulduğu belirtilmektedir.
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Günümüzde çocukların biyolojik, ruhsal ve duygusal yönden yetişkinlerden farklı olduğu,
çocukların yetiştirilmesi sorumluluğunun ise yetişkinlere ait olduğu görüşü önem kazanmıştır
(Acar, 2012). Söz konusu sorumluluğun değişen toplum yapısıyla artık aile sınırlarını aşarak
devlet güvencesine ve toplumların çocuk hakları konusundaki evrensel mutabakatı ile uluslararası
hukukla garanti altına alınması da öncelikli konulardan biri olmuştur (Taner ve Gökler, 2004;
Yücel ve ark., 2006). Çocukları zarardan korumak, küresel toplumun bir parçası olarak
hepimizin paylaşması gereken bir sorumluluktur (ICMEC Bildirimi, 2018).
SONUÇ
Kayıp çocukların sayısını düşürmek için bu sorunun ülke gündemine alınması gerekmektedir.
Çocuğun kayıplığı çocuğun sağlıklı gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle her
ülkenin kendi şartlarına uygun ulusal programlarla soruna yönelik etkili politikalar geliştirmesi,
bu politikaların eksiksiz bir şekilde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu
kapsamda, ulusal hükümetlerin kararlılığı son derece önemlidir. Ulusal güvenlik politikaları
oluşturularak çocuk kayıplığının çocuk üzerinde oluşturabileceği zararlar konusunda bireyler ve
kurumlar bilgilendirilmelidir. Çocuk kayıplığı ile ilgili istatistiki veriler tutulmalı, bu veriler
sürekli güncellenmeli ve bu politikaların sonuçlarının izlenebileceği izleme mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
Çocuk kayıplığının önlenmesinde toplumun tüm bireyleri gibi hemşirelere de önemli
görevler düşmektedir. Çocukların evden kaçma sebepleri arasında yer alan aile içi şiddet, ihmal
ve istismar gibi durumların engellenmesi gerekmektedir. Bunun için de hemşirelerin riskli aileleri
belirlemede ve buna yönelik önlemler almada sorumlulukları vardır. Ailelere verilecek
eğitimlerle ailelerin farkındalık düzeyleri artırılabilir. Hemşireler birey ve kurumlarla iş birliği
halinde çalışarak çocuk kayıplığının önüne geçilmesinde önemli roller üstlenebilir.
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ÖZET
Kısaca suç bilimi olarak tanımlanabilen Kriminoloji, suça etki eden biyolojik, sosyolojik,
psikolojik, ekolojik ve diğer faktörleri ve sebepleri araştırarak suçun oluşumuna ilişkin
tahminlerde bulunan ve önlenmesine ilişkin çözüm önerileri sunan bir bilim dalıdır.
Kriminolojinin ortaya koyduğu birbirinden farklı pek çok suç teorisi bulunmaktadır. Bu teorilerin
ortak olduğu noktalar, bir şekilde mevcut hukuk düzeninin doğru olduğunu, ceza kanunlarında
suç olarak tanımlanan davranışların özünde kötü davranışlar olduğunu ve bu davranışların toplum
tarafından uygunsuz ve yanlış davranışlar olarak görüldüğünü önceden kabul etmeleridir. Ceza
kanunlarında tanımlanan davranışların toplum tarafından onaylanmayan ve ayıplanan davranışlar
olduğu, bu nedenle de cezalandırılması gerektiği konusunda hem fikirdirler.
1960- 1970'li yıllarda kriminoloji alanında yeni bir bakış açısı ve yaklaşımla ortaya çıkan
Damgalama Teorisi (Labelling Theory) ya da Sosyal Reaksiyon Teorisi (Social Reaction Theory)
suçun nedenleri üzerinde durmayarak, toplumun suç olarak tanımlanan davranışları işleyen
kişilere karşı nasıl yaklaştığı sorununu irdelemiştir. Bazı davranışların toplum tarafından sapma
veya aykırı davranışlar ve bu davranışları sergileyen kişilerin suçlu kişiler olarak görülmesinin
nedenlerini araştırıp, suçlu olarak damgalamanın kişilerin sonraki yaşamlarını nasıl etkilediği
sorusuna cevap aramaya çalışmışlardır.
Bu çalışmada Damgalama Teorisinin temel argümanları incelenecek ve suçun azaltılmasına
yönelik yaklaşımın sunduğu politika önerilerinin adalet sistemine etkileri araştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Suçun Nedenleri, Damgalama Teorisi, Türk Hukuk Sistemi

THE EFFECTS OF LABELLING THEORY ON JUSTICE SYSTEM
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ABSTRACT
Criminology, which can be defined as crime science in short, is a science that makes predictions
about the occurrence of crime and offers solution suggestions for the prevention by investigating
the biological, sociological, psychological, ecological and other factors and causes of crime.
There are many different crime theories revealed by criminology. The points in which these
theories are share dare in a way that the existing legal order is correct, that the behaviors
described in criminal laws as criminal offenses are bad behaviors and that these behaviors are
seen as inappropriate and wrong behaviors by society. They agree that the behaviors defined in
the penal codes are behaviors that are not approved by the society and are condemned and
therefore should be punished.
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In the 1960s and 1970s, a new perspective and approach in the field of criminology emerged
from the Labelling Theory or Social Reaction Theory, which did not focus on the causes of the
crime, and examined the question of how society approached people who acted as crimes. They
have sought to find answers to the question of how some behaviors are deviated from the society
and those who exhibit such behaviors as criminals, and how stigmatization affects people's later
lives.
In this study, the main arguments of the Labelling Theory will be examined and the effects of the
policy proposals presented by the approach to reduce the crime will be investigated.
Keywords: Causes of Crime, Labelling Theory, Turkish Law System
GİRİŞ
Kısaca suç bilimi olarak tarif edilen kriminolojinin en sık kullanılan tanımı Sutherland ve
Cressey'e dayanmaktadır: " Sosyal fenomen olarak genç ve yetişkin suçluluğu üzerindeki bilginin
tümüdür". Kriminolojinin alanı kanunlaştırma, kanunların ihlali ve kanun ihlali üzerine tepki
usulünü kapsar. İstenmeyen davranışlar olarak kabul edilen belirli hareketler, politik toplum
aracılığıyla suç olarak tanımlanır. Bu tanıma rağmen bazı insanlar bu davranışlarını sürdürürler
ve bu surette suç işlerler. Politik toplum ceza, tedavi veya önleme ile tepki
gösterir(Demirbaş,2005:30).
Dönmezer kriminolojiyi, suç sosyolojisine dayalı bir sentez bilimi sayarak, "insanın sapıcı
davranış ve eylemleri arasında suçu doğuran yapan ve suçu kontrol etme amacını güden süreçleri
açıklayan ve suçun sebep ve faktörlerini tespit maksadıyla insana ve suç işleyen insana ilişkin
bilgilerin bütününün sentezini oluşturan bir bilgi dalıdır" şeklinde tanımlamıştır ( Dönmezer,
1994: 33).
Kriminoloji, suçlar, hukuki ihlaller, olumsuz sosyal davranışlar ve bunların kontrolü üzerine
deneysel bilimin düzenlenmiş bütünlüğüdür. Onun bilimsel alanıüç ana kavram ile ilgilidir: suç,
suçlu ve suçun kontrolü. Bunlara mağdurun menfaatleri ve suçtan korunma da eklenebilir.
(Demirbaş,2005:31).
Kriminolojide suç ve suçluluğun açıklanmasına dair geliştirilen teorilerin sayısı bir hayli fazladır.
Sayısındaki fazlalığına karşın suç teorileri, suçun ve suçluluğun nedenlerini bireysel faktörlerde
arayan teoriler ile sosyolojik ve çevresel faktörlerde arayan teoriler şeklinde iki ana hat üzerinde
yoğunlaşmaktadır (Dolu,2011:34). Ancak suç ve suçluluğu açıklama gayretindeki teorilerin
hiçbiri tek başına suç ve suçluluk olgusunu tüm yönleriyle analiz edebilme potansiyeline sahip
değildir. Bir diğer ifade ile çok sayıda suç türünün ve suçlu profilinin bir teorik görüşün
argümanları ile açıklanması neredeyse imkânsızdır. Her bir teorinin suç ve suçluluğu açıklamada
kullandığı sınırlı düzeydeki değişkenler, suça karşı geliştirilecek bütüncül bir yaklaşımı
zorlaştırmaktadır. Her bir suçlu profilinin kişiliği, kültürü, yetiştiği çevre, ekonomik koşulları,
suça bakışı, suç işleme nedenleri gibi farklılıklar dikkate alındığında suça ve suçluluğa dair
bütüncül bir yaklaşım geliştirmenin ne denli zor olduğu daha iyi anlaşılabilir (İçli, 1994: 93).
Aynı zamanda yaşanan savaşlar, ekonomik krizler, siyasal hareketler, uluslararası
organizasyonlar ve çok uluslu şirketlerin ortaya çıkması, küreselleşme süreci ile birlikte
kapitalist, birey merkezli batılı yaşam tarzı ve popüler kültürün tüm dünyaya yayılması,
teknolojideki baş döndüren gelişmeler, toplumsal hayatın her alanında meydana getirdiği etkiler
yanında, sapma ve suçlu davranışlar üzerinde de önemli etkiler meydana getirmektedir (Dolu,
87

2011: 34-35). İşte yaşanan tüm bu değişimler ve gelişmeler geleneksel suç teorilerinin yeniden
yorumlanmalarına, gelişmelerine ve yeni teorilerin ortaya çıkarılmasına zemin hazırlamaktadır.
Tarihsel gelişimine baktığımız zaman, Klasik okulla başlayan suça ilişkin birey eksenli
açıklamalar, bireylerin özgür iradeleri ile rasyonel düşünleri ile işledikleri yönündedir. Klasik
akıma göre her insan kendi çıkarlarının peşinden gideceğinden dolayı tüm insanlarda suç işleme
motivasyonu ve suç işleme kapasitesi vardır.
Klasik akıma Lombroso ile devam eden ve suçu biyolojik ve psikolojik faktörlerle açıklamaya
çalışan teorik yaklaşımlar takip etmiştir. Bu yaklaşıma göre suçluların biyolojik ve genetik
bakımdan genel nüfusa oranla daha aşağı durumda olduklarını ve biyolojik ve kalıtsal olarak
suçlu kişilerin toplum genelinden farklı olmalarından dolayı suç işlemeye daha yatkın olduklarını
ileri sürmüşlerdir. Biyolojik yaklaşımın iddialarının ampirik çalışmalarla desteklenmemesi
sonucunda suçun açıklanmasında psikolojik yaklaşımlar tercih edilmiştir. Bu teoriye göre,
suçlularda daha düşük bir zeka seviyesine sahip olması, daha az empati kabiliyeti olması, kısa
vadeli hazları öteleyememesi, iç çatışmalar ve kargaşalar sonucu ne yapacağının tahmin
edilememesi gibi genel özellikler bulunmaktadır (Artuk- Alşahin, 2017: 87).
20. yüzyılın başlarında bazı bilim adamları suçlu davranışın sosyolojik yönlerini araştırmaya
başlamışlardır. Suç nedenleri ile ilgili temel yaklaşımlar sosyal normlar, sosyal organizasyonlar,
sosyal yapı, sosyal değişme, sosyal süreçler ve sosyal çatışma ile sapmış davranışın ilişkisine
yoğunlaşmıştır. Sosyolojik bakış açısından suçlu davranış, sosyal ortamın ürünüdür. Sosyolojik
teorileri sınıflandıracak olursak; Sosyal yapı teorileri, Fonksiyonalist teori, Alt kültürel teori,
Sosyal ekoloji teorileri, Gerilim teorileri olmak üzere, Sosyal süreç teorileri, Sosyal öğrenme ve
Davranış teorileri, Kontrol teorileri ve Etiketleme teorileri olmak üzere, Çatışma teorisi olarak ise
Marxist kriminoloji olmak üzere alt kısımlara ayrılmaktadır.
1070'lerden itibaren kriminologlar arasında mevcut teorilerin yetersiz olduğu kanaatinin
yayılması, bugüne dek birbirleriyle çekişme halinde olan teorik modellerin aslında birbirlerinin
eksikliklerini tamamlayacak şekilde yeni sentezlerin yapılması durumunda, suçun nedenlerini ve
etki eden faktörleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek yeni teorik modellerin
oluşturulabileceği fikrinin doğmasına neden oldu. Bu yaklaşımla birlikte artık hangi teorinin daha
fazla açıklama gücü yüksek gibi bir yarışma mantığı bir yana bırakılarak, farklı teorilerin ortaya
koydukları değişkenler ve ilişkiler yumağı içinden açıklama gücü daha yüksek entegre teoriler
oluşturma üzerine yoğunlaşmak gerekliliği ön plana çıkmıştır (Dönmezer, 1994: 121). Teori
entegrasyonunun amacı, iki veya daha fazla teoride bulunan ortak yönlerin tespit edilerek bu
teorilerin tek tek hepsine üstün gelecek bir sentezin yapılması olmaktadır. Birleştirilmiş gerilmeKontrol Teorisi, gerilme, sosyal kontrol ve sosyal öğrenme teorilerinin iddialarını birleştirerek
suçluluk ve uyuşturucu kullanımını açıklamaya çalışmıştır. Sosyal Ağ Analizi Teorisi, sosyal
öğrenme ve sosyal kontrol teorilerinin varsayımlarını birleştirerek suçluluğu açıklamaya
çalışmıştır. Adı geçen teorileri tamamen birleştirmeden ziyade sosyal ağın yapısal özellikleri ile
ilgili bazı varsayımlarını almıştır. Topluma Geri Kazandıran Utandırma Teorisi suç işlemeyi
farklı etkileyen toplumdan dışlayan ve topluma geri kazandıran şeklinde iki utandırma ortaya
koymuştur. Teori, etiketleme, alt kültür, imkan, kontrol, ayırıcı birliktelikler ve sosyal öğrenme
teorilerinin kavramlarından faydalanmıştır (Dolu, 2012: 123).
Hemen hemen bütün suç teorileri suçun nedenlerini araştırırken sürekli olarak araştırmaların
merkezine suçluyu yerleştirmişlerdir. Ancak Damgalama teorisyenleri analizin merkezine suçlar
veya suçlu davranışlar yerine bu kişilere gösterilen tepkileri, suçlu damgasını vurarak suçlu
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olarak yaftaladıkları insanları kontrol altına almaya çalışanları ve bu damgalama sürecini
yerleştirirler (Maviş, 2015: 77).
İnsan yaşantısını şekillendirirken çevresel etkenlerin varlığı yadsınamaz. Belirli kalıpların dışında
olmak, sosyal çevrenin beklentilerini karşılamamak tepkilere yol açabilir. Toplum bu tepkisini
çoğunlukla damgalayarak, bireyi ayrı bir yere koyarak gösterir. Bu tepkilerin insanın kişiliğinde
belirli sonuçlar doğuracağından şüphe duyulamaz. Öğretmenin sürekli azarladığı, arkadaşlarının
farklı gördüğü bir çocuk muhtemeldir ki bir değişim yaşayacaktır. Sonuç olarak o artık
damgalıdır. Toplumun kişi üzerinde oluşturduğu bu yafta kişinin karakterindeki etkisi ile sınırlı
kalmayacaktır. Kişinin kendisi gibi görülen diğer bireylere yaklaşması mümkündür. Hatta bu
kişinin suç işlemesi de muhtemeldir. Örnekleri de göstermektedir ki, suçlu bireylerin pek çoğu
damgalama tecrübesini yaşamıştır. Suçlu istatistikleri genellikle belirli sınıftan gelen, belirli
özellikleri taşıyan insanları göstermektedir. İşte bu damgaların üzerinde toplandığı bireyler de
kendilerini çoğunlukla suçun içerisinde bulmaktadır (Maviş, 2012: 76).
Toplum yaşamını düzenleyen kuralları koyan ve uygulayanlar toplumda yetki ve otorite sahibi,
sosyal ve siyasi gücü elinde bulunduranlardır. Genellikle bu kurallar yoksulların, azınlıkların ve
zayıfların aleyhine uygulanır. Ayrıca kamu kurumlarının ve kamu görevlilerinin suç olaylarına
müdahale etmesi, olayı çözmek yerine daha da kötüleştirmektedir. Yapmış olduğu bir davranıştan
dolayı ceza adalet sistemine giriş yapan ve işlem gören kişilerin sonraki yaşamları daha da kötü
hale gelebilmektedir (Işıktaç,2013: 627). Damgalama teorisyenleri birtakım davranışları zararlı
ve uygunsuz davranışlar olduğuna karar vererek ceza kanunlarını yasalaştıran ve bu davranışları
gerçekleştirenleri suçlu olarak tasnif edenlerin devletin kendisi olduğunu savunmaktadırlar.
Aslında devlet suç sorunu ile mücadele ederken suçu kontrol etmek ve engellemek gibi iyi niyetle
sorunu çözmeye yönelik adımlar atar. Ancak devletin suç olayların doğrudan müdahale etmesinin
bazı istenmedik örneğin, suç işleyen kişileri toplum nazarında suçlu, anormal ve kötü bireyler
olarak damgalayarak veya etiketleyerek daha da fazla suç işlemeye yatkın hale getirecek olumsuz
sonuçları da olabilmektedir. Suçlu ve anormal damgası yiyen kişiler de benlik algısı değişerek
kendilerini gerçekten sorunlu ve problemli bir kişiliğe sahip, kötü bir insan olarak görmeye ve bu
doğrultuda davranmaya başlayabilmektedir (Kargın, 2016: 145).
Damgalama teorisi toplumun suç ve sapma davranışına karşı gösterdiği tepki üzerine
yoğunlaşmaktadır. İki soruya cevap aramaktadır. Birincisi, toplum nasıl bazı davranışları suç, bu
davranışları sergileyenleri suçlu olarak damgalamaktadır? İkincisi ise, suçlu olarak damgalanma,
damgalanan insanların sonraki yaşamlarını ve davranışlarını nasıl etkilemektedir. Damgalama
teorisyenleri suçlu damgalamasının toplumun üyeleri arasında rastgele yapılmayarak
dezavantajlı, azınlık veya basmakalıp bir şekilde suç işlemeye yatkın olduğu önceden varsayılan
üyelerinin daha çok damgalandığını savunurlar. Ayrıca damgalamanın olumsuz sonuçları
olduğunu örneğin, küçük bir çocuğa kötü çocuk diye seslenmenin çocukları utandıracağı,
kendisine olan saygısını zedeleyeceği ve toplumdan soyutlamasına yol açacağını varsayarlar.
Suçlu, kötü ya da anormal damgası ile damgalanan bir kişinin sonraki yaşamında belki daha çok
suç işleyebileceğini, toplumdaki suç sorununun daha da büyümesine yol açacağını öngörmektedir
(Kargın, 2016:147).
1. KLASİK DAMGALAMA YAKLAŞIMI
Damgalama teorisinin temelleri Cooley ve Mead'ın fikirlerine ve Sembolik Etkileşim teorisine
dayanır. Damgalama teorisyenleri kişinin ilk olarak neden suç işlediğiyle değil, toplumun suç ve
suç teşkil eden davranışa karşı gösterdiği tepkiyle ilgilenirler. Sembolik Etkileşim yaklaşımı
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bireyin toplumsal tepkiler karşısında nasıl etkileneceğini anlamak konusunda önemli rol
oynamaktadır. Sembolik Etkileşim İnsanların içinde yaşadıkları toplumdaki, çevrelerindeki
varlıklara ve olaylara özel anlamlar atfettiklerini ifade etmişlerdir. İnsanlar, çevrelerindeki
olayları ve varlıkları önce yorumlarlar, belli anlamlar yükleyerek tanımlarlar. Böylece yapmış
oldukları tanımlar çerçevesinde içinde bulundukları ortama ve topluma uygun olarak
hareketlerini ve davranışlarını düzenlerler (Dolu, 2012: 386). Yapılan bu tanımlamalardan en
önemlisi kendi özbenliğine ilişkin yaptıkları tanımlamadır. Kişinin kendisi hakkında yaptığı
tanımlamalar etrafındakilerle gerçekleştirdiği etkileşim esnasında çevresindekilerin kendisi
hakkında ne düşündüğü ile şekillenmektedir. Kişi benliğini ve davranışlarını dışarıdan gelen
tepkilere göre şekillendirmektedir. Bu noktada sosyal karşılaştırma kilit rol oynamaktadır. Çünkü
bir insanın çok şişman veya çok zayıf olması, çok aptal veya çok zeki olması ancak diğer
insanların benzer kategorilerdeki durumları ile kıyaslandığı zaman anlam kazanmaktadır.
Bireylerin kendilerine olan saygıları da bu süreçte önemli derecede etkilenir. Çevresinden
yansıyan olumsuz hava bireylerin kendisini değersiz hissetmesine ve dış dünyadan gelen olumsuz
karakteri kabullenmesine sebep olabilir (Dolu,2012: 387).
Sembolik etkileşim yaklaşımı suç veya sapmayı birey ve toplum arasında yaşanan etkileşim
sürecinin bir sonu olarak görmektedir. Bu yaklaşıma göre bireylerde öz kimlik diğer insanlardan
gelen yorumlamalardan, değerlendirmelerden, geri bildirimlerden etkilenmektedir. Damgalama
teorisi de suçu ve suçlu davranışı sembolik etkileşimin bir fonksiyonu olarak ele almaktadır.
Sembolik Etkileşim yaklaşımından hareketle Damgalama Teorisini Kriminoloji alanında suça
uygulayan ise Frank Tannanbaum olmuştur. Tannanbaum damgalama sürecini kötülüğün
dramatize edilmesi kavramı ile açıklamıştır. Ona göre çatışma ilk önce toplum ile kişi arasında,
olayların ve davranışların farklı tanımından ve algılanmasından kaynaklanmaktadır. Sokaklarda
oyun oynarken yanlışlıkla cam kıran, bahçeye giren, duvarlara tırmanan çocukların hareketleri
onlara göre oyundur. Fakat bu tür davranışlar büyüklerin gözünde genellikle kötü ve rahatsızlık
veren sapma davranışlarıdır. Toplum ile birey arasındaki bu çatışma süreklilik arz ederse
kutuplaşmalar kaçınılmaz olmaktadır. Kutuplaşmalar artarak çatışmanın daha da şiddetlenmesine
yol açmaktadır. Zaman içerisinde toplum bireyin yaptığı bu davranışları kötü olarak tanımlamak
yerine bu davranışlarda bulunanları kötü insan olarak görmeye başlamaktadır. Zaman içerisinde
kişinin hareketleri, arkadaşları, kişiliği kötü olarak görülüp şüphe ile yaklaşılmaktadır. Kişinin ise
benlik tanımlamasında da değişimler yaşanmaktadır. Kişi kendisinin kötü ve zararlı bir kişi
olarak görmeye başlamaktadır. Böylelikle kötü ve zararlı kişilerle beraber olur ve hareket
eder(Kargın,2016:150). Kötülüğün dramatize edilmesi kavramı ile anlatılmak istenen şey,
insanların suç işlediği zaman halkın bu kişi üzerindeki ilgisini yoğunlaştıracağı ve aradan geçen
zamana rağmen kişinin suçlu imajının hep canlı kalacağı ve bu durumun da kişinin daha sonra
yeniden suç işlemesine neden olacağıdır.
Tannanbaum'a göre bireyi suçlu yapan şey, kişiyi suçlu olarak tanımlayarak damgalayan şey,
kişiye suçlu bir kimliğe sahipmiş gibi yaklaşarak ayırıma tabi tutan, her fırsatta kişinin hatalarını
ve suçlu kişiliğini ön plana çıkararak kişiyi suçlu olarak betimleyen ve kişiye suçlu olduğu
bilincini kazandırmaya çalışan bir süreçtir. Bu kısır döngüden çıkış yolu, bu konudan mümkün
olduğu kadar az bahsederek kötülüğü dramatize etmemektir (Yücel, 2008: 207).
Damgalama teorisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan bir diğer kriminolog Lemert'tir.
Sosyal Patoloji: Sosyopatik Davranış Teorisine Sistematik Bir Yaklaşım isimli kitabıyla birincil
ve ikincil sapma kavramlarını ortaya atmıştır. Herhangi bir sapma, toplum o davranışa olumsuz
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bir statü yükleyene kadar anlamlı değildir. Sapkın davranışa anlamlı açıklamalar getirildiği ve
toplumca kabul edilebilir sınırlar içinde tanımlandıkları sürece birincil sapmalar olarak kalırlar.
Bireyin kişiliğindeki en belirgin farklılaşma toplumun bireyde gördüğü yanlış davranışlardaki
olumsuzlukları bireyin tüm davranışlarına genellendiği zaman söz konusu olmaktadır. Zira
bireyin hatalı davranışları veya birincil sapmaları bireyin bu davranışta bulunduğu durum
çerçevesinde değerlendirilerek genellenmemekte ve çevre tarafından bu davranışlar toplumsal
kabul edilebilirlik sınırları içinde olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bu süreç kişiyi dönüşü
olmayan bir döngüye sokmamaktadır. Birey ne zaman bu tür davranışlarını kendisine gösterilen
toplumsal tepkiye karşı bir tepki veya bir savunma mekanizması şeklinde sergilerse bireyin bu
davranışı ikincil sapma olarak tarif edilen davranışlar kategorisine girmektedir. Kişinin ikincil
sapma davranışını sergilemek için bireyin farklı isimlerle çağrılmaya başlanması, damgalanması
ve alay edilmesi gibi kendisini gösteren net bir toplumsal dışlanma ile karşılaşmış olması
yeterlidir (Maviş, 2015: 82).
Lemert'e göre ikincil sapmaya yol açan mekanizma sekizaşamada hayata geçirilmektedir.
1- Birincil sapma
2- Sosyal tepkiler ve cezalar
3- Daha fazla birincil sapma
4- Daha güçlü cezalar ve reddetme
5- Daha fazla sapma ve cezalandıranlara yoğunlaşarak onlara düşmanlık besleme
6- Bu aşamada artık tahammül sınırları aşılmıştır. Kişi resmi kurumlarca suçlu olarak
damgalanır.
7- Damgalamaya bir tepki olarak kişi daha fazla sapkın davranışlarda bulunmaya başlar
ve sapkın tutum ve davranışlar perçinlenir.
8- Sapkın statünün benimsenmesi.
Bu sıralamayla kişiye vurulan suçlu damgası gitgide daha da sağlamlaşır ve en son aşamada kişi
kendisine gösterilen tepkiler neticesinde meydana gelen sürekli pekiştirme ile oluşturulan
damgaya inanır ve benimser. Artık kişi kendisini suçlu olarak görmeye başlar (Dolu, 2012: 390).
Lemert'e göre önemli olan ikinci sapmadır. Ancak Lemert, bütün birincil sapmaların ikincil
sapmaya yol açacağını iddia etmemektedir. İnsanlar özgür iradeye sahip oldukları için birincil
sapma kurbanı olmuş birisiheran denklemin herhangi aşamasında aradan çıkabilir. Eğer ki kişi
yakalanmazsa ikincil sapma gerçekleşmez (Dursun, 1997: 315).
Becker, 1963 yılında " Ötekiler: Sapma Sosyolojisi Çalışmaları" adlı eseriyle damgalama
teorisine önemli katkılarda bulunmuştur. Bütün toplumlar sosyal hayatın düzenli bir şekilde
devam edebilmesi için birtakım kurallar koyarlarve bazı hareketleri doğru ve kabul edilebilir,
bazılarını ise yanlış ve kabul edilemez bulurlar. Birisi bu kuralları ihlal ettiğinde toplum
tarafından bu kişiye güvenilemeyeceği gibi bir anlayış geliştirilir ve bu kişi artık öteki biri olarak
görülür. Bazen kuralları çiğneyen kişiler kendilerinin haksız muameleye uğradığını düşünürken,
bazen de aşırıya giden bazıları davranışlarının neden doğru olduğunu ve davranışlarını
onaylamayarak kendilerine karşı tavır koyan ve bunun karşılığında kendisine ceza verenlerin
neden hatalı ve yanlış olduklarını açıklamaya çalışan gerekçeler hazırladıkları görülebilir. Bu
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durum genellikle bireyin niteliklerinden kaynaklanır. Çiğnenen kuralın ne olduğundan çok, kuralı
kimin çiğnediği önemlidir (Goffman, 1963: 49).
Becker'e göre sapma, toplum tarafından oluşturulan bir statüdür. Çünkü sapma olarak tanımlanan
davranışlar aslında belli gruplar tarafından uyulması istenen kuralların çiğnenmesi olarak
tanımlanabilen davranışlardır. Bu kurallara uymayanlar dışlanacaktır. Kendilerine belli
yaptırımlar uygulanarak suçlu damgasını yiyeceklerdir. Sapkın olarak tanımlanan bireyler,
kendilerine bu damganın net bir biçimde yapıştırıldığı bireylerdir. Sapkın davranış ise, insanlar
sapkın olarak damgaladığı için sapkın olan davranışlardır (Dolu, 2012:394) . Belli bir sosyal
grupla bu grup tarafından kuralları ihlal ettiği kabul edilen kişi arasında meydana gelen bir
etkileşimin ürünü olan sapma bazı davranışlarda var olan ancak diğerlerinde olmayan bir özellik
olmayıp bu eyleme gösterilen tepkiler ile bu eylemi gerçekleştiren bireyle tepki gösteren bireyler
arasındaki etkileşimden kaynaklanmaktadır. Becker, yalnızca sapma veya suç olarak tanımlanan
eylemleri gerçekleştirenlerin sapkın veya suçlu olarak damgalanmadıklarını, aksine kuralları
çiğnedikleri haldesuçlu olarak görülmeyenler ve herhangi bir kuralı çiğnemedikleri halde suçlu
olarak damgalananlar olabileceğini savunmaktadır (Slattery, 2008: 219).
Becker, bir kimsenin sabit bir suçlu kariyer geliştirmesinde en önemli aşama, yakalanması ve
suçlu olarak damgalanmasıdır. Bu tecrübe sonunda bireyin toplumun bir ferdi olarak sosyal
aktivitelere katılım, benlik imajı ve sosyal kimliği zarar görmektedir. Suçun kaç kez işlendiği
artık önemli değildir. Zira artık o bir suçludur ve bu kimseden artık her şey beklenir. Bu noktada
Becker baskın statü kavramının suçlu damgası konusunda da geçerli olduğunu savunmaktadır.
Baskın statü diğer statüler arasında önceliğe sahip bir yapıya sahiptir. Bireye başka bir çıkış
bırakmayan baskın statü birey açısından kendini gerçekleştiren kehanete dönüşmektedir. Bu da
bireyi daha fazla yalnızlığa ve toplumdan izolasyona itmektedir. Artık birey kendisine toplumda
bir yer bulamaz, kendisini bir anda benzer sorunlar yaşayan insanların arasında buluverir (Dolu,
2012: 395).
2- MODERN YAKLAŞIMLAR
Braithwaite'ın1989 yılında kaleme aldığı "Suç, Ceza ve Yeniden Birleştirme" isimli çalışması
Damgalama yaklaşımına farklı bir bakış açısı getirmiştir. Klasik damgalama teorileri, toplum
tarafından utandırma ve ayıplama gibi suç işleyen kişilere karşı uygulanan negatif reaksiyonları
damgalama olarak yorumlamışlar ve suçlu damgalamasının kişiyi daha fazla suça sürüklediğini
savunmuşlardır. Braithwaite ise, utandırmanın bireyi toplumla yeniden birleştirebilecek olumlu
yönünün de olabileceğini ifade etmiştir (Kargın, 2016: 156).
Herhangi bir suça veya sapma oluşturan davranışa karşı iki tür yaklaşımdan söz etmek
mümkündür. Birincisi kamu otoritesi tarafından gösterilen resmi tepkiler, diğeri ise,sosyal
tepkilerdir. Resmi tepkiler devlet kurumları tarafından gösterilen reaksiyonlar genellikle kanun ve
kuralların suç işleyen kişiye uygulanması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Sosyal tepkiler ise,
vatandaşların suç işleyen kişiye karşı göstermiş olduğu negatif tutum ve yaklaşımlar yani
utandırmadır.Sosyal tepkiler klasik damgalama teorisyenlerinin savunduğu gibi herzaman bireyi
dönüşü olmayan bir suç döngüsüne sürüklemeyeceğini, bilakis toplumsal utandırma ile bireylerin
ceza adalet sistemi tarafından gösterilen resmi tepkiler ve cezalandırma sisteminden çok daha
fazla suçtan caydırabileceğini savunulmaktadır. Sosyal tepkiler devletin resmi cezalandırma
sistemine göre bireylerin daha fazla çekindiği caydırıcılardır. Dolayısıyla utandırma etkin bir suç
önleme ve suçla mücadele yöntemi olarak kullanılmalı ve suç işleyen bireylerin de toplumla
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yeniden entegre edilebilmesi için vazgeçilmez bir yöntem olduğu kabul edilmelidir (Akıncı,
2007: 198).
Utandırma ile hatalı bir davranışta bulunan bireyin yaptığı yanlış veya hatalı davranışlardan
dolayı pişmanlık duyarak hatasını anlaması ve kendisini düzeltebilmesi için, hatalı olan
davranışının toplum tarafından onaylanmadığını gösteren her türlü sosyal süreç kastedilmektedir.
Utandırmanın birleştirici ve ayrıştırıcı utandırma olarak iki yönü bulunmaktadır. Birleştirici
utandırma toplumun sapkına karşı ayıplamada bulunduğu ve hoşnutsuzluğunu gösterdiği bir
süreçtir. Kişi değil, hatalı davranış ayıplanır ve bireye hatasını düzeltmesi için telkinde
bulunulur. Bu sürecin takibinden sonra sapkını yeniden topluma kazandıracak, kanunlara uyan
bir birey haline getirecek adımlar atılır (Dolu, 2012: 398).
İkinci grup utandırma da bireye toplum için gereksiz olduğunun hissettirilmesi halidir. Sapkın
bireyi yeniden kazanmaya yönelik bir girişim yoktur. Bunun sonucunda birey de toplumu
reddeder. Ayrıştırıcı utandırma da suç işleyen kişiyi ayıplama ve rencide etme vardır. Bağışlama
ve affetme yoktur. Kişinin davranışı değil, kendi öz saygısı ve kişiliği ön plandadır. Bu devamlı
ve sürekli yapılan bir utandırmadır. Yani kişi toplum tarafından bir kez damgalandı mı artık hep o
damgayı yaşar. Böylece kişi kendisini kötü bir insan olarak görmeye başlar.
Braithwaite, suçların toplumun bütün fertlerinin dahil olduğu bir süreçte ele alınması gereken bir
konu olduğunu söylemektedir. Bu nedenle suçların önlenebilmesi için toplumdaki bütün kişilerin
sorumluluk alarak bu problemler hakkında konuşarak ve tartışarak suç olarak tanımlanan
eylemlerin neden kabul edilemez davranışlar olduğu konusunda toplumsal bir anlaşmaya
varmaları şarttır. Bu tür davranışların yanlış olduğu, bu davranışların getirileri ve götürülerinin
üzerinde konuşulması gerekmektedir. Ayrıca bu tür eylemlerin net olarak yapılması akla bile
getirilmemesi gereken davranışlar olarak kabul edilip kesin yasaklılar listesi içerisinde yerini
alması gerekmektedir (Maviş, 2015: 84).
3- DAMGALAMA TEORİSİNİN ADALET SİSTEMİNE ETKİLERİ
Damgalama yaklaşımının suçun azaltılmasına yönelik politika önerilerini iki kategoride toplamak
mümkündür: Pasif kalma ve aktif katılım. Pasif kalmanın temelinde müdahale etmeme anlayışı
bulunmaktadır. Buna göre bazı suçların suç olmaktan çıkarılması ve hapishanelerin boşaltılması
gerekir. Özellikle Schur tarafından savunulan suç olmaktan çıkarma politikasında devletin bazı
eylemleri suç olmaktan çıkarması mümkündür. Özellikle mağduru bulunmayan suçlara karşı
toplumların bakış açısının yumuşamasının bir sonucu olarak örneğin eşcinsellik, kumar gibi
eylemlerin cezalandırılmaması fikri toplumlarda tartışılır hale gelmiştir. Bir eylemin devletçe suç
olarak görülmesi beraberinde toplumsal tepkiyi de getirmektedir. O halde bu nitelikte eylemlerin
suç olarak cezalandırılmasından vazgeçilmesi toplumsal damgalamayı engellemese de devletin
damgalamayı teşvik etmesi engellenebilir (İçli, 1994: 117).
Yaklaşımın suçun azaltılmasına yönelik önerilerinden bir diğeri hapishanelerin boşaltılmasıdır.
Teorisyenlerin dikkatini çeken sisteme bir kere dahil olan bireyin bütün geleceği
etkilenebilmektedir. Suçlular üzerinde en çok damgalayıcı etki cezaevleridir. Günümüzde
cezaevleri suç okulu olarak görülmektedir. Araştırmalara göre cezaevinde geçirilen süre uzadıkça
suçluluk oranı da artmaktadır. Sokaklardaki suçluluk kültürü cezaevine taşınmakta, azılı suçlular
bu kültürü içeride de yaşatmaya devam etmektedir. Hafif bir suç nedeniyle hapis cezasına
çarptırılan bir kişi cezaevinde profesyonel suçlularla etkileşime girmektedir. Bu durumu önlemek
için hapis cezasına mümkün olduğunca az başvurulması önerilmektedir (Işıktaç, 2013: 630).
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Yaklaşımın uygulamaya yönelik politika önerilerinden aktif katılım ise, toplumun problemlerin
üstüne gitmesi gerekliliğini işaret etmektedir. Suçlu açısından yanlış yapan bireye ikinci bir şans
vererek aslında toplumun kendisine değer verdiği ve kendisinin toplum için önemli bir insan
olduğu vurgulanması gerekmektedir. Böylelikle yapılan hatanın toplum tarafından kabul
edilemez bir durum olduğu, zaten bireyden de beklenen bir davranış da olmadığı
vurgulanmaktadır. Bu uygulama bireye hiç ceza vermeme şeklinde uygulanmaz. Birey ceza
alabilir. Ancak ceza aldığı durumda da cezalandırılanın hatalı olan davranış olduğu vurgulanır.
Mağdur açısından ise, başta suçlu olmak üzere toplumun aktif katılımıyla suçun neden olduğu
olumsuz etkiler, zararlar tamir edilmeye çalışılır (Dolu, 2012: 399).
Suç ve suçluya yönelik gösterilen tepkinin belli sınırlar içerisinde tutulması ve böylelikle ikinci
sapmaya yol açabilecek noktaya kadar çıkmaması amaçlanmalıdır. Problemler suçluların ceza
adalet sistemine ve bu sistemin damgalayıcı etkilerine az maruz kalarak çözüme
kavuşturulmalıdır. Geleneksel sosyal kontrol mekanizmalarının devreye konulması olumlu sonuç
verecektir.
Damgalama yaklaşımında amaç suçlunun yaptığı hatayı anlaması ve gerek toplum gerekse
mağdur üzerinde gerçekleşen olumsuz etkilerin farkına varmasının sağlanmasıdır. Daha sonra
suçlu ve mağdur karşılıklı anlaşarak suçlunun sebep olduğu zararın giderilmesine çalışılır.
Onarıcı Adalet yaklaşımının suç ile yara alan toplumsal barışın yeniden inşa edilmesi açısından
büyük katkısı olacağı da kesindir. Ülkemiz ceza adalet sisteminde mağdura etkin rol verilmemesi
dikkat çekicidir. Mağdurun bu konuda ne hissettiği, neler düşündüğü, verilen cezayı nasıl
bulduğu gibi konularda kimse mağdurun fikrini sormamaktadır. Böylece suçlu, mağdurla
yüzleşmemekte, mağdurdan ve toplumdan yaptığı hatalardan dolayı özür dilememektedir.
Mağdur açısından ilerleme kaydedilmesi için failin sorumluluk alması doğru bir yaklaşımdır.
Onarıcı adalet yaklaşımının yöntemlerinden birisi de mağdur fail terapisidir. Bu yöntemde terapi
üçüncü bir kişinin denetiminde gerçekleşmektedir. Terapistin temel görevi süreci idare etmek ve
tarafları iletişime geçmeye teşvik etmek, birbirlerini anlamaya yardımcı olmaktır (Işıktaç, 2013:
631).
Onarıcı adalet çerçevesinde yürütülen bir diğer program ise grup toplantılarıdır. Aynı suçtan
mağdur olmuş bireylerin ve suç faillerinin biraraya getirilerek paylaşımda bulunmaları temel
amaçtır.
Artık suç ve cezanın sınırlarının bilinmesi, yeni yasalarda açıklık, masumiyetkarinesi,
doğalyargıç ilkesi, adalet ve insan hakları kavramları cezaadaletinin üst normatif çerçevesi
olmuştur. Sorunun onarıcı adalet (restorativejustice) boyutu ise mağdura verilenzararın giderimi
ile başlayarak yeniden sosyal dengeye dayalı düzenin kurulmasınakadar genişletilebilir. Bu
perspektiften bakılınca tüm suçların mağdurunundoğrudan devlet ve toplum olduğu fikri de güç
kazanmış olacaktır. Ancakdoğrudan suçtan zarar görenin uğradığı zararın olabildiğince
giderilmesi ödevi salt cezalandırma ile ilgilidir. “Durum olarak suç”, “durum olarak
mağduriyetinen geniş ölçüde giderilmesi” çerçevesinden yeniden değerlendirilmelidir(Kargın,
2016: 159).
SONUÇ
Damgalama teorisi 1900'lü yılların ortalarına doğru ortaya koyduğu varsayımlar ve önerdiği
politika yaklaşımları ile ses getirmiştir. Sembolik etkileşim yaklaşımından hareketle kötülüğüm
dramatize edilmesi teorisi, birincil ve ikincil sapma teorisi, ötekileştirme teorisi ile zirve yapmış
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ve pek çok Kriminoloji çalışmasında kaynak teşkil etmiştir. Zirveyi birleştirici utandırma teorisi
ile yaşamıştır.
Teorinin temelinde iki şeye vurgu yapılmaktadır. Toplumsal tepki ve ikincil sapma. Toplumsal
tepki ile sapma olarak kabul edilen davranışın toplumun çeşitli katmanlarında ele alınış
tarzlarındaki farklılığa ilişkin görüşler vurgulanırken, ikincil sapma ile damga ve damgalamanın
birey üzerindeki etkilerine yoğunlaşmıştır.
Teoriye göre esasen iyi veya kötü davranış yoktur. Her bir davranışta az veya çok bir kötü veya
iyi yön bulunmaktadır. Toplumun bu davranışlara ve kişiye olan bakışı nedeniyle iyi veya kötü
diye yakıştırma yapılmaktadır. Bir davranışı belli bir sosyal sınıf ve statüdeki veya belli bir gruba
mensup bir kişi yaparken veya bu davranış belli bir ortamda gerçekleştirilirken suç olarak
tanımlanırken, aynı davranış toplumun farklı sınıflarından bir kişi tarafından
gerçekleştirilmesinde veya belli bir ortamda davranışın sergilenmesi halinde bu davranış suç
olarak kabul edilmeyebilecektir. Suçlu damgası toplumun rastgele koyduğu bir tepkiyi değil,
seçici tarzda gösterdiği tepkinin bir sonucudur. Zira damgalanacak kişinin sosyal, ekonomik ve
siyasi gücü, toplumun bu bireye gösterdiği yaklaşım tarzını ve vurulacak damganın bireyin
üzerinde kalıp kalmayacağını belirleyen önemli unsurlarıdır.
Bu görüşlerin ışığında geliştirilen öneriler müdahale etmeme, alternatif müdahale yöntemleri,
bazı suçların suç olmaktan çıkarılması, hapishanelerin ve kurumların boşaltılması ve onarıcı
adalet gibi son derece ses getiren ve orijinal politika önerileri de uygulamaya konulmuştur.
Damgalama (sabıka kaydı) nedeniyle eski hükümlülerin topluma kazandırılması büyük oranda
engellendiğinden dolayıTürkCeza Kanununda ve ceza hükmü taşıyıpözel Kanunlardaki politikve
mağdursuz suçların çıkarılmasıve ancak Türk toplumu açısındanönemli olan menfaatleri
koruyacak fiillerin bir·ceza tehdidi altında müeyyidelendirilmesi gerekmektedir. Bu hususu temin
etmek için bazı fiillerin suç olmaktan çıkarılarak her türlü cezai müeyyidelerden vazgeçme
diyeceğimiz "decriminalization"a gidilmesi gerekmektedir. Damgalama teorisinin savunduğu
fikirler göz önüne alınmadığı içinülkemizde sabıka kayıtları, bir daha suç işlemeye karar vermiş
bireyler açısından engel oluşturmaktadır. Bu kimselerin durumu infaz kurumundan çıktıktan
sonra yeni iş ararken açıkça görülmektedir. Kişi bir kere damgalandıktan sonra, hele söz konusu
suç yüz kızartıcı bir suçtan verilmişse sabıka kaydı kişiyi ömür boyu takip etmekte ve toplumun
fertleri sabıkalanmış kimseye karşı gerekli anlayışı göstermemektedir.
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1. GİRİŞ
Çocuk istismarının görece geç tartışıldığı spor kurumundaki çalışmalar istismar olgusunun -diğer
kurumlara benzer biçimde- ciddi bir problem olduğunu göstermiştir. Konuyla ilgili yapılan
çalışmalar (Alexander, Stafford & Lewis, 2011; Brackenridge, 1994, 1997, 2001; Brackenridge &
Kirby, 1997; Fasting, Brackenridge & Sundgot-Borgen, 2003; Gervis & Dunn, 2004; McPherson
& ark 2017; Stirling & Kerr, 2008a) spor kurumunda bazı pratiklerin çocuklar açısından riskli
olabildiğine dikkat çekmiştir. Söz konusu çalışmalarda çocuk istismarının dört biçimi olan
fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve ihmalin spor ortamının nitelikleri ile yeniden üretildiği ve
özellikle performans baskısı, hırs, rekabet sonuç odaklılık gibi spora özgü niteliklerden dolayı
kendine alan bulduğu görülmüştür.
Özellikle spor ortamının eğitim ve antrenman süreçlerinde fiziksel ve duygusal istismarın dikkat
çeken istismar biçimleri olduğu görülmektedir. Sporun fizikselliği iki istismar biçiminin spor
eylemleri içinde flulaşmasına neden olmaktadır. Spor eğitimleri içinde antrenmanların
oluşturduğu kültür, çocuk sporcuları rahatsızlık yaratan bir ortam içine dâhil edebilmektedir.
Başta antrenör olmak üzere, akran, aile, yönetici ve diğer çalışanların baskısı altında çocuklar,
spor eğitimi içinde dayak, fiziksel şiddet gibi eylemlerin yanı sıra bedensel ve motor özelliklerini
aşan, yaralı halde veya baskı altında antrenman yapmaya zorlandıkları fiziksel istismar
eylemlerine maruz kalmaktadırlar. Yine aynı aktörler, aynı süreç içerisinde pek çok duygusal
istismar eylemlerine başvurabilmektedir. Sporu bir meslek haline getiren elit sporcuların
yaşadıkları baskı, başarı kaygısı, korku, deneyimledikleri sözel şiddet, aşağılanma, tehdit gibi
birçok eylem bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu konuda Brackenridge ve ark. (UNICEF, 2010,
s.4), spor ortamında yüksek performansa ulaşmak için aşırı baskı, küçültücü ritüeller kullanma
gibi duygusal istismar eylemlerinin yanı sıra yeme bozukluklarına yol açan beslenme ve sağlık
sorunları, dayak, fiziksel ceza, aşırı risk alarak yaralanma, doping, yaralı iken oyuncularından
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oynamalarını isteme, egzersizler yoluyla cezalandırma ve yeterince dinlendirmeme gibi fiziksel
istismar eylemlerinin başlıca kötü muamele eylemleri olduğunu dile getirmiştir. Yine David
(2005, s.), spor ortamında çocukların bedensel, ruhsal ve bilişsel gelişimlerini etkileyen birçok
faktörün olduğunu söyler, O’na göre erken yaşta başlayan aşırı eğitim, cinsel şiddet veya
istismar, doping, çocukların emekleri üzerinde şekillenen ekonomik sömürü ve okul eğitiminin
önündeki engeller çocuklar açısından risk oluşturmaktadır. Bu anlamda söz konusu pratikler
çocukların bedensel ve ruhsal sağlıklarını, gelişimlerini, karar alma hakkı ve becerilerini
etkileyerek, temel çocuk haklarını tehdit etmektedir.
Araştırmanın Konusu ve Amacı:
Çalışmanın konusu spor kurumunda yaşanan fiziksel ve duygusal istismar eylemleridir. Bu
anlamda spor kurumundaki eğitim ve antrenman süreçlerinde yaşanan fiziksel ve duygusal
istismar pratiklerinin neler olduğunu ve spor ortamında bu istismar pratiklerinin nasıl üretildiğini
ortaya koymak çalışmanın temel amacıdır.
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma kapsamında Türkiye’de bireysel
sporlarda elit düzeyde spor yapan/yapmış bireyler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma
grubunu farklı bireysel branşlarda spor yapan, Türkiye’nin değişik illerinde ikamet eden
sporcular oluşturmuştur. Aktif ya da sporu bırakmış katılımcılar ile retrospektif bir yöntemle
çocukluk yaşı olarak belirlenen 18 yaşa kadar olan süreç konuşulmuştur. 12 erkek, 24 kadın
katılımcı ile yapılan bireysel görüşmeler esnasında izin istenerek ses kaydı alınmıştır.
Görüşmelerde çocuk yaşta yaşanan istismar pratikleri yaşadıkları deneyimler üzerinden ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. Dayak, bir alet ile dövme, aşırı antrenman, yaralı ve yorgun halde
antrenman, sıklet kaygıları ile verilen veya alınmaya zorlanan aşırı kilolar başlıkları ile fiziksel
istismar konuşulmuştur. Yine bağırma, küfretme, baskı, sözlü şiddet, performans ile dalga geçme
gibi duygusal istismar kapsamında değerlendirilen konular görüşmede ele alınmıştır.
Katılımcılardan elde edilen ses kayıtlarının transkripsiyonları yapılmış ve içerik analizi ile veriler
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler kodlanarak temalar altında birleştirilmiştir. Çalışma
konusuyla ilişkili olarak fiziksel ve duygusal istismar davranışlarından katılımcılar tarafından
yoğun olarak vurgulanan ifadelerden temalar oluşturulmuştur.
3. BULGULAR
3.1. Fiziksel İstismara Dair Bulgular
Spor ortamında özellikle rekabet, performans ve skor/hedef odaklı yaklaşımlardan dolayı çocuk
sporcuların özellikle antrenör ve akranlarının fiziksel istismar tehdidinin altında olduğunu
söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Konuyla ilgili Alexander, Stafford ve Lewis’in (2011) Birleşik
Krallık’ta yapmış oldukları çalışmada çocuk sporculara yönelik istismar pratiklerini üç başlık
altında kümelemektedir. Bunlar; (a) bir yetişkin veya akran tarafından uygulanan fiziksel saldırı,
(b) zarar görme riski barındıran aşırı eğitim ve (c) yaralı/yorgun halde antrenmanlara zorlama
veya teşvik etme. Aynı çalışmada elde edilen verilere göre çocuk sporcuların % 24’ü söz konusu
istismar davranışlarından en az birini deneyimlediklerini ifade etmiştir. Aynı şekilde Vertommen
ve arkadaşları (2016) 4000 katılımcı ile Hollanda ve Belçika’da yaptıkları çalışmada
katılımcıların %11’i spor ortamında fiziksel şiddet yaşadıklarını dile getirmiştir.
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Dayak, fiziksel şiddet uygulama gibi genel istismar eylemlerinin yanında potansiyellerini aşan
antrenmanlar çocukların bedensel olarak zarar görmelerine neden olmaktadır. Özellikle dövüş
sporları yapan çocuklar fiziksel hastalıklara, kalıca hasarlara ve hatta ölümlere yol açan riskler ile
karşı karşıya kalmaktadır. Kiloya bağlı sporlarda ağır kaldırmak, ani ve aşırı kilo almaya veya
vermeye teşvik etmek, gıda ve sıvıdan yoksun kalmak, cihazlara maruz kalmak, bedeni belli
biçimlere sokmaya zorlamak geriye dönüşü olmayan hasarlar bırakabilmektedir (UNICEF, 2010,
s10).
Çalışma kapsamında görüşülen sporcuların yaygın karşılaştıkları fiziksel istismar biçimlerinin
ilki dayak ya da spora özgü bir alet ile dövülme olmuştur:
“Teknik yapıyorsunuz. Kendinizi bir açıda sabit tutmanız lazım. E yoruluyorsunuz artık bir süre
sonra. Hoca bizi tutuyor. O ara yoruluyorsun tabii. Hoca birden dönüyor. Vay ‘sen neden
indirdin’ deyip vuruyor yani sopa ile.” (Kaya, Karate)
Daha önce spor ortamındaki istismar faillerinden birisinin akranlar olduğu dile getirilmişti. Kerim
güreş eğitim merkezlerinde oluşturulan hiyerarşik ilişkilerden dolayı akranlarından şiddet
gördüklerini beyan etmiştir:
“Akranlarımda gördüm… Ama itilip sarsılma hafif kalıyor güreşçilerin yanında (gülerek). Aynı
eğitim merkezinde çok yaşadım, şahit oldum. Ben daha hafifini yaşadım ama arkadaşlarım daha
ağırını yaşadı. Onlar arasında günlerce maruz kalanlar oldu. Akranlarımdan günlerce, dediğim
gibi, daha öncede söylemiştim, ağlayanları, gözyaşı dökenleri gördüm. Daha çok okula gitmek
istiyorduk. Çünkü akran şiddeti yaşamıyorduk. Okuldan çıkarken ağladıklarını gördüm yani.
Okula gitmek istiyorduk.” (Kerim, Güreş)
Şiddetin sporun yaygın alışkanlıklarına dayandığına ilişkin varsayımların beslendiği noktalardan
birisi de yaralı ve yorgun olmalarına rağmen müsabakayı veya antrenmanı yapmak zorunda
hissetmeleridir. Cevat, bu konuda yaşadığı deneyimi şöyle aktarmıştır:
“Benim kaşım yarıldı, dikiş atılması lazımdı. Dikiş attırtmadı hocalar. İz kalmasın diye. Doktor
bir hafta antrenman yapmamam gerektiğini söyledi. Ben kafam yarılmış halde hocalar beni zorla
antrenmana soktu. Milli takım hocaları zorla antrenmana soktu… Aşırı bir baskı vardı, mecburen
yapmak zorunda kalıyordum. Yani değişik bir şey ya! Böyle mesela kötü hissediyorsunuz ama
kimseye söyleyemezsiniz, canınız yanıyor ama yanmamış gibi yapıyorsunuz.” (Cevat,
Güreş/Judo)
Başarı kaygısının yarattığı diğer bir fiziksel istismar eylemi çocuk yaştaki bedenleri ciddi
anlamda etkileyen aşırı ve profesyonel destekten yoksun antrenmanlar oluşturmaktadır:
“Bizim evin yanında bir park vardı. Her zaman sabah namazında uyanırdım. Çıkardım
antrenmana, sabah erkenden antrenmanımı yapardım. Çıkardım koşardım. Eve gelip
dinlenirdim. Yine ondan sonra takım antrenmanına giderdim. Öğlen takım antrenmanından
çıktıktan sonrada… Yani günde 3 antrenman yapıyordum. Bu bir süre sonra beni çökertti. Çünkü
yeterince beslenme yok. Yeterince dinlenemiyorsun. Bunlar olmadığı zaman çöküyor insan. Tabii
o zaman küçükken takviye ilaçlar hiç bilmiyorduk.” (Veysi, Güreş)
Spor branşının niteliğine göre, çocuk sporcuları etkileyen sistematik istismar davranışı ani ve
aşırı kilo alıp vermelerine neden olan sıklet kaygısı ve bu kaygıyı ortadan kaldırmak amacıyla
yapılan diyetlerdir. Yarar ve arkadaşları (2017) yaptıkları çalışmada kilolarının iki sıklet arasında
olması, rakiplerine karşı avantaj yakalama isteği ve üst sıklette kendini yetersiz görme gibi
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nedenlerden dolayı sporcuların kilo vermek zorunda kaldıklarını ortaya çıkarmıştır. Gerçekten da
katılımcıların önemli bir kısmı spor hayatları için en zorlu dönemlerin kilo vermek zorunda
kaldıkları dönem olduğunu dile getirmiştir. Jimnastikte fazla gramların bile sorun olduğunu dile
getiren Çağla, yaşadıkları süreci şöyle ifade etmiştir:
“Antrenman başında bizi her gün tartardı. Ve o tartının verilerini salonun girişine asardı. Büyük
büyük! Ben hala da hiç kimsenin yanında tartılmam. Kendi kendime tartılırım. Tartı fobim
başladı gibi bir şey. Çünkü 200 gr fazla çıksam, milli takımdasın, akşam hiç yemek vermediğini
hatırlarım. Hiç yemek vermemişti. Ve bana iki tane mandalina vermişti. Ben hala mandalina
kabuklarını severim (gülerek). Doymadığım için kabukları ile birlikte yerdim.” (Çağla, Jimnastik)
Sonuç itibariyle sporun bedene dayanan bir etkinlik olması fiziksel istismarın farklı biçimlerinin
spor içinde kendine meşru bir zemin bulmasına neden olmakta ve sporcuları fiziksel istismar ile
mücadele etmede zayıf bırakmaktadır. Benzer biçimde duygusal istismarın sporun içinde normal
görüldüğü ve kimi duygusal istismar davranışlarının spor kültürünün bir parçası gibi
yorumlandığı araştırma sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Bir sonraki temada duygusal istismar farklı
boyutları ile incelenecektir.
3.2. Duygusal İstismara Dair Bulgular
İstismar süreci ve sonuçları itibariyle diğerlerinden farklılaşan duygusal istismar için Polat (2007,
s. 229) iki önemli noktaya dikkat çeker. Birincisi, fiziksel ve cinsel istismarda olduğu gibi somut
fiziksel ve bedensel bulguların olmayışı, ikincisi ise tek başına bulunabileceği gibi çoğu olguda
diğer istismar türleri ile birlikte ortaya çıkmasıdır. Yani cinsel, fiziksel istismar ve ihmal
davranışları aynı zamanda duygusal istismara da neden olmaktadır.
Başarı ve kazanma isteğinin arttığı ve sporcuların korumasız kaldıkları süreçte yaygınlaşan
duygusal istismar (Gervis ve Dunn, 2004), yarışma ve rekabet ortamı içerisinde sporculara
yönelik fiziksel olmayan, antrenör, yönetici, arkadaşları ya da aile bireylerinin sözlü eylemleri,
bakışları ya da daha önce yapmadığı bazı davranış kalıpları sergilemeleri şeklinde
gelişebilmektedir (Stirling ve Kerr, 2008b, s. 178). Stirling, genel olarak duygusal istismar
deneyimlerinin üç şekilde olduğunu söyler: Fiziksel davranışlar ile oluşan baskı (cisim fırlatma,
duvarı yumruklama vs.), sözlü davranışlar (bağırma, aşağılama, çığlık atma vs.) ve ilgi ve
destekten yoksun bırakma (Kerr ve Stirling, 2008, s. 315).
Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde dikkat çeken ilk duygusal istismar kategorisi aşağılama,
performansı ile dalga geçme veya lakap takma davranışları olmuştur. Ümit, spora başladığı ilk
yıllarda antrenörünün performansı ile dalga geçmesini, kendisini aşağılamasını şu şekilde beyan
etmiştir:
“Antrenörüm de yapıyordu, sporcu arkadaşlarım da yapıyordu. Gıcık oluyordum. Antrenörlere
tepki gösteremedim. Çekindim. Ya da uzak duruyordum. ‘Sen bırak git’, ‘senden adam olmaz’
diyorlardı. ‘Yapamıyorsun zaten’ falan. Hem de yaptığım halde. Yani ufak tefek hatalar.
Uğraşsalar düzeltilebilir hatalar. Jimnastikte yüzlerce hareket var. Bir tanesini yapamazsan
‘senden adam olmaz’ derlerdi.” (Ümit, Jimnastik)
Diğer bir istismar biçimi de sözel şiddet şeklinde görülen bağırma ve küfürler olmuştur. Yüzme
sporu ile uğraşan Zeliha, doğrudan sporcuya olmasa da ortaya söylenen küfür ve şiddet içerikli
ifadelere yoğun olarak maruz kaldıklarını açıklamıştır:
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“Bana etmeseler de ortama söyleyen vardı. Ağza alınmayacak küfürleri şimdi edemem de ama
mesela ‘bacağınıza sıçayım’ şeklinde bağıranlar da vardı. ‘Yüzdüğünüz havuzu da s.’ Yaadamlar
delirdiklerinde her türlü şeyleri söylerlerdi. ‘Senin tuttuğun topa sokayım’ gibi şeyler. Mesela
diyorlar ki, ‘kulvarı çekme.’ Bir, iki diyor, bir ay diyor. Yüzerken kulvarı arada bütün yüzücüler
çeker. Destek alır kendine. Adamda bir iki kez söyledikten sonra devam edince patlıyor.” (Zeliha,
Yüzme)
Müsabaka sonrasında, özellikle beklentinin yüksek tutulduğu durumlarda yaşanan başarısızlıklar
ve hayal kırıklığı çocuk ve genç sporcuların hedef tahtasına koyulmasına neden olmaktadır. Bu
durumun yarattığı eylem biçimi, antrenörlerin müsabakalar sonunda beklentisini yerine
getirmeyen sporcuyu görmezden gelerek cezalandırmasıdır:
“Mesela o antrenörüm, ona gözüm kapalı çok inanıyordum. Onu çok seviyordum. Ben hocamı
çok seviyordum, inanılmaz seviyordum… Bazen yarışmalarda kaybediyordum, hiç yanıma
gelmiyordu. Daha önce sanki hiç başarılı olmamışım gibi. Geçmişteki başarım onun hiç gözüne
gelmiyordu. Mesela diğerleri ile ilgileniyordu. Resmen yokmuşum gibi davranıyordu.” (Zehra,
Atletizm)
Müsabakaya, turnuvaya ya da kamplara gidebilmenin büyük oranda antrenörün onay ve
kabulünden geçmesi çocuk ve genç sporcuları antrenöre bağımlı hale getirmektedir. Nitekim
birçok sporcu bu durumlardan dolayı bir takım tehdit ve şantajlara maruz kalmışlardır. Bu
tehditlerden biri de sporcuların lisanslarını almalarının kulüp onayından geçiyor olmasıdır.
Gülbahar, bu konuda yaşadığı deneyimi şöyle ifade etmiştir:
“Biz iyi yarıştığımızda başka hocalar bizi yanına çağırıp daha iyi paralar verebileceklerini
söylerlerdi. Bizim hocalarımız bizi bırakmıyorlardı… Sizi bu kadar yetiştirdim. Ya parayı
getireceksiniz ya da sizi vermiyorum başka kulübe’ derdi. ‘Gidin ne yapıyorsanız yapın’
gibisinden. Bizi tehdit eden vardı. Kulüp değiştirmek istediğimizde olmuştu öyle bir şey.”
(Gülbahar, Atletizm)
Fiziksel istismarda olduğu gibi duygusal istismar davranışlarının spor kurumuna özgü inşa
süreçlerinin olduğu görülmektedir. Bağırma, küfür, hakaret, performans/fiziksel özellikler ile
dalga geçme ve tehdit gibi duygusal istismar davranışları sporcunun performansını yükseltme
gibi bir amaç için yapılsa da genel olarak çocuk sporcular açısından rahatsızlık yaratmaktadır.
4. SONUÇ
Çocuk ve spor arasındaki ilişki günümüzde oyunun ötesinde bir takım anlamlar taşımaktadır.
Profesyonel sporların çok küçük yaşta yetenek bulma ve bu yetenekleri geliştirme üzerinden
kurgulandığı bir spor sistemi çocukları özne olarak görmekten uzaklaşmıştır. Çoğu kez
çocukların elit düzeyde yapılan sporlarda yaşamış oldukları ağır deneyimler adeta
içselleştirilmekte ve spor kültürü içinde olağanlaşmaktadır. Antrenör, idareci, aile ve akran
döngüsü içinde meşrulaşan bir takım eylemler çocuklara yönelik kötü muamelenin izlerini
taşımakta, bu durum çocuk hakları, refahı ve sağlığını tehdit etmektedir. Eleştirilen konulardan
bir tanesi de spordaki çocuk istismarı olgusudur.
Bu çalışmada fiziksel ve duygusal istismar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Genel olarak dayak, bir alet
fırlatma (bir alet ile dövme), fiziksel kapasitesini aşan antrenmanlar, yaralı ve yorgun halde
antrenman, aşırı ve ani kilo alıp vermeye dönük eylemlerin çocuklar açısından sporda yaygın
görülen fiziksel istismar eylemlerin olduğu görülmüştür. Bunun yanında bazen bu eylemler ile
birlikte bazen de bağımsız şekilde gelişen duygusal istismar eylemlerinin olduğu katılımcılarca
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ifade edilmiştir. Aşağılama, boy, kilo ve performans ile dalga geçme, bağırma, küfür, sporcuyu
görmezden gelme, tehdit ve şantaj gibi duygusal istismar eylemleri katılımcıların yaşadıkları
deneyimlerdir.
Özellikle günümüz sporunda rekabet, hırs, başarı kaygısı, sonuç odaklılık gibi öğeler ile
meşrulaşan davranış biçimleri çocukları akran ve yetişkinlerin istismarına açık hale
getirmektedir. Kurumsal sorunlar, çocuk hakları ve çocuk merkezli yaklaşımda yaşanan
eksiklikler söz konusu eylemlerin ortaya çıkarılmasını ve engellenmesini geciktirmektedir.
KAYNAKÇA
Alexander, K., Stafford, A. &Lewis, R. (2011). The Experiences of Children Participating in
Organised Sport in the UK. The University of Edinburgh/NSPCC, Child Protection Research
Centre, Ediburgh.
Brackenridge, C. (1994). Fair Play or Fair Game? Child Sexual Abuse in Sport Organisations. Int
Rev for Soc of Sport, Vol. 29(3), pp. 287-298.
Brackenridge, C. (1997). He Owned Me Basically...: Women's Experience of Sexual Abuse in
Sport. International Review for the Sociology of Sport, 32(2), pp. 115-130.
Brackenridge, C. (2001). Spoil sports: Understanding And Preventing Sexual Exploitation İn
Sport. London: Routledge.
Brackenridge, C. & Kirby, S. (1997). Playing Safe: Assessing the Risk of Sexual Abuseto Elite
Child Athletes. International Review for the Sociology of Sport, 32(4), pp. 407–418.
David, P. (2005). Human Rights in Youth Sport. New York: Routledge.
Fasting, K., Brackenridge, C. & Sundgot-Borgen, J. (2003). Experiences of Sexual Harassment
and Abuse Among Norwegian Elite Female Athletes and Nonathletes. Research Quarterly for
Exercise and Sport. Vol. 74(1), pp. 84–97.
Gervis, M. & Dunn, N. (2004). The Emotional Abuse of Elite Child Athletes by Their Coaches.
Child Abuse Review, Vol. 13, pp. 215-223.
Kerr, G. & Stirling A. (2008). Child Protection İn Sport: Implications Of An Athlete-Centered
Philosophy. Quest: 60, pp. 307-323.
McPherson. L., Long, M., Nicholson, M., Cameron, N., Atkins, P. & Morris, ME. (2017).
Secrecy Surrounding the Physical Abuse of Child Athletes in Australia. Australian Social Work,
Vol. 70(1), pp. 42-53.
Polat, O. (2007). Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı Tanımlar I. Ankara: Seçkin Yayınları.
Stirling, AE. & Kerr, GA. (2008a). Elite Female Swimmers Experiences of Emotional Abuse
Across Time. Journal of Emotional Abuse. Vol. 7, Issue 4, pp. 89-113.
Stirling, AE. & Kerr, GA. (2008b). Defining and Categorizing Emotional Abuse in Sport.
European Journal of Sport Science, Vol. 8(4), pp. 173-181.
UNICEF (2010). Protecting Children From Vıolence in Sport are Wiew With a Focus on
Industrialized Countries.

100

Yarar, H., Türkyılmaz, R., Eroğlu, H., Kurt, S. & Eskici G. (2017). Elit Güreşçilerin Kilo Düşme
Profillerinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.
19(4), pp. 52-63.

ERİL TOPLUMSAL VE TIBBİ ORTAMDA KADIN CERRAH OLMAK
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GİRİŞ
Türkiye’de 2017 yılı TÜİK verilerine göre toplam 150,000 hekim çalışmaktadır. Yakın
tarihli kesin rakamlar bilinmemekle birlikte kadın ve erkek hekim oranı yaklaşık yarı yarıyadır.
Toplamda görülen cinsiyet dağılımındaki eşitlik, tıbbi branşlarda ve akademik kadrolarda erkek
hekim lehine bozulmaktadır. Özellikle cerrahi tıp bilimlerinde görev yapan kadın hekim sayısı
dramatik olarak azalmaktadır. Aynı şekilde, tıp fakültelerinde akademik kadroda yer alan veya
kamu ve özel sağlık kurumlarında yönetici olarak çalışan kadın hekim oranları da son derece
düşüktür. Akademik pozisyonlar ve yönetici kadroları dikkate alındığında tıp alanında erkek
egemen bir hiyerarşik tablo karşımıza çıkmaktadır.
Cerrahi branşlarda eril hiyerarşik yapının sacayağını oluşturan kadın hekimler, “cerrah”
tanımıyla özdeşleştirilmiş patriarkal tedavi edici rolleri ile toplumun kadın bireyi olarak dayatılan
toplumsal cinsiyet kimliğinden kaynaklı roller arasında sıkışmakta; cinsiyetçi önyargı ve
dayatmalara maruz kalmakta ve cinsel kimliğini kaybetmektedir.
Yaptığımız anket çalışmasında Türkiye’de yaşayan ve aktif olarak çalışan kadın
cerrahların eril toplum yapısı ve çalışma koşullarında karşılaştıkları cinsiyet temelli sorunları ve
sıklıklarını tespit etmeyi ve bu bağlamda toplumun cinsiyet algısına ışık tutmayı hedefledik.
GEREÇ VE YÖNTEM
Demografik bilgi soruları yanında, 4 çoktan seçmeli, 11 açık uçlu ve 33 kapalı uçlu
sorudan oluşan özgün bir anket hazırladık. Anket çalışmasına yazarların çalıştığı kurumlarda
çalışan veya tanışıklık yoluyla ulaşabildiğimiz, yazılı onamlarını aldığımız, İstanbul, Antalya,
İzmir ve Edirne illerinde çalışan 40 kadın cerrah katıldı. Anketlerin 15 tanesi yüz yüze görüşerek
kalan 25 tanesi mail yoluyla uygulandı. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar her iki yazarın
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katılımıyla kategorize edildi. Cevaplar SPSS (version 11.0)( SPSS Inc, Chicago, USA)
kullanılarak analiz edildi.
SONUÇLAR
Ankete 20 beyin ve sinir cerrahisi, 14 kadın hastalıkları ve doğum, 1 genel cerrahi, 4
çocuk cerrahisi, 1 plastik rekonstüktif ve estetik cerrahi branş mensubu 40 kadın hekim katıldı.
Yaş ortalaması 38,5 (yaş aralığı 26-60 yaş) idi. Ankete katılan kadın hekimlerin %45’i uzmanlık
öğrencisi, %32,5’i uzman, %5’i doktor öğretim üyesi, %12,5’i doçent, %5’i profesör ünvanına
sahip idi. %47,5’i bekar. %57,5’i çocuksuz idi. %70’i uzmanlık ünvanını bir üniversite
hastanesinden, 1 kişi yurt dışından (Azerbaycan), geri kalanı Sağlık Bakanlığına bağlı
hastanelerden almıştı.
Branşlarını seçme nedenleri sorulduğunda ankete katılan cerrahların %75’i mesleği
sevdiği için, %10’u TUS puanı ona yettiği için, %5’i ekonomik nedenler ile cerrahiyi seçmiş
olduklarını belirtmişler. İşlerini yapmaktan duydukları mutluluk ve doyumu 1 ile 100 arasında
puanlamaları istendiğinde kadın cerrahların %40’ı 70-80 puan arasında puanlamış.
Giyim kuşam alışkanlıkları ile ilgili sorulara verilen yanıtlar değerlendirildiğinde
cerrahların %65’i cerrahiye başladıktan sonra giyim kuşam alışkanlıklarında değişiklik ifade
etmişler. Değişiklikler, etek ve topuklu ayakkabı giymekten vazgeçmek, daha spor ve unisex
kıyafetleri tercih etmek, işyerinde ameliyathane forması giymek olarak örneklendirilmiş. %30’u
bu değişimi iş koşulları ve yoğun iş temposuna bağlarken %25’i cinsiyetçi davranışlara maruz
kalmamak adına giyim kuşam alışkanlıklarını değiştirdiklerini belirtmiş.
Kadın cerrah olmanın zorluklarını yazmalarını ve örneklemelerini isteyen açık uçlu
soruya verilen yanıtlarda hekimlerin %65’i cinsiyetçi davranış ve uygulamalar nedeniyle zorluk
yaşamaktan şikayet etmişler. Verilen örneklerde cinsiyetçi davranışlara daha çok aynı konumda
çalıştıkları meslektaşları tarafından maruz kaldıkları belirtilmiş. Kadın cerrahların %60’ı hemşire
ve diğer yardımcı personelin kendilerine erkek cerrahlara davrandıklarından daha farklı
davrandıklarını belirtmişler. Verilen örneklerde erkek cerrahların isteklerinin öncelikli olarak
yerine getirildiği, onların çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde davranılırken kadın cerrahların
çalışma şartlarını zorlaştıran davranışlarda bulunulduğu belirtilmiş. Kadın cerrahların %47,5’i
asistanlık döneminde ameliyatlara dahil edilme konusunda erkek meslektaşlarına göre dezavantaj
yaşadıklarını; %17,5’i yeterince güçlü olmadığı gerekçesiyle ameliyata alınmadığını bildirmiş.
Kadın cerrahların %47,5’i çalıştıkları kurumda iş ortamlarında oluşan sosyal ağa dahil edilme
konusunda direnç yaşadığını belirtmektedir. %35’i meslektaşları tarafından sözlü cinsel tacize;
%17,5’i fiziksel cinsel tacize uğradığını belirtmiş. Kadın cerrahların %32,5’i kadınsı
giyindiklerinde veya makyaj yaptıklarında rahatsız edici ima veya şakalara maruz kaldıklarını;
%30’u iş hayatlarında mensturasyon, gebelik veya menapoz gibi kadının normal fizyolojisiyle
ilgili esprilere maruz kaldıklarını ifade etmişler. Çalıştıkları kurumlarda cinsiyetçi espri ve alay
içeren ifadelere ne sıklıkta maruz kaldıklarını sorgulayan çoktan seçmeli soruya cevap olarak
kadın cerrahların %27,5’i haftada bir veya daha sık bu tür ifadelere maruz kaldıklarını
belirtmişler. Hiçbir zaman cinsiyetçi espri ve alay ifadeleri ile karşılaşmadıklarını ifade eden
kadın cerrah sayısı %17,5 idi.
Kadın cerrahların %57,5’i hastanın kadın oldukları için kendilerine ameliyat olmak
istemediği durumlarla karşılaştıklarını belirtmişler. %22,5’i hasta ve hasta yakınları tarafından
fiziksel şiddete maruz kaldıklarını; %80’i sözlü saldırı, tehdit, sindirme gibi davranışlara maruz
kaldıklarını bildirmişler. %67,5’i hasta ve hasta yakınlarının, kadın cerrahın yaptığı
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ameliyatlardan sonra oluşan komplikasyonları erkek cerrahın yaptığı ameliyatlarda oluşan
komplikasyonlarla karşılaştırıldığında daha az kabullendiğini düşünüyor.
Kadın cerrahların %30’u akademik toplantılar ve kongrelere finansman bulmak
konusunda erkek meslektaşlarına göre dezavantajlı olduklarını düşünüyorlar. %52,5’i akademik
yükselme konusunda kendilerine cam tavan uygulandığını düşünüyor. %35’i yaptığı ameliyat ile
ilgili literatürde sık karşılaşılan bir komplikasyon oluştuğunda kendisini yetersiz hissediyor veya
meslektaşları tarafından yetersiz görüleceklerine inanıyor. % 47,5’i yaptıkları ameliyatın süresi
alışılagelen süreden daha uzun sürdüğünde diğer hekimler tarafından beceriksiz olarak
nitelendirileceklerini düşünüyorlar.
Kadın cerrahların %47,5’i doğum izni ve süt izni gibi yasal haklarını kullanamadıklarını
ifade etmiş. %42,5’i cerrah olmalarının iyi bir anne olmalarına engel bir durum olduğunu
düşünüyor.
Kadın cerrahlardan ihtisas eğitimleri ve uzman olduktan sonra aynı konumda çalıştıkları
meslektaşları, öğretim üyesi/yönetici, hasta/hasta yakını, hemşire ve yardımcı personel ile
yaşadıkları sorunları, maruz kaldıkları cinsiyet ayrımcılığı, hiyerarşi, iş yükü, özbakım, akademik
çalışmalar, sosyal yaşantı ile ilgili problemleri ciddiyetine göre birden yüze kadar puanlamalarını
istedik. Bu kategorilere verilen 70 puan ve üzerini, yaşanan zorluk olarak kabul ederek uzmanlık
öncesi ve uzmanlık sonrası bu zorlukların sıklığında değişiklik olup olmadığını karşılaştırdık.
Yaptığımız karşılaştırmada aynı konumda çalıştıkları meslektaşlar, hemşire ve yardımcı personel
ile yaşanan problemlerin uzmanlık sonrası anlamlı olarak azaldığı (sırasıyla uzmanlık öncesi
%27,5’ten uzmalık sonrası %13’e; uzmanlık öncesi %12,5’ten uzmanlık sonrası %4’e gerilemiş);
buna karşılık öğretim üyesi/yöneticilerle yaşanan problemlerin benzer şiddette devam ettiği
görüldü (uzmanlık öncesi %37,5, sonrası %39). Kadın cerrahlar asistanlık döneminde hasta ve
hasta yakını ile ilgili yaşanan problemlere sırasıyla %47,5 ve %57,5 oranında 70 ve üzeri puan
verirken uzmanlık döneminde bu oran sırasıyla %39 ve %52’ye gerilemek ile birlikte zorluk
yaşandığı ifade edilen bir konu olmayı sürdürmekte idi. İş yükü (uzmanlık öncesi %70, sonrası
%40) ve özbakım (uzmanlık öncesi %37,5; sonrası %13) ile ilgili yaşanan problemler uzmanlık
sonrası şiddetini anlamlı olarak kaybederken; hiyerarşi ve akademik çalışmalara imkan bulma ile
ilgili zorluklar aynı şiddette devam etmekteydi (sırasıyla uzmanlık öncesi ve sonrası %35 ve
uzmanlık öncesi %42,5, sonrası %48) . Sosyal yaşantılarını devam ettirme ile ilişkili zorlukları
hem asistanlık dönemi için hem de uzmanlık döneminde kadın cerrahların %60’ı 70 puan ve
üzerinde puanladı.
Ankete katılan kadın cerrahların %52,5’i tabip odası veya uzmanlık derneği üyesi değildi.
Yaşanılan güçlüklerin çözümü ile ilgili sorulara verilen yanıtlarda kadın cerrahların yarısı
mesleki örgütlenmenin sorunlarına çözüm olacağına inanmadıklarını ifade ettiler. Yaşadıkları
sorunların çözümü konusundaki önerilerini sorduğumuz açık uçlu soruya cevap olarak kadın
cerrahların %35’inin inandığı bir çözüm önerisi yoktu. %25’i mesleki kadın kolu
örgütlenmelerinin, %12,5’i bireysel kabul görme çabalarının, %10’u akademik kurumların ve
bilimsel araştırma fonlarının desteğinin, %5’i toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesinin, %5’i de
kadın meslektaşlar arası sosyal ağların güçlendirilmesinin yaşanılan bu problemlerin çözümünde
etkili olabileceğini belirtti.
TARTIŞMA
Tıp alanı tüm dünya istatistikleri ve literatür incelendiğinde erkek egemen bir saha olarak
karşımıza çıkıyor. Tıp fakültelerinden mezun olan öğrenci demografisine bakıldığında kadın
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erkek oranı neredeyse eşit olmasına karşın cerrahi branşlar gibi eril hiyerarşinin yoğun
hissedildiği branşlarda kadın hekim sayısı dramatik olarak azalmaktadır. Aynı şekilde, akademik
hayatta ve yönetici pozisyonlarda görev alan hekimlerin cinsiyet dağılımı incelendiğinde de erkek
baskınlığı dikkat çekmektedir. Kadın cerrahlar ile ilgili “female surgeons”, “kadın cerrah sayısı”
anahtar kelimeleriyle yaptığımız genel internet taramalarında ilk çıkan sonuçlar alanlarında ilk
olan kadın hekimler ile ilgili tarihsel yayınlardı. Bu sonuç bile kadınların cerrahi branşlarda
idolize edilmiş münferit örnekler olarak algılandığı genel perspektifi gözler önüne sermektedir.
“female surgeons” anahtar kelimesiyle yaptığımız pubmed taramasında kadın cerrahların
morbidite ve mortalite oranlarını erkek cerrahlar ile karşılaştıran istatistiksel (Wallis CJ, 2017) ve
gözlemsel çalışmalara rastladık (Tsugawa Y, 2018). Tarama sonuçlarında karşılaştığımız kadın
cerrahların becerilerinin ve yeterliliklerinin ispatlanmasını konu eden literatür, yaptığımız anket
çalışmasında kadın cerrahların dile getirdiği kendilerini mesleki yeterliliklerini ispatlama yükü
altında hissetmeleri; tüm cerrahi pratiğin bir parçası olan komplikasyonları yaşadıklarında
meslektaşları, hasta ve hasta yakınları tarafından yetersiz olarak nitelendirilme kaygısını belgeler
niteliktedir.
Kadın cerrahlar iş hayatlarında hiyerarşik bir yapının sacayağını oluşturmakla beraber
toplumun bir bireyi olarak kendilerini toplumun dayattığı toplumsal cinsiyet kimliğinden
kaynaklı rolleri benimseme baskısı altında hissetmektedirler. Bu noktada, yaşadıkları toplum
içinde kadının yeri, kişisel haklarını savunabilme gücü ve toplumsal cinsiyet algısı toplum içinde
yaşayan tüm kadınlar gibi kadın cerrahların da karşılaştıkları zorlukları şekillendirmektedir.
Yaptığımız anket çalışmasında Türkiye’de yaşayan ve aktif olarak çalışan kadın cerrahların
yaşadıkları cinsiyet temelli sorunları inceleyerek toplumun cinsiyet algısına ışık tutmayı
hedefledik.
Çalışmamıza katılan kadın cerrahların %65’i çalışma ortamlarında meslektaşlarının,
yöneticilerinin ve yardımcı personelin cinsiyetçi davranış ve uygulamalarına maruz kalmaktan
yakınmaktadırlar. Yardımcı personelin cinsiyetçi tavırlarının hekimler branşlarında uzman
olduktan sonra değişmesi; kadının artan statüsünün çalışma hiyerarşisinde daha alt pozisyonlarda
çalışan personel nezdinde otoritesini kanıtlamaya yettiğini göstermektedir. Bu noktada dikkate
değer sonuç, kendileriyle aynı eğitim düzeyinde ve eşit otoriteye sahip erkek meslektaşlar ve
hiyerarşinin daha üst basamaklarında yer alan yöneticilerin kadının statüsü ne olursa olsun
cinsiyetçi tavırlarını sürdürmeleridir. Yazarlar bu durumu cinsiyet algısının ve cinsiyetçi
yaklaşımların sadece formel eğitim eksikliği ile açıklanamayacağı ve bu problemin toplumsal
cinsiyet algısı ile ilişkili olduğu şeklinde yorumlamaktadırlar. Çalışma hayatında tüm çalışanlar
için eşitlik, barış ve huzur ortamının oluşması çalışma şartlarını güvence altına alan kanunlar
kadar başta kurum yöneticileri olmak üzere çalışma arkadaşlarının toplumsal bakış açısıyla
ilişkili olduğunu düşünüyoruz.
Anket çalışmamıza verilen cevaplar doğrultusunda kadın cerrahların çalışma ortamlarında
giyim-kuşam, makyaj gibi kadının cinsel kimliği ile ilişkili alışkanlıklarının ve normal fizyolojik
dönemlerinin espri veya alay konusu olduğu görülmektedir. Ankete katılan yaklaşık her üç kadın
cerrahtan birinin bu tarz ifadelere haftada bir veya daha sık maruz kaldığı görülmektedir. Kadın
cerrahların %65’inin giyim alışkanlıklarını zaman içinde cinsiyetsiz giyim tarzı yönünde
değiştirdiklerini belirtmelerini tarif edilen cinsiyetçi yaklaşımın bir sonucu olarak yorumladık.
Kadın cerrahların uzmanlık eğitimi sırasında yaşadıkları problemler ile ilgili sorulara
ilişkin cevaplar ankete katılan cerrahların yarısının cerrahi eğitimin bir parçası olan ameliyatlara
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dahil edilme ve branş içi alt grupları oluşturan ekipler ile çalışma konusunda erkek
meslektaşlarına göre dezavantaj yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, kadın
cerrahların %42,5’i asistanlık dönemlerinde akademik çalışmalara katılma imkanı bulmada
zorluk çektiğini belirtmiştir. Anket çalışmamızın sonuçları kadın cerrahların merkezi sınav
sistemi içinde erkek meslektaşlarıyla aynı şartları sağlayarak kazandıkları eğitim haklarından
aynı şartlarda faydalanamadıklarını düşündürmektedir. Kadın cerrahların %48’i uzman olduktan
sonra akademik kariyer imkanı bulma konusunda güçlük yaşadığını belirtmektedirler. Ankete
katılan her üç cerrahtan biri akademik toplantılar ve kongrelere finansman bulmak konusunda
erkek meslektaşlarına göre dezavantajlı olduklarını düşünüyor ve %52,5’i akademik yükselme
konusunda kendilerine cam tavan uygulandığına inanıyor. Bu veriler doğrultusunda akademik
kariyer imkanı bulma konusunda yaşanan zorlukların uzmanlık ünvanını aldıktan sonra da devam
ettiği görülmektedir.
Anket çalışmasının verileri toplumsal cinsiyetçi yaklaşımın hasta ve hasta yakınları ile
olan ilişkilere de yansıdığını düşündürmektedir. Kadın cerrahların %57,5’i hastanın kadın
oldukları için kendilerine ameliyat olmak istemediği durumlarla karşılaştıklarını belirtmişler.
%22,5’i hasta ve hasta yakınları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldıklarını; %80’i sözlü
saldırı, tehdit, sindirme gibi davranışlara maruz kaldıklarını bildirmişler. Kadın cerrahların
%67,5’i hasta ve hasta yakınlarının, kadın cerrahın yaptığı ameliyatlardan sonra oluşan
komplikasyonları, erkek cerrahın yaptığı ameliyatlarda oluşan komplikasyonlarla
karşılaştırıldığında daha az kabullendiğini düşünüyor. Bu veriler, her üç kadın cerrahtan birinin
yaptıkları ameliyatta komplikasyon oluştuğunda ya da ameliyat öngörülen süreden daha uzun
sürdüğünde diğer hekimler tarafından yetersiz/ beceriksiz olarak değerlendirileceğini düşündüğü
verileri ile birleştiğinde kadın cerrahların çalışma ortamlarında yeterliliklerini her gün ve her
vakada ispatlama yükü altında fiziksel ve duygusal olarak erkek meslektaşlarına oranla daha fazla
yıprandıklarını düşündürmektedir.
Anket çalışmasına katılan kadın cerrahların %47,5’i doğum izni ve süt izni gibi yasal
haklarını kullanamadıklarını ifade etmiştir. Katı bir eril hiyerarşi içinde kendine yer bulan
kadının, temel haklarından biri olan çocuk sahibi olma hakkını kullandığında, sürecin gerekleri
olan ve yasal olarak güvence altına alınmış doğum sonrası ve bebeğin emzirilmesi ile ilişkili izin
kullanma hakkını, sahip olduğu konumu kaybetme kaygısıyla kullanmaktan çekindiğini
düşündürmektedir.
Yaptığımız anket çalışmasının yazarlara göre en ilginç tespiti kadın cerrahların
%42,5’inin cerrah olmalarının iyi bir anne olmalarına engel bir durum olduğunu düşünüyor
olmalarıydı. Bu durum bize kadın cerrahların ne kadar içinde yaşadıkları toplumun cinsiyetçi
yaklaşımlarının mağduru olsalar da kendilerinin de toplumun cinsiyet algısının bir parçası
olduklarını düşündürmektedir.
Sonuç olarak, anket çalışmasının verileri, kadın cerrahların eril toplumsal ve tıbbi ortamda
cinsiyetçi davranış ve uygulamalara maruz kaldığını; eğitim, çalışma ve akademik yükselme
imkanları açısından erkek meslektaşlarına göre dezavantajlı olduğunu; eril ortamda tutunabilme
mücadelesi sürecinde cinsel kimliğini ve farkındalığını kaybettiğini ortaya koymaktadır.
Yazarlar, toplumsal cinsiyet eğitiminin fakültede erken sınıflarda ve zorunlu olarak
okutulmasının, uzmanlık derneklerinin kadın ve erkek tüm uzmanlık öğrencilerinin standart ve
eşit eğitim olanaklarından faydalanabilmesini temin etmek adına asistanlık eğitiminde branş içi
alt grupların vermesi gereken eğitimin içeriği ve süresi ile ilgili yönetmelik çalışmaları
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yapmalarının, meslek odalarının yönetici ve yürütücü görevlerde kadın hekimlere görev
vermesinin ve meslektaş kadınların birbirleriyle sosyal ağlarını güçlendirecek platformlar
oluşturulmasının somut ve yapıcı çözüm önerileri olduğuna inanmaktadır.
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COMPARISON OF EXAMPLES OF CHILD SEXUAL ABUSE CASES IN
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ABSTRACT
In this article, the examples of child sexual abuse cases in Turkish and European Media are
compared with respect to the lexical choice in the news articles and the limitation of details of the
news articles in accordance with the protection of children’s rights. The aim of this article is to
shed light on the significance of the protection of children not only in Turkey but also in other
countries. The causes and results of child sexual abuse in social context will be discussed and the
deterrent laws and regulations forced against such crimes will be mentioned.
Key Words: child sexual abuse, children’s rights, Turkish Media, European Media

TÜRK VE AVRUPA MEDYASINDA ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI VAKA
ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÇOCUK HAKLARININ
KORUNMASI
ÖZET
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Bu makalede, Türk ve Avrupa medyasında çocuk cinsel istismarı vaka örnekleri, haberlerdeki
sözcük seçimi ve haber detaylarının sınırlandırılması bakımından, çocuk haklarının korunması
uyarınca karşılaştırılmıştır. Bu makalenin amacı, yalnızca Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de
çocukların korunmasının önemi üzerine ışık tutmaktır. Toplumsal bağlamda çocuk cinsel
istismarının nedenleri ve sonuçları tartışılacak ve bu tür suçlara karşı uygulanan caydırıcı yasa ve
yönetmeliklerden bahsedilecektir.
Anahtar kelimeler: çocuk cinsel istismarı, çocuk hakları, Türk medyası, Avrupa medyası
INTRODUCTION
Child sexual abuse, like any other form of violence, is a concerning issue for all nations. Since
children are one of the most vulnerable individuals in a society, the protection and wellbeing of
children in any society in the world must be the vital concern to be taken into consideration by
the governments through the laws, regulations and conventions. It is an undeniable fact that the
family is the cornerstone of society, and the welfare, physical and mental health of children raised
in these families is of great importance for healthy societies. In this case, lawmakers and
authorities must enact laws, legislations and determine policies with respect to the protection of
children’s rights in order to raise them as physically and mentally healthy adults to contribute to
the society.
In this article, the main focus will be on the representation and comparisons of the child sexual
abuse news cases in Turkish and British Media. Two news articles related to the subject from
each country will be compared in the light of the lexical choice, the media ethical code on sharing
sensitive news and the protection of children’s rights and related statistics, policies and
preventive laws will be shared on the subject.
Part I: Child Sexual Abuse
In this part of the article, the terms related to child sexual abuse will be defined and some
statistics from England and Turkey will be shared to shed light on the significance of the issue.
In order to better understand the difference between “child abuse” and “child sexual abuse”, the
definitions of both terms must be clarified. The World Health Organization (WHO, 1999) defined
child abuse as “treatment likely to harm the child’s survival, health, development or dignity in the
context of a relationship of responsibility, trust or power”. Another definition is as “child abuse is
a serious social problem, whose causes are complex and results are reaching up to traumatic
dimensions” made by (Polat, 2015, p.129). As it is seen from the definitions of “child abuse”, it
can be said that child sexual abuse is one form of child abuse or maybe one of the most traumatic
form of violence whose consequences may last for a life-time. Mainly four forms of child abuse
can be listed as physical abuse, sexual abuse, emotional abuse and neglect (Polat, 2015, p. 138).
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Since the main concern of this article is on child sexual abuse, it is necessary to define the term
clearly in order to analyze the cases in news articles keeping the definition in mind. Child sexual
abuse can be defined as follows, “sexual abuse is the use of a child or boy who has not completed
his or her psychosocial development and is under the age of an adult for sexual stimulation.
Sexual abuse covers all kinds of behavior involving sexuality” (Polat, 2015, s. 138). According to
the report published by Republic of Turkey Prime Ministry Social Services and Child Protection
Agency in 2010, among the forms of other abuse forms, the children between the age 7-18, the
victims subjected to the sexual abuse was 3%. In the report, it is stated that the reason why the
percentage’s being low compared to other forms of violence is that the incidences are not
reported to the authorities because of possible social consequences such as victim blaming,
shaming, being isolated from the society or with the fear of blamed for lying about the incident.
The situation does not seem very different in Europe. According to the report published by nongovernmental organization NSPCC based in the UK, “1 in 3 children sexually abused by an adult
did not tell anyone at the time. All types of abuse and neglect are associated with poorer mental
health. Strong associations were found between maltreatment, sexual abuse, physical violence,
and poorer emotional wellbeing, including self-harm and suicidal thoughts”.
The same organization defines child sexual abuse as follows: “Contact abuse” involves touching
activities where an abuser makes physical contact with a child, including penetration. It includes:
sexual touching of any part of the body whether the child's wearing clothes or not, rape or
penetration by putting an object or body part inside a child's mouth, vagina or anus, forcing or
encouraging a child to take part in sexual activity, making a child take their clothes off, touch
someone else's genitals or masturbate, whereas “Non-contact abuse” involves non-touching
activities, such as grooming, exploitation, persuading children to perform sexual acts over the
internet and flashing. It includes: encouraging a child to watch or hear sexual acts, not taking
proper measures to prevent a child being exposed to sexual activities by others, meeting a child
following sexual grooming with the intent of abusing them, online abuse including making,
viewing or distributing child abuse images, allowing someone else to make, view or distribute
child abuse images, showing pornography to a child, sexually exploiting a child for money,
power or status (child exploitation). (learning.nspcc.org.uk, 2019). As can be seen from the
definitions, child sexual abuse is a broad term with various definitions, whereas in the news
articles chosen as example cases for this article have been selected based on the cases including
“contact abuse”.
It is clear from the above definitions that child sexual abuse will cause traumatic and long-term
negative effects on the victim. Any traumatic experience may trigger psychological problems in
the later years of victim’s life.
In this regard, it is necessary to define the perpetrator of child sexual abuse: “It is not easy to talk
about a typology for the exploiters who abuse the child. It can be seen that people from all walks
of life can be an assaulter and approach the child as a sexual object. However, it is observed that
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people who are having a hard time on sexual relations with their own peers, who are experiencing
lack of confidence, tend to children because they are young and vulnerable and have more easily
established relationships with them. It is also necessary to add that they do not consider
themselves physically adequate.” (Polat, 2019, p. 151). As it is seen from the above citation,
there is no simple definition of perpetrator, however when the initiator of the problem is made
visible, the problem is made visible as well.
In this case, it can be said that the aim of this article is to give information on the ethical
approaches of both media (Turkish and English) while presenting such sensitive issue as child
sexual abuse considering the safety and protection of victim.
PART II: The Role of Turkish and European Media in Reflecting Child Sexual Abuse
Cases
Media is an indispensible part of individuals’ daily life to get national and international news.
Every day, individuals get news on different topics, however for the person who gets the news
and presents the news; perhaps the hardest thing is that they have news of child sexual abuse as
the number of cases has reached to a worrisome level all around the world.
This section of the article will examine the news reports of four cases of sexual abuse of children,
two of them from Turkish media and two from English media. The news articles will be analyzed
in the light of wording, censorship and ethical code of journalism in presenting such sensitive
news. All news articles are directly shared without being summarized in order to clarify the
points of the analysis. The method used during selection of news articles is that most popular
news portals of both countries have been browsed and the news articles with similar abuse cases
were chosen to compare the ways of presentation on both media. The news articles are given
below as they appear on the news portals so as not to hinder the objective comparison of them on
sharing news about sensitive topics like child sexual abuse.
According to UNESCO, six principles and guidelines for media reporting on children are as
following:
Respect the dignity and rights of every child in every circumstance.
In interviewing (and reporting on) children, pay special attention to each child's right to privacy
and confidentiality, to have their opinions heard, to participate in decisions affecting them and to
be protected from harm and retribution.
Protect the best interests of each child over any other consideration, including advocacy for
children's issues and the promotion of child rights.
When trying to determine the best interests of a child, give due weight to the child's right to have
their views taken into account in accordance with their age and maturity.
109

Consult those closest to the child's situation and best able to assess it about the political, social
and cultural ramifications of any reportage.
Do not publish a story or an image that might put the child, their siblings or peers at risk, even
when their identities are changed, obscured or not used.
As the above mentioned principles are inclusive for all nations, while analyzing the examples of
news articles selected for this article, they will be mentioned.
News Case I: England
Elliott Appleyard abuse: Daughter's 35-year fight for justice (Source: www.bbc.com) 25 January
2019
“Carol Higgins was scouring skips for scrap metal with her father when he unexpectedly shot the
family dog dead in front of her, then proceeded to "snog" her. This was just the beginning of the
repeated abuse the then 12-year-old suffered from Elliott Appleyard, who has been jailed for 20
years for sexual offences including rape and indecent assault. Growing up in Denby Dale, West
Yorkshire in the 1980s, Appleyard maintained his grip on Carol, her half-sister Donna and
brother Paul with regular threats of violence. His then-wife Jean was threatened with a machete
for having a "sex dream", with Appleyard pointing a legally-owned 12-bore shotgun at her head
during an argument. During Appleyard's trial, Jean told the jury: "If [the children] went to phone
the police, he'd shoot me."After fleeing the house with her mother, Carol returned to the home on
Gilthwaites Crescent eight months later due to her strained relationship with her mother and her
need to see her siblings. The abuse then escalated. Elliott Appleyard "manipulated, groomed,
controlled and emotionally oppressed" his daughter, his trial was told "I wish somebody on the
streets would have raped me so I'd have had my mum and dad to support me, but it was never
like that, so I made my friends my family," Miss Higgins, now 49, said."I'll always feel sad, I feel
emotional now talking about it, the pain will never go away, but I've got enough courage to
rebuild and to heal."Appleyard would play fight with his daughter, but leave her with bites on her
neck so deep they would turn "blue, black and purple". While he was away in the US on a
hunting trip in the Appalachian Mountains, 13-year-old Carol held a party at the house with her
friends. During an interview with police in November 2015, Miss Higgins said her father was
"furious" when he returned, causing her to self-harm for the first time."I started cutting my wrist,
I'd never done it before. My dad started bandaging up and said, 'you're too mentally disturbed to
sleep by yourself tonight'."He cuddled up to me... he started touching me in places, took a
condom out of the drawer and started having sex with me.” She added: "It became an everyday
occurrence." The majority of the abuse took place at the family home in Gilthwaites Crescent,
Denby DaleDuring the trial, Peter Hampton, prosecuting, said: "He manipulated, groomed,
controlled and emotionally oppressed his daughter."At the time she was vulnerable and felt
abandoned by her mother, who was living elsewhere, she became conditioned to comply with his
perverted sexual demands."Miss Higgins said: "You feel jealous of other people because you
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don't have that support; it's a lonely place to be and it's scary."I used to wake up in the morning
with a scary feeling in my tummy because I didn't have anyone to love me in a way that I wanted
to be loved." She added: "I used to think, why me, why does this have to happen to me?” She
often thought of running away, but was told by social services she could end up in a children's
home - a thought that "terrified" her, Mr Hampton said. Appleyard placed his estranged wife's
engagement ring on her daughter's finger when she was 14 and took sexual photographs of her,
police were told. She was also taken to a tattoo parlour in Barnsley to have a declaration of love
inked on her shoulder. It took 10 "painful" acid treatments to have it removed in later life. During
the police interview, she said: "I'd hear his footsteps coming in from the pub and coming upstairs,
I'd think 'please, please’; as sometimes he'd go straight past. Most of the time he didn't."I'd be
asleep or pretending to be asleep, he'd grab my arm and take me to his room at the other end of
the landing."She added: "I was just confused; I didn't know what was going on and what was
normal. I was just complicit for everything he wanted me to do."I'm angry at myself for not doing
anything about it, for making him believe that it was all right, for not kicking and screaming.“
Despite feeling she had no escape, she eventually ran away from home and told police what had
been happening. She gave a 17-page statement to officers in 1985, but was encouraged not to
take the matter any further as it would "blacken" her name. Miss Higgins said: "It's taken me 35
years and five attempts to keep knocking on that door - I'd say to anybody, never give up fighting
for justice."Go speak your truth to the police and make sure your voice is heard and never give
up."West Yorkshire Police is investigating a complaint relating to the case and said it was unable
to comment further."I fill my life with positives and always try to overcome the negative
barriers," she said."This has been the biggest mountain I've ever had to climb and I feel like I'm at
the summit now, I can put the flag in, climb back down and get on with the rest of my life."
In News Article 1, the identities of both the victim and the perpetrator were clearly shared as well
as all the details of the incident are given as well. Detailed wording is used such as “…..bites on
her neck” and “took a condom out of the drawer and started having sex with me”. The readers of
the news article can easily recognize the traumatic consequences of incest child sexual abuse
from the statements of the victim like: "I wish somebody on the streets would have raped me so
I'd have had my mum and dad to support me, but it was never like that, so I made my friends my
family”, through this statement of the 49-year-old victim, who was sexually abused by her
biological father at the age of 14 systematically, though she has a happy family life at the
moment, she still expresses the pain and the trauma she holds deep down subconsciously. The
statements related to victim’s story when she tried to report the perpetrator were also
discouraging for her, as the police she reached out for help sent her back to the trauma zone by
advising her not to “blacken her name” which is actually one of the main reasons why the
statistics on child sexual abuse cases seems lower. When the incident is analyzed with respect to
the ethical code of journalism, the details related to the abuse such as the names of victim and
perpetrator, the name of the city, the statement of the prosecutor and the whole story are shared,
mainly because mostly likely the consent of the victim has been taken by the journalist to share
the identities and details of the story otherwise it would be against the ethical code. The other
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factor on sharing the details is to increase public awareness about such a traumatic case like child
sexual abuse.
News Case 1: Turkey
(Source: hurriyetdailynews.com-September 27 2018 )
“Father sentenced to 57 years in jail for sexually abusing daughters
A man in the western Turkish province of Manisa has been sentenced to 57 years in jail for
sexually abusing his three daughters. The man, who was unidentified, was charged with
aggravated sexual assault, child abuse and child pornography in the abuse of his daughters aged
10, 14 and 17 from 2010 to 2014, Demirören News Agency reported on Sept. 26. The abuse was
uncovered by the 17-year-old girl’s teacher, who discovered footage showing sexual abuse by the
girl’s father on a flash drive she had brought to school to turn in homework.The Turgutlu Heavy
Penal Court issued a ruling bearing the heaviest possible jail sentences according to Turkish
law.”
On the other hand, in News Case 1 from Turkey, not many details are shared in the news article
though it is the incest child sexual abuse case like the News Case 1 from England. It is mainly
because the three victims of the abuse are still children and in order to respect their privacy
according to the ethical code of journalism, it may cause the victims flashback the incident over
and over again. As can be recognized from the news article, the ages of victims and perpetrator,
the date and the city of the incident and the crimes the perpetrator charged with were given,
however the identities of the parties were not share with the public.
News Case 2: England
“Bradford grooming trial: Nine men guilty of abusing girls (Source: www.bbc.com), 26 February
2019
The men were found guilty after a trial lasting more than six weeks. Nine men have been found
guilty of sexual exploitation offences against two teenage girls in Bradford. The men were found
guilty of offences including rape and inciting child prostitution after a trial lasting more than six
weeks. The jury is still considering its verdict on a 10th man. The girls were living in a children’s
home in the city when the abuse started, and a full investigation began after the BBC contacted
police.
Guilty men
At Bradford Crown Court, Basharat Khaliq, 38, of Bradford, was found guilty of five counts of
rape and one count of assault by penetration.
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Saeed Akhtar, 55, of Bradford, was found guilty of two counts of inciting child prostitution and
one count of rape. Naveed Akhtar, 43, of Bradford, was convicted of two counts of rape and
found not guilty of a third count. Parvaze Ahmed 36, of Bradford, was convicted of three counts
of rape. Izar Hussain, 32, of Bradford, was found guilty of one count of rape and one count of
attempted rape, but found not guilty on another two counts of rape. Zeeshan Ali, 32, of Bradford,
was convicted of sexual assault. Kieran Harris, 28, of Dewsbury, was convicted of two counts of
rape. Faheem Iqbal, 27, of no fixed abode, was found guilty of aiding and abetting rape.
Mohammed Usman, 31, of Bradford, was found guilty of two counts of rape.
Girls were 14
Khaliq was found guilty of offences against both girls, while the other eight men were convicted
in relation to one victim. The men have been remanded in custody at Bradford Crown Court and
will be sentenced on Wednesday. The court was told the grooming and abuse began in 2008
when the girls were aged 14, living in a children's home in Bradford. The jury heard staff could
not physically prevent the girls leaving the home but they were aware that one of the girls was
"being picked up by multiple Asian males in smart cars”. A statement from Bradford Council
said: "The Safeguarding Board will look closely at this case to see if there are any lessons we can
learn that could help us keep young people safer.“ Earlier in the trial, the court heard one of the
girls told police in 2013 that she had been "groomed by hundreds of men", but those allegations
were not followed up. The girl was interviewed by BBC Look North a year later, and she talked
about abuse she had suffered.”
In the second News Case from England, the abuse against children is ranging from grooming to
rape and pornography by a group of men whose names, ages and places they live are explicitly
shared but the identities of the victim girls. The reason not to share the victim girls’ identities is
to protect their rights of privacy and to protect them from the probable shaming/ self-shaming in
the future. Conversely, the perpetrators’ names are given so as to create public recognition on
such organized crimes including sexual abuse of children.
News Case 2: Turkey
“Man who raped daughter with Down syndrome gets reduced sentence
(Source: hurriyetdailynews.com- August 12, 2012, Istanbul)
Lawyers and nongovernmental organizations have reacted angrily after the Supreme Court of
Appeals reduced a sexual abuse sentence against a father convicted of raping his own daughter on
the grounds that the girl had remained a virgin even though she had aborted the fetus. "This
decision has ruined every attempt we have made to prevent the legitimization of these kinds of
incidents," Liz Amado, head of the Women's Human Rights Association, told daily Akşam. The
incident was revealed after the then-14-year-old victim, who suffers from Down syndrome, went
to the hospital to undergo abortion four years ago. Blood tests revealed that it was 99.99 percent
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likely that the father of who her unborn child was her own father. The victim was immediately
transferred to relevant authorities, where she confirmed that her father had had intercourse with
her. A local court sentenced the father to 15 years in prison for sexual abuse. The high court,
however, recently overruled the decision, claiming that the "the victim's hymen is not suitable for
intercourse and that she is still a virgin." The high court stated that "only sexual abuse through
penetration” necessitated a heavier sentence, whereas "basic sexual abuse" did not.
Publicly, mother reacts to the decision.
The mother quickly divorced the father once news of the rape became public, but the victim
reportedly failed to understand what had happened due to her mental challenges. The victim's
attorney, Hünkar Demir Çelik, said the decision was "unacceptable." "I will request that the local
court insist on its prior decision," Çelik said. "It is a known fact that only birth will undoubtedly
break the flexible hymen." Çelik further stated that if high court gets its way, the father will only
serve five years in prison. Amado said the case was not unique in its ruling and that similar
misjudgments had been given before.”
Contrary to News Case 1from Turkey, in News Case 2 from Turkey, the details of the story are
shared about the victim’ being sexually abused by her biological father and the victim’s suffering
from Down syndrome. The decision of the court about the incident and the attorney’s statements
related to the decision are also shared with the public, nevertheless the identities of the victim and
the perpetrator are not given in the news article to protect the rights of the victim specifically.
PART III: Children’s Rights and Prevential Acts to Protect Children
In this section of the article, after analyzing four news articles from England and Turkey
respectively and focusing on whether the wording and the given details related to the incidents
are in accordance with the ethical code of journalism or not, the deterrent laws and regulations,
the conventions and the prudential actions against child sexual abuse crime will briefly be
expressed.
Without a doubt, children are one of the most dependent and vulnerable members of the society.
In order to bring up them as healthy adults to be, parents, educators and lawmakers are obliged to
protect the right of children by the laws and regulations.
According to the Turkey Human Report prepared by United States Department of State Bureau of
Democracy, Human Rights and Labor, child sexual abuse and the penal code for such crime are
stated as follows: “Child abuse was a problem. The law authorizes police and local officials to
grant various levels of protection and support services to victims of violence or to those at risk of
violence. It requires the government to provide services to victims, such as shelter and temporary
financial support, and empowers family courts to impose sanctions on those responsible for the
violence.
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By law, if the victim of abuse is between ages 12 and 18, molestation results in a three-to-eightyear prison sentence, sexual abuse in an eight-to-15-year sentence, and rape in a sentence of at
least 16 years. If the victim is younger than 12, molestation results in a minimum five-year
prison sentence, sexual abuse in a minimum 10-year sentence, and rape in a minimum 18-year
sentence. On September 3, a Ministry of Justice report stated the Forensic Medicine Office
received 650 child abuse files each month and that the office was still working on cases received
three years previously. It emphasized the office was closing the gap and was processing child
abuse cases more quickly than in the past. According to the Turkish Statistical Institute, child
abuse cases increased by 6.2 percent from 2013 to 2014. In 2014 there were 1,377 documented
cases of sexual abuse of boys and 9,718 of girls.” (Turkey Human Right Report, Country Reports
on Human Rights Practices, (2015), United States Department of State • Bureau of Democracy,
Human Rights and Labor, p.52). The excerpt from Turkey Human Right Report focuses on child
sexual abuse’s being a social problem, the numbers of the child abuse cases and the penal code
for the perpetrators of child sexual abuse.

Since child sexual abuse is globally recognized inhumane treatment against children, not only the
governments but also non-governmental organizations are responsible for protecting children’s
rights and increasing public awareness on gravity of the issue.
Since no written constitutional law exists in England, the preventive actions are taken in local
level to protect children as it is mentioned on the website of NSPCC (NGO): “The Department
for Education (DfE) is responsible for child protection in England. It sets out policy, legislation
and statutory guidance on how the child protection system should work.
From 29 June 2018, local safeguarding children's boards (LSCBs) are being replaced by
safeguarding partners, who are responsible for child protection policy, procedure and guidance at
a local level.
The local safeguarding arrangements are led by three statutory safeguarding partners:
the local authority
the clinical commissioning group
the police.
Working together with other relevant agencies, they must co-ordinate and ensure the
effectiveness of work to protect and promote the welfare of children, including making
arrangements to identify and support children at risk of harm.”
However, in Turkey, the rights of the children are under protection of constitution. Penal code
regulates punishment for the perpetrators of child sexual abuse. In Article 41 - (Paragraph added
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on October 3, 2001; Act No. 4709) regulating protection of the family, and children’s rights (The
phrase “and children’s rights” was added by the fourth Article of Act No. 5982 dated September
12, 2010), it is declared that “Family is the foundation of the Turkish society and based on the
equality between the spouses. The State shall take the necessary measures and establish the
necessary organization to protect peace and welfare of the family, especially mother and children,
and to ensure the instruction of family planning and its practice.
(Paragraph added on September 12, 2010; Act No. 5982) Every child has the right to protection
and care and the right to have and maintain a personal and direct relation with his/her mother and
father unless it is contrary to his/her high interests. (Paragraph added on September 12, 2010; Act
No. 5982) The State shall take measures for the protection of the children against all kinds of
abuse and violence.”
As mentioned above, only constitutions or punishments may not be deterrent enough in order to
attract the attention of the public to the significance of the child sexual abuse cases. In this sense,
the media must use its power in hand while raising public awareness on the issue; it must also
protect the privacy and rights of the victims of the incidents in the alignment with the Ethical
Code of Journalism.
CONCLUSION
As a result, as can be seen that similar incidents have occurred not only in Turkey but also in
Europe, and that child sexual abuse is a social problem that results in sociological and
psychological traumatic consequences in global level.
After the analysis of the four news articles on child sexual abuse, it is clear that though the profile
of the predator or perpetrator is unstable, the victim’s profile is unfortunately quite stable which
is being fragile to harm by the adults as they are the vulnerable members of the society.
In this case, the responsibility to protect children’s rights is a shared responsibility among the
parents, educators, lawmakers and the media. The more the publish awareness is raised, the more
deterrent laws and regulations will be forced and the more preventive actions will be taken
because when the problem is named, the solution is made.
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ÖZET
Çalışmanın ana amacı yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi bakımından farklılık gösteren
bireylerin flört şiddeti algısını ele almak, maruz kaldıkları yahut kalabilecekleri flört şiddetinin ne
düzeyde farkında olduklarını ve bu durumun onlar üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma,
yurt genelinde, internet üzerinden, 18 yaşın üstündeki tüm yaş gruplarından ve eğitim
seviyesinden olmak üzere katılımcılara anket formu uygulanmak suretiyle yapılmıştır.
Katılımcıların %74’ü kadın, %26’sı erkektir; %6’sının bugüne kadar flört ilişkisi olmadığını
belirtmiştir. Katılımcıların %79,6’sı flört şiddetine tanık olduğunu ve %33,5’i kıskanmanın bir
sevgi göstergesi olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların birden fazla seçeneği işaretleyecekleri bir
soruda %63.6’sı ihmal etmeyi, %41.8’i ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmesine engel olmayı, %23’ü
ise cinsel birlikteliğe zorlamayı flört şiddeti kapsamında görmüştür. Flört şiddeti, günlük hayatta
sıkça karşılaşılan bir şiddet türüdür ancak bu konudaki toplumsal ve bireysel farkındalık
beklenilen düzeyde değildir. Yapılan araştırmalar ve paralel sonuçlar elde ettiğimiz anketimiz de
gösteriyor ki birçok kişi flört dönemini sevgili olmadan önceki evre olarak tanımlamaktadır. Bu
nedenle sevgililik, nişanlılık ve evlilik döneminde eşler arasında yaşanan şiddet vakaları flört
şiddeti kapsamında görülmediğinden elde edilen bulgular da flört şiddetine maruz kalan kişilerin
sayısını tam olarak vermemektedir.
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ABSTRACT
The main purpose of this study is to examine the perception of dating violence of
individuals who differ in terms of age, gender and education level, and to what extent they are
aware of the severity of dating they may be exposed to and the impact of this situation on them.
The research was conducted via internet in Turkey. A questionnaire was applied to all
participants from all age groups and all education levels above the age of 18. 74% of the
participants were women and 26% were men; it is stated that 6% of them had no dating
relationship until today. 79.6% of the participants stated that they witnessed the dating violence
and 33.5% stated that jealousy is a sign of love. In a question where is it possible to mark more
than one option, 63.6% of the participants deemed neglecting, 41.8% of the participants deemed
preventing to meet with their family and friends, 23% of the participants deemed forcing to a
sexual intercourse in the scope of dating violence. Dating violence is a type of violence that is
frequently encountered in daily life, but social and individual awareness is not at a desired level.
Our survey, that we had parallel results with the prior surveys, shows that many people perceive
the dating period as the previous stage before they are in a relationship. Since, the violence
among spouses during relationship, engagement and marriage are not considered in the scope of
dating violence, the findings do not provide the exact number of people who are exposed to
dating violence.
GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü tarafından şiddet; yaralanma, ölüm, psikolojik zarar veya kayıp ile
sonuçlanan veya bunlarla sonuçlanması muhtemel olan, kişinin kendisine, başka bir kişiye, bir
gruba veya topluluğa karşı fiziksel şiddet ve gücün tehdit veya fiili olarak kasıtlı kullanımı
şeklinde tanımlanmıştır. Şiddet karşımıza, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet olarak
çıkmaktadır. Şiddet kadın, erkek ve çocukların birbirlerine uyguladıkları şekillerde karşımıza
çıkmaktadır. Ancak şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı
aile içi şiddettir.(Güler, Tel, Tuncay, 2005) Dünya çapında erkeklerden fiziksel şiddet gören
kadınların tahmini oranının %25-50 olduğu rapor edilmiştir. Türkiye Kadına Yönelik Aile İçi
Şiddet Araştırması 2009 sonuçlarına göre, ülkemizde kadınların %39’u fiziksel, %15’i cinsel ve
%44’ü duygusal şiddete maruz kalmaktadır.(Başar, Demirci, 2015) Dünya ve Türkiye’deki
verilerden de anlaşıldığı üzere, şiddet günümüz toplumunun en önemli sorunlarından biridir.
Sağlıklı toplumların oluşmasında şiddet önemli bir engeldir.(Başar, Demirci, 2015)
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını
inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum
içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak
kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır. Aile içi şiddetin dünyada ve Türkiye’de önemli
bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir. Son 15-20 yılda, dünyanın her yerinde, eş şiddetiyle ilgili
çok sayıda araştırma yapılmıştır. Tüm dünya nüfusunu temel alan 48 çalışmanın verilerine göre,
Dünya Sağlık Örgütü kadınların eşleri ya da partnerleri tarafından şiddete uğrama oranını %1069 arasında olduğunu bildirmiştir. (EG, LL. ve ark., 2002)
1. TANIMLAR
1.1.Flört ve Flört Şiddeti
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Flört; sosyal etkileşim içeren ve ilişkiye devam ya da sonlandırma niyetiyle eylemlerde
bulunulan, daha sonra bir tarafın ya da iki tarafın isteğiyle sonlandırılan ya da resmi bir ilişkiyle
(evlilik, nişanlılık, birlikte yaşama) devam eden bir ilişki türüdür.(Straus, 2004) Son dönemde
yapılan tanımlamalarda sadece heteroseksüel birliktelikleri değil homoseksüel birliktelikleri de
kapsamaktadır. (Baldan, Akış, 2017)
Flört şiddeti, flört ilişkisinde partnere karşı, acı verici veya yaralayıcı fiziksel veya
psikolojik güç ve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışlarla birlikte cinsel şiddet
şeklinde de kendini göstermektedir.(Baldan, Akış, 2017) Diğer bir anlatımla flört şiddeti kişiler
arası şiddet türlerinden birisidir. İlişki içindeki bireylerin birbirine fiziksel, duygusal ve cinsel
şiddet uygulaması ve birbirlerine sosyal kısıtlamalar getirmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
(Yumuşak, Şahin, 2014)
1.

Flört Şiddetinin Türleri

Flört ilişkisinde karşımıza çıkan fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet türleri de kendi içinde
davranışlara ayrılmaktadır. Fiziksel flört şiddeti; tekmelemek, tokatlamak, itmek, yumruk atmak
gibi davranışlardır. Psikolojik flört şiddeti; utandırma amaçlı isim takma, alay etme ya da aile ve
arkadaşlarla görüşmesine engel olma şeklinde fiziksel olmayan ancak ruhsal olarak yaralayıcı
davranışları içermektedir. Cinsel flört şiddeti; Kişinin isteği dışında cinsel birliktelik için zorlama
ya da bu istek reddedildiğinde bu konu ile ilgili söylentiler yaymak. Ayrıca kişinin isteği dışında
ısrarlı takipte bulunmak da yine bir şiddet davranışıdır. Bunların yanı sıra bu türlere ihmal etmeyi
de dahil edebiliriz.(Baldan, Akış, 2017)
1.

Flört Dönemi

Flört dönemi konusunda literatürde farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Flört dönemini
sevgililikten önceki dönem olarak kabul edenler olduğu gibi sevgililiği de kapsayan bir dönem
olduğunu belirten yaklaşımlar da mevcuttur. Aynı zamanda flört dönemini sevgililiği ve evlilik
ilişkisini de kapsayan bir dönem olduğunu kabul eden kurum ve yazarlar da bulunmaktadır.
CDC, flört şiddetini, yakın partner şiddetinin bir alt tipi olup evli olmayan kişiler arasında
gerçekleşen bir şiddet türü olarak kabul etmektedir.(CDC, 2018) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
2013 yılında yayınladığı raporda, yakın partner şiddetinin resmi ilişkileri (evlilik) ve resmi
olmayan ilişkileri (flört ilişkisi, evlilik dışı seksüel birliktelik) kapsayan bir terim olduğunu
belirtmiştir.
Biz de yaptığımız flört şiddeti üzerine bilgi, tutum ve davranış adlı çalışmamızda flört
döneminin sevgililik ve evliliği de kapsayan bir dönem olduğunu kabul ettik. Bunun sebebi, flört
şiddetini aile içi şiddetin de içerisinde eşlerin birbirine uyguladığı şiddet olarak kabul
edebileceğimizdir. Aynı şekilde resmi olmayan ilişkilerden sayılan sevgililik, nişanlılık, evlilik
dışı seksüel birliktelik esnasında da flört şiddeti karşımıza çıkmaktadır.
2. TÜRKİYE’DE HUKUKSAL DURUM
2.1. 6284 Sayılı Kanuna Göre
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Flört şiddetine maruz kalan kişi, şiddet uygulayan kişiyi tanıyor olsun veya olmasın en
yakın polis ya da jandarma karakolundan, Cumhuriyet Savcılığından veya Aile Mahkemesinden
bir dilekçe ile kimlik ve adres bilgilerinin gizlenmesini, kendisine barınma yeri ve geçici koruma
sağlanmasını isteyebileceği gibi ihtiyacı olan diğer koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasını da
isteyebilir.
Aynı kanun kapsamında şiddet mağduru, yaşadığı şehrin Valiliğine, Kaymakamlığına ya da
bulunduğu yerdeki varsa, kısaca ŞÖNİM/KOZA olarak adlandırılan Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezlerine ya da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvurarak psikolojik, mesleki,
hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesini, geçici maddi yardım
yapılmasını, varsa çocuklarının korunması ve geçici kreş hizmeti verilmesini isteyebilir.
(Karabacak, Kuyucu, 2017)

2.2. Türk Medeni Kanun ve Borçlar Kanununa Göre
Medeni Kanuna göre, şiddet mağduru kişi, çocuklarının korunmasına ihtiyaç duyuyorsa
boşanma talep etmeden de geçici velayetlerinin tarafına verilmesini Aile Mahkemesinden
isteyebilir.
Flört şiddeti sonucu meydana gelen maddi ve manevi zararlar için Medeni Kanun ve
Borçlar Kanunu uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılarak tazminat talebinde
bulunulabilir. (Karabacak, Kuyucu, 2017)
2.3. Türk Ceza Kanununa Göre
Flört şiddeti, Ceza Kanununa göre ayrı bir suç olarak düzenlenmemiştir; ancak flört
ilişkisi içinde gerçekleştirilen hakaret, cinsel taciz, tecavüz, tehdit vb. türden davranışlar suç
olduğu için psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet kapsamında Türk Ceza Kanununda yer alan
düzenlemeler bu şiddet türü için de uygulanacaktır. (Karabacak, Kuyucu, 2017)
Kasten yaralama ve kasten öldürme suçunun eşe karşı işlenmesi ağırlaştırıcı neden iken
partnere karşı işlenmesi halinde herhangi bir ağırlaştırıcı neden öngörülmemiştir. Yani aynı suçun
evlilik içinde işlenmesi halinde fail eşin alacağı cezanın üst sınırı daha yüksek iken evlilik
dönemi dışında aynı suçun işlenmesi halinde fail partnerin alacağı cezanın üst sınırı daha az
olacaktır.
3. METODOLOJİ
Araştırmada kullanılan temel yöntem anket çalışmasıdır. Ankete katılmadan önce
katılımcılara anketin başına eklenen bir onam formu okutulmuş ve onaylattırılmıştır. Çalışma
kapsamında veriler on sekiz yaşından büyük olunması koşuluyla 695 gönüllüden toplanmıştır. Bu
bağlamda katılımcılar için özel bir meslek grubu, eğitim düzeyi vb. herhangi bir sınırlandırma
gözetilmemiştir. Katılımcılara öncelikle üç adet demografik soru sorulmuş ardından çoktan
seçmeli cevaplardan oluşan on dokuz adet soru yöneltilmiştir. Bu soruların bir kısmında
katılımcılara birden fazla seçeneği işaretleme imkanı sunulmuştur. Anketin sonunda kimliklerini
belirtmekle yükümlü olmayan katılımcılara maruz kaldıkları yahut kalabilecekleri flört şiddetinin
ne olduğu, hangi türlerine maruz kalındığı, flört şiddeti uygulayıp uygulamadıkları, maruz kalmış
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olmaları halinde nasıl davranacakları hakkında sorular sorulmuştur. Bu sorular genel anlamda
bireylerin flört şiddeti hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını ölçmeye yöneliktir. Tespit edilen
verilerden grafikler oluşturulmuştur.
4. BULGULAR
Araştırmanın bulgular kısmında 695 kişiden toplanan veriler değerlendirilecektir.
Katılımcılarımızın %73.5’i kadın %26.5’i erkektir, %94.1’i daha önce flört ilişkilerinin olduğunu
belirtmiştir. Bu kişilerin flört ilişkilerine baktığımızda %64.5’inin 0-3 ay, %15.3’ünün 3-6 ay,
%7.8’inin 6ay-1 yıl, %6.8’inin 1-3 yıl arasıyken %5.8’inin ise 3 yıldan fazladır.

1.‘Flört döneminde aşağıdaki eylemlerden hangisine/hangilerine sıkça rastlanır (birden
fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)’ sorusuna katılımcıların %64’ü ihmal etmek, %41’i
ailesiyle/arkadaşlarıyla görüşmesine engel olmak, %36.3’ü ise alay etmek cevabını vermiştir.
Katılımcılar sözel ve psikolojik şiddet içeren eylemlere fiziksel şiddet içeren eylemlere oranla
daha fazla rastlandığını belirtmişlerdir.

2. Katılımcılardan aşağıda verilen 6 önermenin flört şiddeti kapsamına girip girmediğinin

değerlendirilmesi istenmiştir. Bu bağlamda:
a.
Flörtünüzün her gün sizden giydiğiniz kıyafetlerin fotoğrafını istemesi flört şiddetidir
önermesine katılımcıların %66.5’i kesinlikle katılıyorum, %23.9’u çoğunlukla katılıyorum,
%4.6’sı ise katılmıyorum cevabını vermiştir.
i. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu giyilen kıyafetin fotoğrafının diğer partner tarafından
istenmesinin flört şiddeti olacağını söylemiştir. Bu durum günümüzde gençler arasında çok sık
rastlanılan bir durumdur. Bu istek çoğunlukla erkek partnerden gelmekle birlikte zaman zaman
kadın partnerden de gelebilmektedir. (Sünetçi ve ark., 2016)
b.
Flörtünüzün sosyal medya hesaplarınızın şifresini istemesi ve belirli aralıklarla hesabınızı
kontrol etmesi flört şiddetidir önermesine katılımcıların %71.8’i kesinlikle katılıyorum, %21’i
çoğunlukla katılıyorum, %4.5’i ise katılmıyorum cevabını vermiştir.
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i.Sosyal medya şifresi kişisel veri teşkil ettiğinden partnerin rızası dışında şifresinin elde
edilmesi veya şifresini paylaşmaya zorlanması ve ayrıca sosyal medya hesaplarının düzenli bir
biçimde kontrol edilmesi aynı zamanda özel hayatın gizliliğini ihlal de teşkil edecektir.
b.
Flörtünüzün siz istemediğiniz halde size sarılması veya sizi öpmesi flört şiddetidir
önermesine katılımcıların %69.1’i kesinlikle katılıyorum, %19.7’si çoğunlukla katılıyorum,
%7.3’ü katılmıyorum cevabını vermiştir.
i.Partnerin rızası olmaksızın, diğer partner tarafından temasta bulunularak vücut
dokunulmazlığının ihlal edilmesi ceza kanunu kapsamında suç sayılmaktadır. Buna rağmen az da
olsa katılımcıların bir kısmı bunu bırakın suç olarak görmeyi şiddet olarak dahi
algılamamaktadır.
b.
Flörtünüzün kimlerle arkadaşlık ettiğinize ve sosyal hayatınıza karışması flört şiddetidir
önermesine katılımcıların % 62.3’ü kesinlikle katılıyorum, 29.1’i çoğunlukla katılıyorum,
%4.6’sı katılmıyorum cevabını vermiştir.
c.
Flörtünüzün fiziksel özellikleriniz hakkında esprili veya eleştirel şekilde sık sık yorum
yapması flört şiddetidir önermesine katılımcıların %58.6’sı kesinlikle katılıyorum, %29.6’sı
çoğunlukla katılıyorum, %6.8’i katılmıyorum cevabı vermişlerdir.
i.Partnerin fiziksel özellikleriyle ilgili esprili ve eleştirel yorumlar onun şeref ve haysiyetini
zedeleyici nitelikte ise bu eylemler Türk Ceza Kanunu’na göre hakaret suçunu oluşturmaktadır.
Hakaret suçu doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır. Bu
nedenle bu yoğunluğa ulaşan yorumlar suç oluşturacaktır. Aynı zamanda sık sık bu tür yorumlara
maruz kalan partnerin psikolojik şiddet altında da olduğunu belirtmek gerekir.
b.
Kıskanmak bir sevgi göstergesidir önermesine katılımcıların %6.6’sı kesinlikle
katılıyorum, %27.1’i çoğunlukla katılıyorum, %44.3’ü ise katılmıyorum cevabını vermiştir.
i.Anket sonucuna göre katılımcılarımızın az bir kısmı, partnerler tarafından içselleştirilmiş
olan ve çoğu zaman romantikleştirilen kıskançlık duygusunu sevgi göstergesi olarak kabul
etmektedir. Kıskançlığın sevgi olarak algılanması, kanaatimizce flört ilişkisi içerisinde
partnerlerin birbirine birçok şiddet türünü uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. Partnerler
tarafından, uygulanan şiddet, sevginin sonucu olarak yansıtılıp masum bir görünüm içine
sokulmaya çalışılmaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu diğer seçeneklerde sayılan
eylemlerin şiddet olduğunu belirtmiş ancak kıskançlığı sevgi göstergesi olarak görmekten kendini
alıkoyamamıştır. Kanaatimizce birçok flört şiddeti olgusunun temelini oluşturan kıskançlık
duygusu tek başına katılımcıların nezdinde şiddet olarak algılanmak için yeterli görülmemiştir.

3. ‘Hiç flört şiddetine maruz kalan birine tanık oldunuz mu’ sorusuna katılımcıların %79.7’si

evet cevabını vermiştir.
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4.’Bir ilişkide aşağıdaki durumlardan biri uygulandığında fiziksel şiddet(tokat, itme vb.)/
sözel (bağırma, hakaret) uygulamak makul karşılanabilir’ sorusuna katılımcıların %69.9’u
hiçbiri cevabını verirken, %27.9’u aldatmanın sonucunda fiziksel/sözel şiddetin normal
karşılanabileceğini belirtmiştir.
i. Şiddet hiçbir şekil ve koşulda kabul edilemez bir eylemdir. Katılımcılarımızın büyük bir kısmı
hiçbir şekilde şiddet uygulamayacağını söylerken diğer kısmı bazı durumlar altında partnerine
şiddet uygulayabileceğini ifade etmiştir. Bu durum ne yazık ki şiddetin partnerler tarafından bir
sorun çözme aracı veya iletişim aracı olarak kullanıldığını göstermektedir.

5.’Flörtünüz tarafından fiziksel şiddete (itme, vurma, tekme vb.) maruz kalmış olsaydınız
nasıl davranırdınız’ sorusuna katılımcıların %84’ü ilişkime son verirdim cevabını verirken
%6.8’i aynı şekilde karşılık vereceğini belirtmiştir.

124

6. ’Flörtünüz tarafından cinsel şiddete (cinsel ilişkiye zorlama, rıza dışı temas vb.) maruz
kalmış olsaydınız nasıl davranırdınız’ sorusuna katılımcıların %89.9’u ilişkime son verirdim,
%3’ü ise ancak çok çabalarsa barışırdım cevabını vermiştir.

7.‘Flörtünüz tarafından sözel şiddete (aşağılama, bağırma, hakaret vb.) maruz kalmış
olsaydınız nasıl davranırdınız’ sorusuna katılımcıların %43.9’u ilişkime son verirdim, %29.1’i
aynı şekilde karşılık verirdim, %21.7’si ise ancak çok çabalarsa barışırdım cevabını vermiştir.

i. 5., 6. Ve 7. Soruların sonuçları karşılaştırıldığında, kişilerin farklı şiddet türlerine göre
bakış açılarının farklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar, partnerlerinden fiziksel ve cinsel
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şiddete maruz kalmaları halinde hemen hemen aynı oranda davranacaklarını yani ilişkilerine son
vereceklerini belirtmişlerdir. Ancak sözel şiddet sonucu %43 oranında ilişkime son verirdim ve
%29 oranında aynı şekilde karşılık verirdim cevapları bize sözel şiddetin algılanma biçiminde
farklılık olduğunu göstermektedir. Yani kanaatimizce, sözel şiddet partnerler tarafından daha
katlanılır görülmekte ve belki de şiddet olarak dahi kabul edilmemektedir.
8. ‘Söz konusu eylemlerden hangisi flört döneminde normal karşılanabilir (Birden fazla
seçeneği işaretleyebilirsiniz.)’ sorusuna katılımcıların %61.6’sı hiçbiri cevabını verirken %22’si
kendisi yokken gece/akşam yapılan sosyal aktivitelere tepki gösterilmesinin, %17’si ise
telefonunun sık sık kontrol edilmesinin flört döneminde normal karşılanabileceğini belirtmiştir.

9. ‘Fiziksel flört şiddetine maruz kalsaydınız bu durumdan nasıl kurtulmaya çalışırdınız’
sorusuna katılımcıların %33.7’si en yakın arkadaşıma anlatırdım, %33.2’si ise kendim çözmeye
çalışırdım cevaplarını verirken sadece %17.1’i polise gitmeyi tercih edeceğini belirtmiştir.

10. ‘Cinsel flört şiddetine maruz kalsaydınız bu durumdan nasıl kurtulmaya çalışırdınız’
sorusuna katılımcıların %35.1’i polise giderdim cevabını verirken %26.5’i en yakın arkadaşıma
anlatırdım, %24’ü ise kendim çözmeye çalışırdım cevaplarını vermiştir.
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i. 9. Ve 10. Sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak, katılımcılarda fiziksel ve cinsel
şiddete yönelik bakış açısında bir farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların iki şiddet
türü ile başa çıkma şekilleri büyük farklılık göstermektedir. Cinsel şiddet sonucu %35 oranında
polise giderdim cevabına rağmen, fiziksel şiddet sonucu %17 oranında polise giderdim cevabı iki
şiddet türünün kişilerdeki yansımasının farklı olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
11. ’Flört döneminde şiddete başvuran ancak bundan pişmanlık duyduğunu söyleyen
partnerin ilişkinin devamında da şiddete başvuracağını düşünüyorum’ önermesine
katılımcıların %68.8’i kesinlikle katılıyorum, %23.2’si çoğunlukla katılıyorum, %2.4’ü ise
katılmıyorum cevabını vermiştir.

5. SONUÇ
Literatürde ortak bir flört dönemi tanımı olmamakla birlikte araştırmalar sonucu elde
edilen veriler bir araya getirildiğinde flört döneminin sevgili olmadan önceki dönemi, sevgililik,
nişanlılık ve hatta evlilik evresini kapsayan dönem olarak nitelendirildiği görülmektedir. Anket
katılımcılarının %69.5’i flört dönemini yalnızca sevgili olmadan önceki dönem olarak
nitelendirmektedir. Buradan da anlaşıldığı üzere bireylerin flört dönemi farkındalığı yeterince
gelişmediği için ilişkilerinde yaşanan fiziksel, sözel, cinsel, psikolojik şiddet türlerini de flört
şiddeti olarak adlandırmamaktadırlar.
Katılımcıların şiddet türlerinden olan fiziksel ve cinsel şiddet konusunda bilinç düzeyi
yüksek iken, psikolojik ve sözel şiddet konusunda bilinçsiz oldukları görülmektedir. Bunun
127

nedeninin ise fiziksel ve cinsel şiddetin gözle görülür sonuçlarının olmasına karşın psikolojik ve
sözel şiddetin sonuçlarının zamana yayılması ve gözle görülmesinin zor olması olduğunu
düşünmekteyiz. Aynı zamanda bireylerin şiddet türlerine göre değişen farkındalık düzeyleri ile
bağlantılı olarak şiddete uğramaları halinde şiddetin türüne göre gösterecekleri davranışlar da
farklı şekillenmektedir. Öyle ki katılımcıların %85-90’ı fiziksel yahut cinsel şiddete maruz
kalması halinde ilişkisini sonlandıracağını belirtmesine karşın sözel şiddete maruz kalması
halinde yalnızca %43.9’u ilişkisini sonlandıracağını belirtmiştir.
Özetle flört şiddeti, günlük hayatta sıkça karşılaşılan ve partnerler arasında görülen bir
şiddet türüdür. Son zamanlarda görünürlüğü arttığı gibi sıklığı da artmıştır ancak bu konudaki
toplumsal ve bireysel farkındalık istenilen düzeyde değildir. Nüfusun büyük kısmını gençlerin
oluşturduğu ülkemizde ilk yapılması gereken bu şiddet türünün varlığının kabul edilerek
tanımlamasının yapılmasıdır. Bir sonraki basamak ülkemizdeki flört şiddeti sıklığını ve ülkemize
özgü risk faktörlerini belirlemek olmalıdır. Ardından risk faktörleri göz önünde bulundurularak
önleyici tedbirler uygulamaya geçirilmelidir. Türkiye’de yasalar aile içi şiddet temel alınarak
hazırlanmıştır. Bu nedenle evlilik kurumu dışında yani flört ilişkisi içerisinde meydana gelen
şiddeti özel olarak koruyan yasalarımız bulunmamaktadır. Bu durum göz önüne alınarak,
yasalarımızda flört şiddetini de temel alan kurallara yer verilmeli, getirilen bu kuralların da doğru
uygulama ile pekiştirilmesi gerekmektedir.
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ADÖLESAN DÖNEMDE GÖRÜLEN YAKIN PARTNER ŞİDDETİNDE
RİSK FAKTÖRLERİ
Öğr. Gör. Zeynep AKÖZLÜ, MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖZET
Şiddet üzerindeki çalışmalar genellikle evli çiftler üzerinde yapılmış, genç insanlar
üzerindeki etkilerinin incelenmesine ise yakın zamanlarda başlanmıştır. Oysa adölesan dönemde
maruz kalınan şiddetin, gelecekte yaşanacak olan şiddet olgularının öncüsü olduğu bilinmektedir.
Adölesan dönemin çocukluktan erişkinliğe bir geçiş dönemi olduğu ve ilişkilerdeki
deneyimsizlikleri nedeniyle şiddetin sonuçlarından daha fazla etkilendikleri düşünüldüğünde,
şiddete zemin hazırlayan risk faktörlerini değerlendirmenin önemi tartışılmazdır. Bu çalışma
psikolojik açıdan kırılgan bir dönem olan adölesan dönemde görülen yakın partner şiddetini risk
faktörleri açısından incelemek amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yakın partner şiddeti, adölesan, fiziksel şiddet
SUMMARY
Studies on violencehaveusuallybeendone on marriedcouples, but theimpact of violence on
youngpeople has recentlybegun. However, it is knownthattheviolenceexperienced in
theadolescentperiod is thepioneer of violence in thefuture. Because of theinexperience of
theadolescents,
it
is
importanttoevaluatethe
risk
factorsthatpavethewayforviolencebecausetheyaremoreaffectedbytheconsequences of violence.
Thisstudywascarriedouttoinvestigatethe risk of intimatepartnerseverityseen in adolescence, which
is a psychologicallyfragileperiod.
KeyWords:Intimatepartnerviolence, adolescent, physicalviolence
GİRİŞ
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Adölesan dönem insan yaşamında fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişimin temellerinin
atıldığı önemli bir geçiş sürecidir ve bu süreçte yaşanan romantik ilişkilerin bireyin gelişiminde
önemli rol oynadığı ifade edilmiştir(Bayhan & Işıtan, 2010). Romantik ilişki içindeki bireyler
yaşadıkları sorunları çözmek amacıyla bazen ilişki içinde bulundukları partnerlerine yönelik
şiddet içeren davranışlara yönelebilmektedirler (Atakay, 2014).Yakın partner şiddeti CDC
tarafından “yakın ilişkisi olan iki kişi arasındaki fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet” olarak
tanımlanmıştır (Moore, Sargenton, Ferranti, & Gonzalez-Guarda, 2015; Ramisetty-Mikler,
Goebert, Nishimura, & Caetano, 2006; Stephenson, Martsolf, & Draucker, 2013). Sanders (2003)
iseyakın partner şiddetini, “evli olmayan ve duygusal bir beraberlik yaşayan çiftlerin karşılıklı
olarak birbirlerine uyguladıkları şiddet içeren davranış ya da tehdit” olarak ifade etmiştir.
Yakın partner ilişkilerinde yaşanan şiddetin boyutlarına bakıldığında; duygusal, fiziksel
ve cinsel olmak üzere üç boyutunun ön plana çıktığı görülmektedir. Duygusal şiddet, fiziksel güç
kullanımını içermeyen davranışlardan oluştuğu gibi (Loring, 1994), bağırma, aşağılama, alay
etme, duygulara kayıtsız kalma, ilişkiyi bitirmeyle tehdit etme, sevgi göstermeme gibi
davranışları içerir (Mouradian, 2000). Ayrıca topluluk içinde utandırma, sosyal çevre ile iletişimi
kısıtlama, hakaret ve tehdit etme gibi çeşitli şekillerde de ortaya çıkabilir (Saltzman, Fanslow,
McMahon & Shelley, 2002). Saltzman ve arkadaşları (2002), eşler arasında ölüm, sakatlanma,
yaralama ve incitme potansiyeline sahip kasıtlı güç kullanım eylemleri ise fiziksel şiddet olarak
tanımlamıştır. Bunların yanı sıra, tokat atma, saç çekme, cisim fırlatma, tırmalama, tekme atma
gibi eylemlerin fiziksel şiddet davranışları olduğu belirtilmiştir (Mouradian, 2000). İlişkide
bulunulan kişi tarafından cinsel tacize uğrama, istek dışı cinsel davranışlara zorlanma, cinselliğin
bir tehdit aracı olması ve tecavüz gibi davranışlar da şiddetin cinsel boyutu olarak karşımıza
çıkmaktadır (Abraham, 1999).Bunların yanı sıra teknolojik araçlarla ısrarlı takip (stalking) de
yakın partner şiddetinin yeni bir boyutu olarak görülmektedir. (Fidan & Yeşil, 2018).
Adölesanlar ve gençler arasında görülen yakın partner şiddeti, diğer şiddet türlerine göre
nedenleri, yaşanma şekilleri ve sonuçları açısından farklılık göstermektedir. (Polat, İpekçi,
Yurdagül, Öztürk, Tatlı &Yavuzekinci, 2016). Çünkü adölesan dönem, ilgi ve arkadaşlığın artık
aile dışındaki unsurlardan arandığı ve duygusal dünyanın dışa doğru açıldığı bir dönemdir.
Adölesanların özellikle 14-16 yaş aralıklarında yakın partner ilişkilerine başladıkları ve bu
yaşlarda şiddete maruz kalma risklerinin de arttığı bildirilmiştir(Glass, Fredland, Campbell,
Yonas, Sharps&Kub, 2002). Ayrıca adölesanlar deneyimsizlikleri nedeniyle şiddetin etkilerinden
erişkinlere kıyasla daha çok etkilenirler ve şiddete uğradıklarını aileleri ile paylaşmaktan
kaçınırlar. Bu bağlamda adölesan yaş grubunda olmanın yakın partner şiddetinde başlı başına en
önemli risk olduğu ifade edilmiştir (Avşar Baldan & Akış; 2017). Bunun yanı sıra flört ilişkisinde
taraflar arasında yaşanan şiddetin intihar düşüncesi ve girişimlerinin, kişilerin özsaygılarının
azalmasına, depresyon, kaygı ve stres düzeylerinin artmasına ve sigara ve madde kullanımının
daha fazla görülmesine neden olduğunu belirtilmiştir (Kepir Savoly ve ark. 2014). Yakın partner
şiddetine maruz kalmanın ayrıca; özgüven eksikliği, travma sonrası stres bozukluğu, uyku ve
beslenme bozuklukları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, istenmeyen gebelikler ve düşükler,
yaralanmalar ve ölüm gibi ağır sonuçlara da sebebiyet verdiği ifade edilmektedir (Selçuk, Avcı &
Mercan, 2018).
CDC’ye göre adölesan dönemde karşılaşılan partner şiddetine zemin hazırlayan risk faktörleri;
aile içi şiddete tanık olma, ebeveyn şiddetine maruz kalma, partner şiddetini haklı görmeye
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yönelik tutum, partner şiddeti mağduru arkadaşa sahip olma, akranlara karşı saldırganlık
davranışları gösterme, depresyon, madde kullanımı, cinsel ilişkiye erken yaşta başlama ve birden
fazla cinsel partnerin varlığı olarak ifade edilmiştir (CDC, 2015).
Sosyal öğrenme ve nesiller arası aktarıma dayanan teoriler nedeniyle, yakın partner
şiddeti için sıklıkla irdelenen en önemli risk faktörleri aile içi şiddet kurbanı veya aile içi şiddete
tanık olmaktır (Capaldi et al, 2012). Aile, bireylerin ilk sosyal ortamları olmasına bağlı olarak
karakter gelişimi üzerinde önemli bir yere sahiptir. Çocukların sosyalleşme sürecindeki
sorunlarının sebepleri, ailenin ekonomik düzeyinin ve eğitim seviyesinin düzeyinin düşük olması,
ebeveyn-çocuk bağlarının zayıf olması, ebeveynler arası çatışma, aile içi şiddet ve parçalanmış
aile gibi sorunlardan kaynaklandığı belirtilmiştir (Kızmaz, 2006).
Aile ve yetiştiği çevrede saldırganlık ve şiddeti onaylayan bir tutumun olması
adölesanların aynı yönde tutum geliştirmesine ve şiddeti karşılaştığı problemleri çözmede
kullanacağı bir araç haline dönmesine sebebiyet verecektir (Avcı &Güçray, 2010). Yetişkinlik
döneminde şiddet uygulama açısından en önemli risk faktörü, çocukluk çağında fiziksel şiddete
maruz kalmak olduğu ifade edilmiştir (Okan İbiloğlu, 2012). Çeşitli araştırmalar, anne
babalarından şiddet gören ergenlerin şiddet eğilim düzeylerinin diğerlerine göre daha yüksek
olduğunu göstermiştir. Duran ve Ünsal, 2014 yılında yaptıkları çalışmada, ebeveyn şiddetine
maruz kaldığını belirten öğrencilerin daha yüksek oranda saldırganlık eğilimi gösterdikleri ve
daha yüksek oranda başkalarına karşı şiddet uyguladıklarını saptamıştır (Duran & Ünsal, 2014).
Birçok çalışmada yakın partner şiddetinin temel kaynağı olarak toplumsal cinsiyet
açısından geleneksel bakış açısına sahip olma, ataerkil toplum yapısından kaynaklanan asimetrik
güç ilişkisi ve şiddetin normal bir davranış olarak algılanması ve kabul edilmesi gösterilmektedir.
Toplumdaki cinsiyet rolleri ile kadına uygulanan şiddetin benimsenmesi, erkeklerin ise
kadınlardan daha üstün olduğu düşünülerek erkeklerin şiddet uygulamasının normal ve meşru bir
durum olduğunun kabullenilmesi toplumsal cinsiyet algısı olarak karşımıza çıkmaktadır. (Aslan,
2008).
Ülkemizde 2007 yılında üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışmada, ‘’Kadın hak
ediyorsa partneri tarafından şiddet uygulanabilir’’ önermesini erkek öğrencilerin %31’inin, kız
öğrencilerin ise %13’ünün doğru bulduğu, yine aynı önermeye erkek öğrencilerin %20’sinin, kız
öğrencilerin ise %12’sinin kararsızım şeklinde yanıt verdikleri görülmüştür. Aynı çalışmada
‘’Kadın dayak yiyorsa bunu herkesten saklamalıdır’’ önermesine erkek öğrencilerin %27’si, kız
öğrencilerin %5’i katıldıklarını ifade etmişlerdir (Vefikuluçay ve ark, 2007). Gressard ve
arkadaşları (2015) tarafından yapılan çalışmada daha yüksek oranda cinsiyet eşitsizliğine ilişkin
bakış açısına sahip olan genç kızların, daha fazla oranda fiziksel yakın partner şiddetine maruz
kaldıkları belirtilmiştir. Erkek öğrenciler ile yapılan bir başka çalışmada da cinsiyet eşitliği ve
ataerkil kültürel normlara ilişkin geleneksel bir bakışı açısına sahip olan gençler arasında fiziksel
ve psikolojik partnerşiddeti olasılığının daha fazla olduğu belirtilmiştir (Ozaki & Otis, 2017).
Literatürde alkol ve madde kullanımının şiddet üzerinde doğrudan belirleyici etkisinin
olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır. Knox ve arkadaşları, alkol kullanmanın
şiddete maruz kalma açısından, madde kullanımının ise şiddet uygulayıcısı olma açısından bir
risk faktörü olduğunu belirtmiştir (Knox, Lomonaco&Alpert, 2009). Johnson ve arkadaşları
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tarafından 2017 yılında yapılan metaanaliz çalışmasında, esrar kullanımının fiziksel flört
şiddetine uğrama ihtimalini %54; fiziksel flört şiddeti uygulama ihtimalini de %45 oranında
arttırdığı belirtilmiştir (Johnson et al, 2017). Yapılan çalışmalarda, istismar yaşantısı bulunan
kişilerin, bu yaşantının getirdiği birtakım travmaların etkisiyle veya bu sorunlarla bir baş etme
yolu olarak madde kullanımına yönelebildiği ifade edilmektedir. Ayrıca alkol ve madde
kullanımının trafik kazaları, intiharlar, istenmeyen gebelikler ve güvenli olmayan cinsel ilişki gibi
diğer riskli davranışlarda bulunma açısından da adölesanlar için tehlike oluşturduğuna dair
kanıtlar vardır. Hatta adölesanlar, madde temin edebilmek için şiddet eğilimli davranışlarda
bulunarak suça yatkın hale gelmektedir.Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu
Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre, lise öğrencilerde herhangi bir
yasadışı bağımlılık yapıcı maddenin en az bir kere denenme oranı %1,5, alkol ve uyuşturucuya
başlama yaşının 14 olduğu ve son 12 aylık dönemde lise öğrencilerinde alkol kullanım oranının
%19,4 olduğu saptanmıştır (İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 2012).

SONUÇ
Adölesan dönemin, çocukluktan erişkinliğe geçiş basamağı olması ve çocukluk ile
adölesan dönemde öğrenilen davranış paternlerinin bireylerin ileriki yaşlarındaki davranış
durumlarına zemin hazırlamakta olduğu açıkça ortadadır. Bu dönemde öğrencilere toplumsal
cinsiyet açısından eşitlikçi bakış açısının ve şiddetin her boyutu ile mücadelede olumlu
tutumların kazandırılması için toplumsal cinsiyet ve şiddet ile ilgili derslerin müfredata
eklenmesi, yakın partner şiddetinin prevalansının belirlenmesi için ilgili bakanlıklarla daha fazla
adölesana ulaşarak çalışmaların yaygınlaştırılması ve aile içi şiddete maruziyetin azaltılması
amacıyla rehber öğretmenlerin aileler ile işbirliği yaparak ilgili eğitim ve seminerlerin
düzenlenmesi önerilmektedir.
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Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki
Görüşlerinin Saptanması Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma
Merkezi. Ankara
Atakay, C. (2014). Risk FactorsforIntimate Partner Violence. Nesne Psikoloji Dergisi,
2(3).
Avcı, R., ve Güçray, S. (2010). Şiddet davranışı gösteren ve göstermeyen ergenlerin
ailelerinin aile işlevleri, aile bireylerine ilişkin problemler, öfke ve öfke ifade tarzları açısından
incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 45-76.
132

Avşar Baldan, G, Akış, N. (2017). Flört Şiddeti. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, 43 (1), 41 44.
Bayhan, P, Işıtan, A. (2010). Ergenlik Döneminde İlişkiler: Akran ve Romantik İlişkilere
Genel Bakış. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20 (20), 33-44.
Capaldi D.M.,Knoble N.B., Shortt J.W., Kim H.K. (2012). A systematicreview of risk
factorsforintimatepartnerviolence. Partn. Abuse. 3:231–280.
CentersforDisease Control and Prevention [CDC]. (2015). TeenDatingViolence. Erişim
Tarihi:
05.02.2019.
http://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teen_dating_violence.html.
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ADÖLESANLARDA SİBER ZORBALIĞA MARUZİYETİN SONUÇLARI:
SİBER MAĞDURİYET

Öğr. Gör. Zeynep AKÖZLÜ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖZET
Siber zorbalık; internet, cep telefonu, sosyal ağlar vb. bilgi iletişim teknolojilerini
kullanarak, başkalarına zarar verme amacı taşıyan ve sürekli olarak tekrarlanan davranışlardır. Bu
davranışlar, hakaret etmek, dedikodu yaymak, kişisel bilgi ve görüntüleri izinsiz olarak
yayınlamak, birini utandırmak veya siber ortamdan dışlamak gibi biçimlerde ortaya çıkmaktadır.
Siber zorbalığa maruz kalan adölesanlar, psikolojik yönden etkilenmelerinin yanı sıra okul
başarısı ve sosyal yaşam açısından da olumsuz etkilenirler. Bu çalışma siber zorbalığa maruz
kalan adölesanlarda psikolojik, fiziksel, akademik ve sosyal sorunların incelemesi amacıyla
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, siber mağduriyet, adölesan
SUMMARY
Cyberbullying; internet, mobile phone, social networks etc. use of information and
communication technologies, and are constantly repeating behaviors that aim to harm others.
These behaviors emerge in forms such as insulting, spreading gossip, publishing personal
information and images without permission, embarrassing someone or exclusion from a virtual
environment. Adolescents exposed to cyberbullying are affected negatively by their
psychological impact, as well as school success and social life. This study was carried out to
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investigate psychological, physical, academic and social problems in adolescents exposed to
cyberbullying.
Key Words:Cyberbullying, cyber victimization, adolescent
GİRİŞ
Siber zorbalık; bireysel ya da grupla başka birine ya da gruba iletişim ve bilgi
teknolojilerini kullanarak kasıtlı ve sürekli bir şekilde zarar vermeye çalışmak olarak ifade
edilmektedir (Belsey, 2007; Mason, 2008). Siber zorbalık Chisholm (2006) tarafından cep
telefonu, e-posta ve internet siteleri gibi elektronik medya araçlarını kullanılarak birilerini tehdit
etmek, aşağılamak, hakaret etmek, küçük düşürmek olarak tanımlarken, Patchin ve Hinduja
(2006) ise siber zorbalığı; internet temelli iletişim araçları kullanılarak bir başkasına incitici ve
zarar verici mesajlar gönderme yoluyla rahatsız etmek olarak tanımlamışlardır (Horzum & Ayas,
2011).
Siber zorbalığı klasik zorbalıktan ayıran ve daha da güçlendiren özellikler; gizlilik, yer ve
zaman sınırlamasının olmaması, fiziksel güce ihtiyaç duyulmaması, mağdura kolay ulaşılabilir
olması, etki alanının geniş olması ve teknolojinin imkânlarını kullanarak mağduru kolay bir
şekilde baskısı altına alması, siber zorbalığın okul sınırları içinde kalmayıp günün yirmi dört
saatinde yapılmasıdır (Campbell, 2005; Shariff, 2008;).Yaman ve Sönmez’in (2015) Willard’dan
(2004) aktardığına göre siber zorbalık türleri şu şekilde özetlenmiştir; Çevrimiçi kavga etme
(flaming-bireyi aşağılayıcı, kaba bir mesajı doğrudan kendisine veya çevrimiçi gruplara
gönderme); zarar verme (harassment-bireye sürekli olarak saldırganca mesajlar gönderme); iftira
(denigration-bireyin saygınlığına zarar vermek için hakkında dedikodular çıkarma); başka bir
kimliğe bürünme (impersonation-bireyi sıkıntıya sokacak, onu kötü gösterecek mesajları
diğerlerine o birey adına gönderme); başkasının bilgilerini internet ortamında izinsiz kullanma
(outing/trickery-bireyin utanmasına yol açacak mahrem sırlarını sanal ortamda paylaşma,
fotoğraflarını ve videolarını başkalarına gönderme veya bireyi kişisel bilgilerini paylaşması
konusunda kışkırtma); siber taciz (cyberstalking-mesaj kutuları, sohbet odaları gibi herkesin
girebileceği alanları kullanarak bireyi tehdit veya taciz etme) ve dışlama (exclusion-bireyin sanal
ortamdan kasıtlı olarak dışlanması).
Türkiye’de 2007 yıllarında siber zorbalıkla ilgili çalışmaların yapılmaya başlandığı vebu
çalışmalarda da siber zorbalık olaylarının giderek arttığı görülmektedir (Ayas, Aydın ve Horzum
2015). Erdur-Baker ve Kavşut’un (2007) araştırmasında siber mağdurların %30, siber zorbanın
%28 oranında olduğu saptanmıştır. Dilmaç’ın (2009) üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği
araştırmada siber zorbalığa en az bir kez maruz kalanların %55.3, siber zorbalık yapanların ise
%22.5 oranında olduğu ortaya çıkmıştır. Ayas’ın (2011) araştırmasında lise öğrencilerinde bu
oranların siber zorbalık yapanlarda %15.5, siber zorbalığa maruz kalanlarda ise %17.4 olduğu
bulunmuştur. Baştürk-Akca, Sayımer ve Ergül’ün (2015) yürüttükleri araştırmada ortaokullarda
bu oranların siber mağdur olmada %9.5, siber zorba olmada %7 ve siber zorba ya da mağdur
olmada ise %24 olduğu belirlenmiştir.Arıcak vd. (2008) tarafından adölesanlar arasında siber
zorbalık olaylarının yaygınlığını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada, araştırmaya katılan
269 ortaokul öğrencisinin üçte birinin (%35.7) başkalarına siber zorbalık yaptığı; dörtte birine
yakının (%23.8) hem zorba hem de mağdur olduğu; onda birinden azının (% 5.9) ise sadece
kurban olduğu bulunmuştur.
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Siber zorbalığın sonuçlarını incelemek amacıyla yapılan araştırmalar, siber zorbalığın
özellikle mağdur açısından birçok olumsuzlukla sonuçlandığını ortaya koymaktadır(Hinduja &
Patchin, 2015). Siber zorbalığın mağdur üzerindeki etkilerinin boyutu; siber zorbalığın
yoğunluğuna, maruz kalma süresine, mağdurun psikolojik durumuna bağlı olarak
değişmektedir(Sleglova & Cerna, 2011).Siber zorbalığa maruz kalma çoğunlukla bireyi sosyal,
duygusal ve psikolojik açıdan etkilemektedir (Şahin, Aydin & Sari, 2012).
Siber zorbalığa maruz kalan mağdurların, duygusal olarak daha çok kızgınlık duydukları
ve korktukları belirlenmiştir. Bu durumlar kişide gerginlik ve savunmasızlık duygusuna sebep
olabilmektedir (İnselöz ve Uçaköz, 2013).Siber zorba olan kişi mağdura gerçek hayatta zarar
vermese bile mağdur üzerinde üzüntü, düşük sosyalleşme, okul fobisi, kızgınlık, okulda başarısız
olma, yalnızlık, stres, anksiyete, intihar gibi önemli sıkıntılar yaratmaktadır (Beran ve Li, 2005).
Yiğit ve arkadaşları’nın aktardığına göre; Hoff ve Mitchell (2009) siber mağdurlarda kızgınlık,
sinirlilik, güçsüzlük hissi, korku ve üzüntü gibi belirtilerin gözlendiğini ifade etmiştir (Yiğit,
Keskin & Yurdugül, 2018). Herkeste aynı etkiyi yaratmamakla birlikte mağdur bazen bu
davranışlardan kötü etkilenmekte ve intihar edebilmektedir (Ayas ve Horzum, 2014). Yapılan
çalışmalarda, siber mağduriyetin depresyonla ilişkili olduğunu belirtilmiştir (Bauman, Toomey &
Walker, 2013). Siber mağduriyetin bir diğer sonucu olarak, özkıyım düşüncelerine ve
davranışlarına yatkınlık görülmüştür. 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre siber mağdur
bireylerde; özkıyım düşüncesi %8 ile %23 arasında; özkıyım girişimi %6 ile %11 arasında;
depresyon belirtilerini sergileme ise %49’a kadar ulaştığı belirtilmiştir(Edwards, Kontostatis &
Fisher, 2016). Alanyazında, siber mağdurların %93'ünün siber zorbalığa maruziyetten dolayı
duygusal açıdan olumsuz yönde etkilendiği; üzgün, çaresiz, kaygılı ve depresif hissettikleri ve
zorbalık yaşadıkları için okula gitmekten çekindikleri belirtilmiştir(Raskauskas & Stoltz, 2007).
Ergenlerin siber zorbalık davranışlarına maruz kalma durumlarında duygusal açıdan olumsuz
olarak daha çok etkilendikleri görülmektedir (Arıcak, 2009).
Siber zorbalıkta zorba, mağdura fiziki olarak ulaşamasa bile mağdurun sosyal ilişkilerini,
iyi oluşunu olumsuz yönde etkilemektedir (Erdur-Baker ve Kavşut, 2007).Özbay (2013) siber
mağduriyete uğrayanların arkadaşları ile uyum sağlamada sorun yaşama gibi sorunlar
yaşadıklarını kaydetmiştir. Tokunaga (2010) da mağdurların sosyal ilişki kuramama, yalnızlık ve
öfkeli davranışlarda bulunma gibi farklı problemler yaşadıklarını saptamıştır. Tamer (2014),
araştırmasında siber mağduriyet yaşayan öğrencilerde üzgünlük, özgüven düşüklüğü, bunalım
gibi psikolojik etkiler, insanlar arası ilişkilerde sorunlar ve okula gitmeme isteği, notların düşmesi
gibi akademik etkiler görüldüğünü saptamıştır.
Alanyazın incelendiğinde, sosyal ve duygusal yaşamın yanı sıra öğrencilerin akademik
başarıları da siber mağduriyet durumundan önemli ölçüde etkilendiği görülmektedir.Beran ve Li
(2005) tarafından yapılan araştırmada, siber zorbalığa maruz kalan öğrencilerin yarısından
fazlasının dikkat eksikliği yaşadığı, her beş öğrenciden birinin okul başarısında düşme meydana
geldiği ve on öğrenciden birinin okula gelmemeye başladığı ortaya çıkmıştır. 2010 yılında
yapılan bir çalışmada, siber zorbalığa maruz kalmanın öğrencilerin yaklaşık üçte birinin ders
notlarının düşmesine; %25'inde ise okula devam sorunu yaşamasına neden olduğu ortaya
konmuştur(Price & Dalgleish, 2010). Araştırmacılar, siber mağdurların okulda çeşitli zorluklarla
karşılaştığını (Patchin & Hinduja, 2006); mağdurların okula gitme isteklerinin azaldığını
(Willard, 2007) ifade etmektedir. Siber zorbalık sonucunda bazı mağdurlarda okul fobisi oluştuğu
da bilinmektedir (Thomas, 2006).
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SONUÇ
Siber zorbalık üzerine yapılan araştırmalar incelendiğinde, zorbalık ve mağduriyetin
özellikle okul çağındaki gençlerde çok yaygın olduğu görülmektedir. Ayrıca adölesan döneminin
hassaslığı ve bu dönemdeki duygusal kırılmalara açık oluş durumu göz önüne alındığında bu
dönem, adölesanların zorbalığa maruz kalma ihtimallerini önemli derecede arttırmaktadır. Bir
diğer husus ise bireylerin sosyal ağları kullanma durumları arttığında siber zorbalığa maruz
kalma oranlarının da artıyor olmasıdır. Dünyada ve Türkiye’de öğrenciler üzerinde yapılan
çalışmalarda siber zorbalığın yaygın bir sorun olduğu, siber zorbalığın internetin olduğu her
yerde uygulanabileceği düşünüldüğünde başta aileler olmak üzere öğretmenlerin de bu hususta
gereken dikkati göstermeleri, siber zorbalık ile başa çıkma yöntemlerini öğretmeleri ve
adölesanların siber mağduriyete maruz kalmasının azaltılması için güvenli internet kullanımını
teşvik edecek girişimlerde bulunmaları önerilmektedir.
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Araştırmaları, 27, 31-42.

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2015). Bullying beyond the schoolyard preventing and
responding to cyberbullying. The United States of America: Corwin.
Hoff, D. L., & Mitchell, S. N. (2009). Cyberbullying: Causes, effects, and remedies.
Journal of Educational Administration, 47(5), 652–665.
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GASKİN VE GÖK ATLASI KARŞILAŞTIRMA VE İNCELEMESİ
Ceren YILDIZ KESKİN*, Abdullah TURAN*, Hakan KAR*, Halis DOKGÖZ*
*Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı

ÖZET
Kemik yaşı (biyolojik yaş);kemik maturasyonunun bir ölçüsü olup, sağlıklı çocukların
belirli bir derecede iskelet gelişimini yakaladıkları kronolojik yaş olarak tanımlanır. Grafilerden
yaş tahmininde bulunmak amacıyla ülkemizde, Greulich-Pyle Atlası, Tanner-Whitehouse Atlası,
Adli Tıpta Yaş Tayini kitapları kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda kullandığımız Adli Tıpta Yaş
Tayini kitabı ve Gaskin Atlas’ları medikolegal açıdan değerlendirilmesi amaçlandı.
Adli Tıpta Yaş Tayini kitabı ve Gaskin Atlas’larının benzer yaş gruplarındaki radyolojik
kemik görüntüleri karşılaştırıldı, güncel literatür ve olgu örnekleri değerlendirildi.
Gök Atlası’nın ülkemizde yaş tayininde en yaygın kullanılan kitap olduğu, ancak yapılan
çalışma ve araştırmalarda diğer atlaslarla karşılaştırıldığında yapılan kemik yaşı tayini ile
kronolojik yaş arasında belirgin fark olduğu görülmüştür. Gök Atlasının yaş tayini için Türk
çocuklarda uygun olduğunu gösteren bir çalışma yoktur. Türkiye’de bu konuda yayınlanan
makaleler; sıkça kullanılan Gök Atlası’nın güvenilirlik indeksinin yeterli olmadığını
bildirmektedir.Ülkemizde GP ve TW yöntemlerinin uygunluğuna ilişkin az sayıda literatür
bulunmakla birlikte, bu yöntemlerin Gök Atlasına göre daha doğru sonuçlar verdiğiancak yine de
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kronolojik yaş ile tespit edilen yaşlar arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu ifade
edilmektedir.
Türkiye’de çocuklar için kemik yaşı hesaplamasında en çok kullanılan Gök Atlası
olmasına rağmen yapılan araştırmalar doğru sonuçlar hesaplanmadığını göstermiş, gerçek yaşa
göre kemik yaşı büyük yapılan hesaplamalarda cinsel şiddet ve çocuk yaşta evlilik olgularında
şüpheli lehine sonuç verildiği ve hak kayıplarına yol açtığı için kronolojik yaş ve kemik yaşı
arasında farkın daha az olduğu kanıtlanmış olan GreulichPyle, TannerWhitehouse, Gaskin gibi
atlasların kemik yaşı tayininde kullanılması daha uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yaş tayini; Gaskin Atlası; Gök Atlası; Kemik Yaşı, Atlas Karşılaştırması.
ABSTRACT
Bone age (biologicalage), that is themeasurementof theskeletalmaturation, is discribe as
chronologicagewhichhealtychildrenreachskeletalgrowingwithinlimits.
Greulich-Pyle
Atlas,
Tanner-Whitehouse Atlas, Gök Atlas areusedforagedeterminationusedbyradiograhies.
Inthisstudy, weaimtoevaluatethe Gök Atlas andtheGaskin Atlas in terms of medicolegal.
Bone images of thesimilaragegroupswhich in the Gök Atlas andtheGaskin Atlas arecompared,
currentliteratureandcasereportsareevaluated.
The Gök Atlas is commonlyusedforagedetermination in ourcountry. But in
studiesandresearchesshowthattherearesignificantdifferencesbetween
bone
ageandchronologicalagewhicharedetermined,
whencomparewithotheratlases.
Thereisn’tanystudyaboutthe
Gök
Atlas
is
appropriateforestimation
of
bone
ageforTurkishchildern.
Articleswhich
is
publishedaboutthistopic
in
Turkey,
reportthatreliabilityindex of the Gök Atlas is insufficient. Althoughthereare a fewliterature on
theappropriateness
of
GP
and
TW
methods
in
ourcountry,
it
is
statedthatthesemethodsgivemoreaccurateresultsthanthe
Gök
Atlas
but
thedifferencesbetweentheagesdeterminedwithchronologicalagearestatisticallysignificant.
Althoughthe Gök Atlas is mostusedforestimation bone ageforchildren in Turkey,
thestudiesshowthat it is not calculatedcorrectly. It is duetogiveresult in favor of thesuspectwho is
in sexualviolenceandchildmarriagecases, leadtotheloss of rights, when bone age is
elderthanrealage in calculations. GreulichPyle Atlas, TannerWhitehouse Atlas, Gaskin Atlas,
whichareprovedlessdifferencesbetweenchronologicalageand
bone
age,
aremoreappropriateforestimation of bone age.
Keywords: Age Estimation; Gaskin Atlas; Gök Atlas; Bone Age;ComprasionAtlases.
GİRİŞ
Kemik yaşı (biyolojik yaş); kemik maturasyonunun bir ölçüsü olup, sağlıklı çocukların
belirli bir derecede iskelet gelişimini yakaladıkları kronolojik yaştır[1].Kemik yaşının tespiti için
radyolojik, morfolojik ve histolojik yöntemler kullanılmaktadır [2,5]. Radyolojik yöntemde; el
parmak ve tarak kemikleri, radius, ulna alt epifizgrafileri, ön ve yan dirsek grafileri, omuz grafisi,
pelvisgrafisi kullanılmaktadır.
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Grafilerden yaş tahmininde bulunmak amacıyla ülkemizde başvurulan atlaslar GreulichPyle Atlası, Tanner-Whitehouse Atlası, Gök Atlas(Adli Tıpta Yaş Tayini Kitabı)’larıdır [12].
Gelişmiş ülkelerde yaş tayini sadece kimlik tespiti amacıyla yapılmaktadır.Ülkemizde yaş tayini;
hem isteğe bağlı olarak hem de mahkemenin talebi üzerine yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaş
tayini
istendiği
durumlar;kimliğibelirsizcesetlerveşüpheliölümler,
bebekcesetleri,göçler,
kitleselafetler, yangınlar, kazalarvecinayetlerdir. Ülkemizde kemik yaşı tayini yapılmasının
istenen
durumlar;
cinselistismarvesaldırı,
reşitolmayanlacinselilişki,
cezaivehukukisorumluluk,işlediğifiilinhukukianlamvesonuçlarınıalgılamavedavranışlarınıyönlen
dirmeyeteneği, askerealınma, memuriyetegirme, evlenme, emekliolma, evlatedinme,
okulabaşlama,kimliğibelirsizcesetlerveşüpheliölümler, bebekcesetleri,göçler, kitleselafetler,
yangınlar, kazalar, cinayetler,kendiniifadeedemeyecekdurumdakikişiler,yurtdışındaçalışmadır.
GökAtlası
(AdliTıptaYaşTayiniKitabı);
1985
yılı
İstanbul
basımlıolup,
kaynakçaolarakgösterilenkitaplargeneliitibariile 1960-1970 aralığındanbasılmışkitaplardır. Bu
kitapta 1 ile 50 yaşarasındakiolgularınyaştespitindekullanılacaközelliklerderlenmiştir.[2]
Greulich-Pyle Metodu;Standartları Todd tarafından yapılan ve 1937 yılında yayınlanan ilk
rehber atlasının (Atlas of SkeletalMaturation of theHand) orijinal X-ray fotoğraflarının
temelinden geliştirilmiştir.Çalışmada 1940'larda Kuzey Avrupa’dan gelen yüksek sosyoekonomik
düzeyde 1000 Amerikalı beyaz çocuk el bilek grafileri kullanılmıştır.Greulich ve Pyle; 1950
yılında, kızlar için 29, erkekler için 31 fotoğraf bulunduğu, ‘‘Radiographic Atlas of Skeletal
Development of theHandandWrist’’ isimli atlası yayınlamışlardır.Yaş tayini; 18 yaşına kadar kız
ve erkeklerde çekilen el bileği radyografileri, aynı cinsiyetteki kemik gelişim standartlarını
gösteren X-ray resimleri ile karşılaştırılarak yapılmıştır.[1]
Tanner-Whitehouse Metodu; 1962, sol el ve el el bileği epifizlerinin kemikleşme
evrelerinin cinsiyete göre ayrı ayrı skorlanması esasına dayanır.Skorlama RUS (radius, ulna,
short bone) ve Karpal olmak üzere iki şekilde değerlendirilmiştir.Yazarlar 12 yıllık bir süre
boyunca her 6 ayda bir çekilmiş röntgenlerde, sol el-el bileğinde 20 epifizi 1-8 veya 1-9 arası
derecelendirmiştir. Matür erişkin elinde toplam puan 1000 olarak saptanmıştır.[3]
Gaskin
Atlası
(KemikYaşıAtlası);
2011
yılıbasımlıolup,
kemikyaşıtayinindereferansolarakGreulichvePyle’ninçalışmalarıvekendilerinindahaöncekieserleri
olduğu,
amaçlarıilerleyeniskeletgelişimininkapsamlıreferansgörüntülerinioluşturmak,
değişikvücutparçalarınınşekil,
dansitevekısmiboyutlarınıkadınveerkektebelirlemektir.
Bu
kitaptaerkekvekadıniçin 2 bölümolupyenidoğanile 21 yaşarasındaçekilmiş el, bilek, önkol, dirsek,
kol, omuz, göğüsve pelvis grafileriderlenmiştir.[4]
Bu çalışmamızda kullandığımız Gök ve Gaskin Atlas’ları medikolegal açıdan
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışmada,Adli Tıpta Yaş Tayini Kitabı ve Gaskin Atlas’larının 16 yaş gruplarındaki
radyolojik kemik görüntüleri karşılaştırıldı, güncel literatür tarandı ve olgu örneği değerlendirildi.
Olgu 1
16 yaş erkek olgu için Gök Atlası ve Gaskin Atlası grafi özellikleri incelendi.

143

Gök Atlası
Falanks ve Metakarp Kemikleri Epifiz Hatları

Gaskin Atlası

Grafi mevcut. 1 tane. Grafi mevcut. 3 tane.
Açıklama yok.
Açıklama mevcut.

Radius ve UlnaDistal Uç Epifiz Hatları

Grafi mevcut. 1 tane.
Açıklama yok.

Grafi mevcut.4 tane.
Açıklama yok.

OlecranonEpifiz Hattı

Grafi yok.
Açıklama mevcut.

Grafi mevcut.4 tane.
Açıklama yok.

HumerusEpicondylus ve EpitrocleaEpifiz Hatları

Grafi yok.
Açıklama mevcut.

Grafi mevcut.4 tane.
Açıklama yok.

HumerusProksimalEpifiz Hattı

Grafi yok.
Açıklama yok.

Grafi mevcut.4 tane.
Açıklama yok.

İliak Kanat Epifiz Hattı

Grafi yok.
Açıklama yok.

Grafi mevcut. 3 tane.
Açıklama yok.

İschiumEpifiz Hattı

Grafi yok.
Açıklama yok.

Grafi mevcut. 3 tane.
Açıklama yok.

Olgu 2
16 yaş kız olgunun grafisi, Gök Atlası ve Gaskin Atlası ile karşılaştırıldı.
Olgu

Gök Atlası

Gaskin
Atlası

El Parmak ve El Tarak Kemikleri Epifiz
Hatları

Kapanmış

16 yaş ve
üzeri

14 yaş ve
üzeri

Radius ve UlnaDistal Uç Epifiz Hatları

Çentik halinde açık

17 yaş

16 yaş

OlecranonEpifiz Hattı

Kapanmış

16 yaş ve
üzeri

14 yaş ve
üzeri

HumerusEpicondylus ve EpitrocleaEpifiz
Hatları

Kapanmış/
Kapanmış

16 yaş ve
üzeri

14 yaş ve
üzeri
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HumerusProksimalEpifiz Hattı

Kısmen Açık

18 yaş

16 yaş

İliak Kanat Epifiz Hattı

Açık

21 yaş altı

19 yaş ve altı

İschiumEpifiz Hattı

Açık

21 yaş altı

19 yaş ve altı

Literatür Derlemesi
Büken ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada kemik yaşı tayini için Adli Tıp
uzmanlarının %45.7’si Gök Atlasını, %21.7’si Greulich-Pyle (GP) Atlasını, %17.4’ü TannerWhitehouse kitabını kullandığı görülmüştür. Yine bu çalışmada Gök Atlasına göre yapılan kemik
yaşı tayini işe kronolojik yaş arasında belirgin fark görülmüştür.[6]
Ülkemizde yapılan bir araştırmada 12-19 yaş arasında yer alan 149 olgunun kronolojik
yaş ile kemik yaşları karşılaştırılmıştır. Gök Atlası ile gerçek yaş arasında erkeklerde 1.21 yıl,
kızlarda 2.17 yıl gibi çok önemli farklılık oluştuğu görülmüştür. Bu sonuç istatistiksel olarak ileri
düzeyde anlamlı kabul edilmiştir. [7]
En sık kullanılan Gök Atlası’nın adli tıbbi yaş tayininde günümüz Türk çocukları için
yeterli olup olmadığı konusunda; sağlıklı 11-22 yaş arasında 298 erkek ve 248 kız üzerinde
yapılan çalışmada; erkeklerde tüm yaş gruplarında, kemik yaşının (0.09-3.10 yıl arasında) ileri
olduğu, kızlarda tüm yaş gruplarında kemik yaşının (0.44- 3.05 yıl) ileri olduğu saptanmıştır.[6]
Büken ve arkadaşlarının yaptığı bir başka araştırmada TW kızlar için, GP erkekler için
Gök atlasına göre daha uygun sonuçlar verdiği ve Gök atlasının sadece 11-14 yaş arası erkeklerde
uygulanabilir olduğu, kızlarda kemik yaşı tayini için kullanılmasının uygun olmadığı
belirtilmiştir.[8]
Büken ve arkadaşlarının benzer şekilde Greulich-Pyle ve Tanner-Whitehouse (TW3)
yöntemlerinin Türk çocuklarda yaş tayini için uygulanabilirliğini araştıran iki ayrı çalışmasında
her iki yöntemde de kemik yaşı ve kronolojik yaş ortalamaları arasındaki farklar Gök Atlasındaki
kadar yüksek olmamakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtilmiştir.[9,10]
Atılgan ve Akkoyun’un yaptığı bir çalışmada Gök Atlası kullanılarak hazırlanan
raporlarda daha kesin bir yaş aralığı belirtilen 96 cinsel istismar/saldırı olgusunun rapor yaşları ile
kimlik yaşları arasındaki farklar incelendiğinde en küçük farkın 0 (n=8, %8,3), en büyük farkın 6
(n=2, %2,1), ortalama farkın 2,21 olduğu görüldü Olguların %8,3’ünde (n=8) kimlik yaşları ile
rapor yaşları uyumlu bulunurken, 29 olguda (%30,1) rapor yaşı kimlik yaşından 2 yaş büyük
bulunduğu belirtilmiştir. [11]
Başka bir çalışmada omuz grafileri incelenen olgularınGök Atlası’nda belirtilene göre 16
yaşından itibaren humerus üst epifizindeki kapanmanın daha hızlı olduğu saptanmıştır. [13]
Gök Atlası’nın yaş tayini için Türk çocuklarda uygun olduğunu gösteren güncel bir
çalışma yoktur. Türkiye’de bu konuda yayınlanan makaleler; sıkça kullanılan Gök Atlası’nın
güvenilirlik indeksinin yeterli olmadığını bildirmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Adli tıbbi değerlendirmenin önemli unsurlarından birisi de değerlendirmenin
standardizasyonudur. Bunun için, kullanılan yöntem güvenilir ve objektif olmalı,kullanıcılar
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arasında oluşmasI muhtemel farklılıkları en aza indirecek kolaylıkta olmalı, aynı olgunun farklı
kişilerce değerlendirilmesinde çok güçlü bir korelasyonun sağlanarak yöntemin etkinliğini
gösterilmeli, yaş tayinini yapılırken etkileyen faktörlerin etki düzeyleri tartışılmalı ve sonuca
yansıtılmalı,adli makamlara verilen kararların gerekçeleri bilimsel ilkelere göre tanımlanmalıdır.
Türkiye genelinde Adli Tıp uzmanları ve Radyoloji uzmanları tarafından bir çalışma
yapılarak Türkiye’deki çocuklarda uygulanabilir bir kemik yaşı atlası ortaya konması
gerekmektedir. Böyle bir atlas oluşturulana kadar, Türkiye’de çocuklar için kemik yaşı
hesaplamasında en çok kullanılan ancak rağmen yapılan araştırmalar doğru sonuçlar
hesaplanmadığını gösterilen Gök Atlası yerine; gerçek yaşa göre kemik yaşı büyük yapılan
hesaplamaların, cinsel şiddet ve çocuk yaşta evlilik olgularından şüpheli olan kişiler lehine sonuç
verebileceği ve olası mağdur için hak kayıplarına yol açabileceği için kronolojik yaş ve kemik
yaşı arasında farkın daha az olduğu kanıtlanmış olan GreulichPyle, TannerWhitehouse, Gaskin
gibi atlasların kemik yaşı tayininde kullanılması daha uygun olacaktır.
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ÖZET
Futbol günümüzde en popüler spor alanıdır ve fanatik davranışlar sporda saldırganlığın en bilinen
görünümlerini oluşturmaktadır. Fanatizm, futbol gönüllüsünün takımına akıl ve mantık sınırlarını
zorlayacak nitelikte ölesiye bağlılığı sonucu yıkıcı ve şiddet içeren davranışlarda bulunması
olarak ele alınmaktadır. Değerli bir bütünün parçası olma deneyimi ve sağlıklı bir kimlik
duygusunu geliştirebilmek, aile içinde ayrılma- bireyleşme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde
deneyimlenmesi ile mümkün olmaktadır. Sağlıklı deneyimlenmeyen bir ayrılma-bireyleşme
süreci kişinin dürtü ve duygularını organize ve kontrol etmesine ve sağlam bir kimlik duygusu
oluşturmasına engel olacaktır. Üzerinde kontrol geliştirilemeyen saldırgan eğilimler de sosyal
hayattaki diğer bağlanma nesnelerine (futbol takımı gibi) gerçeklikle ilgili genel kabullerin
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standartlarının ötesinde yatırım yapmaya sebebiyet vermekte ve taraftarların takımı uğruna şiddet
içeren yıkıcı davranışları gerçekleştirme konusunda çok daha az sorumlu hissetmelerine sebep
olmaktadır. Mevcut araştırma, genç yetişkinlerin ayrılma-bireyleşme süreçlerinin ve fanatiklik
düzeylerinin saldırgan davranışın ortaya çıkmasındaki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM: Araştırmada 18-22 yaş arasındaki 380 genç yetişkinden oluşan örneklem grubu
seçkisiz yöntemle seçilmiştir. Örneklem grubu 200 kadın
180
erkekten
oluşmaktadır. Katılımcılara Ergen Ayrılma-Bireyleşme Ölçeği (EABÖ), Futbol Taraftarı
Fanatiklik Ölçeği (FTFÖ) ve Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (BPSÖ) uygulanmıştır. Analiz:
Kategorik değişkenler arasındaki ilişkilerin analizinde ki kare analizi, sürekli değişkenler
arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson Momentler Çarpımı korelasyon analizi, gruplar
arasındaki ortalama karşılaştırmaları için bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans
analizleri kullanılmıştır. Ayrıca, değişkenler arasındaki düzenleyicilik etkisini test etmek için,
moderasyon analizi uygulanmıştır.
SONUÇLAR: Erkek katılımcıların fiziksel ve sözel saldırganlık puanlarının kadınlardan, kadın
katılımcıların ayrışma-bireyleşme puanlarının ise erkeklerden yüksek olduğu bulunmuştur.
Ayrıca katılımcıların fanatiklik düzeyi ile fiziksel-sözel saldırganlık ve öfke duygusu arasında
pozitif bir korelasyon tespit edilirken, ayrışma-bireyleşme düzeyinin saldırganlık ve fanatiklik
ilişkisinde etki gücünün anlamlı düzeyde olduğu bulunmuştur.
Anahtar

Kelimeler:

Fanatizm,

ayrılma-bireyleşme,

saldırganlık.

ABSTRACT
Football is the most popular sport today and fanatical behaviours comprise the most common and
visible forms of aggression in sports. Fanaticism can be defined as the football lover displaying
destructive and violent behaviours as a result of his/her irrational and extreme attachment to
his/her team. The experience of being a part of a valuable whole and developing a healthy sense
of identity is possible when the separation-individuation process is experienced in the family in a
healthy way. A separation-individuation process that is not experienced in a healthy way will
prevent a person from controlling and organizing his/her impulses and emotions and from
developing a healthy sense of identity. Aggressive tendencies that are not controlled will cause
the person to invest in other attachment figures in social life (e.g. a football team) in a way that
exceeds the commonly held standards on reality and allows the fans of a team to feel much less
responsible for displaying violent and destructive behaviours for the sake of their team. The
present study aims to investigate the impacts of the separation-individuation processes and
fanaticism levels of young adults on the emergence of aggressive behaviour. Method: In this
study, the participants of the sample group, which consists of 380 young adults between the ages
of 18 and 22, were selected by random sampling. The sample group consists of 200 females and
180 males. Participants were asked to complete the Separation-Individuation Test of Adolescents
(SITA), Football Supporter Fanaticism Scale (FSFS) and Buss-Perry Aggression Questionnaire
(BPAQ). Analysis: Chi-square test is used for the analysis of the relationships between the
categorical variables, whereas unpair t test and one-way analysis of variance are used for the
comparisons of the groups by their average. In addition, moderation analysis is applied in order
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to test the regulatory impact between the variables. Results: It was found that the physical and
verbal aggression scores of the male participants were higher than those of the female
participants whereas the female participants scored higher than the male participants in their
separation-individuation levels. Also, a positive correlation was found between the fanaticism
levels of the participants and their physical-verbal aggression and the feeling of anger, while the
impact size of the separation-individuation level on the relationship between aggression and
fanaticism.
Key Words: Fanaticism, separation-individuation, aggression.
GİRİŞ
Fanatizm, kişinin savunucusu olduğu ve benimsediği her türlü görüş, ideoloji, tavır, öğreti ya da
düşünceye körü körüne, eleştiriye kapalı bir şekilde teslim olması, şiddete başvurmayı göze
alacak şekilde savunması ve ateşli bir şekilde bağlılık geliştirmesidir (Demir & Acar, 1992;
Koçer, 2012). Futbol gönüllülerinin ilgi düzeyleri şu üç derecede ele alınabilmektedir. Seyirci,
yalnızca spor olaylarını takip eden kişi; Taraftar, spor kulübünü destekleyen, takımıyla özdeşimi
olan, kendini takım ve oyuncularına adamış kişi; Fanatik Taraftar, takımına akıl ve mantık
sınırlarını zorlayacak nitelikte ölesiye bağlılığı sonucu yıkıcı ve şiddet içeren davranışlarda
bulunan futbol gönüllüsü kişi olarak tanımlanabilir (Püsküllüoğlu, 1997). Futbolda fanatik
taraftar takımına karşı aşırı tutkulu taraftar olarak açıklanabilir (Aycan ve diğ., 2009).
Fanatizm ve saldırganlık kavramlarıyla ilişkili olduğu düşünülen önemli bir kavram da ayrılmabireyleşmedir. Mahler ve arkadaşları (2003), ayrılma-bireyleşme kuramında ayrışmayı,
farklılaşma, uzaklaşma, sınırların ortaya çıkışı olarak; bireyleşmeyi ise zihinsel ayrılık ve
gerçekliği test edilebilme kapasitesi olarak tanımlar. Bu süreci sağlıklı geçirebilmek bebeğin
anneyle sağlıklı bir bütünlük kurup sonrasında bu bütünlükten tedricen uzaklaşmasını kapsar.
Sürecin sonunda bebek, dürtü ve duygularını organize ve kontrol edebilen, iç dünyasında
kendisine ve önemli ötekilere dair temsilleri oluşturmuş, ayrıştırmış ve sentezleyebilmiş,
böylelikle bütünlemiş bir kimlik duygusu oluşturabilmiştir. Sağlıklı bir kimlik duygusu, kişinin
kendi içinde değerli hissedeceği, diğerleriyle doyum sağlayan bağlanmalar gerçekleştireceği,
kendilik ve nesne temsillerinin aşırı idealize edilmesine gerek kalmayan dengeli bir kimlik
oluşumunu işaret etmektedir (Mahler ve diğ. 2000).
Fanatik taraftarların takımlarını kendilerine ve yakın ilişkilerine ait birçok şeyden çok daha ön
planda tuttukları bilinmektedir. Takım aşkı, fanatik taraftar için sosyal ve yakın ilişkiler, iş hayatı
ve diğer değerlerin çoğundan çok daha önem arz eder ve pratik gerçeklikte birçok şeyi
belirlemede etkili olur (Beyazyüz ve diğ. 2007).
Saldırganlık kavramı, bilim insanlarının çoklukla çalışma konusu olmuş, kritik bir kavramdır.
Erten ve Ardalı (1996) tarafından hâkim olmak, yenmek, yönetmek amacı ile güçlü, şiddetli,
etkili bir hareket, fiil, işlem; bir işi bozma, engelleme, boşa çıkarmaya karşı düşmanca, yaralayıcı,
hırpalayıcı veya tahrip edici amaç taşıyan bir davranış olarak tanımlanan bu davranış davranış,
Freud (1994)’a göre kişinin kendine yönelmiş tahripkarlığının dışarıdaki nesnelere
yöneltilmesidir. Bu yıkıcılık hem kişinin kendisine hem de dış dünyaya incitme, zarar verme
motivasyonu ile yönelmektedir (Ilgar ve Coşkun, 2006). Sporda ve özellikle futbolda saldırgan
davranışlar ve yıkıcı olaylarla ilgili ‘Futbol Faciası’ olarak adlandırılan olay vuku bulmuştur
(İrfan, 2013). Bu taşkın ve ölüme sebebiyet veren olaylar birçok disiplin tarafından araştırılmakta
ve altında yatan sebepler anlaşılmaya çalışılmaktadır.
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●

Futbol Faciaları

●

1946 İngiltere: 33 ölü, 400 yaralı

●

1964 Lima (Peru): 320 ölü ;

●

1967 Kayseri: 43 ölü, 100 yaralı;

●

1969 Kırıkkale: 4 ölü, yüzden fazla yaralı;

●

1984 Cali (Kolombiya): 24 ölü;

●

1985 Belçika Heysel: 39 ölü;

●

1989 İngiltere: 96 Ölü

●

1996 Guatemala City : 78 ölü, 180 yaralı;

●

2000 Harare, Zimbabve: 12 ölü.:

●

2001 Gana: 127 ölü

Fanatizmde Ayrılma-Bireyleşme ve Saldırganlık İlişkisi
Ayrılma-bireyleşme süreçlerinin sağlıklı tamamlanamaması ile saldırganlık arasındaki ilişkiyi
araştıran çalışmalar, ayrışamamanın dürtü ve saldırgan eğilimlerin kontrolünün başarılmasını
engellediğini bildirmektedir. Fanatizmde ise ayrışma-bireyleşme süreçleri, kişinin kendi benliği
ve dış dünya arasında sağlıklı bir sınır çizmesini ve kendine ait bir öznelliğin üretilmesini
sağlayacak kadar gelişmemektedir (Volkan, 2001). Benlik gelişiminde çocukluk döneminde anne
ile yaşanan ilişki, fanatikliğin temellerinde etkilidir. Annenin iyi bakım vermesi, bebeğe zarar
gelmesini engellemesi, bebeğin psikolojik bütünlüğü için çok önemlidir. Aynı zamanda bebeğin
doğal olarak ortaya çıkan bir takım küçük hayal kırıklıkları ve yoksunlukları da yaşaması
anneden sağlıklı bir şekilde ayrışmasını sağlar.
Bebeğin ilk başta anne ile bütün olduğunu algılamasından sonra yavaşça ortaya çıkan, ondan
farklı bir birey olduğuna dair bilgi, daha sonradan tutarlı ve sağlam bir kişilik geliştirmesinin ilk
aşamasıdır. Yani ötekinin ayrı bir öznelliğe sahip olduğunun kavranması, bir bireyin kişilik
gelişiminin sağlam olması açısından büyük önem taşır. Tersi durumlarda, kendisine ait duygusal
bir alan üretemez, öznelleşemez. Diğer kişileri, kendi başlarına farklı bireyler olarak görmek
yerine, kendini mutlu eden bağımlı tarzda ilişkileri olan iyi kişiler olarak ya da kendini
mutluluktan mahrum eden kötü kişiler olarak görür (Beyazyüz ve diğ., 2007). Günay (2003), bir
takımın fanatik taraftarı olanların takımı kendilerinin bir uzantısı gibi gördüklerini ve ben bu
takımın bir taraftarıyım düşünce ve ifadesinin onların benlik kavramının merkezini
oluşturduğunu ve kendilerini rakip taraftarlardan daha iyi insanlar olarak hissettiklerini bildirir.
●

Hipotezler

●

H = Katılımcıların saldırganlık ve fanatiklik düzeyleri arasındaki ilişkide ayrışmabireyleşme düzeylerinin düzenleyici etkisini bulunmaktadır.

●

H = Katılımcıların saldırganlık, fanatiklik ve ayrışma-bireyleşme puanları arasında
demografik özelliklere göre anlamlı bir fark vardır.

●

H = Katılımcıların saldırganlık ve fanatiklik puanları arasında negatif yönde anlamlı bir
ilişki vardır.
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●

H = Katılımcıların saldırganlık ve fanatiklik puanları arasındaki ilişkide ayrışmabireyleşme puanlarının düzenleyici etki gücü anlamlıdır.
4

YÖNTEM
Araştırma fanatiklik düzeyinin ayrışma-bireyleşme ve saldırgan davranışla olan ilişkisinin
belirlenebilmesi amacıyla ilişkisel tarama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Örneklem grubundan öncelikle bilgilendirilmiş onam alınmış, ardından araştırmaya gönüllü
olarak katılmayı kabul eden katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Futbol Taraftarı Fanatiklik
Ölçeği (FTFÖ), Ergen Ayrışma-Bireyleşme Ölçeği (EABÖ) ve Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği
(BPSÖ) sunulmuştur.
Veri Toplama Araçları
Demografik Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından deneklerin sosyo-demografik özelliklerini,
taraftarı oldukları takımı, bu takımla ilgili tutumlarını araştıran maddeler dahil edilerek
oluşturulmuştur.
Futbol Taraftarı Fanatiklik Ölçeği (FTFÖ): Taşmektepli ve arkadaşları (2014) tarafından
geliştirilen ölçeğin güvenirlik (Cronbach's Alpha) katsayısı 0,875 olarak bulunmuştur. Ölçekten
alınan yüksek puanlar futbolseverliği işaret ederken, düşük puanlar fanatiklik düzeyinin arttığını
göstermektedir. Kişilerin takımlarına olan bağlılıkları Futbolsever (FS), Takım Taraftarı (TT),
Fanatik (F) olmak üzere 3 boyutta kategorilendirilmiştir.
Ergen Ayrışma-Bireyleşme Ölçeği (EABÖ): Mahler’in Ayrılma Bireyleşme kuramı dikkate
alınarak ve ergenlik dinamiklerinden yararlanılarak Levine ve arkadaşları tarafından geliştirilen
Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği, Aslan ve Güven (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.
Ölçek 18-22 yaş arasındaki geç ergenlerin ayrışma bireyleşme kapasitelerini ölçer;
1- Ayrılık Kaygısı (AK): Birey için önemli diğerlerinden (anne, baba, kardeş vb.) ayrışma
2- Kısıtlanma Kaygısı (KK): Anne babanın çocuğun yaşamını kontrol ederek sınırlandırması
3- Reddedilme Beklentisi (RB): Anne, baba, kardeş vb. tarafından istenilmediği duygusunun
yaşanması olmak üzere 3 alt boyutu vardır.
Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (BPSÖ): Bu ölçek öncelikli olarak Buss ve Durkee (1957)
tarafından düşmanlık envanteri olarak üretilmiştir. Daha sonra Buss ve Perry (1992) envanteri
güncelleyerek “Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği” olarak tekrar kullanıma sunmuştur. BPSÖ, 29
maddeden ve dört alt faktörden oluşmaktadır (Madran, 2012). Ölçeğin faktörleri: Fiziksel
Saldırganlık (FS), Öfke (ÖF), Düşmanlık (DÜ), Sözel Saldırganlık (SS) olmak üzere dört alt
faktörden oluşmaktadır. Beşli Likert tipi ölçeğin Türkçe uyarlaması Demirtaş-Madran (2012)
tarafından yapılmış ve ölçeğin genel Cronbach-alfa değeri 0,85 olarak bulunmuştur.
Örneklem
Araştırmanın evreni Türkiye genelindeki üniversite öğrencisi olan genç yetişkinler olarak
belirlenmiştir. Örneklem grubunu ise kolayda örnekleme yöntemiyle, çevrimiçi ortamda Google
Form aracılığıyla ulaşılmış olan 18-22 yaş arasındaki 377 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır.
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Tablo.1 Katılımcıların Cinsiyete, Tuttuğu Takıma, Stadyumda Maç İzleme Sıklığına
ve Fanatiklik Düzeylerine Göre Dağılımları
N
Cinsiyet
Tuttuğu takım

%

Kız

203 53.8

Erkek

174 46.2

BJK

70 18.6

FB

124 32.9

GS

116 30.8

TS

17

4.5

Diğer

21

5.6

Stadyumda maç izleme sıklığı Ayda birden fazla kez 38 10.1

Fanatiklik düzeyi

Ayda bir kez

26

6.9

İki-Üç ayda bir kez

56 14.9

Yılda bir kez

75 19.9

Hic

181 48.0

futbolsever

327 86.7

takım taraftarı

32

8.5

fanatik

18

4.8

Total

377 100

VERİLERİN ANALİZİ
Öncelikle veri seti için normallik varsayımları test edilmiştir ve normallik koşullarının sağlandığı
görülmüştür. Daha sonra tanımlayıcı istatistikler incelenmiş ve kategorik değişkenler arasındaki
ilişkilerin analizinde ki kare analizi, sürekli değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde
Pearson Momentler Çarpımı korelasyon analizi, gruplar arasındaki ortalama karşılaştırmaları için
bağımsız örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır. Ayrıca, değişkenler
arasındaki düzenleyici etkiyi test etmek için, moderasyon analizi uygulanmıştır. Analizler, SPSS
20.0 ve PROCESS MACRO istatistik programları ile gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Gruplar Arası Karşılaştırmalar
Gerçekleştirilen T testi analizleri sonucunda, erkeklerin saldırganlık toplam puanları (x̄ =83.11)
kadınlardan (x̄ =74.70) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<.001). Erkeklerin fiziksel ve
sözel saldırganlık alt ölçek puanları kadınlardan anlamlı derecede yüksekken, öfke ve
düşmanlık alt ölçek puanları açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık
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bulunmamaktadır (p>.05).
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Kadınların ayrışma-bireyleşme toplam puanları (x̄ =81.20) erkeklerden (x̄ =72.52) anlamlı
derecede yüksek bulunmuştur (p<.001). Kadınların ayrılık kaygısı, kısıtlanma kaygısı,
reddedilme beklentisi alt ölçek puanları erkeklerden anlamlı derecede yüksektir. Diğer yandan,
maç nedeniyle günlük işlerini ihmal ettiğini ifade eden bireylerin saldırganlık toplam puanları
ihmal etmediğini ifade edenlere göre anlamlı bir şekilde yüksek olarak bulunmuştur (p<.05). Maç
nedeniyle yakınlarını ihmal ettiğini ifade eden bireylerin saldırganlık toplam puanları ihmal
etmediğini ifade edenlere göre anlamlı bir şekilde yüksek olarak bulunmuştur (p<.05).
Katılımcılara hangi takımı tuttukları sorulmuştur ve «BJK, FB, GS, TS, Diğer» seçeneklerinden
birini işaretlemeleri istenmiştir. Katılımcıların tuttukları takıma göre saldırganlık puanları tek
yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, «Diğer» kategorisinde yer alan
katılımcıların fanatiklik düzeylerinin ve fiziksel saldırganlık düzeylerinin anlamlı derecede
yüksek olduğu gözlenmiştir (p<.05). Toplam saldırganlık düzeyleri açısından ise anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır (p>.05).
Gerçekleştirilen tek yönlü varyans analizi sonucunda, taraftarı olduğu takımın maçını
izleyemediğinde kendini çok mutsuz hissedeceğini ifade eden katılımcıların saldırganlık toplam
puanlarının diğer gruplardan (kendimi mutsuz hissederim, nötr hissederim, mutsuz hissetmem,
hiç mutsuz hissetmem) anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür (p<.05).
Tablo.2 Fanatiklik Düzeylerine Göre Katılımcıların Saldırganlık Puanlarının
Karşılaştırılması

Levene Statistics Sig. Sum of Squares df Mean Square

F

Sig.

BPSO Fiziksel
Saldırganlık

.582

3.697.618

2

1.848.809

34.632 .000

BPSO Düşmanlık

.353

101.143

2

50.572

1.106 .332

BPSO Öfke

.809

572.165

2

286.082

7.219 .001

BPSO Sözel Saldırganlık

.396

128.385

2

64.193

4.346 .014

BPSO Toplam

.767

10.707.187

2

5.353.594

13.684 .000

Yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda, fanatiklik düzeylerine göre, fiziksel saldırganlık,
öfke, sözel saldırganlık ve saldırganlık toplam puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı
gözlenmiştir (Tablo.2).
Farklılıkların kaynağını belirlemeye yönelik gerçekleştirilen Tukey HSD İkili Karşılaştırmalar
analizi sonucunda;
●

Futbolseverlerin Fiziksel Saldırganlık Puanları (x̄ =20.35), Takım taraftarı (x̄ =29.22) ve
Fanatik (x̄ =30.20) kategorideki katılımcılardan anlamlı derecede düşük olduğu (p<.05);

●

Futbolseverlerin Öfke Puanları (x̄ =19.16), Takım taraftarı (x̄ =22.86) ve Fanatik (x̄ =22.67)
kategorideki katılımcılardan anlamlı derecede düşük olduğu (p<.05);

●

Takım taraftarı olanların Sözel Saldırganlık Puanları (x̄ =16.16), Futbolsever (x̄ =14.12) ve
Fanatik (x̄ =14.94) kategorideki katılımcılardan anlamlı derecede yüksek olduğu (p<.05);
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●

Futbolseverlerin Saldırganlık Toplam Puanları (x̄ =76.50), Takım taraftarı (x̄ =92.97) ve
Fanatik (x̄ =90.76) kategorideki katılımcılardan anlamlı derecede düşük olduğu (p<.05)
bulunmuştur.

Korelasyon Analizleri
Çalışmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı korelasyon
analizi ile incelenmiştir (Tablo.3).
Tablo.3 Fanatiklik, Ayrışma-Bireyleşme ve Saldırganlık Puanları
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
1
1. FTFO_toplam

2

3

4

5

6

7

8

1

2. BPSO Fiziksel Saldırganlık

-.487

3. BPSO Düşmanlık

-.086 .465

4. BPSO Öfke

-.239

**

.634

**

.623

**

5. BPSO Sözel Saldırganlık

-.201

**

.501

**

.495

**

.564

**

1

6. EABO Ayrılık Kaygısı

.135

-.012 .376

**

.189

**

.067

1

.197

**

.109

*

.407

**

.383

**

.146

**

.466

**

**

**

1
**

7. EABO Kısıtlanma Kaygısı

-.053 .128

8. EABO Reddedilme Beklentisi

.017

.180

1

*

.259

**

**

.503

**

1

1
.426

**

1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo.3 incelendiğinde, katılımcıların fanatiklik düzeyi ile fiziksel- sözel saldırganlık ve öfke
duygusu arasında pozitif bir korelasyon olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, katılımcıların fanatiklik
düzeyleri arttıkça, ayrılık kaygıları azalmaktadır.
Ayrılık Kaygısı ve Kısıtlanma Kaygısı yüksek olanlar, düşmanlık ve öfke duygularına daha fazla
sahipken; Reddedilme Beklentisi fazla olanlarda düşmanlık ve öfke duygusuna ek olarak fiziksel
ve sözel saldırganlık düzeyleri yüksek bulunmuştur.
Moderasyon Analizi
Katılımcıların saldırganlık düzeyleri ve fanatiklik düzeyleri arasındaki ilişkide ayrılmabireyleşme düzeylerinin düzenleyici etkisi SPSS’in Process uzantısı ile gerçekleştirilmiştir.
Grafik.1 Moderasyon Modeli
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●

Analiz sonuçlarına göre, FTFO (Futbol Taraftarlığı Fanatiklik Ölçeği), EABO (Ergen Ayrılma
Bireyleşme Ölçeği) ve FTFO*EABO etkileşiminin dahil edildiği modelin BPSO (Buss-Perry
Saldırganlık Ölçeği) düzeylerini anlamlı bir şekilde yordayabildiği görülmüştür,
F(3,373)=45.8580, p<.001, R = .2694.
Modele dahil edilen EABO, FTFO ve EABO*FTFO değişkenlerin hepsi modele anlamlı
derecede katkı sağlamaktadır (Tablo.4).
2

Tablo.4 Modele Dahil Edilen Değişkenlerin Modele Sağladıkları Katkılar
b
Sabit

SH

t

p

LLCI

78,4126 ,9043 86,7153 ,0000 76,6346

ULCI
80,1907

EABO

,3997

,0468

8,5349

,0000

,3076

,4918

FTFO

-,6939

,0951

-7,2969

,0000

-,8809

-,5069

EABO*FTFO

,0176

,0045

3,8799

,0001

,0087

,0264

Tablo.4 incelendiğinde, EABO*FTFO etkileşiminin anlamlı olduğu görülmektedir
t(373)=3,8799, p<.001. Bu sonuç, düzenleyici etkinin anlamlı olduğunu göstermektedir. EABO
düzenleyici yordanan varyansa katkısının düşük seviyede olduğu görülmektedir,
F(1,373)=15.0533, p<..001, R değişimi=.0295. Ancak bu analiz ile tek bir regresyon denklemi
elde edilmiştir. Bu etkiyi daha derinlemesine incelenmesi için Pick-a-point (bir nokta seç)
yaklaşımı ile merkezileştirilmiş yüzdeliklere bölme yöntemi kullanılmıştır.
Pick-a-point yaklaşımı ile yaşın .10, .25, .50, .75 ve .90 yüzdeliklerinde, GZO değişkeninin YİBT
değişkenini ne şekilde yordadığı incelenmiştir. Pick-a-point yüzdelik yöntemi ile EABO
değişkenin 5 farklı yüzdeliği için FTFO değişkeninin BPSO değişkenini yordamasına dair
istatistikler Tablo.5’te sunulmuştur.
2

Tablo.5 Pick-a-point Yaklaşımı ile EABO Yüzdeliklerine Göre FTFO’nun BPSO Değişkenini
Yordaması
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EABO
-25,1962

b

SH

t

p

LLCI

ULCI

-1,1361

,1384

-8,2115

,0000

-1,4082

-,8641

-12,1962

-,9079

,1034

-8,7829

,0000

-1,1112

-,7047

-1,1962

-,7149

,0945

-7,5630

,0000

-,9007

-,5290

12,8038

-,4691

,1178

-3,9838

,0001

-,7007

-,2376

24,8038

-,2585

,1565

-1,6522

,0993

-,5662

,0492

EABO düzenleyici etkisinin EABO’nun yüzdelik dilimlerine göre dağılımı Grafik.2’te
sunulmuştur.

●

Grafik.2 EABO’nun Düzenleyici Etkisinin EABO’nun
Yüzdelik Dilimlerine Göre Dağılımı

SONUÇ ve TARTIŞMA
●

Katılımcılarının %53,8’i kadın, %46,2’si erkek olan çalışmada kendini taraftarı olduğu
takıma yaptığı duygusal yatırım fanatiklik düzeyinde çıkanların oranı %4,8, takım
taraftarı düzeyinde olanlar %8,5 ve futbolsever düzeyinde olanlar ise %86,7’dir (Tablo 1).

●

Duygusal yatırım düzeyleri bu şekilde dağılan erkek katılımcıların fiziksel ve sözel
saldırganlık düzeyleri kadınlardan daha yüksekken, öfke ve düşmanlık düzeyleri
açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Erkeklerde fiziksel
ve sözel saldırganlığın kadınlara göre daha fazla olduğunu bildiren çalışmalar (Şahin,
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2005; Kaya ve diğ. 2012; Kırımoğlu ve diğ. 2010; Vefikuluçay ve diğ, 2007), kadınların
daha çok dolaylı saldırganlık davranışlarında (söylenti çıkarmak, karalamak, arkadaşlık
ilişkilerini engelleme gibi) bulunduklarını (Bettencourt ve Miller, 1996) bildirmektedir.
●

Çalışmada kadınların ayrılık kaygısı, kısıtlanma kaygısı, reddedilme beklentisi
düzeyleri erkeklerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

●

Güven ve Aslan (2010), ergenlerde ayrışma-bireyleşme ve akran zorbalığını inceledikleri
çalışmalarında kızlarda ayrılık kaygısının erkeklere göre anlamlı derecede farklı olduğunu
bildirirken, kısıtlanma kaygısı ve reddedilme beklentisi açısından cinsiyetler arasında
farklılık bulmamışlardır. Kağıtçıbaşı (1993), doğu bölgelerinde erkeklerin kızlara göre
daha fazla ayrışma sorunu yaşadığını bildirmiş, Uçar ve Eker (2018) Ağrı ili örneğinde
ayrışma-bireyleşme açısından kız ve erkek ergenler arasında anlamlı bir fark
bulunmadığını bildirmişlerdir.

●

Katılımcıların tuttukları takım açısından saldırganlık düzeyi üzerinden yapılan
değerlendirmede ülkemizin en çok taraftara sahip olan büyük takımları dışında kalan ve
“Diğer” seçeneğini işaretleyen katılımcıların fanatiklik düzeylerinin ve fiziksel
saldırganlık düzeylerinin anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir (p<.05).

●

Gültekin (2007), Simmel’in küçük gruplarda kişilerin birbirlerini daha yakından
tanıdıklarını ve benzer düşüncelere sahip olduklarını ve bu sebeple de radikal düşünceleri
savunma olasılıklarının büyük gruplara nazaran daha fazla olduğunu söylediğini
bildirmiştir.

●

Taraftarı olduğu takımın maçını izleyemediğinde kendini çok mutsuz hissedeceğini, maç
nedeniyle günlük işlerini ve yakınlarını ihmal ettiğini ifade eden katılımcıların
saldırganlık düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

●

Atkinson ve Hilgard (2014), engellenme durumunun şiddeti ile saldırganlık davranışında
bulunma eğilimi arasında bir paralellik olduğunu, bireyin çok arzu ettiği bir şeyin
karşısındaki engel ne kadar güçlü ise, saldırganlık eğilimi de aynı düzeyde güçlü olacağını
bildirmişlerdir. Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar (2014), de çocuklarda saldırgan tepkilerle ilgili
yapılan deneylerde saldırgan davranışların engellenme karşısında ortaya çıktığını
bildirmişlerdir. Beyazyüz ve diğ. (2007) bireysel olarak var olamayan bireylerin
benzerleriyle bir araya gelerek varoluşsal kaygılarını giderdiklerini ve bireyselliklerini
yitirerek dünya ile daha iyi baş edebildiklerini bildirir. Olgunlaşmamış kendilik, kendisi
için yücelik ve kutsallık atfettiği ideolojiler ve yapılar bularak hissettiği acizlik ve
yetersizliği gidermeye çalışır. Bu değerli grupla iç içe geçmiş kendilik için diğer insani
ilişkiler ve meşguliyetler birincil önemde olamazlar.

●

Futbolseverlerin, takım taraftarı ve fanatik taraftarlardan saldırganlık, öfke ve toplam
saldırganlık düzeyleri düşük çıkmıştır (Tablo 2). Bu durum tuttuğu takıma olan duygusal
yatırımı olan kişilerin saldırgan davranışlar sergileme konusunda daha cömert olduğunu
söyleyen literatürle uyumludur (Koçer, 2012).

●

Ayrıca ilgi çekici olan bir diğer veri, takım taraftarı olanların sözel saldırganlık
puanlarının futbolsever ve fanatik olanlara göre anlamlı düzeyde yüksek çıkmasıdır. Bu
durum takım taraftarlarının tuttukları takıma duygusal yatırım yaptıklarını yani bir
futbolsever kadar bağlılığının az olmadığını, bu duygusal yatırımın da takımıyla
ayrışmasına izin vermeyen bir düzeyde olduğunu göstermektedir. Ancak bu ayrışmamış
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olmanın düzeyi, saldırgan davranışın ortaya çıkmasını engelleyecek denetim ve sözel
kapasitelerin oluşmasını da mümkün kılmıştır. Bu durumda etkili olan zihinselleştirme
(mentalizasyon) kavramı; ruhsal aygıtın içgüdüsel, dürtüsel, libidinal ve saldırgan
enerjilerin düzenlenmesi için kullandığı simgesel işlemlerin tümü olarak tanımlanır.
Zihinselleştirme (Mentalizasyon) kapasitesinin varlığı da fiziksel saldırgan davranışları
engellemektedir. Fonagy ve Target (1998) da mentalizasyon kapasitesindeki eksikliğin
duygusal zorluk yaşanmasına da sebep olduğunu bildirmiştir. Tice, Bratslavsky ve
Baumeister (2001) duygu düzenlemedeki başarısızlığın dürtü kontrolünde de bozulmaya
sebep olduğunu bildirmiştir.
●

Özetle takım taraftarı olanların takımlarına öfkelenecek kadar duygusal yatırımı olduğunu
ama bunun fiziksel davranışa dönüşmesini engelleyecek denetim ve mentalizasyon
kapasitelerine de sahip olduklarını göstermektedir.

●

Katılımcıların fanatiklik düzeyi ile fiziksel- sözel saldırganlık ve öfke duygusu arasında
pozitif bir korelasyon bulunmuştur (Tablo 3).

●

Dikkat çekici olan fanatiklik düzeyi yüksek olanların ayrılık kaygılarının düşüyor
olmasıdır. Bu durum, düşük düzeyde bir korelasyon olsa da ayrışma-bireyleşme kaygıları
ile fanatiklik düzeyleri arasında kurulan hipoteze terstir. Ayrışma-bireyleşme süreçlerinde
çatışmaları devam eden kişilerin öznel bir benlik geliştirememeleri sebebiyle ayrışmış
olmanın verdiği acı ile saldırgan davranışlarda bulunma yoluyla baş ettiği düşünülebilir.
Ancak kendini bir grup mensubiyeti içerisinde hisseden kişilerin ayrışma ve
bireyselleşmenin getirdiği kaygılarla baş edebilmek için uygun bir ilişkisellik içinde
olduklarını hissettikleri de düşünülebilir. İmamoğlu (1998)’nun da belirttiği gibi Türk
kültüründe ayrışmaya karşı bütünleşme ya da ilişkisellik eğilimlerinin daha ağır basmakta
olduğu görülmektedir.

●

Ayrışma- Bireyleşme süreçleri ile saldırganlık arasındaki ilişkiler incelendiğinde; Ayrılık
Kaygısı ve Kısıtlanma Kaygısı yüksek olan katılımcıların, düşmanlık ve öfke duygularına
daha fazla sahip olduğu; Reddedilme Beklentisi fazla olanların ise düşmanlık ve öfke
duygusuna ek olarak yüksek fiziksel ve sözel saldırganlık düzeylerine sahip olduğu
görülmektedir. Buradan ayrışma-bireyleşme ile ilgili çatışmaları devam eden kişilerin
saldırganlık eğilimlerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Güven ve Aslan (2010), 416
liseli ergenle yaptıkları çalışmada ayrışma-bireyleşme kaygıları yüksek olan ergenlerin
akran zorbalığı gösterme düzeylerinin daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir.

●

Düzenleyici Model Analizi

●

Çalışmada regresyon modelinde saldırganlık ve fanatiklik arasındaki ilişkide ayrışmabireyleşme düzeylerinin düzenleyici etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlara
göre EABO*FTFO etkileşiminin anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, regresyon
modelinin anlamlı olduğunu göstermektedir (Tablo 4-5).

●

Ayrışma-bireyleşme düzeyinin saldırganlık ve fanatiklik ilişkisinde etki gücünün anlamlı
düzeyde olduğu bulunmuştur. Buradan hareketle ayrışma-bireyleşme süreçlerini sağlıklı
tamamlayamayan kişilerin diğerinden ayrı olmak, kontrol edilmek ve diğerleri tarafından
reddedilmek gibi kaygı kaynakları ile baş etmede zorlandıkları görülmektedir. Saldırgan
eğilimlerin düzenlenmesi, mentalize edilmesi, dürtü kontrolü ve davranış denetiminin
sağlanması gibi hususlarda ayrışma-bireyleşmeye dair kaygıların varlığı, tutkulu ve yıkıcı
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takım taraftarlığını birey için benliğini değerli kılacak, bir bütün gibi hissettiği bir ruhsal
alan olarak karşısına çıkarmaktadır.
●

Böylelikle fanatik taraftar, belirginleşmemiş benlik sınırlarının varlığında takımının
imajını benlik imajına tutkallayabilmektedir (Beyazyüz ve diğ., 2007). Bu evreden sonra
takım-benlik/ biz-benlik haline gelen fanatik taraftar için temel ruhsal belirleyici takımı,
onun başarıları ve takımının savunulması olmaktadır.

●

Bu durum fanatik taraftarın diğerleriyle kurduğu ilişkilerden daha çok takımı ile ilişki
kurmasına ve hayatında önceliği ona vermesine sebep olmaktadır. Yeterince gelişmemiş
ve takımın imajını dolgu maddesi olarak içselleştirmiş fanatik taraftar, dış dünyayı kötü,
geleceği olumsuz algılar.

●

Volkan (2001), fanatik taraftarların içlerinde oldukları grubu diğerlerinden
farklılaştırmalarının iyi ve kötüleri ayrı tutmak için gerekli olduğunu bildirir. Bu
farklılaşma, takım-benlik/biz-benlik için bir psikolojik sınır işlevi görür. Dış dünyayı ve
diğer grupları kötü görmek, onlardan gelecek saldırıların ihtimalini de doğurur. Bu
sebeple grubun bireyleri kendini savunmak için saldırganca davranma hakkına sahip
olduğu inancını taşır.

●

Takımıyla biz-ben ilişkisi kurmuş taraftarların karşılaşmalarda daha fazla tepkisel
davranma nedenleri bu kimliği korumak içindir ve en uç tepkiler bu taraftarlardan
beklenir, biz-ben ilişkisi kurmayan taraftarlar için takımın rolü onların sosyal
kimlikleriyle daha az ilgilidir ve alınan sonuçlar önemsenmeye değmemektedir. Takımın
başarısı, sınırları tam çizilememiş benliği korumak için güven ve gurur duygusu verir,
savunmasızlığa karşı koruyucudur (Kılcıgil, 2003).
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AĞRI/PATNOS İLÇESİNDE 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AYRIŞMA
BİREYLEŞME DÜZEYLERİ İLE AKRAN ZORBALIĞI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Gülşah UÇAR
Engin EKER

Bu çalışmanın amacı 12. Sınıfa devam eden 18 yaşındaki ergenlerin ayrışma bireyleşme
düzeylerini belirleyip, bu düzeyin okullarda yaygın bir sorun olan akran zorbalığı sisteminin
zorba ve kurban boyutları ile ilişkisini saptamaktır. Çalışma Ağrı ili, Patnos İlçesinde bulunan 5
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değişik tür lisedeki 157’si (%60,4) kız, 103’ü (%39,6) erkek olmak üzere toplam 260,
öğrenciyle yürütüldü. Katılımcılara, “Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği”, “Akran Zorbalığı
Belirleme Ölçeği Ergen Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulandı. EABÖ ve AZBÖ’nün
SPSS16.0 paket programı ile analizi yapıldı.
EABÖ formundan alınabilecek minumum puan 31, maksimum puan 155’tir. Katılımcı
öğrencilerin ayrışma bireyleşme bulgularına göre ortalamaları 81,02’dir. Bu sonuç ortalama
alınabilecek minumum puanın anlamlı düzeyde üstündedir. Ayrışma bireyleşme düzeyi bu puan
arttıkça azalmaktadır. AZBÖ formuna göre katılımcıların %62,3’ü zorba davranışlarda bulunarak
zorba statüsünde, %89,2’si zorbalığa maruz kalarak kurban statüsünde, %60,4’ü hem zorba hem
kurban statüsünde yer almaktadırlar. EABÖ ile AZBÖ arasında korelasyon analizine göre
ayrışma bireyleşme ile kurban olmak arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu ilişki ayrışma
bireyleşmenin özellikle reddedilme beklentisi alt boyutuyla tüm kurban olma alt boyutları
arasındadır. Ayrıca kurban ve zorba statüsünde yer alan öğrencilerin yer almayanlara göre
ayrışma bireyleşme ortalamaları, ayrışma bireyleşme aleyhine farklılaşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akran Zorbalığı, Ayrışma-bireyleşme, Ergen.

AĞRI PATNOS DISTRICT SPECIAL 12. EXAMINATION OF THE
RELATIONSHIP BETWEEN SEPARATION CAPACITY AND PEER
DIFFICULTY SYSTEM IN CLASS ADOLESCENTS
Gülşah UÇAR
Engin EKER

1

2

The aim of this study is to designate the Separation and Individualization level of 18 years old
adolescents who are in the 12th grade, also to determine the relation of this level and bullying and
victim dimensions; which is a common problem of schools' peer bullying system. This study
takes place in the province of Patnos, Agri in five different types of high schools. 157 (60,4%)
female students, 103 (39,9%) male students. 260 students in total. The survey takers were asked
to fill personal ınformation, Adolescent Separation/Individualization scale and peer bullying
identification scale adolescence form. EABO and AZBO is analyzed by SPSS16.0.
In the EABO form the minimum mark is 31 and the maximum is 155, respectively. The students
who have attended this survey got the average of 81,02 as the result of separation
ındividualization findings. These results are significantly above the average minimum mark that
can be scored. As for the the form, AZBO, the separation ındividualization level is going low
when the mark is high. Further, according to the AZBO form, 62,3% of the survey takers have
bully status by acting in bully behavior, 89,2% of them are victimized by being exposed to
bullying. 60,4% have both bully and victim status. Also, according to EABO and AZBO
correlation analysis; there is a strong relation separation individuation and being a victim. This
relation is between rejection expectancy, which is a sub dimension of separation
individualization, and all the sub dimensions of bullying. Furthermore, the separation
individualization average of the students which have the bully and victim status comparing to the
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ones who do not have this status is differentiating to the opposite stand of separation
individualization.
Key words: Bullying, Separation Individualization, Adolescence,
Selçuk MTAL e posta: ucar.gulsah@gmail.com
Asst. Prof. Istanbul Aydın University, Social Sciences Institute, Head of the Department of Psychology,
e posta: engineker@aydin.edu.tr
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GİRİŞ VE AMAÇ
Zorbalık uzun yıllardır okullarda büyük bir sorun kaynağı teşkil etmektedir. Kurban ve zorba
statülerini barındıran zorbalık sistemi, sonuçları açısından ciddi hasarlara yol açan bir döngüdür.
Bu yüzden sebeplerinin araştırılıp oluşturulacak çözümlere ışık tutulması gereklidir. Okullarda
zorbalığa uğrayan ve zorbalığın uygulayıcısı olan gençlerin davranışlarına sebep olan içsel
nedenlerin araştırılmasının gerektiği düşünülmektedir. Bu araştırma, literatüre hem zorbalığın
olası bir nedeni olarak ayrışma bireyleşme alt boyutlarının rolünün incelemesi hem de doğu
ilinde yapılmasının kültürel veri çeşitliliğine katkı sağlaması bakımından önemlidir. Bu çalışma
ile kültürel farklılığın ayrışma bireyleşme süreçlerine ve zorbalık olgusuna yansımasını görmek
ve ayrışma bireyleşmenin zorbalık sistemi ile ilişkisinin incelenmesi hedeflenmektedir.
Birinci Ayrışma Bireyleşme Kuramı
Margaret Mahler’in 1960’larda geliştirdiği kuramı “ayrışma bireyleşme” insanın biyolojik
doğumundan sonra ihtiyaç duyduğu psikolojik doğumunun gerçekleştiği evrenin tamamına
verilen addır. İnsan yaşamının dördüncü ve beşinci ayından itibaren başlayıp, otuz altıncı aya
kadar tamamlanması beklenen bir süreçtir. Bu sürecin erken başlaması veya geç kalması çeşitli
psikolojik sorunlara zemin oluşturur. Çocuk, bağımsızlaşmayı istediği ve özerk hareket etmeyi
her denediğinde keyif aldığını gördüğü gibi bağımsızlaşmaya atılan her yeni adımda, hazzın
yanında yaşadığı kaygı ile biraz daha geriye dönmeye hevesli olabilir. Bu ayrışma bireyleşme
sürecinin en zorlu çelişkisidir. Çocuğun her geri dönüşünde ulaşılabilir mesafede duran bir anne
sürecin en önemli yapı taşıdır. Öyle ki bu annenin yokluğunda veya çocukla annenin arasında
mesafe yokluğunda çocuk, ortak yaşam kabuğundan çıkmamayı, konuşmak, yürümek gibi temel
insanı işlevlerine tercih edebilir (Mahler, Pine ve Bergman, 2003). Mahler küçük bebekle,
psikotik patolojiyi birbirine benzetir; ikisi de psikolojik doğumlarını yaşamış değillerdir. Küçük
bebeğinki henüz yaşanmamış, psikotiğin durumunda ise bu aşama başarısızlığa uğramıştır
(Vahip, 1993)
Normal otistik dönem boyunca bebek çoğunlukla uyur ve anne karnı dönemindeki hayatını
sürdürür gibidir. 2. aydan itibaren bebek otistik duvarının arkasını görmesini sağlayan bir fark
ediş yaşar. Bebekte bu dönemde ihtiyaçlarını doyuran nesne ile ilişkisini başlatan bir gülümseme
belirir. Ortak yaşamsal evre dönemine simbiyotik dönem de denir (Mahler, Pine ve Bergman,
2003). Ortak yaşamsal evrenin dört alt evresinden birincisi farklılaşma ve beden imgesinin
gelişimi başlıklı alt evresidir. Bebek 4 ve 5. aydan itibaren davranışlarıyla annesinin yüzüne,
boynuna, kulağına dokunmak gibi- başka bir döneme geçtiğinin haberini verir. 7. ve 8. aylarda ilk
ayrılık provalarını yapar ve hemen geri dönüp annenin orada olup olmadığını kontrol eder.
Devamında, anneyi, ona benzeyen ve benzemeyen ötekileri ondan ayırt etmeye başlar. Bakım
vereni ile doyum verici bir ilk ilişki geliştirmiş çocukların yabancıya karşı daha az kaygıyla
yaklaştıklarını gözlemlemiştir (Mahler, Pine ve Bergman, 2003). İkinci alt evre alıştırma alt
evresi’dir. Bebeğin 9-15. ay arasına denk gelen dönemidir. Bu dönemde bebeklerde emekleme ve
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yürüme şeklinde de adlandırabileceğimiz ilk alıştırma ve asıl alıştırma evresi diye iki başlıkta
incelenen fiziksel değişikliklerin getirdiği zihinsel ve duygusal geçişler izlenir. Fiziksel değişikler
çocuğa artık dünyayı başka bir açıdan görme hazzı yaşatır. Yürümek, çocuğun dış dünyadaki
diğer canlı ve cansız nesnelere yatırımını artırır ve çocuk coşkulu bir dönem yaşamaya başlar. Bu
süreçte önemli olan, anne davranışının, çocuğun tüm güçlülüğünü kendilik saygısıyla
değiştirecek olan olumlu geri bildirimleri ona vermesidir (Mahler, Pine ve Bergman, 2003).
Üçüncü alt evre yeniden yakınlaşma alt evresi’dir. 15-24. ay aralarında yaşanan bu evre genel
çerçevesiyle, çocuğun tümgüçlü hislerinin yavaş yavaş dağılması beklenen, narsisizminin
yumuşak bir geçişle azaldığı, ayrılma ve yeniden anne karnına dönme arzularının çatıştığı
dönemdir. Dördüncü olarak son alt evre, bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliğinin
başlangıcı evresidir. 24-26. aylar arasında ve ilerisinde yaşanan bu dönemde çocuk, annesini
içselleştirme kapasitesine göre nesne sürekliliğini sağlayacaktır. Nesne sürekliliğini sağladığı
ölçüde çocuk annesinin fiziki yokluğunda da içe attığı “iyi anne” ile dünyayı tanımayı
sürdürebilir. Özerkleşmeye gelen tehditlere “hayır” diyerek tepki vermeye devam eder.
Kendiliğini oluşturması için alanı böylelikle açmış olur.
İkinci Ayrışma Bireyleşme Kuramı
Blos’a (1989) göre ergenlik, bebeklikteki birincil ayrışma bireyleşme sürecinde kazanılmış olan
içsel ebeveynden ayrılma sürecidir. Olgunlaşma ve farklılaşmak için ergenlikte ebeveynle
çatışma, rekabet ön koşuldur. Ergen bu süreçte ayrılmak için dış nesneler arayışına geçer.
Akranlar ikinci ayrışma bireyleşme adını verdiği bu sürecin en önemli figürleridir.
Ergenlik döneminde olgunlaşma olarak da belirtilen değişimler biyolojik ve fizyolojik olarak ardı
adına meydana gelirler. İkinci bireyleşme süreci olarak ergenlik dönemi sembiyotik zardan çıkma
ile başlayan bebeklikteki ayrışmanın bir yeni versiyonudur. Toplumun yani yetişkin dünyasının
üyesi olmak için bebeksi nesne bağlarının gevşemesi, aile bağımlılıklarının değişmesi ergenlik
döneminde olur (Blos, 1989).
İkinci bireyleşme çocuksu nesnelerden kopuşun bir sonucu ve bunlara eşlik eden değişimlerin
ifadesidir. Ancak bu dönemde bazı ergenlerde, kuşak farkından dolayı bir anlaşma
sağlayamayacaklarını düşündüklerinden ebeveynlerini ve geçmişlerini reddetme başlar ve bu
ergenler riskli davranışlar sergilerler; uyuşturucu kullanma, araba hırsızlığı veya riskli araç
kullanma, alıp başını gitme gibi. Bu durumlar için haklı nedenlerle yanlış şeylerin yapıldığı
değerlendirilmesi yapılabilir. Ergenlikte çocuksu nesnelerden kopuşun şiddeti, çocuklukta aşırı
baskılanmış olmanın sonucu olarak ortaya çıkar (Blos, 1967).
İkinci nesne sürekliliğini sağlamak, üst benlikte yer bulan tüm güçlü ebeveyn temsillerinin
gerçeklik ilkesine uyarlanması sürecidir (Blos, 1967). Bu süreç ebeveyn temsilinin her şeye gücü
ve bilgisi yeten mükemmel birisi olmadığı, kendi gerçekliğiyle algılandığı bir süreçtir. İçsel
nesnenin kaybıyla beraber ilk çoşku ve zindeliği izleyen depresif etki yaşanır. Nesne kaybı yasla
karşılanır. İkinci bireyleşme süreci bu aşamada sekteye uğrarsa psikotik ve narsistik bozukluklar
ortaya çıkabilir. Bebeksi ilişkinin hislerine gerileme bu dönemde bir miktar olması gereken bir
durumdur. Gerilemeye karşı direnç, erken nesne ilişkileri ve bebeksi ego durumlarından
bağlantıyı kesmeyi, diğer bir deyişle ruhsal yapının yeniden organizasyonunu imkânsız kılar. Bu
gerileme hareketleri, yetişkinlik döneminin olası kazanımlarını sağlar (Blos, 1989).
Akran Zorbalığı
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Zorbalık, şiddet gösteren bir kişi ile şiddete maruz kalan arasında geçen, saldırganın kurbana
bilinçli şekilde baskı yapması ve kurbanın acı çekmesi ile sonuçlanıp uzun süreli etkiler bırakan
saldırganlık türüdür (Pişkin,2002). Zorba öğrenciler, güçlü olmak, hakimiyet kurmak ve
diğerlerini bastırma ihtiyacı içerisindedirler. Dürtüseldirler ve kolay öfkelenirler. Veliler ve
öğretmenler başta olmak üzere yetişkinlere meydan okurlar (Olweus, 1993). Dışadönüklerdir
(Connolly ve O’Moore, 2003). Ayrıca zorba davranan öğrencilerin yenilmeye tahammül
edemedikleri, genel olarak öfke duygularının ön planda olduğu, akranlarıyla uyum ve ilişki
kurma güçlükleri çektikleri belirtilmektedir (Pişkin, 2002; Fitzgerald, 1999). Zorba davranan
öğrenciler kurbanlarla empati kurma becerisine sahip değildirler. Tipik olarak akranları arasında
–uyum güçlüğü yaşasalar ve ötekilerle eşit seviyeden ilişki kuramasalar bile- popüler bir imajları
vardır. Genellikle etraflarında onları destekleyen ya da onlar gibi davranmaya çalışan iki üç
öğrencili destek grupları bulunur (Gökler, 2009). Bunlara ek olarak zorba öğrencilerin kolaylıkla
kışkırtıldıkları, olaylara saldırgan yaklaşımda bulundukları (Olweus, 1993), toplumsal kuralları
ihlal ettikleri (Pişkin, 2002; Craig, 2000) bulunmuştur. Zorba özelliklere ve davranışlara sahip
öğrencilerin hedefi olan kişiler kurban yani mağdur taraflardır. Olweus (1993), tipik kurban
özellikleri olarak; temkinli, hassas, içe dönük, sessiz, geri çekilmiş, utangaç, güvensiz, mutsuz,
düşük benlik saygısı özelliklerini sıralar. Zorba davrananlar, kurbanlarını sözel ve fiziksel
saldırılarla kontrol altında tutmaya çalışarak kendilerini güçsüz hissetmelerine ve ilişkilerden
izole olmalarına neden olurlar (Olweus, 1993). Ulusal eğitim derneği Amerikada yapılan
araştırmada zorbalık korkusu nedeniyle 160.000 çocuğun okula gitmediğini tahmin ettiğini
belirtmiştir. Dahası ilerleyen yaşlarında zorbalığa uğramış çocukların depresyona girme riskinin
arttığını, her beş erkekten birinde ve her dört kızdan birinde intihar girişimi tespit ettiklerini de
aktarmışlardır (Pılnık, 2003).
Akran Zorbalığı Ve Ayrışma-Bireyleşme İlişkisi
Mahler yeniden yakınlaşma evresinde ayrı oluşun farkındalığının bir bedeli olarak öfkeyle baş
etmeyi öğrenmenin bu dönemin gelişim görevlerinden en önemlisi olduğunu belirtir(Mahler ve
ark., 2003). Bu dönemi sağlıklı atlatamayan çocukların ilerleyen yaşlarında kurdukları ilişkilerde
bu öfkenin bir tezahürü olarak zorba olmaları olasıdır. Öte yandan Rigby ve ark. (2007)’a göre
kurban olan çocukların zorbalıkla baş edebilmek için gerekli sosyal becerileri eksiktir. Aile
tutumları ayrışma bireyleşme süreçlerinde etkilidir. Ayrışma bireyleşme süreci ile ilişkili olarak,
zihinsel ayrışmanın getireceği ayrılık kaygısını aza indirmek için çocuk boyun eğmeyi bir yol
olarak seçtiğinde kurban statüsü oluşabilmektedir. Akran zorbalığı ile ilgili ilk çalışmaları yapmış
olan Olweus’a (1993) göre, kurbanların aileleri tipik olarak aşırı koruyucu aile tutumuna sahiptir.
Aşırı koruyucu aile tutumu, sevgi ve hoşgörüye eşdeğerde gelişimde gecikmelere sebep olur,
çocuğun bağımlı ve boyun eğici, yaşamda sorumluluktan kaçan, kendini savunmaktan kaçan bir
yapıda kalmasına yol açar. Çocuk onu koruyan olmadığında kendini açıkta ve yalnız hisseder
(Yavuzer, 1987). Buna karşılık zorbaların ailelerinde empati düzeyi düşük, sevgi ve şevkatten
uzak tutumlar vardır ve tutarsız disiplin yöntemleri vardır (Olweus, 1994). Zorba öğrencilerin
aileleri katı fiziksel cezalar kullanırlar (Olweus, 1993). Bu ailelerde sınırlar az, kurallar
tutarsızdır, saldırgan davranışlara izin verici tutum vardır (Oliver ve ark., 1994).
YÖNTEM
Araştırmanın örneklemini, Ağrı ilinin Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 5 farklı
türdeki lisenin 12. Sınıflarında okuyan 260 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak, “Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği”, “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği” ve
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“Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Mahler’in Ayrışma Bireyleşme kuramı dikkate alınarak ve
ergenlik dinamiklerinden yararlanılarak Levine ve arkadaşları tarafından geliştirilen Adolesan
Ayrışma Bireyleşme Ölçeği, Aslan ve Güven (2009) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek
18-22 yaş arasındaki geç ergenlerin ayrışma bireyleşme kapasitelerini ölçer; ayrılık kaygısı,
kısıtlanma kaygısı ve reddedilme beklentisi olmak üzere 3 alt boyutu vardır. Akran Zorbalığı
Belirleme Ölçeği, Ayas ve Pişkin (2007) tarafından zorbalıkla ilgili kuramlara dayanarak,
zorbalık yapan ve zorbalığa uğrayan (kurban) öğrencilerin tespiti için 53 madde ve 6 alt boyut
olacak şekilde geliştirilmiştir. Fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, dışlanma, söylenti yayma,
eşyalara zarar verme, cinsel zorbalık, ölçeğin alt boyutlarıdır. Uygulama için Milli Eğitim onayı
alınmış ve uygulanan veriler SPPS 16.0 paket programı ile analiz edilmiştir.
BULGULAR
Araştırma örneklemi Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı-Patnos ilçesinin 18 yaşındaki 12.
Sınıf öğrencileridir. Kişisel bilgi formundan elde edilen verilere göre 157 kız (%60,4), 103 erkek
(%39,6) cinsiyet dağılımında olmak üzere 260 katılımcı vardır. Bu katılımcıların 7’sinin (%2,7)
annesi, 22’sinin (%8,5) babası vefat etmiştir. 40’ı (%15,4) okul dışındaki saatlerde part time bir
iş’te çalışmaktadır. Büyük bir çoğunluğun (%65,8) ailesi 1400 TL ve altı aylık gelire sahiptir.
%22,7 oranında 1500-2000 TL arası aylık gelire, %11,5 oranında ise 2500 TL ve üstü aylık gelire
sahip ailesi olan katılımcı mevcuttur.
Katılımcıların ebeveynlerinin eğitim düzeyi araştırıldığında, okur-yazar olmayan anne ve ilkokul
mezunu olan baba sayısının yüksekliği göze çarpmaktadır. Annesinin okur-yazarlığı olmayan
katılımcı sayısı 139’dur (53,5). Anne eğitiminde ikinci sırayı 58 (%22,3), üçüncü sırayı sadece
okur-yazarlığı olan 33 kişi (%12,7), dördüncü sırayı ortaokul mezunu 15 (%,5,8) anne, beşinci
sırayı lise mezunu 12 (%4,6) anne, son sırayı ise yüksek öğrenim mezunu 3 (%1,2) anne
almaktadır. Ebeveyn olarak babaların eğitim düzeyine bakıldığında 106 (%40,8) baba ile
çoğunluğu ilkokul mezunu babalar oluşturmaktadır. İkinci olarak 44 (%16,9) orta okul mezunu,
üçüncü olarak 41 (%15,8) sadece okur-yazar, dördüncü sırada 32 lise mezunu, beşinci okuryazar olmayan babalar 25 (%9,6) ile son olarak en az dağılıma sahip yüksek öğrenim mezunu
12 (%4,6) baba bulunmaktadır. Anne-babaların eğitim düzeyi arasındaki ciddi fark vardır.
Verilere göre babaların eğitim seviyesi annelere göre yüksektir.
Tablo 1: Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Bulguları
F

%

f

Kız
%

Erkek
F
%

Zorbalığa katılan

162 62,3

83

52,9

79

76,7

Zorbalığa katılmayan

98

74

47,1

24

23,3

Toplam

260 100 157 100 103

100

37,7

Kız
F
Kurban

%

f

%

Erkek
f

%

232 89,2 137 87,3

95

92,2

28

8

7,8

Kurban değil
Total

10,8

20

12,7

260 100 157 100 103 100

Akran zorbalığını belirleme ölçeğinin bir bölümünü oluşturan zorbalığı belirleme testinin
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sonuçlarına göre zorbalığa katılan öğrenci oranı %62,3’tür. Zorbalık statüsünün % 52,9’unu kız
öğrenciler, % 76,7’sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Bu sonuçlara göre erkekler kendi mevut
oranlarına göre kızlara oranla daha çok zorbalık statüsünde yer almaktadırlar.
Akran zorbalığı belirleme ölçeğinin kurban statüsünü belirleme bölümünün sonuçlarına göre
kurban konumunda olma oranı toplam %89,2 oranındadır. Toplam dağılımın %87,3’ünü kızlar,
%92,2’sini erkekler oluşturmaktadır. Kurban statüsünde de zorbalıkta olduğu gibi erkeklerin
oranı yüksektir. Ancak zorbalık statüsündeki fark kadar belirgin değildir.
Tablo 2: Ergen Ayrışma Bireyleşme Ölçeği Bulguları
Standart sapma
Ayrışma Bireyleşme

Min Max Ortalama
157
N

Kız

31

155

79,05

23,39
Standart sapma

Min Max Ortalama
6,37

Kısıtlanma kaygısı

157

7

35

17,23

Ayrılık kaygısı

157

12

60

32,23

9,87

29,72

11,64

Reddedilme beklentisi 157

12

65

Standart sapma
Ayrışma Bireyleşme

Min Max Ortalama
103
N

Erkek Kısıtlanma kaygısı

31

155

84,02

22,64
Standart sapma

Min Max Ortalama

103

7

35

18,92

103

12

60

33,39

9,53

Reddedilme beklentisi 103

12

65

31,71

11,05

Ayrılık kaygısı

5,95

Ayrışma Bireyleşme Ergen formundan toplam alınabilecek minumum puan 31, maksimum puan
155’tir. Katılımcı öğrencilerin ayrışma bireyleşme düzeyleri bulgulara göre ortalama 79,05’dir.
Bu sonuç ortalama alınabilecek minumum puanın anlamlı düzeyde üstündedir. Ayrışma
bireyleşme düzeyi bu puan arttıkça azalmaktadır. Kızlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark
olmasa da ayrışma bireyleşmenin alt boyutlarından her birinde erkeklerin daha yüksek puanlar
aldıkları yani ayrışma bireyleşme düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 3: Ayrışma Bireyleşme Testi ve Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Kurban Formu
Korelasyon Bulguları
Tablo 3 bulgularına göre ayrışma bireyleşme alt boyutu
Fiziksel
Zorbalık (Kurban)
Kısıtlanma
Kaygısı
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Söylenti
Yayma
(Kurban)

Eşyalara Zarar
Verme
(Kurban)

Cinsel
Zorbalık
(Kurban)

Pearson
Correlation

.096

.146

*

.059

.118

.092

.162

Sig.
(2-tailed)

.123

.019

.344

.056

.138

.009

260

260

260

260

260

N
Ayrılık Kaygısı

Dışlama
Sözel Zorbalık
(Kurban)
(Kurban)

260

**

Pearson
Correlation

.097

.151

*

.004

.103

.012

.060

Sig.

.118

.015

.944

.097

.853

.337

(2-tailed)
Reddedilme
Beklentisi

N

260

Pearson
Correlation

.147

Sig.
(2-tailed)

.018

.002

.014

.001

.044

.001

N

260

260

260

260

260

260

*

260

260

.194

.151

**

*

260

260

.207

.125

**

260
*

.211

**

olan kısıtlanma kaygısı ile sözel zorbalık kurbanı olma alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (r=0,146, p<0,05). Cinsel zorbalığa maruz kalma alt boyutu ile kısıtlanma kaygısı
arasında çok daha güçlü bir ilişki vardır (r=0,162, p<0,01). Kısıtlanma kaygısının; fiziksel
zorbalık, söylenti yayma ve dışlanma açısından kurban olma ile arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır (p>0,05)
Ayrışma bireyleşmenin ikinci alt boyutu olan ayrılık kaygısı ile sözel zorbalık mağduru olmak
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=0,151, p<0,05). Diğer mağduriyet boyutları
ile ayrılık kaygısı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0,05).
Reddedilme beklentisinin kurban olmanın tüm boyutları ile arasında anlamlı ilişkiler vardır.
Korelasyon analizinin bulgularına göre; reddedilme beklentisinin fiziksel zorbalık (r=0,147
p<0,05), dışlama (r=0,151, p<0,05), eşyalara zarar verme (r=0,125, p<0,05) arasında anlamlı bir
ilişki vardır. Reddedilme beklentisinin sözel zorbalık (r=0,194, p<0,01), söylenti yayma
(r=0,207, p<0,01) ve cinsel zorbalık (r=0,211, p<0,01). kurbanı olmak alt boyutlarıyla ise
arasında çok daha güçlü bir ilişki vardır.

Tablo 4: Ayrışma Bireyleşme Testi ve Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Zorba Formu
Korelasyon Bulguları
Sözel
Zorbalık
(Zorba)

Dışlama
(Zorba)

Söylenti
Yayma
(Zorba)

Eşyalara Zarar
Verme
(Zorba)

Cinsel
Zorbalık
(Zorba)

.100

.109

.025

.042

.041

.097

Sig. (2-tailed)

.109

.079

.691

.499

.506

.119

N

260

260

260

260

260

260

Pearson
Correlation

.103

.053

.009

.052

-.010

.054

Sig. (2-tailed)

.097

.393

.885

.400

.879

.389

N

260

260

260

260

260

260

Pearson
Correlation

.109

.078

.093

.079

.032

.142

Sig. (2-tailed)

.079

.213

.134

.204

.607

.022

N

260

260

260

260

260

260

Fiziksel
Zorbalık (Zorba)
Kısıtlanma Kaygısı Pearson
Correlation

Ayrılık Kaygısı

Reddedilme
Beklentisi

*

Ayrışma bireyleşme testi alt boyutlarının, zorbalık belirleme ölçeğinin alt boyutları ile
korelasyonuna baktığımızda reddedilme beklentisi ile cinsel zorbalıkta bulunma arasında anlamlı
bir ilişki saptandığı görülmektedir (r=0,142, p<0,05). Diğer alt boyutlar arasında anlamlı
derecede ilişki bulunmamıştır (p>0,05).
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Tablo 5: Zorba Statüsüne Göre Ayrışma Bireyleşme Ortalamaları –Bağımsız Örneklem Ttest Bulguları
Zorbalık statüsü
zorbalığa katılan
zorbalığa katılmayan

Ayrışma Bireyleşme

t
Ayrışma
Bireyleşme

Df

3,175

191,875

N
162
98

Fark
2,7284
2,4240

Std. sapma
.71137
.77142

P

Fark

Std sapma

.00
2

,3044
3

.0959
0

Zorbalık statüsü belirleme testinin sonuçlarında zorbalığa katılan ve katılmayan öğrencilerin
ayrışma düzeyleri arasındaki fark t-test ile incelendiğinde gruplar arasında anlamlı derecede fark
görülmektedir (p<0,05, p=0,02). Zorbalığa katılan öğrencilerin ayrışma bireyleşme ortalamaları
daha yüksektir, yani ayrışma bireyleşme düzeyleri düşüktür.
Tablo 6: Kurban Statüsüne Göre Ayrışma Bireyleşme Ortalamaları- Bağımsız Örneklem
T-test Bulguları
Kurban
Statüsü
Ayrışma Bireyleşme Kurban

N
232

Kurban değil

28

t
Ayrışma Bireyleşme

Fark
2,651
1
2,303
0

Df
2,107

P

32,15
03

fark

Std.
Sapma
.72949
.83665

Std sapma

.04 .3481
.16521
4

Zorbalık statüsü belirleme testinin sonuçlarında kurban statüsünde bulunan ve bulunmayan
öğrencilerin ayrışma düzeyleri arasındaki fark t-test ile incelendiğinde gruplar arasında anlamlı
derecede fark görülmektedir (p<0,05, p=0,04). Kurban statüsünde olan öğrencilerin ayrışma
bireyleşme ortalamaları daha yüksektir, yani ayrışma bireyleşme düzeyleri düşüktür.

Tablo 7: Cinsiyete Göre Bağımsız Örneklem T-Testi Sonuçları

Kısıtlanma Kaygısı

T
Df
P
Fark Std. Sapma
-2,172 228,403 .031 -.33733 .15530

Ayrılık Kaygısı

-,948 223,758 .344 -.08941

.09431

Reddedilme Beklentisi

-1,392 226,255 .165 -.15326

.11014

Fiziksel Zorbalık

-4,613

.000 -.40376

.08753

Sözel Zorbalık

-1,955 199,387 .052 -.16734

.08559

Dışlama

-2,858

258

.005 -.22054

.07717

Söylenti Yayma

-2,547

258

.011 -.17863

.07014

Eşyalara Zarar Verme

-2,429

258

.016 -.17567

.07231
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258

Cinsel Zorbalık

-3,651

258

.000 -.30570

.08374

Fiziksel Zorbalık (Kurban)

-4,679

258

.000 -.50793

.10855

Sözel Zorbalık
(Kurban)

-3,420

258

.001 -.36716

.10737

Dışlanma (Kurban)

-2,829

258

.005 -.34022

.12026

Söylenti Yayma(K)

-3,079

258

.002 -.36945

.11999

Eşyalara Zarar Verme (Kurban) -2,848

258

.005 -.29506

.10361

Cinsel Zorbalık
(Kurban)

258

.000 -.44399

.10131

-4,383

Cinsiyete göre bulgular incelendiğinde ayrışma bireyleşme ergen formunun alt boyutlarından,
kısıtlanma kaygısı bakımından kız ve erkekler arasında anlamlı denebilecek düzeyde fark
görülmüştür (p<0,05, p=0,03). Kızların erkeklere göre daha az düzeyde kısıtlanma kaygısı
yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrılık kaygısı (p>0,05) ve reddedilme beklentisi (p>0,05)
boyutlarında cinsiyetler arasındaki fark önemli derecede anlamlı bulunmamıştır.
Akran zorbalığı belirleme formunun zorbalık boyutlarında, cinsiyetler arası en ciddi farklılaşma
fiziksel ve cinsel zorbalık alt boyutlarında görülmüştür (p<0,05, p=0,00). Onu dışlama (p<0,05,
p=0,05), söylenti yayma (p<0,05, p=0,01), eşyalara zarar verme (p<0,05, p=0,01) boyutu takip
etmektedir. Bu alt boyutlarda da cinsiyetler arası ciddi boyutta farklılaşma vardır. Kız öğrenciler
erkek öğrencilere göre daha az sıklıkla zorbalığa başvurmaktadırlar.
Akran zorbalığı belirleme formunun kurban belirleme alt boyutlarında da, tüm alt boyutlarda
kızlar lehine ciddi düzeyde anlamlı farklılık görülmektedir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre
daha az sıklıkta kurban olmaktadırlar (p<0,05).
TARTIŞMA
Bu çalışma Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Ağrı ilinin Patnos ilçesindeki liselerde öğrenim
gören 18 yaşındaki 260 öğrenciyle yapıldı. İl merkezinin nüfusu 150 bin, Patnos ilçesinin nüfusu
2016 verilerine göre 122 bin dolaylarındadır. Nüfusun %51’i erkek, %48’i kadın nüfusudur.
İlçenin nüfusu il merkezine yakın olmasına rağmen kentleşme düşüktür (Kocaman ve ark., 2011).
İlçe genelinde toplamda 8 ortaöğretim kurumu vardır. Bu araştırma 5 orta öğretim kurumunun
12. Sınıf öğrencileriyle yapılmıştır. Katılımcı öğrenciler arasında 5 ve üzeri sayıda kardeşe sahip
olan katılımcı sayısı 221’dir (%85). Katılımcıların neredeyse tamamının kardeş sayısı 5 ve
üzerindedir. Örneklemde de olduğu gibi geleneksel aile yapısına sahip bölgelerde geniş aile tipi
yaygındır. Buna bağlı olarak kardeş sayısı yüksektir ve çocuk sayısı aileye maddi katkı sağlaması
bakımından önemlidir. ‘Çocuğun Değeri’ adlı araştırmada çocuğun ekonomik katkısı ve
yaşlılıkta bakım vermesi açısından güvence sayılması yüksek değerler olarak bulunmuştur
(Kağıtçıbaşı, 1993). Ancak, kardeş sayısı araştırma sonuçlarına farklılık olarak yansımamıştır.
Grubun bu özellik açısından homojenliğinin buna sebep olduğu düşünülmektedir. Benzer şekilde
gelir durumu, evde çekirdek aile dışında yaşayan birey sayısı, kendine ait odası bulunan katılımcı
sayısı da homojenlik dengesini değiştirmediğinden sayısal sonuçlara farklılaşma olarak
yansımamıştır.
Ayrışma bireyleşme ergen formunun ortalamalarına bakıldığında katılımcıların ayrışma
bireyleşme düzeyinin düşük olduğu görülmüştür (bkz: tablo 2). Araştırma örnekleminin doğu
Anadolu bölgesinde olmasının sonuçlara yansıdığı düşünülmektedir.
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Ruhsallığın kültür ile ilişkisini araştıran ruh sağlığı çalışanlarına göre batıdaki kendiliğin alanı
doğudaki kendiliğin alanı ile örtüşmeyebilir. Sınırlar kültürden kültüre değişir (Sayar, 2003).
Batıda, çocuklar en kötü ihtimalle 3-4 yaşlarından itibaren ayı bir odada uyumaya başlarlar. Fakat
kalabalık ailelerin bulunduğu kırsal bölgelerde neredeyse evlenip aileden somut olarak ayrılana
kadar ayrı bir odada uyumak koşullar nedeniyle mümkün olmayabilir. Ayrışma bireyleşme
düzeyinin düşük olması sonuçları, Tamar ve arkadaşlarının (2006) Türk lise öğrencilerinin ikinci
bireyleşme süreçlerine sosyo demografik özelliklerin katkılarını inceledikleri çalışmanın
bulgularında kırsal ve kentsel ailelerden gelen ergenlerin bağımlılık ihtiyaçlarının farklılaşması
sonucuyla da uyumludur. Küçük yerleşim bölgelerinde bireylerin, bağlılık ve sadakat
duygularının, bireyleşmeyi ayrılma ve terk etme gibi algılamasının bunda etkisi olabilir. Bu algı
aynı zamanda ayrışma bireyleşme sürecinin sağlıklı tamamlanamamasının bir sonucudur. Kendi
ayrışmasını sağlıklı tamamlayamamış bir ebeveyn çocuğunun ayrışma ihtiyacını onun tarafından
terk edilme olarak deneyimleyebilir.
Ayrışma bireyleşme en temel değişkenlerden birisi olan cinsiyete göre de değerlendirilmiştir. Bu
çalışmada erkeklerin kızlardan daha fazla ayrışma bireyleşme sorunları yaşadıkları bulunmuştur
(bkz: tablo 2 ve 7). Cinsiyete göre farklılaşma analizinde erkeklerin kızlara göre daha fazla
kısıtlanma kaygısı yaşadıkları tespit edilmiştir (bkz: tablo 7). Kız ve erkek öğrencilerin
sonuçlarındaki bu farklılıkta araştırmaların yapıldığı örneklemlerin içindeki bulundukları
çevrenin etkisi olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın örnekleminde erkeklerin kızlara göre
daha çok ayrışma sorunları yaşaması bulgusunun nedeni bölgede erkek çocukların daha çok
ekonomik ve psikolojik güvence olarak görülmesi ve değerlerinin kızlara göre daha fazla olması
olabilir. Erkek çocuk kırsal bölgelerde özellikle ailesinin saygınlığı, ekonomik bakımı gibi
konularda daha ön planda ve değerlidir (Kağıtçıbaşı, 1993). Dolayısıyla ailesiyle olan bağımlı
ilişkisini sürdürmek zorunda kalabilir.
AZBÖ bulgularına göre zorbalığa en alt düzeyinden itibaren dahil olan öğrencilerin oranı %62,3
olarak bulunmuştur. Hiç zorba davranışta bulunmayan öğrenciler ise bulgulara göre grubun
%37,7’sini oluşturmaktadır (bkz: tablo 1). Zorbalığa katılan ve katılmayan öğrencilerin ayrışma
düzeyleri arasında da önemli bir farklılaşma olduğu görülmüştür (bkz: tablo 5). Ayrışma
bireyleşme düzeyleri ile zorbalık statüsü arasında korelasyon bulgularına göre yalnızca
reddedilme beklentisi alt boyutuyla zorbalık arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır (bkz: tablo
4). Bu araştırmayı temellendiren ayrışma bireyleşme kuramının da destekleyeceği gibi
bireyleşmenin seyri boyunca gelişen benliğin en önemli görevlerinden birisi ayrı oluşa dair
farkındalık arttıkça tedrici olarak artacak olan saldırganlığın dürtüleriyle başa çıkmaktır (Mahler
ve ark., 1975). Blos’a (1967) göre bu dönemde haklı nedenlerden ötürü yanlış şeyler yapılır.
Çünkü şiddet bir geçiş yöntemidir. Zorba davranışta bulunmak bireyleşme sürecini
tamamlamamış bir ergenin artan dürtüleriyle baş edemediği ve akran ilişkilerinde bunu
sahnelediğini açıklar. Reddedilme beklentisi ilerleyen kısımlarda görüleceği gibi kurban olmayı
da yordadığı için ergenlerde iki uçta davranış örüntüsü ortaya çıkardığı söylenebilir. Öfkeye
neden olma ve boyun eğme. Bu seçim her çocuğun kendi aile öyküsüyle ilişkilidir. Ribgy ve ark.
(2007), Conoolly ve Moore (2003) gibi araştırmalar da ebeveynlerle olan ilişkinin zorba ve
kurban olmayı belirlediğini bulmuşlardır.
Zorbalık ile ayrışma bireyleşme korelasyonunu tamamlayacak diğer alt boyutlar bu çalışmanın
sınırlılıklarındandır. Ayrışma bireyleşme testinin ilk versiyonu olan Adolesan Bireyleşme Ölçeği
ergen öğrencilerin dikkatini uzun süre veremeyecek olması nedeniyle bu araştırmada
uygulanamamıştır. Onun yerine Aslan ve Güven’in (2009) güvenirlik çalışmasını yaptığı 31
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soruluk EABÖ uygulanmıştır. EABÖ kısıtlanma kaygısı, ayrılık kaygısı ve reddedilme beklentisi
alt boyutlarından oluşmaktadır. Uzun versiyonda ise bağlılığı inkar, aynalanmayı yaşama alt
boyutları da bulunmaktadır. Bu iki alt boyutun da uygulanabileceği örneklemlerde zorbalık ile
ayrışma bireyleşme ortalamaları arasındaki korelasyonun daha anlamlı sonuç vereceği
düşünülmektedir.
Korelasyon analizinin bulgularına göre ayrışma bireyleşme alt boyutları ile kurban olmanın alt
boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür (bkz: tablo 3). Kısıtlanma kaygısı ile sözel
zorbalığa maruz kalmak ve cinsel zorbalık mağduru olmak arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki
saptanmıştır (bkz: tablo 3). Yani kısıtlanma kaygısı arttıkça sözel zorbalığa ve cinsel zorbalığa
uğrama düzeyleri artmaktadır. Cinsel zorbalık alt boyutunda isteği dışında fiziksel temasa maruz
kalmanın yanında cinsellik içeren sözel sataşmaların söz konusu olduğu maddeler vardır.
Kısıtlanma kaygısının Mahler ve ark.’nın (1975) kuramında anne ile kurulan ortak yaşamsal bağa
geri dönüş arzusunun yarattığı kaygıyı açıklayan yutulma kaygısına denk geldiği belirtilmişti.
Çocukluk çağlarında bu dönem 1-3 yaş arasındadır ve dilin gelişim evrelerine denk gelir. Bu
dönemde dil anne ile çocuğun arasına mesafe koyucu işleve sahiptir. Çünkü çocuk isteklerini dil
ile ifade ederek artık anneden ayrıştığını, edilgen olmadığını ortaya koyar. Sözel zorbalık laf
atmak, lakap takmak, alay etmek şeklinde gerçekleşebilir. Sözel zorbalığa uğramak kendini
savunamamak anlamına da geleceğinden dilin işlevini yeterince kullanmayan küçük çocuğun
kendini ifade etmedeki yetersizliğinin ergenlik dönemine de taşındığının göstergesi olabilir.
Kısıtlanma kaygısı olan ergenlerin cinsel zorbalığa uğramasının ise nedenlerinde söz konusu
maddelerdeki sözel boyutun etkisi olabileceği gibi Mahler ve ark.’nın (1975) kuramında
tanımlanan alıştırma alt evresindeki çocuğun önemli diğerleriyle henüz sınırlarını
oluşturamamasının etkisinin de olduğu düşünülmektedir. Bu dönemi atlatıp bir sonraki döneme
geçen çocuklar annesinin alt değiştirme, giydirme, yedirme gibi eylemlerine direnir, kendisi
istemediği sürece kimsenin onu kucağına almasına, öpmesine izin vermezler (Vahip,
1993). Fakat bu döneme sağlıklı geçiş yapamayan çocuklar “hayır deme” becerisini
kazanamazlar. Cinsel zorbalıkta kurban rolünü oynamak zorunda kalan ergenlerin durumları bu
becerileri de kazanamamış olmalarıyla açıklanabilir.
Ayrılık kaygısı alt boyutuyla sözel zorbalık kurbanı olmak arasında pozitifi yönde anlamlı ilişki
bulunmuştur (bkz: tablo 3) Ayrılık kaygısı arttıkça sözel zorbalığa kurban olma düzeyi
artmaktadır. Dilin kullanımının bu sonuçlarla ilişkisi açıktır. Mahler’in birinci ayrışma
bireyleşme sürecinde zihinsel birlik hissi yaşamaktan çıkması beklenen çocuğun dil ile kendini
ifade edebilmesi ayrılığa katlanabilmesinin göstergesidir. Olweus’a (1993) göre kurban
öğrenciler kendilerini ortaya koymayan, ifade yeteneği güçsüz, çekingen çocuklardır. Dolayısıyla
kurban olan öğrencilerin özellikleri zihinsel ayrılığı tamamlamamış (ayrışmamış) çocuğu
çağrıştırmaktadır.
Fiziksel, cinsel, eşyalara zarar verme, dışlanma, söylenti yayma bakımından kurban olma ile
ayrılık kaygısı arasında anlamlı düzeyde bir ilişkiye rastlanmamaktadır (bkz: tablo 3). Ayrışma
bireyleşme kapasitesi düşük kalmış bireylerde ilişkiler kaygı yarattığı için kaçınma oluşacaktır.
Kişi ilişki kurmayarak ayrılık kaygısına karşı da savunma geliştirmiş olur. Sözü geçen diğer alt
boyutlar ilişki kurmaya daha az çekinen çocukların uğrayacağı türden sosyal ortamlara dair
zorbalık türleridir.
Ayrışma bireyleşmenin üçüncü alt boyutu olan reddedilme beklentisinin tüm kurban olma alt
boyutlarıyla aralarında anlamlı ilişkiler görülmüştür (bkz: tablo 3). Buna göre reddedilme
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beklentisi arttıkça kurban olmanın fiziksel, sözel, dışlanma, söylenti yayma, eşyalara zarar verme,
cinsel zorbalıklarına uğrama olasılığı artmaktadır. Kurbanların bu davranışı, Winnicott’ın (1971)
“sahte benlik” kavramından yola çıkarak; nasıl ki çocukların annenin tutumundaki
kestirilemezliğe karşı geliştirdikleri yöntemler sahte kendiliğe yol açar ve çocuk sahte bir uyumla
davranmaya başlarsa, ergenin de akranları ile olan ilişkisinde onlar tarafından reddedilmemek
için onların isteyeceği gibi boyun eğici davrandıkları şeklinde değerlendirilebilir. Reddedilme
beklentisine sahip bir ergen ilişkilerde hata yapmaktan korkacağı ve birinci ayrışma bireyleşme
çağında hayır deme becerisini geliştiremediği için, kurbanların özelliklerinde açıklandığı gibi geri
çekilmiş (Olweus, 1994), değersiz hisseden (Connolly ve Moore, 2003), diğerleri tarafından
küçümsenen, hor kullanılan, dışlanan (Ribgy, 2000) bir ergen olacaktır. Bu iki özelliğin
korelasyonu bu anlamda kaçınılmazdır.
Bu araştırmanın sonuçları öncelikle kültürel olarak değerlendirilmelidir. ABD’de yapılan
çalışmalarda sosyo kültürel değerlerin özellikle gençlerin şiddet eğiliminde olmasının temel
nedenlerinden olduğu belirlenmiştir. Sosyo ekonomik yetersizlik, sosyal desteğin ve denetimin az
olduğu yerlerde şiddetin daha sıklıkla nedeni olmaktadır (Kramer, 2000). Bölgede kentleşme
oranı düşüktür. Gençlerin yapabileceği aktiviteler çok sınırlıdır. Örneğin sinema ve tiyatro gibi
etkinlikler için Patnos ilçesinde imkan bulunmamaktadır. Örneklemdeki kardeş sayısının çokluğu
ailede çocukların ruhsal ihtiyaçlarının yeterli olarak doyurulmama ihtimalini ve bunun da şiddet
uygulama, şiddete maruz kalma gibi konuları açıklayacağını düşündürtmektedir. İstihdam
olanaklarının kısıtlılığı da babaların çalışmak için uzun süreler şehirden ayrılmaları gerektirmesi
dolayısıyla aile bütünlüğünü etkilemektedir.
Bu kültürel özelliklerin yanı sıra kültürler arasında duyguları yaşantılama, onları sözel olarak
ifade edebilme açısından dramatik farklılıklar vardır (Good, 2003). Farklı yaşam biçimlerini
karşılaştırarak bir çalışma yapılması çok daha iyi tablolar ortaya koyacaktır. Ayrıca ayrışma
bireyleşme süreçlerinin etkilerini daha geniş kapsamlı olarak inceleyebilmek için EABÖ’nin
uzun versiyonundaki alt boyutların da eklendiği ve ergen dikkatini göz önünde bulunduran
kısaltılmış yeni bir ölçek çalışması yapılabilir.
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Kavram olarak Şiddet
Şiddet bireylerin olduğu kadar, toplumların sağlığını ve iyi olma halini olumsuz etkiler.
Genel anlamı ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: “Fiziksel güç ya da
kuvvetin, amaçlı bir şekildekendine, başkasına, bir gruba ya da topluluğa karşıfiziksel zarara ya
da fiziksel zararla sonuçlanmaihtimalini artırmasına, psikolojik zarara, ölüme, gelişimsorunlarına
ya da yoksunluğa neden olacak şekildetehdit edici biçimde ya da gerçekten kullanılmasıdır”
(DSÖ; 2002, s.4). Tanımı itibari ile şiddetin farklı şekilleri olabilir. Bunlar fiziksel şiddet,
psikolojik şiddet, sözel şiddet ve ekonomik şiddet şeklinde sıralanabilir (Polat, 2016).
Kadına yönelik aile içi şiddet, günümüzde önemli bir sorun haline gelmiştir ve bu konuda
hem sivil toplum kuruluşları hem de bakanlıklar gibi kamu kurumları bazı çalışmalar
yürütülmektedir. Bu konudaki akademik ve uygulamalı çalışmalar hukuk, tıp (Polat, 2016),
sağlık (Dişsiz ve Hotun Şahin, 2008, Öztürk ve ark., 2016) ve psikoloji (Erden ve Akdur, 2018;
Zara Page ve İnce, 2008) gibi birçok disiplin tarafından yürütülmektedir. Bu çalışma da kadına
karşı aile içi şiddetle ilgili güncel araştırmaların derlenmesi gözden geçirilmesi ve klinik psikoloji
çerçevesinde değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Yaygınlığı ve KYAİŞ Risk Etmenleri
Kadına yönelik aile içi şiddetin yaygınlığı konusunda uluslararası çalışmalardan en dikkat
çekeni Dünya Sağlık Örgütü’nün 2005 yılı raporudur. Bu araştırma raporunda 10 farklı ülkedeki
yaklaşık 24000 kadından yaşadıkları şiddeti rapor etmeleri istenmiştir. Buna göre, hayatlarının
bir bölümünde kadınların eşleri tarafından fiziksel şiddete uğramaoranlarının %13 ile %61, cinsel
şiddete uğrama oranlarının %6 ile %59, duygusal şiddete uğrama oranlarının ise % 20 ile %75
arasında değiştiği belirtilmiştir.
Ülkemizde ise yapılan çalışmalar arasında Altınay ve Arat’ın (2007) çalışması kadına
yönelik aile içi şiddet konusunda bilgiler sunmaktadır. Bu çalışma raporu T.C. Başbakanlık İnsan
Hakları İnceleme Komisyonu’nun Kadın ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporunda
(2011) da yer almıştır. Bu araştırmanın bulgularına göre her üç kadından biri eşinden fiziksel
şiddet görmektedir. Bu kadınların yarısı şiddet gördüğü bilgisini kimse ile paylaşmamıştır.
Okuma yazma bilmeyen kadınlar arasında en az bir kez fiziksel şiddetgördüğünü söyleyen kadın
oranı yüzde 43 iken, yükseköğrenim görmüş kadınlarda bu oranyüzde 12’dir. Buna göre, evlilik
şekli, evlenirken aileden onay alınmaması, öğrenim durumunun düşük olması ve kadının
erkekten daha fazla gelir elde etmesi, çocukken şiddete tanık olunması ya da maruz kalınması
kadına yönelik aile içi şiddet için risk faktörleri oluşturabilmektedir. Bu çalışmada dikkati çeken
çalışmaya katılan 10 kadından 9’unun erkeğin şiddetini haklı bulmaması ve şiddet uygulayan
erkeğin ceza alması gerektiğini belirtmesidir (Altınay ve Arat, 2007).
Zara Page ve İnce’nin (2008) makalesinde kadına yönelik aile içi şiddetin risk etmenlerine
de yer verilmiştir. Buna göre, çocukluk çağında da aile içi şiddete maruz kalma ve tanık olma
(Altınay ve Arat, 2007), sosyoekonomik ve sosyokültürel etmenler, yaş farkı, sosyal destek, dini
etkenler, psikolojik etmenler şeklinde sıralanmaktadır. Çocukluk çağında da aile içi şiddete
maruz kalma ve tanık olma risk etmeni Altınay ve Arat (2007) çalışmasında da karşımıza
çıkmaktadır. Saldırgan erkek açısından düşünüldüğünde bu kişinin, çocukluğunda ebeveynleri
arasında gerçekleşen şiddete maruz kaldığı ve şiddet uygulayan saldırgan baba ile özdeşim
kurduğu için bu şekilde bir risk oluşturduğu söylenebilir (Vahip, 2002).
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Bu aynı zamanda görerek öğrenme/model alma görüşü ile de açıklanabilir.
Sosyoekonomik ve sosyokültürel etmenler başlığı altında aile içi şiddetin işçi ve orta sınıf
çiftlerde yaşandığı, erkeğin eğitim seviyesinin düşük olduğu, işsiz ya da iş yaşamında tutarsız
olduğu durumlarla ilişkili olduğu belirtilmiştir. Altınay ve Arat’ın (2007) ve Yaman Efe ve
Ayvaz (2010) çalışmasına olduğu gibi, kadının eğitim seviyesinin, kariyer ve gelirinin erkekten
yüksek olması da sosyokültürel risk etmenleri arasındadır. Bu durum erkeklerin gücünü
sağlamlaştırmak ve cinsiyet eşitsizliğini sürdürmek amacı ile aile içi şiddetin olduğu anlamına da
gelmektedir (Taşdemir Afşar, 2016). Yaş farkı açısından genç yaştaki kadınların daha fazla risk
altında olduğu belirtilmiştir. Aile ve sosyal çevreden alınan sosyal desteğin eksik olmasının aile
içi şiddet yaşanması için risk etmeni olabileceği belirtilmiştir. Dini etkenler altında namus
kültürüne değinilmiş ve namus cinayetlerine değinilmiştir. Son olarak, psikolojik etmenler başlığı
altında evlilikte yaşanılan çatışmalarla başa çıkma becerilerinin zayıf olmasının yarattığı riskten
bahsedilmektedir. Burada bir kez eşine karşı şiddet girişiminin olmasının, ileride şiddet yaşanma
ihtimalini artırdığı ifade edilmektedir (Bkz. Zara Page ve İnce, 2008).
Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Üzerindeki Etkileri
Dünyada ve ülkemizde temel insan hakları ihlalleri ve sorunlarından biri olan
‘kadınayönelik şiddet’, kadınların vücut bütünlüğünü ve ruh sağlığını bozabilen, toplumsal,
sosyal veekonomik statülerinin zarar görmesine veya kayıpla sonuçlanmasına yol açabilen ciddi
birtoplum sorunudur. Şiddet sonrasında kadınların, bedensel, ruhsal ve sosyal açılardan
olumsuzşekilde etkilenebildikleri, ancak şiddetin kadın üzerindeki etkilerinin yaşanan şiddetin
türüne,maruz kalma süresine, oluşturduğu riske, kadının sahip olduğu başa çıkma
mekanizmalarınave sahip olduğu sosyal desteğe göre farklılık gösterebildiği düşünülmektedir
(Stewart veRobinson, 1998).Heise ve diğerleri (1999) şiddetin kadın üzerindeki etkilerini
ölümcül olanve ölümcül olmayan olarak iki kategoride tanımlamaktadır. Kadına yönelik şiddetin
ölümcülolan etkileri kapsamında cinayete kurban gitme, intihar, bulaşıcı hastalıklar ve gebelikte
anneölümleri yer alırken, ölümcül olmayan etkilerinde ise fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları
ilenegatif sağlık davranışları yer almaktadır. Şiddetin kadınlarda yol açtığı ölümcül
olmayansağlık problemlerinin başında fiziksel sağlık sorunları gelmektedir. Kadına yönelik
şiddetinkişi üzerinde medikal birtakım sonuçlara da neden olduğu gözlenmiştir. Fiziksel
şiddeteuğrayan kadınların vücutlarında çeşitli bölgelerde yaralar, morluklar, kırıklar,
bayılmaatakları, kronik ağrılar (mide, sırt, baş, tiroit), kalıcı veya kalıcı olmayan sakatlıklar ve
darbesonucunda oluşan beyin hasarları olabilmektedir. Fiziksel şiddetin yanı sıra, cinsel
şiddetemaruz kalan kadınlar istenmeyen gebeliklere, kürtaj yaptırmaya, cinsel yolla
bulaşanHIV/AIDS gibi birtakım hastalıklara, idrar yolu enfeksiyonlarına ve genital
birtakımrahatsızlıklara sahip olabilmektedir. İlaveten, şiddete maruz kalan kadınların
yaşadıklarıyoğun strese bağlı olarak baş, sırt ağrıları yaşadıkları ve mideyle bağırsak
sorunlarıyaşadıkları anlaşılmaktadır (Stewart ve Robinson, 1998). Şiddete maruz kalan kadınların
genel sağlıkdurumunun zaman içerisinde kötüye gittiği ve bir sağlık kuruluşuna başvurma
oranlarınınarttığı bilgisi mevcuttur. (Campbell ve ark., 1995; Yaman ve Ayaz, 2010).
Şiddete maruz kalan kadınlar arasında ruh sağlığı sorunlarının yaygın olarakgörüldüğü
bilgisi literatürdeyapılan pek çok araştırmada belirtilmektedir. Yapılan bir literatürtaramasında,
şiddete maruz kalmış kadınların % 47.6’sının depresyon, % 17.9’unun intiharriski, % 63.8’inin
travma sonrası stres bozukluğu, % 18.5’inin alkol kullanımı, %8.9’unun damadde kullanımı
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yaşadıkları belirtilmiştir (Zara Page ve İnce, 2008).Yıldırım’ın (1998) şiddetemaruz kalmış
toplam 112 kadın ilegerçekleştirdiği çalışmada, kadınların %45.5’ininklinikdepresyon tanısı
aldığı, % 41.1’inin orta derecede depresyona sahip olduğu tespit edilmiştir.
Bu bulguya ek olarak, yine aynı çalışmada şiddete maruz kalmış kadınların %
91.6’sınınçocuğunafiziksel şiddeti en az bir defa uyguladığı, ve bu yüzdenin de kadının sahip
olduğudepresyon seviyesiyledoğru orantılı arttığı bilgisi yer almaktadır. İlaveten, maruz
kalınanşiddetin yoğunluğu, şiddetin süresi ile depresyon ve travma sonrası stres
bozukluğununşiddeti arasında pozitif bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Maruz kalınan şiddetin
ortadan kalkmasıile depresyonun azaldığı tespit edilirken, var olan şiddet durumunun ortadan
kalkmasınıntravma sonrası stres bozukluğu belirtilerini azalttığı yönünde anlamlı bir fark
bulunmamıştır(Golding, 1999). Kang ve Kim (2011) şiddet mağduru kadınların kaygı,
umutsuzlukhissedebildiklerini, ilaveten, kontrol kaybı, benlik saygısı ve öz-yeterlilik inançlarında
düşüşyaşayabildiklerini belirtmiştir. Gökkaya (2009) şiddet mağduru kadınların depresyon,
uykugüçlükleri, yaşamdan zevk almama, sinirli ve gergin olma hali, adet düzensizlikleri vb.
gibisorunlar yaşayabildiklerini belirtmiştir. Bu bulgulara ek olarak, Mor Çatı Kadın
SığınağıVakfı’nın ‘Erkek Şiddetine Karşı Dur!Yaşamı Değiştir!’ broşüründe, şiddete uğramış
kadınınkorku, suçluluk, yalnızlık, güçsüzlük hissedebildiği, başkasına güven duymakta
güçlükçekme, kendini değersiz hissetme, sürekli tetikte olma halinin olabildiği, endişeli ve
gerginolma, uyarıcılara karşı kolay irkilme ve sürekli kötü bir şeylerin gerçekleşeceğine
dairdüşünceler taşıma, öfke patlamaları, yeme bozuklukları ve kendine zarar verme
teşebbüslerivb. duygu durum hallerine sahip olabildikleri ifade edilmiştir. Heise ve diğerleri
(1999)kadına yönelik şiddetin ölümcül olmayan etkileri kapsamında fiziksel ve ruhsal
sağlıksorunlarının yanı sıra negatif sağlık davranışlarının yer aldığını da vurgulamışlardır.
Negatifsağlık davranışlarının içerisinde sigara, alkol ve madde kullanımının, cinsel risk
almadavranışının, fiziksel hareketsizliğin ve aşırı yeme davranışının bulunabildiğini
ifadeetmişlerdir.
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yönünde Gerçekleştirilenler
Temel insan hakları ihlallerinden birisi olan kadına yönelik şiddet, uluslararası platformda
ele alınarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere farklı uluslararası kuruluşlar
tarafından dabirtakım düzenlemeler geliştirilmiştir. Bu düzenlemelerin amacı, ülkelerin kadına
yönelik şiddetin önlenmesine dairbirtakım uygulamaları geliştirmektir. Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Uluslararası düzenlemelere; BM İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi (1948), BM Kadına Karşı Her TürlüAyrımcılığın OrtadanKaldırılması
Sözleşmesi(CEDAW) 1979/1985, BM Kadınlara Yönelik ŞiddetinOrtadan Kaldırılmasına
DairBildirge (1993), Pekin Deklarasyonu ve EylemPlatformu (1995) ve Kadına Yönelik Şiddet
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi veBunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi(İstanbul Sözleşmesi) (2011/2014) örnek olarak verilebilir (KSGM, 2012). Ulusal
mevzuatta ise, Anayasa, Ceza Kanunu, Medeni Kanun, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Kadın
Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezleri Hakkında Yönetmelik gibikadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddete yönelik
birtakım yasal düzenlemeler mevcuttur (Öztürk ve Tapan, 2016). Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre, Anayasa’da bulunan “Kanun önünde eşitlik” başlıklı
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10. Maddeye, "Kadınlar ve erkeklereşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
olarakyorumlanamaz.” ibaresi de eklenmiştir. Türkiye’de kadın-erkek eşitliğine dayanan ilke;
2001 yılında Anayasa’nın 41. ve 66. maddeleri, 2004yılında 10. ve 90. maddeleri, 2010 yılında
ise yine 10. maddesinde yapılan değişikliklerle güçlendirilmiştir. Bu bağlamda; Anayasa’nın 10.
maddesinin ikinci fıkrasında “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.Devlet, bu eşitliğin
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirlereşitlik ilkesine aykırı
olarak yorumlanamaz.” ibaresine yer verilmiş olup, Anayasanın 41. Maddesi “Ailede eşitlik
ilkesi” de Anayasa’da yerini almıştır. İlaveten, 2002 yılında yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni
Kanunu kadın/erkek eşitliğini gözeten; cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan; kadınları, aile ve
toplum içerisinde erkeklerle eşit kılan bir düzenlemedir. Türk Medeni Kanunu (2002) evlenme
yaşını kadınlar ve erkekler için eşitlemiş ve 17yaşını doldurma şartı getirmiştir (Olağanüstü
evlenme için 16 yaş). Hiçbir bireyin zorla evlendirilemeyeceği ve aksi takdirde evliliğiniptalinin
istenebileceği hükmü mevcuttur. Kadın ve erkek eşitliğini vurgulamak adına, ‘Aile Reisliği’
kavramı ortadan kaldırılmış ve aile birliğinin idaresinde eşlere eşit söz hakkı verilmiştir. Ek
olarak, evin seçimini ‘koca’nın yapacağına dair hüküm değiştirilerek, eşlerin yaşayacakları evi
beraber seçecekleri hükmü konulmuştur. Türk Ceza Kanunu (2005) ise töre cinayetlerini kasten
insan öldürme suçunun nitelikli halleri arasında düzenlemiş, suçlunun ağırlaştırılmış müebbet
hapisle cezalandırılacağı hükmünü getirmiştir. Evlilik içerisinde kadının rızası olmadan, kadını
cinsel beraberliğe zorlamak tecavüz suçu, işyerinde cinsel tacizi suç olarak ve aynı konutta
beraber yaşayan kişilere karşı kötü bir muamelede bulunmayı da suç olarak tanımlamıştır. 5395
Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun (2005) 1. Maddesi ‘Korunma ihtiyacı olan veya suça
sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin
usûl ve esasları düzenlemektir’ olarak belirlemiştir. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan
öncelikle kadınlar ve çocukların, aile bireylerinin ve ısrarlı takip mağduru olan bireylerin
korunması ve bu bireylere yönelik gerçekleştirilen şiddetin önlenmesi kapsamında alınacak
tedbirler kararlarına ilişkin maddeleri düzenler. 6284 sayılı Kanun; şiddet mağdurları ve şiddet
uygulayanlar hakkında hâkim/kolluk görevlileri/mülki amirler tarafından, kişinin
isteğidoğrultusunda veya resen birtakım tedbir kararları çıkartabilir. 6284 Sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna ilişkin uygulama
yönetmeliğinden edinilen bilgilere göre, tedbir kararları koruyucu ve önleyici olmak üzere iki ana
başlığa ayrılmaktadır. Koruyucu tedbir kararları şiddete maruz kalanlara yönelik olmakla beraber,
önleyici tedbir kararları şiddet uygulayana yöneliktir. Koruyucu tedbir kararları; şiddet mağduru
kişiye barınma yerinin sağlanmasını, geçici maddi yardım yapılmasını, iş yerinin değiştirilmesini,
kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin gizlenmesi veya değiştirilmesini kapsamaktadır.
Ayrıca, koruyucu tedbir kararının alınabilmesi için şiddetin uygulandığına dair kişiden herhangi
bir belge veya darp raporu istenmemektedir. Önleyici tedbir kararları; şiddet mağduruna yönelik
olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda
bulunmamasını, müşterek konuttan uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunankişiye tahsis
edilmesini, korunan kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasını, çocuklarla
ilgili kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılmasını, alkol ya da uyuşturucu madde
bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanmasını,
korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesini ve bulundurulması veya
taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesini kapsamaktadır (KSGM, 2008).
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Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar kapsamında Şiddet Önleme
ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Kadın Konukevleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri bulunmaktadır. Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezlerinde, şiddetin önlenmesi kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkin bir
biçimde uygulanmasına yönelik destekleyici rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verildiği,
psikolojik destek hizmetinin verildiği, barınma talebi olan şiddet mağdurları için uygun kadın
konukevine yönlendirmelerinin yapıldığı, ilgili personelin (Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı,
Psikolojik Danışman, Sosyolog) görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edilmekte ve
çalışmalar yedi gün yirmi dört saat yürütülmektedir. ŞÖNİM’de verilen hizmet modelleri
içerisinde; psiko-sosyal, ekonomik hukuki, eğitim ve mesleki destek, konukevine yönlendirme,
kurumlararası koordinasyon, müdahale ve yönlendirme çalışmaları bulunmaktadır. Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğünden edinilen veriye göre, mevcut durumda Türkiye’de 76 İl’de
ŞÖNİM hizmeti verilmektedir. Kadın konukevleri; şiddetin türlerinden bir veya birkaçına maruz
kalmış kadın ve erkeklerin, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının
çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde varsa çocuklarıyla beraber ihtiyaçlarının
dakarşılanmak suretiyle en fazla 6 ay süreyle kalabilecekleri, ancak kişinin ihtiyacına göre bu
sürenin uzatılabildiği yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Kadın konukevlerine şiddet uygulayanın
ulaşmaması ve kadın için risk teşkil edecek durumların meydana gelmemesi adına gizlilik
oldukça önemlidir. Bu nedenle kadın konukevlerinin adres bilgileri paylaşılmamaktır. Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri,
ŞÖNİM’lerin olmadığı yerlerde şiddet mağdurlarına yönelik olarak danışmanlık ve sosyal destek
hizmetleri vermektedir (KSGM, 2012, 2013). İlaveten, şiddet mağduru kadınlar, Valilik veya
Kaymakamlıklara, kolluk kuvvetlerine, adli makamlara (Cumhuriyet Başsavcılığı gibi), Sağlık
Kuruluşlarına, ALO 183 Aile Kadın Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı, ALO 155
Polis İmdat, ALO 156 Jandarma İmdat, STK, Belediyelere ait Danışma Merkezlerine de
başvuruda bulunabilirler. 6284 Sayılı Yasa kapsamında şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmet
modellerinden biri olan kadın konukevlerinde, kadını güçlendirme kapsamında yapılan
çalışmalara rağmen, şiddet mağdurlarının %40-%60’ının kendisine şiddet uygulayanlara geri
döndükleri belirtilmiştir. Ayrıca, şiddet uygulayana geri dönen kadınların, dönmeyen kadınlara
göre daha düşük benlik saygısına sahip olabildikleri, bu nedenlebu kadınları güçlendirmek ve
sahip oldukları şiddet döngüsünü kırabilmek için kendilerine yönelik inanç ve tutumlarını,
kendileri hakkındaki değerlendirmelerini yükseltmek için destekleyici çalışmalar yapılmasının
önemi vurgulanmıştır (Ben-Borat ve Itzhaky, 2008).Campbell (1995) çalışmasında, şiddet
mağduru kadınların kadın konukevinden ayrılışlarının ardından 6 ay geçtikten sonra, depresyon
seviyelerinin arttığını, nedeninin ise kadınların azalan sosyal destektenolumsuz etkilendiklerini
vurgulamıştır.
SONUÇ
Bu çalışmada kadına yönelik aile içi şiddetin tanımı yapılmış, bu şiddet türünün hangi sınıfta yer
aldığı tartışılmıştır. Risk etmenleri ele alınmış, KYAİŞ’in yaygınlığı belirtilmiştir. Bu şiddet
türünün kadınlar üzerindeki etkilerine değinen ve çoğunluğu Türkiye’de gerçekleştirilmiş
çalışmalar derlenmiştir. Sonrasında KYAİŞ’in önlenmesi için ülkemizde yapılmakta olanlar
gözden geçirilerek sunulmuştur. Uygulamalı psikoloji içinde yer alan klinik psikoloji ağırlıklı
okumalarla yapılan bu çalışma, alanda bu konuda daha çok çalışma yapılabileceğine işaret
etmektedir.
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Düşün Programı, Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın Güçlendirilmesi ve
Avrupa ile Türkiyede’ki Kadın Örgütleri Arasında Ev İçi Şiddete İlişkin İyi Deneyimlerin
Paylaşılması Projesi, Broşür.
Stewart, D. E., Robinson, G. E. (1998). A review of domesticviolenceandwomen’smentalhealth.
Archives of Women’sMentalHealth, 1, 83-89.

180

Taşdemir Afşar, S. (2016). Violenceagainstwomenandfemicides in Turkey. EuropeanJournal of
MultidisciplinaryStudies (2), 1, 70-80.
Vahip, I. (2002). Evdeki şiddet ve gelişimsel boyutu: Farklı biraçıdan bakış. Türk Psikiyatri
Dergisi, 13, 312-319.
Yaman Efe, Ş., & Ayaz, S. (2010). Kadına yönelik aile içi şiddet ve kadınların aile içi
şiddetebakışı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(1), 23-29.
Zara Page, A. ve İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji
Yazıları, 11(22), 81-94.

KAYIP VE KAÇIRILAN ÇOCUK VAKALARININ
SORUŞTURULMASINDA ÖNE ÇIKAN UNSURLAR: TÜRKİYE VE
İNGİLTERE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
,
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Çocukluk çağında yaşanan bir takım olumsuzluklar çocuğun gelişimine zarar
verebilmektedir ki bunlardan bir tanesi de kayıp ve kaçırılma vakalarıdır (Park ve Cho, 2019).
Ebeveynleri tarafından nerede olduğu bilinmeyen bir çocuk, bu süreçte pek çok tehlikeli durumla
karşı karşıya kalabilmektedir ve bu vakalar aynı zamanda aileler açısından da ciddi bir stres
kaynağı olmaktadır (Gönültaş, 2014; Clark, 2011; Hegar ve Greif, 1991). Bu bağlamda, kayıp ve
kaçırma vakalarına yaklaşım ve müdahale oldukça önemlidir.
Kayıp ve kaçırma vakalarını farklılaştıran ve özelleştiren en önemli yönü; bu vakalarda
sadece vakayı çözmek ya da faili yakalamak yetmemekte aynı zamanda çocuğun sağ ve salimen
bulunarak yakınlarına teslim edilebilmesi de gerekmektedir (Fyfe, Parr, Stevenson ve
Woolnough, 2015; Gönültaş, 2014). Bu nedenle kayıp ve kaçırma vakalarına yaklaşım ve
müdahale süreçleri, polis soruşturma/araştırma tekniklerini (polisiye yaklaşım), çocuğun
aranmasını (mekansal yaklaşım) ve toplumun yardımını (toplumsal yaklaşım) içeren bileşenlerin
bir arada hareket etmesine ihtiyaç duymaktadır, çünkü kayıp çocuk soruşturmasında
diğerlerinden farklı olarak belirgin şekilde zamanla yarış söz konusudur (Park ve Cho, 2019;
Gönültaş, 2018; Geberth, 2004; Hedges, 2002; Fyfe, 1991).
Türkiye’de kayıp çocuk vakalarına yönelik toplumsal reaksiyonlar son yirmi yılda oldukça
belirginleşmiştir (Gönültaş, 2018). Bu vakalar içerisinde neticesi çocuğun ölümü ile sonuçlanan
kaçırma vakaları (Örn. Kayserili Kayıp Çocuklar, Irmak Bebek, Leyla Bebek vs.) ülke
gündeminde ciddi yer bulmuş ve bu bağlamda iki önemli gelişme yaşandığı gözlemlenmiştir:
Birincisi, toplum bu vakalara nasıl yaklaşıldığını ve müdahale edildiğini ciddi şekilde
sorgulamaya başlamıştır. Meclis araştırma raporları, bölgesel ve ulusal manada polis eğitimleri,
özel ekipler kurulması vs. gibi gelişmelerin bu bağlamda öne çıktığı gözlemlenmiştir. Örneğin
2010 yılında hazırlanan Meclis Araştırma Raporu’na göre, şu noktalar, kayıp çocuk vakalarına
yönelik yürütülen soruşturmalarda öne çıkan aksaklıklar olarak tanımlanmıştır (s.378-379):
●
●
●
●
●

Kayıp vakası ile ilgili bilgi alınmasında yaşanan aksaklıklar (ebeveyn dışında yanlış bilgi
verebilen diğer yakınlar, komşular vs.)
Kurumlar arası yaşanan koordinasyon eksiklikleri
Kayıp vakalarında adli ve idari yaklaşım farklılıklarından kaynaklanan aksaklıklar
Kayıp soruşturması sırasında bilgi toplamada yaşanan aksaklıklar, toplumun yeterince bu
sürece katılamayışı
Çocuklarla ilgili veri toplayan bilgi alt yapılarının bütüncül olmaması vs.

İkincisi ise, bu süreçte, çocuklarının bulunması amacı ile ailelerin resmi makamlardan farklı
olarak başvurdukları canlı yayın yapan TV programları ortaya çıkmış ve oldukça popüler
olmuşlardır. Her iki gelişme de kayıp çocuk vakalarına yönelik suç soruşturmalarının ne derece
etkin ve yeterli olduğu konusunda önemli soruların öne çıkmasını sağlamıştır ki bu çalışmanın
çıkış noktası burası olmuştur.
Türkiye’de Meclis Araştırma Raporu (2010, s.338)’na göre kayıp çocuk oranlarında kayda
değer bir belirginleşme söz konusudur. 2006-2010 yılları arasındaki kayıp çocukların toplam
sayısı 29.223’tür. Bu yıllar itibarı ile bu çocukların 27.741’i bulunurken, 1.482’si halen
aranmaktadır. Ayrıca bu oranlar içerisinde 0-9 yaş arası kayıp çocukların sayısı 1.208’ken,
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bunların 1.121’i bulunmuştur ve 87’si ise halen aranmaktadır. TUİK (2018) verilerine göre,
2013-2017 yılları arasında toplam kayıp çocuk sayısı 75,874’tür. Ancak bu verilerin daha
ayrıntılı değişkenleri ve çocuğun ölümü ile sonuçlanan kayıp vakalarının sayıları mevcut değildir.
İngiltere’de ise polis müdahalelerinin önemli bir oranını kayıp vakaları oluşturmaktadır (Fyfe,
Stevenson ve Woolnough, 2015): Bu çalışmaya göre, İngiltere’de tahminen yılda 300.000
civarında kayıp vakası soruşturulmaktadır. Bunların üçte ikisi çocuk ve en sık yaş aralığı ise 1517 arasıdır. Müracaatların %80’inde, kayıp olarak bildirilen kişi polisin müdahalesi olmaksızın
evine geri dönmektedir. Bu kayıpların 2000 tanesi bir yıldır halen kayıptır ve haftada ortalama 20
kişi (çocuk ve yetişkin) kayıp olarak bildirildikten sonra ölü olarak bulunmuştur.
Kayıp çocuklara yönelik çalışmalar son dönemde artış göstermesine rağmen yeterli bir
seviyede değildir (Park ve Cho, 2019; Sowerby ve Thomas, 2017; Fyfe, Parr, Stevenson ve
Woolnough, 2015; Lord, Bourdeaux ve Lanning, 2001). Konu ile ilgili çalışmaların İngiltere’de
yoğunlaştığı görülmektedir ve bunda İngiltere’nin kayıp çocuk vakalarındaki oranların etkisi
olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de ise bu çalışmalar çok azdır. Bir çalışmada İnci ve Altuntop
(2015), Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan orta büyüklükteki bir şehirde meydana gelen n=296
kayıp çocuk soruşturma dosyasını analiz etmişlerdir. Bu çalışmada, kaybolan çocukların
demografik bilgileri, aile bilgileri, göçle gelip gelmeme durumları, kaybolmadan önceki bilgiler,
kaybolma sebepleri, bulunma süreleri ve bulunma şekillerini analiz ederek çocukların
kayıplığında anomik koşulların ve sosyal problemlerin etkisi olduğunu belirtmişlerdir ancak bu
çalışmada da kayıp çocuk vakalarına yaklaşım ve müdahalenin nasıl olduğu belirtilmemiştir.
Alanda yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, kayıp çocuk vakalarının yönetimi,
müdahalesi ve soruşturulması, kayıp çocuk sayısı ve soruşturma deneyimi bağlamında
İngiltere’nin önemli bir konumda olduğu görülmüştür. Bu nedenle, Türkiye'nin kayıp çocuk
vakalarınamüdahale ve soruşturma yöntemlerinin ne boyutta olduğunu görmek içinbu araştırma,
niteliksel bir yöntemle, İngiltere’deki uygulamalar bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Araştırmada elde edilen bulgular İngiltere’deki uygulamalar ile karşılaştırılacak ve tartışılacaktır.
Böylece kayıp ve kaçırılan çocuk vakalarına daha etkin bir yaklaşımın oluşmasına yönelik bir
takım öneriler sunulması hedeflenmektedir.
YÖNTEM
Araştırmada, Türkiye'deki kayıp çocuk vakalarındaki uygulamaların daha ayrıntılı ve
derinlemesine yaklaşımlarını ve müdahalelerini görmek için nitel bir analiz yöntemi kullanmıştır.
Nitel analiz yöntemi çerçevesinde veriler analiz edilerek betimleyici bir yaklaşımla
sunulmuştur.Betimleyici yaklaşım, konuyla ilgili literatürü inceleyerek ve ilgili uzmanlardan ve
belgelerden bilgi toplayarak benzerlikleri ve farklılıkları incelemeyi içerir (Parmaksız, 2010). Bu
bağlamda, araştırmanın verileri, birimlerin çalışmaları ile ilgili belgeleri ve raporları ve
profesyonellerle derinlemesine görüşmeyi içermektedir.
İngiltere’nin kayıp çocuk vakalarına yaklaşımını görmek için alanda çalışan 2 profesyonelle
görüşmeler yapılarak ve İngiltere Polis Kolejinin hazırladığı Kayıp Vakalarına Yaklaşım
Rehberinden (ACPO, 2010) bilgi toplanmıştır. Türkiye’de ise bu birimlerin kayıp çocuk
vakalarında nasıl çalıştığını görmek için, Meclis Araştırma Raporu (2010), Meclis Soru
Önergeleri (2009, 2010) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kayıp Çocuk Rehberi (2010)
Rehberi’nden veriler toplanmıştır. Bu belgeler, kayıp çocuklarla ilgili bölümlerin kayıp
çocuklarla ilgili soruşturmaları nasıl yürüttükleri ve soruşturmacıların adım adım çocuk
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vakalarını nasıl ele aldıkları hakkında ayrıntılı bilgilere sahiptir. Örneğin, Meclis Araştırma
Raporu'nun (2010) 7. ve 9. bölümlerinde;
●
●
●
●
●
●
●

Türkiye'de Kayıp Çocuklar
Kayıp çocukların genel durumu
Kayıp nedenleri
Kayıp çocukların soruşturulmasında prosedür ve işlemler
Kayıp çocukların araştırılmasında yaşanan sıkıntılar
Öneriler
Türkiye'de kayıp çocuk vakalarına yaklaşımda tespit edilen sorunlar, kayıp çocuk
vakalarına yaklaşım ve soruşturma anlatılmıştır.

Bu bağlamda, bu belgelerin Türkiye’de kayıp çocukların soruşturulması hakkında zengin
detaylar içermesi nedeniyle, bu birimlerde çalışan profesyonellerle ayrıca bir görüşme
yapılmamıştır.
Ayrıca, kamuoyunda farkındalığı arttırmaya yardımcı olan ve birçok kayıp olaya katkıda
bulunan iki TV programının (ATV-Tatlı Sert Program Sunucusu ve Fox TV- Kaybolan Çiçekler,
n=3) yapımcısı ve koordinatörü ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler, medya programlarının
kayıp ve kaçırılan çocuklardaki soruşturmaya ve araştırmalara katkısını daha ayrıntılı olarak
görmeyi amaçlamıştır.
BULGULAR
İngiltere’de Kayıp Çocuk Vakalarına Yaklaşım ve Soruşturma
İngiltere'deki polis müdahalelerinin önemli bir kısmı kayıp kişilere yöneliktir. Bu amaçla
İngiltere, kayıp vakalarına yaklaşım ve müdahale konusunda bir yetişkin veya çocuk için geniş
ölçüde benzer olan bir altyapı geliştirmiştir. İngiltere'de kayıp çocuklara genel yaklaşım şu
şekildedir: Kayıp çocuk soruşturması, kayıp kişinin polise (ilk önce telefonla ve sonra ziyaret
ederek) bildirilmesi ile başlar. Burada temel odak ortadan kaybolma koşullarını tanımlamaktır.
Kayıp çocuğun risk altında olup olmadığını tespit etmek için çocuğun kaybolduğunu bildiren
kişiye, örneğin çocuğun kaybolmasıyla ilgili şüpheli bir durum olup olmadığını sorarak başlanır,
cinsel istismar riski araştırılır.
Polisin yüz yüze görüşerek daha fazla soru sorması normaldir. Bu süreçte elde edilen
bilgiler, bir görevli (surgeunt, inspector) tarafından yürütülen bir risk değerlendirmesi yapmak
için soruşturmanın bir parçası olarak kullanılacaktır. Risk değerlendirmesi, kaybedilme
nedenlerini anlamada, herhangi bir suç eylemini tanımlamada ve uygun ve etkili polis
müdahalelerini şekillendirmede önemli bir araçtır. Kayıp çocuğun kırılganlığına dayanan risk
değerlendirmesi (tıbbi ya da zihinsel hastalık durumu, not bırakmama, para ya da yeterli kıyafet
ve çocuğun yaşı gibi), bir sonraki cevabın belirlenmesine yardımcı olan önemli bir unsurdur.
Risk değerlendirmesi vakalar arasında bir öncelik yapılmasına yardımcı olur. Örneğin, yüksek
riskli bir durumda, diğer polis kaynakları (örn. Özel soruşturma birimleri) hızla harekete
geçirilmeli ve vakanın kamuoyuna duyurulması amacı ile bir medya stratejisi geliştirilmelidir.
Ayrıca, geçmişte toplanan bilgiler, önceki vakaları ortaya koyan istatistikler (yerel polis kayıtları
ve Ulusal Kayıp Şahıslar Birimi'nden alınabilir) ve elde edilen kanıtlar, risk değerlendirmesini
güncellemekiçin gözden geçirilir. Polis bu değerlendirme kapsamında hızlı bir müdahalede
bulunmaya çalışır. Hızlı müdahale, kayıp çocuğun kaybolduğu yerde (ev, oyun alanı, okul vb.)
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yapılan araştırma ve soruşturmadır: Çocuğun evinde bir saklanma yeri veya notu aramak gibi
bazı işlemler, çocuğun olası bağlantılarını (arkadaşlar, vb), sosyal medya hesaplarını vb.
araştırmak ve ek olarak, kayıp çocuğun bilgi ve fotoğraflarının diğer devriyelerle paylaşılmasıdır;
böylece çocuğun aranması çevreye taşınarak genişletilir.
Bir sonraki aşamada, polis, çocuğun kaybı hakkında daha fazla bilgi ve ayrıntı almaya
yönelik çocuğun en son görüldüğü yerden genişleyen bir arama süreci başlatır. Çocuk için ciddi
kaygılar varsa veya vaka yüksek riskli olarak değerlendirilmişse, Polis Arama Danışmanlarının
(Police Search Advisors-POLSA) tavsiyesi aranır. POLSA, birinci kademe üniformalı polis
memurlarının aksine kayıp şahısları aramada uzman kişilerden oluşmaktadır. POLSA, araştırma
stratejisini tamamlayan bir arama stratejisi belirlemek ve arama ekiplerini, arama köpeklerini,
helikopterleri, resmi ekipleri ve ihtiyaç duyulan diğer arama kaynaklarını harekete geçirmek ve
koordine etmekten sorumludur. POLSA ayrıca başlangıçta Grampian Polisi tarafından geliştirilen
kayıp kişilerin olası coğrafi konumlarını belirlemek için coğrafi davranış profilleri ile ilgili bilgi
alır. Bu yaklaşım, kayıp kişilerin coğrafi davranışlarının zamana, cinsiyete, yaşa, riske ve diğer
faktörlere göre analizini içerir (coğrafi demografik profilleme). Ek olarak, coğrafi davranış
analizi ve bir dizi olası arama yolu değerlendirilir ve böylece ilk müdahalede oluşabilecek zaman
kayıplarını en aza indirmeyi amaçlar.
Vaka yeterince ciddi ise ve bir suçtan şüpheleniliyorsa, bu aşamada soruşturmaya Aile
İrtibat Görevlisi (Family Liasion Officer-FLO) de dahil olabilir. FLO aileyi bilgilendirmekten ve
desteklemekten sorumludur. Ayrıca, FLO aile ilişkileri hakkında daha ayrıntılı bilgi toplar ve
ailelere tavsiyelerde bulunur.Soruşturmanın yönetimine ilişkin sorumluluk yerel bir polis amiri
ile kalabilir veya şartların gerektirdiği durumlarda bir soruşturmacı (Senior Investigation OfficerSIO) atanabilir. Bir SIO, bu gibi durumlarda deneyimli tecrübeli bir soruşturmacı süpervizörüdür.
Bu aşamada çocuğun DNA ve parmak izi kayıtları, telefon, sosyal medya ve kamera kayıt
araştırması, görgü tanıklarından toplanan bilgiler kayıp çocuğun kaybı ve olası durumlar (cinayet
olasılığı gibi) için analiz edilir. Bilginin geçerliliği ve güvenilirliği çok önemlidir.
Diğer kilit faaliyetler, kayıp çocuk için mümkün olduğu kadar fazla bilgiye ulaşmada
sosyal hizmetler, eğitim, sağlık hizmetleri vb. gibi diğer kurumlarla birlikte çalışmayı
içermektedir. Çocuğun bulunmasına yardımcı olabilecek tüm ilgili kaynaklar, örneğin, telefon ve
çevrimiçi faaliyet analizi, araç etkinliği, bilinen suçluların belirlenmesi vb. harekete geçirilir. Bu
süreçte önemli bir nokta medyanın katılımıdır. Soruşturma üzerindeki olumlu ya da olumsuz
etkisini belirlemek için medyaya hangi bilgilerin verildiği dikkatlice düşünülmelidir.
Vatandaşları, çocuklar hakkında herhangi bir bilgiyi ya da görgüyü bildirmeye teşvik etmek için
bir medyaya başvurma konusunda önemli faydalar olabilir. Halktan çocuğun yerini bulmasına
yardım etmesini isteyen yüksek profilli bir medya uyarısı olan Çocuk Kurtarma Uyarısını (Child
Rescue Alert)kullanmaya özen gösterilir. Bu durum, bir çocuğun kaçırıldığına ya da hayatlarının
derhal tehlikeye girdiğine inanıldığı durumlar için geçerlidir ve çocuğun bilgileri reklam
panolarıgibi medya araçları vasıtası ile yayınlanır.
Soruşturma, çocuk bulunana kadar devam edilir ve ilgili tüm faaliyetlerin
gerçekleştirildiğinden emin olmak için soruşturmacılar tarafından düzenli olarak gözden
geçirilmektedir. Herhangi bir soruşturmada olduğu gibi, çocuğu bulmak için tüm yönlendirmeler
ve bilgiler takip edilecektir. Çocuğun bulunamaması durumunda, olası tüm soruşturma hatları
eksiksiz olsa bile, vaka açık kalacaktır ve düzenli incelemelere tabi tutulacaktır.
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İngiltere’de birçok polis kuvvetinde, kendi bölgelerinde tüm vakaların gözetimini
sağlamak, uzmanlara destek ve tavsiye vermek ve diğer ortak kuruluşlarla vakaları çözmek için
Kayıp Kişi Birimleri veya Kayıp Kişiler Koordinatörleri bulunmaktadır.Bir soruşturmanın nasıl
yapılacağı ve polisin ve diğer kurumların neyin gerekli olduğu konusunda ayrıntılı rehberlik,
Polis Koleji (Police College) tarafından yayınlanan Yetkili Mesleki Uygulamalar Rehberi içinde
yer almaktadır.
Türkiye’de Kayıp ve Kaçırılan Çocuk Vakalarına Yaklaşım ve Soruşturma
Türkiye’de kayıp çocuk vakalarına yaklaşım sürecine geçmeden önce, yaklaşım şeklinin
nasıl belirlendiğinin anlaşılması daha yerinde olacaktır. Çünkü yaklaşım şekillerine göre
soruşturmayı yürüten birimler de değişmektedir. Kayıp çocuk soruşturmasını belirleyen en
önemli faktör çocukta “kaçırma ve hayati tehlike şüphesi” olup olmamasıdır. Yani kayıp
vakasının kriminal bir durum içerip içermemesine göre yaklaşım şekli belirlenmektedir. Vakanın
ilk bildiriminde, eğer kaçırma ve hayati tehlike şüphesi yoksa, kayıp vakası “idari” bir konu
olarak değerlendirilir. İdari yaklaşım, polisin önleyici çalışmalarını tasvir eder ve bu çalışmalar
suç soruşturması gerektirmemektedir. Bu durumda polis çocuğu arama çalışmalarını yapar,
çocuğun bulunması gerçekleşmezse arama devam eder. İlk bildirimde ya da idari yaklaşım
sürecinde kayıp vakası ile ilgili kriminal bir durum (kaçırma ve hayati tehlike şüphesi) tespit
edilirse, kayıp vakası “adli” bir olay olarak değerlendirilir, savcılığa bildirilir, suç soruşturması
prosedürleri işletilir. Ayrıca çocuğu arama işlemleri de devam eder. Bu bağlamda kayıp çocuk
soruşturmaları kayıp çocuk bildiriminin alınması sonrası iki yaklaşım şekline göre
yürütülmektedir: İdari yaklaşım ve adli yaklaşım.
İdari Yaklaşım: Türkiye’de genel olarak kayıp çocuk bildirimleri polis merkezlerine
yapılmaktadır. Polis merkezleri, şehirde yerel olarak yapılanmış yerler olduğu için insanların bir
suç vakasından ilk başvuru yapmaya en müsait yerlerdir. Polis merkezlerinde, kayıp çocuk
bildirimlerini alma ve kayıp yakınlarına özel yaklaşımda bulunma konularında ayrıca
görevlendirilmiş bir personel ya da birim bulunmamaktadır. Bildirimler alınırken çocuğun
kimlik, yaş, görünüş ve en son üzerinde bulunan kıyafetlerinin ne olduğu gibi bilgiler
toplanmaktadır. Bildirimi alan personel, bildirimde bulunan kişiden kayıp çocukla ilgili aldığı
bilgileri öncelikle telsizle anons ederek diğer tüm devriyelere bildirmektedir. Böylece onların da
kayıp çocuktan haberdar olması ve araması sağlanmaktadır. Kayıp çocuk vakalarını
soruşturmakla görevli birim (Kayıp Çocuklar Bürosu) o şehirdeki Çocuk Birimine bağlı olduğu
için, polis merkezi bu birime haber vererek dosyayı devralmasını sağlamaktadır. Kayıp
çocukların aranmasında koordinatör birim Kayıp Çocuklar Bürosudur.
Kayıp çocuklar bürosu, kayıp olarak bildirilen çocuk için bir dosya oluşturmaktadır. Bu
dosyada “Kayıp Formu” vardır ve bu form çocukla ilgili ayrıntılı bilgileri içermektedir. Ayrıca
çocuğun bilgileri “Emniyet Bilgi Sistemine” girilmektedir. Bu büroda yer alan profesyoneller,
kayıp çocukların aranması konusunda uzmanlardır: Öncelikle bildirimde bulunan kişi ve çocuğun
ebeveynleri ile yeniden görüşme yaparlar. Çocukla alakalı olarak daha öncesinde kayıp olup
olmama durumu, yaşına göre daha öncesinde genellikle nerelere gidebileceği gibi bilgiler
görüşmelerde elde edilmeye çalışılır. Ayrıca çocukla alakalı olabilecek bilgi ve bulgular (aile
üyelerinin sosyal durumu ve birbiri ile ilişkisi, çocuğun velayet durumu, üzerinde para ya da
yedek kıyafet olup olmadığı, not, sosyal medya paylaşımları, hastalık durumu, vs.) toplanır. Bu
aşamada, yapılan görüşmeler ve eldeki bulgular çerçevesinde arama sınırları genişletilerek devam
edilir. “Alan çalışması” olarak adlandırılabilecek bir yöntemle çocuğun en son kaybolduğu yer
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baz alınarak, çocuğun arkadaşları, okulunda öğretmenleri ile görüşme, hastane acilleri, eczane
kayıtları, otogar, tren garı, parklar, metruk binalar, çocuk eğlence alanları, ormanlık alanlar vs.
araştırılır. Arama sırasında gerekli olan arama köpeği, kurtarma timleri ve helikopter gibi
araçların temin edilmesi sağlanır. Çocuk aramaya yönelik polis içerisinde özel yetişmiş bir
arama-kurtarma ekibi bulunmamaktadır. Çocuğun kayıplık durumunu değerlendirme açısından
herhangi bir risk kriteri belirlenmemiştir. Ancak bu aşamada, çocuğun bir suçun mağduru olup
olmama durumu da değerlendirilir (Buradaki değerlendirme genel hatları ile bir risk
değerlendirmesi olarak kabul edilebilir ancak daha önceden belirlenmiş bir standarta göre
değildir, daha çok profesyonelin genel tecrübesi ışığındadır). Arama çocuk bulunana kadar
devam eder. Ayrıca, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulan “Kayıp Alarmı
Projesi”ne çocuğun fotoğrafı ve bilgileri girilerek, çocuğun en son kaybolduğu yer civarında yer
alan insanların telefonlarına mesaj gelmesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılması
sağlanmaktadır (örneğin twitter için @kayipalarmi). Böylece kayıp çocuk için toplumdan da
faydalanılmaya çalışılmaktadır.
Yukarıdaki yapılması gerekenlere rağmen hala çocuk bulunamamışsa, bu durumda ikinci
aşama arama çalışmalarına geçilir. Bu aşamada, ilk aşamada yapılan çalışmalar daha da
genişletilerek devam eder. Alan çalışması daha detaylı yapılır. Ayrıca, kayıp çocuğun
fotoğraflarının çoğaltılması sağlanarak dağıtılır, şehir içi ulaşım kayıtları, akraba evleri, arkadaş
evleri, kamera kayıtları incelemesi, kiralık araç kayıtları, daha önce istismardan sabıkalı olan
kişiler, çocukların alış veriş yapacağı yerler vs. araştırılır. Bu aşamada yine çocuğun bir suçun
mağduru olma durumu değerlendirilir. Basından yardım da istenebilir.
Adli Yaklaşım: İlk bildirim aşamasında çocuğun kayıplık durumu ile ilgili kriminal bir etkenin
(suça maruz kalma, hayati tehlike durumu) olması durumunda ya da idari yaklaşım sonucunda
kayıp çocukla ilgili herhangi bir bilgi ya da bulguya ulaşılamazsa bu durumda adli yaklaşım
süreci başlamaktadır. Çocuğun kaybolmasına etken olabilecek şüpheli kişi ya da kişilere
yoğunlaşılır. Çocuğun yakınlarından DNA örnekleri alınır. Ayrıca savcı da sürece dahil olur ve
gerekli olan ev araması, iletişimin dinlenmesi, göz altı gibi kararların verilmesini sağlar. Otel
kayıtları, Kent Güvenlik Sistemi kayıtları ve buluntu ceset kayıtları araştırılır. Kayıp Çocuk
Rehberine göre bu aşamada hala Çocuk Birimi görevlidir. Ayrıca kayıp vakasının bir kaçırma
vakasına dönüştüğüne yönelik kuvvetli bir bulgu söz konusu (örneğin fidye amaçlı çocuk
kaçırma vs. gibi) ise bu durumda “Suç Soruşturması Birimi” de vakanın soruşturulması için
sürece dahil olur. Bu birim, cinayet, adam kaçırma, yağma gibi ağır suçların soruşturulmasından
sorumludur, şehir genelindeki bu tür olayların tamamını soruşturur ve personelleri suç
soruşturması yürütmek konusunda daha yetenekli ve etkindir. Bu üç aşamanın sonunda hala
çocuk bulunamazsa, Kayıp Çocuklar Birimi arama çalışmalarına devam eder. Kayıp Çocuk
Rehberine göre bir kayıp çocuk vakasında yaklaşım genel hatları ile yukarıda belirtildiği
şekildedir.
TV programları: Gündüz kuşağı programları olarak hafta içi her gün gösterimde olan bu
programlar, kayıp vakaları ve faili meçhul cinayetleri ele almaktadır. Bu programlara başvuran
kayıp vakalarının, öncelikle polise resmi başvru yapılmaları istenmektedir. Başvuran ailelerden
çocuğun fotoğrafı ile bilgileri alınmakta ve bu bilgiler canlı yayında gösterilerek bilgisi ya da
görgüsü olanların verilen telefon numaralarına ihbarda bulunması istenmektedir. Ayrıca
programın kendi ekipleri de çocuğun aranmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu programlar,
gündüz kuşağı içerisinde en çok izlenen programlardır. Bu da çok hızlı şekilde bilgiye
ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bilgi alınmasında programın önemli bir diğer avantajı,
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polise ya da karakola gitmekten çekinen ya da utanan insanların kimliklerinin ortaya çıkmadan
bir telefon araması ile vakalarla ilgili bildirimlerde bulunabilmesidir. Bu programların diğer
önemli bir karakteristiği, genel toplum düzeyine iletişimsel olarak daha çok hitap edebilmesidir,
böylece her kesimden insan birşeyler bulabilmektedir.
Programların popülerleşmesi ile birlikte, insanlar kayıp vakalarında artık bu programa da
haber vermektedirler ve programa gelen bilgiler vakayı soruşturan kolluk birimlerine de anında
aktarılmaktadır. Bu program kayıp vakaları ile ilgili bilgi gelmesine yardımcı olmaktadır, hatta
bazı vakalarla ilgili gelen ihbarlar eğer soruşturmayı sıkıntıya sokacaksa canlı yayında
yayınlanmadan doğrudan kolluğa bildirilmektedir. Programda ele alınan vakaların araştırılması
ile ilgili ekipler bulunmaktadır (örn. Tatlı Sert programı için 62 kişilik bir ekip çalışmaktadır).
Ekipler, vakaların olduğu yer neresi ise oraya gitmekte ve vakanın meydana geldiği yerin
etrafında röportajlar yapmaktadırlar. Böylece daha fazla görgü şahidi ile karşılaşma imkanı
oluşmaktadır. Bu görgü şahitlerinden bazıları programda canlı yayına çağrılmaktadır. Ekipler
çalışma yaparken araştırmacı gazetecilik kurallarına göre hareket etmektedirler ve bu sırada
karşılaştıkları delil ya da bulguları hemen kolluğa bildirmektedirler. Ayrıca bu programlarda,
ekran arkasında veya program içerisinde danışmanlık alınan adli bilimci, psikiyatr ve psikologlar
bulunmaktadır.Burada toplumsal bir bilinçle halkın üçüncü bir göz olması sağlanmaktadır. Çünkü
bazı vakalara bir şekli ile şahit olan insanlar o anda durumun farkında olamayabilmektedirler.
Daha sonrasında programı izlerken kayıp bir çocuğun fotoğrafını gördüklerinde, olayın bir kayıp
vakası olduğunun farkına vararak, vakayı anlamlandırmakta ve bu durum potansiyel tanıkları,
aktif bir tanık haline getirmeyi sağlamaktadır.
TARTIŞMA
Bu çalışma, Türkiye’de kayıp çocuk vakalarına yönelik yaklaşım ve soruşturmanın nasıl
süreçler içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Hem İngiltere
uygulamaları hem de Türkiye uygulamaları çerçevesinde öne çıkan en önemli özellik, kayıp
çocuk soruşturmalarının zaman ve mekan odaklı süreçlerle sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Yani hem
vakanın boyutlarının anlaşılmaya çalışılması hem de çocuğun sağ ve salimen bulunabilmesi için;
1- belli bir mekansal çerçevenin oluşturulması ve 2- tüm müdahale işlemlerinin hızlı bir süreç
içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Çünkü bir çalışmada, çocukların %44’ü
kaçırıldıktan sonra ilk bir saat içerisinde, %74’ü ise ilk üç saat içerisinde öldürüldüğü (Steidel,
Hoever ve Sheppard, 2011) bulgulanarak özellikle zaman unsuruna vurgu yapılmıştır.
İngiltere’nin kayıp çocuk vakalarına yönelik soruşturma komponentleri genel olarak
şunlardır: Kayıp bildiriminin alınması, risk değerlendirmesi ve bu değerlendirmeyi yapan uzman
profesyonel, ilk müdahale ve çocuğun aranması, detaylı arama ve SIO, soruşturmanın yönetimi
ve süpervizyonu (PolSa ve FLO), çocuk alarmı ve medya kullanımı. Bu komponentler,
İngiltere’de meydana gelen bir kayıp çocuk vakasında öne çıkan soruşturma unsurlarıdır. Bu
soruşturma unsurları çerçevesinde Türkiye’deki kayıp çocuk vakalarının soruşturulma süreçleri
değerlendirilecektir:
Her iki ülke uygulamasında da kayıp bildirimlerinin alınmasında, benzer yaklaşımlar söz
konusudur. İngiltere ilk bildirimin alınmasında, kayıp çocukla ilgili detaylı bilgi toplamaktadır.
Çünkü burada toplanılan bilgiler, risk değerlendirmesinde ve buna bağlı olarak soruşturma
stratejisinin belirlenmesinde önemli bir alt yapıyı oluşturmaktadır. Türkiye’de ise kayıp
bildirimlerinin ilk alındığı yerler olan polis merkezleri ilk bildirimi alır almaz, diğer devriyelere
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ve Kayıp Çocuk Birimine aktarmaktadır. Yani polis merkezinin kayıp çocuk soruşturması
açısından temel işlevi, kayıp çocuk bildirimini hemen diğer devriyelere yaymak-yayınlamak ve
ilgili Kayıp Çocuklar birimine bilgi vermek olmaktadır. Bu nedenle polis merkezi sadece ihbarı
alan bir niteliktedir ve ilk bildirimde bulunan kişi (ebeveyn ya da diğer kişiler) ile yapılacak
ayrıntılı görüşme için Kayıp Çocuk Birimi profesyonellerinin vakayı devralması gerekmektedir.
Polis merkezlerinin, çocuğu kaybolmuş bir ihbarcının yaşayabileceği heyecan ve korkuya yönelik
yaklaşım şekilleri gibi konularda özel eğitimli profesyonelinin olmamasının bir handikap olduğu
düşünülmektedir. Yine ilk bildirimin alındığı birim ile vakanın soruşturulduğu birimin ayrı
birimler olması, bu aşamada bir zaman kaybının yaşanmasına sebep olabilir.
İlk bildirim sonrası yapılan detaylı görüşmelerde elde edilen bulgular doğrultusunda
İngiltere bir risk analizi yapmaktadır. Risk analizi ile vakanın risk durumunun derecelendirilmesi
sağlanmakta ve böylece başta ilk müdahale ve arama olmak üzere tüm soruşturma
şekillendirilmektedir. Bu bağlamda risk analizinin en önemli işlevi, en azami şekilde zaman
kaybının önüne geçmektir. Ayrıca risk değerlendirmesi; ilk bildirimde alınan bilgiler, detaylı
görüşmeler, ilk müdahale ve arama çalışmalarında elde edilen bulgular doğrultusunda sürekli
güncellenmekte ve görevli bir profesyonel (inspector-surgent) tarafından yönetilmesi
sağlanmaktadır. Türkiye’de ise ilk bildirim sonrası, vakanın soruşturulmasını devralan Kayıp
Çocuklar Birimi’nde yer alan profesyonellerin hemen ilk müdahale sürecine başladıkları
görülmektedir. Burada ilk aşama işlemleri içerisinde (idari yaklaşım) yer alan pek çok işlem
(kayıp çocukla ilgili detaylı bilgiye ulaşmayı ve kayıplık durumunu anlamaya yardımcı olacak)
hızlı bir şekilde yerine getirilmektedir. Öncelikli amaç çocuğun bulunmasıdır. Ancak bu süreçte
çocuğun kayıplığında, kriminal bir etkenin varlığına yönelik bulgulara ulaşılabileceği gibi
ulaşılamama durumu da söz konusudur. Çocuğun kayıplık durumu ile ilgili bir kriminal etken söz
konusu ise bu durumda çocuğun bulunma ihtimali oldukça azalmaktadır. Ayrıca kayıp olarak
bildirilen bir kaçırma vakası söz konusu ise “kaçırılma” kanısına ulaşmada (adli yaklaşıma
başlamak amacı ile) eğer ayrıca bir bulgu yoksa idari yaklaşım prosedürlerinin bitirilmesi
beklenmektedir. Bunun da kayıp çocuk soruşturmasının önemli bir sacayağı olan zaman
unsurunun sekteye uğramasına sebep olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda ilk bildirim sonrası
doğrudan arama ve/veya suç soruşturması prosedürlerini başlatabilecek bir risk
değerlendirmesinin yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Örneğin bir çalışmada; neticesi
cinayetle sonuçlanan çocuk kaçırma vakalarında soruşturma, başlangıçta vakaların % 60.2'sinde
kayıp çocuk, % 9.7'sinde kaçırma, % 8,5'inde evden kaçmış çocuk bildirimi ile başladığı
bulgulanmıştır (Steidel, Hoever ve Sheppard, 2011). Bu anlamda, Türkiye açısından çocuğun
kayıplığında kriminal bir etken (örn. abduction) riskini her zaman göz önünde bulunduran bir
değerlendirme oldukça işlevsel olacaktır.
İngiltere uygulaması, kayıp çocuk soruşturmasının birinci ve ikinci aşamasında;
soruşturmanın mekansal çerçevesini belirleyen ilk müdahale ve arama sürecini, yüksek riskli
vakalarda kriminal etkenlerin varlığını araştıran ve tüm soruşturmayı süpervize eden/yöneten
özelleşmiş soruşturmacıları (PolSA), kayıp çocuğun ailesinin ve toplumun bilgilendirilmesi
amacı ile profesyonel irtibatı sağlayan profesyonelleri (FLO), çocuğun aranması amacı ile
toplumun katkısını (Child Rescue Alert) ve coğrafik analizleri de içeren yardımcı unsurları
içermektedir. Kayıp çocuk soruşturmaları bağlamında İngiltere uygulaması salt manada
yakalama, sorgulama, tahkikat evrakı hazırlama gibi sadece polise özel işlemleri yerine
getirmemekte, aynı zamanda kayıp çocuğun ailesinin bu süreçten bilgilendirilmesi, doğru
yönlendirilmesi, hukuki destek, savunuculuk vs. gibi sosyal ve psikolojik ihtiyaçları karşılayacak
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bir yaklaşımı da benimsemektedir. Ayrıca toplumu da harekete geçirebilecek şekilde medyanın
bilgilendirilmesi ve kullanılması, coğrafik analizlerden yararlanma ve kayıp çocuğu ayrıntılı
arama amaçlı tüm paydaşları seferber edebilme, kompleks bir özellik taşıyan bu tür
soruşturmaların kaderini sadece polisin uygulama becerisi eline bırakmamaktadır. Ayrıca
bilimsel yaklaşımlar ve toplumun üçüncü göz özelliğini de kullanmak isteyerek sorumluluğu da
paylaşmış olmaktadır. Bu anlamda çok farklı paydaş ve profesyonellerin bu sürece dahil olması,
sürecin işleyişi açısından bir zaman kaybına neden olabileceği için doğrudan bu unsurları
koordine ve süpervize edebilecek yetkin, yetkili ve uzman profesyonellerin soruşturmanın
yönetimini üstlenmesi sağlanmaktadır. Türkiye’de ise kayıp çocuk soruşturma yaklaşımına
yönelik prosedürlerde Kayıp Çocuk Birimi temelde çocuğun aranması ve son aşamada suç
soruşturmasından sorumlu iken, “adam/çocuk kaçırma” suçundan sorumlu olan diğer Suç
Soruşturması Biriminin sürece nasıl dahil olacağı ise belirtilmemiştir. Yani bu iki birimin süreç
içerisinde birlikte nasıl çalışacağı muğlaktır. Çünkü bir birim idari bir iş yaparken, diğeri adli bir
işi yerine getirmektedir. Tabiki çocuğu arama işlemlerinin detaylı ve başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir, hatta gerekirse tüm birimleri bu sürece dahil etmelidir; ancak
aynı zamanda kriminal bir etken durumunu anlamak açısından bilgi ve delil toplamak, potansiyel
tanıklara ulaşmak da oldukça önemlidir. Zaman odaklı bir özellik taşıyan bu soruşturmalar, en
kısa sürede maddi bulgulara ulaşmayı zorunlu kılmaktadır. Örneğin bir çalışmada neticesi ölümle
sonuçlanan vakalardaki kaçıran kişilerin %21,9’unun kimliği o anda, %39,8’ininki 24 saat içinde
ve %57’sininki ise o hafta içerisinde belirlenebilmiştir. Süre uzadıkça failin kimliğini tespit
etmek zorlaşmaktadır. Yine neticesi çocuğun ölümü ile sonuçlanan kaçırma vakaları üzerine
yapılan bir çalışmada, vakaların %33’ünde vaka hakkında bilgi sahibi olan ancak bilinmeyen bir
görgü tanığının olduğu bulgulanmıştır (Steidel, Hoever ve Sheppard, 2011). Yani bir yandan
çocuk aranırken diğer yandan ise suç soruşturmasının gerekleri olan işlemlerin uzman ve yetkin
kişilerce yerine getirilmesinin faydalı olacağı anlaşılmaktadır. Bu süreçte yaşanacak bir
koordinasyonsuzluğun, sürece dahil olan suç soruşturması biriminin vakayı ta en baştan ele
almasına, yeniden aynı görüşmeleri yapmasına vs. sebep olabileceği ve bunun da ciddi bir zaman
kaybına neden olabileceği düşünülmektedir.
Kayıp Çocuklar Birimi gerekli olması durumunda çocuğun aranmasında yardımcı olması
için helikopter, arama köpeği, arama kurtarma timleri gibi unsurları harekete geçirebilmektedir.
Ancak bu unsurlardan bazıları (arama kurtarma ekipleri vs.) farklı kurumların bünyesindedir.
Ayrıca bu süreçte ailelere psikososyal ve hukuki açıdan destek verebilecek birimler polis
içerisinde yer almamaktadır. Süreç içerisinde aileler bilgilendirilmektedir ancak başlı başına
ailelerle soruşturmacılar arasında aracılık yapan bir profesyonel bulunmamaktadır. Bunlarında
dışında soruşturma prosedürlerinde, toplanan bilgilerin hızlı bir şekilde Emniyet Bilgi Sistemine
girilmesi konusunda yönlendirmeler mevcuttur ancak özellikle arama sırasında efektif bir
mekansal çerçevenin çizilebilmesine yönelik coğrafik analizler yer almamaktadır. Bu süreçte
kayıp çocuk vakasına pek çok unsurun dahil olması soruşturmayı güçlendirmektedir; ancak bu
birimleri koordine ve süpervize edecek üst bir birimin/profesyonelin olmaması, tüm bu
yaklaşımların dağınık ve birbirinden habersiz kalmasına ve böylece zaman unsurunun olumsuz
etkilenmesine neden olabileceği düşünülmektedir.
İngiltere’de, kayıp çocuk vakalarında belli bir risk düzeyinde olduğu değerlendirilen
vakalar için hem diğer kolluk birimlerinin harekete geçirilmesini hem de toplumun vakadan
haberdar olarak üçüncü bir gözle resmi birimlere ihbarda bulunmasını sağlamak amacı ile kurum
içi ve ulusal boyutlu alarm sistemleri (Child Rescue Alert) işletilmektedir. Bu alarm sistemi ile
190

kayıp vakasının meydana geldiği yer civarındaki medya araçlarına (billboard gibi) çocuğun
fotoğrafı ve bilgileri yansıtılmakta ve böylece o an civarda bulunan insanların farkında olması
sağlanmaktadır. Türkiye’de 2014 yılından itibaren Kayıp Alarmı Projesi işletilmektedir. Bu
sistemde çocuğun en son kaybolduğu yer civarında bulunan insanların telefonlarına çocukla ilgili
bilgiler SMS olarak gönderilmektedir. Ancak bu uygulama sadece o bölgede bulunan insanları
kapsamakta ve telefonu olmayan kişileri haberdar edememektedir. Ayrıca diğer medya
araçlarının (billboard, otobüs durakları vs.) kullanılamaması daha geniş kitlelere ulaşımı
sağlayamamaktadır. Örneklemimiz dahilindeki programların bir nevi Child Rescue Sisteminin
işlevini yerine getiren özel bir formata sahip olduğu (kayıp çocuğun fotoğrafının ve bilgilerinin
bir anda milyonlara ulaşması, ekipler, araştırmacı gazetecilik yaklaşımı, konu ile ilgili kişilerle
röportaj yapma, tanıkların ismini vermeden programa katılabilmesi vs.) görülmektedir. Hatta bu
programlar, bir adım daha öne geçerek, sadece kayıp ya da kaçırılmış çocuğun fotoğrafını ve
bilgilerini yayınlamakla kalmamakta, aynı zamanda araştırmacı gazetecilik anlayışı ile vaka ile
alakalı olabilecek her durum ve kişiyi harekete geçirmektedir. Böylece sürecin çocuk lehine daha
aktif bir işlerlik kazanmasına sebep olduğu düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular her ne kadar İngiltere uygulamaları ışığında
Türkiye uygulamalarının ne tür süreçlerde gerçekleştirildiğini tasvir etse de ortaya konan
yaklaşım süreçleri, genel olarak bir kayıp çocuk vakasına yönelik yaklaşımın nasıl olabileceği
konusunda önemli bulguları da ortaya koymaktadır. Hem Türkiye hem de İngiltere uygulamaları
bağlamında ulaşılan en önemli sonuçlar şunlardır:
1. kayıp çocuk soruşturmalarının zaman ve mekan odaklı süreçlere sıkı sıkıya bağlı olması
nedeniyle zor soruşturmalar olması,
2. bu nedenle bu tür zor soruşturmalarda, polisiye yaklaşımların yanı sıra ailelerle irtibat ve
psikososyal-hukuki destek, bilimsel analizler, çocuğun aranmasında diğer kurumların ve
toplumun desteğini içeren bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulması ve
3. bütüncül yaklaşım gereğince soruşturma sürecine dahil olan tüm paydaşların etkin bir
şekilde koordine ve süpervize edilmesinin gerekliliğidir.
Bu anlamda Türkiye açısından etkin bir kayıp çocuk soruşturmasının yapılabilmesi için
öncelikle kayıp bildiriminde bulunan kişilere yönelik, zaman kaybının da önüne geçmek adına,
hem etkin bilgi alınmasını sağlamak hem de bu kişilerin yaşayabileceği heyecan ve korku gibi
durumlar açısından doğru yaklaşım yöntemlerini bilen profesyonellerin görevlendirilmesi ya da
bu bildirimleri alan profesyonellerin eğitilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
İkinci olarak ise vakalara adli ve idari ayrımı yapılmadan, öncelikle eldeki bilgiler
doğrultusunda etraflıca bir değerlendirme yapılmalı ve bu değerlendirme sonucunda belirlenen
risk durumunun gerektirdiği müdahale şekli gecikmeksizin uygulanmalıdır. Özellikle çocuk
kaçırma vakalarında etkin bir risk değerlendirmesi zaman faktörü açısından oldukça önemlidir
(Şekil 1).
Şekil 1: Risk değerlendirmesinin zaman faktörü açısından önemi
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Adli-İdari Yaklaşım: Kayıp bildirimi-----------------kayıplığı anlamaya çalışma---------------kaçırma olma ihtimali yüksek------suç soruşturması......

Risk Değerlendirmesi: Kayıp bildirimi--------------risk analizi---------------------suç soruşturması............

Bu bağlamda çocukların kayıplık durumundaki risk düzeyini ortaya koyabilecek
standartlar oluşturulmalı ve bunlara yönelik müdahale şekilleri belirlenmelidir. Kriterler,
Türkiye’deki kayıp ve kaçırılan çocukların profiline göre belirlenmeli, profesyonellerin arada
kalmayacağı şekilde net ifadeleri içermeli ve her bir riske uygun müdahale yöntemleri sıralı
olarak, bir kontrol listesi halinde oluşturulmalıdır. Bir program üzerinden ilk bildirim ve risk
değerlendirmesi yapılmalı ve böylece yerel ağ içerisinde tüm birimlerin değerlendirmeyi görmesi
sağlanmalıdır. Risk değerlendirmesi, vaka kayıp mıydı ya da kaçırma mıydı gibi subjektif ve
takdire dayalı bir yaklaşımı engelleyecek ve riskin gerektirdiği müdahale şekli neyse onun
uygulanmasına yardımcı olacaktır. Örneğin yüksek risk değerlendirmesi yapılan bir kayıp
vakasında arama unsurlarının yanı sıra gecikmeksizin suç soruşturması birimleri de sürece dahil
olmalıdır. Bunun yanı sıra, bu süreçlerin denetlenmesini sağlamak için kontrol listeleri
hazırlanmalı ve ilk ihbar ve bildirimleri alan profesyonellerce yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
Ayrıca risk değerlendirilmesinin yapılmasında profesyonellere yardımcı olması bakımından
Emniyet Bilgi Sisteminin kapsamı arttırılmalı ve kayıp vakası ile ilgili bilgilerin hızlı bir şekilde
sistemlere girilmesi sağlanmalıdır. Yine, polis, kayıp çocuğun aranmasında muhtemel güzergah
ve alanları belirleyebilmek adına coğrafik analizlerden faydalanmalıdır. Bu amaçla kayıp çocuk
soruşturmalarına yardımcı olmaya yönelik bilimsel çalışmaların arttırılması gerekmektedir.
Üçüncü olarak, Türkiye’de kayıp vakalarında arama ve soruşturma unsurları arasında
koordinasyonun ve hızlı müdahalenin sağlanması ile kayıp çocuklara ve ailelerine sosyal,
psikolojik ve hukuki destek ve danışmanlık verebilecek, suç soruşturması için gerekli tedbirleri
(arama, yakalama, gözaltı, iletişimin tespiti vs.) hızlı bir şekilde harekete geçirebilecek, konu ile
ilgili bireysel ve örgütsel girişimler arasında ağ oluşturabilecek ve alanda çalışan profesyonellere
süpervizyon sağlayacak nitelikte profesyonellere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu nitelikte
profesyonellerin bulunması, ülkemizde kayıp ve kaçırma vakalarına yönelik arama ve
soruşturmaların daha iyi ve sistemli bir zeminde yürütülmesini sağlayabilecektir. Bu amaçla
sürece katılacak personelleri, kurumları, organizasyonları ve gönüllü unsurları koordine
edebilecek süpervizör profesyoneller belirlenmeli, yetkilendirilmeli, resmi olarak atanmalı ve
sorumlu olmalıdır. Ayrıca bu profesyoneller, kayıp yakınlarının, üst birimlerin ve kamuoyunun
bilgilendirilmesini sağlamalıdır. Yine kayıp ve kaçırma vakalarına yönelik polis içerisinde başlı
başına soruşturma birimleri oluşturulmalı ve personel, ekipman ve eğitim konusunda bu birimler
sürekli desteklenmelidir. Ailelerin bilgilendirilmesi ve güçlendirilmesi açısından polis içerisinde
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sosyal hizmet profesyonellerinin etkinliği arttırılmalıdır (Gönültaş, 2018) ve aile ile kurulacak
irtibatların bu profesyonellerce gerçekleştirilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.
Son olarak ise yüksek riskli vakalarda, arama ve soruşturmaya yardımcı olabilmesi için
kamuoyunu harekete geçirebilecek şekilde alarm sistemleri daha da etkinleştirilmeli ve görselliğe
(billboardlar, metro, tren ve otobüs istasyonlarındaki ekranlar ve TV kanallarında “son dakika”
olarak vs.) ağırlık verilmelidir. Belirlenecek şartlara uyan ve eğitimli herkesin arama sürecine
katılabilmesi sağlanmalıdır. “Bir kayıp çocuğun bulunması, tüm toplumun sorumluluğundadır”
anlayışı ile kayıp ve kaçırma vakalarına gönüllü insanların katılması sağlanmalı, ulusal boyutta
insanların üçüncü bir göz olarak sürece katılabilecekleri sistemler yaygınlaştırılmalı ve bu konuda
programlar yapan TV programları desteklenmelidir. Ancak bu programlara katılan çocuk ve
ailelerin kimliklerinin ve özel hayatlarının kamuoyu ile paylaşımında bir takım etik ilkelere
dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu programlara katılan çocuk ve aileler, her zaman “unutulma ve
silme haklarından” faydalanabilmelidirler. Ayrıca daha önceki bölümde belirtilen süpervizör
soruşturmacılar tarafından bu programlarla, kayıp vakalarını resmi olarak arayan ve soruşturan
birimler arasında koordinasyonun sağlanması, soruşturmaların selameti açısından oldukça faydalı
olacaktır.
Burada önerilen hususların, Meclis Araştırma Raporu’nda (2010, s.378-379) belirtilen
kayıp çocuk soruşturmasında yaşanan sıkıntıların çözümlerine yönelik bir projeksiyon tutacağı da
düşünülmektedir.
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ÖZET
AMAÇ: Bu derlemenin amacı çocuk kayıplığından kimlerin etkilendiğini literatür ışığında
tartışmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM:“Çocuk kaçırma, kayıp çocuk, kaybolan çocuk” anahtar kelimeleri
kullanılarak literatür taraması yapılmış, konuyla ilgili bilgiler bu derlemede bir araya getirilmiştir.
BULGULAR: Çocuk kayıplığı dünya çapında önemli bir toplumsal sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Her yıl bütün dünyada yüz binlerce çocuk kaçırılmakta, evden kaçmakta veya
savaşlardan felaketlere ve aileleri tarafından satılmaya varan başka nedenlerle ailelerinden
ayrılmaktadır.Kayıplık olgusunda elbette doğrudan etkilenen taraf kaybolan kişidir. Fakat sadece
kaybolan kişi değil aynı zamanda kaybın ailesi, yakın akrabaları ve sevdikleri de kayıplıktan
etkilenmektedir. Ayrıca kaybın vatandaşı olduğu devlet de kayıplıktan etkilenmektedir.Kayıp
çocuğun kayıplıktan etkilenmesi, neler ile karşılaştığı ya da karşılaşma ihtimali olduğu, suça
bulaşma ya da maruz kalma ihtimali, bağımlılık yapan maddelerle tanışma ihtimali, mental ve
fizyolojik sağlığına gelebilecek zararları içermektedir. Kaybolan çocuğun ailesi ve akrabaları
psikolojik açıdan olumsuz etkilenmekte hatta travmalar yaşayabilmektedir. Çocukları bulunana
kadar onların hayatta olup olmadıklarını, bulup bulamayacaklarını, geri gelip gelmeyeceğini,
başına bir şey gelip gelmediğini, istismara uğrayıp uğramadıklarını devamlı olarak merak
etmekte ve bu süreci devamlı bir arama faaliyeti içerisinde geçirebilmektedirler. Çocuğu bulmak
için arama faaliyetlerine girerek hem ekonomik olarak harcamalarda bulunmakta hem de fiziksel
olarak yıpranmaktadır. Kayıplıktan üçüncü olarak kaybın vatandaşı olduğu devlet işgücü
ekonomik açıdan etkilenmektedir. Kayıp müracaatı yapıldıktan sonra kaybın bulunması için
devlet mekanizmaları da devreye girmekte ve arama faaliyetlerine başlanmaktadır. Arama
faaliyetine, işgücü, kaynak, bütçe,personel ayrılmakta, arama süresince devlet de meşgul
olmaktadır.Diğer yandan çocuk kaybolma olayları üzerinden ülke güvenliğinin zayıfladığı,
tehlike altındaolduğu, sosyo-ekonomik düzeyin düştüğü yönünde iyi niyetten ve gerçeklerden
uzak propagandalarınfarklı amaçlar doğrultusunda yapıldığı gerçeğinin de altı çizilmelidir.
SONUÇ:Kayıp çocuk sorununun kaybolan çocuğa ve ailesine daha çok ve detaylı destek vermek
için ülke gündeminealınması gerekmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Çocuk kaçırma, Kayıp çocuk, Kaybolan ço
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ABSTRACT
AİM:Theaim of thisreview is todiscusswho is affectedbychildloss in thelight of literature.
MATERIALS
AND
METHODS:
literaturereviewwasperformedbyusingthekeywords“childabduction,
lostchild”andthisinformationwasalsocollected.

A
missingchild,

RESULTS: Child loss is an importantsocial problem in theworld. Everyyear, hundreds of
thousands of childrenarekidnapped, fleeingorseparatedfromtheirfamiliesduetootherreasons,
fromwarstodisastersandtheirsaletotheirfamilies.Of
course,
in
thecase
of
loss,
thepersondirectlyaffected is thepersonwhodisappeared. But not onlythedisappeared but
alsothelossfamily, closerelativesandlovedonesareaffectedbyloss. Inaddition, thestatewheretheloss
is a citizen is alsoaffectedbytheloss. Theloss is affectedbytheloss, what it encounterswith,
orthepossibility of encounter, theprobability of beingexposedtoorbeingexposedtothecrime,
thepossibility
of
gettingacquaintedwiththeaddictivesubstances,
thedamagetomentalandphysiologicalhealthincludes.
Thefamilyandrelatives
of
themissingchildarepsychologicallyaffectedoreventraumatized.
Untiltheirchildrenarefound,
theyareconstantlywonderingwhetherthey can be alive, whetherthey can find it,
whethertheywillcomeback, whethertheycomeback, whethertheyhavebeenabused, or not, andthey
can
spendthisprocess
in
a
continuoussearch.
Itenterstheexplorationactivities
in
ordertofindthechild, botheconomicallyspendingandphysicallydepleting. Thirdly, theloss of
thestate is theeconomicimpact of thelaborforce. Afterthelossapplication is made,
statemechanismsare put intoactionandexplorationactivitiesarestarted. Thesearchactivity is
dividedintolabor, resources, budget, personnel, andthestate is busyduringthesearch. On
theotherhand, it should be underlinedthatthefactthatthechildsafety is weakened, thatthesecurity of
thecountry
is
weak,
thesocio-economiclevel
is
decreasing,
andthatthepropagandasawayfromthefactsarecarriedoutfordifferentpurposes.
CONCLUSION:Themissingchild
problem
should
be
thecountry'sagendatogivemoredetailedsupporttothemissingchildandfamily.

included

in

KEY WORDS:Child abduction, Missingchild, Lostchild
Giriş
Çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasında ebeveyn, aile ve okul başta
olmak üzere tüm kişi ve kurumların önemli rolleri vardır. Geleneksel aile yapısındaki
değişiklikler, hızlı kentleşme ve artan göç hızı, sosyal desteğin azalması, zorlu çalışma yaşamı,
ekonomik sorunlar, küreselleşmenin ve kitle iletişim araçlarının kontrolsüz yaygınlaşması gibi
durumlar, gelişme çağındaki çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek
çok sayıdaki faktörün tür, yaygınlık ve etkisini hızla arttırmakta, çocukların ilgili mağduriyetini
de beraberinde getirmektedir (TBMM, 2010).
Çocukların sağlıklı gelişimlerini engelleyen problemlerden birisi de onların kayıplığıdır.
Çünkü çocuklar kayıplıklarında bir yetişkinin denetimi ve gözetiminden uzak bir şekilde her türlü
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istismara açık olarak hayatlarını idame ettirmektedirler. Kayıp olduğu süre içerisinde, ailesi,
sevdikleri, beraber yaşadığı insanlar, kurum yetkilileri ve benzer kişiler, kaybolan kişiden haber
alamamakta, kaybolan kişiyi aramakta ve devlete başvurarak kaybının bulunması için yardım
istemektedir.
Veli, vasi veya bakıcısı tarafından kolluğa kayıp olarak bildirilen çocuklar kayıp olarak
kabuledilmektedir (Shalev,2011). Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yayınlanan
Kayıp Çocuklar Raporuna göre; Kayıp Çocuk “ailesinin bilgisi dışında herhangi bir nedenle
evden uzaklaşmış, kaçmış, kaçırılmış ve bu nedenlerle hayatı tehlike altında olan, kendisinden
haber alınamayan 0-18 yaş grubu çocuk” tur.
Emniyet Genel Müdürlüğünce “hangi ortamdan kaybolursa kaybolsun, nerede olduğu
ebeveynleri veya yasal temsilcileri tarafından bilinmeyen ve hakkında kayıp ihbarı yapılmış
çocuk” kayıp çocuk olarak işlem görmektedir. Benzer şekilde, Sosyal Hizmet Kurumlarında
kalan 18 yaş altı çocuklardan “izinsiz olarak kurumdan ayrılan veya izinli ayrıldığı hâlde yasal
süresi sonunda kuruma geri dönmeyen çocuklar” da kayıp olarak kabul edilmektedir (Emniyet
Genel Müdürlüğü, 2015).
Çocuk Hakları Sözleşmesi’sindeki (Convention on theRights of the Child) “çocuğun
yüksek yararı” (thebestinterest of thechild) ilkesi, çocuğun korunmasını kabul eden temel
ilkelerden biri olarak kabul etmektedir. Bu ilkenin yer aldığı sözleşmenin 3. Maddesinde;
yasama, yürütme ve yargı organları, tüm kamu ve özel kuruluşlar, ebeveynlerle ilgili konularda
çocuğun güvenliği ve korunmasına öncelik tanımaktadır (Akyüz, 2000). Bu nedenle her çocuğun
bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimi için uygun şartlarda yaşama hakkına sahip
olması gerekir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesinde çocuğun yüksek yararı kavramı şu şekilde
tanımlamaktadır: “Çocukla ilgili bütün girişimlerde, çocuğun yüksek yararı tam olarak
gözetilecektir. Ana babalar ya da sorumluluk taşıyan diğer kişiler bu sorumluluğu yerine
getiremedikleri takdirde, Devlet çocuğa yeterli desteği gösterecektir.” Çocuğun yüksek yararı
denildiğinde çocukların biyolojik, ruhsal, ahlaki ve sosyal gereksinimlerinin tümünün
karşılanması anlaşılmaktadır. Çocuğun yüksek yararını tehdit eden olumsuzlukların başında
eğitimsizlik, yeterli sağlık hizmetlerinden faydalanmama, olumsuz çevre koşullarında yaşama,
sokakta yaşama, sokakta çalışma, çocuk işçiliği, suça itilme, şiddet ve çocuklara yönelik ihmal,
istismar olarak sayılabilir.
UNICEF’in açıklamalarına göre, çocuklar için güvenli bir aile ortamı ancak evde
sağlanabilir. Ev; oyun, kültürel faaliyet ve aile yaşamı için merkez konumundadır. Bu varsayım
dünyaya kapalı, sokağı dışlayan Batı Avrupa ve Amerikan ailesinin yaşam tarzını anlatmaktadır.
Bu modele göre oyunların, kültürel faaliyetlerin ve aile yaşamının dışarıda, sokaklarda
gerçekleştiği kentlerin gecekondu mahalleri deneyimlerine yer yoktur. Hâlbuki insanlık tarihinin
pek çok döneminde aile ilişkileri ve sosyalleşme evlerin yaygın olarak dışında, kentsel bölgeler
ve sokaklarda gerçekleşmekteydi. Bu durum, hala pek çok yoksul ülke için geçerlidir. Kendi
toplulukları içerisinde, sokakta oyun oynayan çocuklar sokak çocuğu değildir (Ennew, 2003).
Ancak günümüzde sokaklar çocuklar için riskli hale gelmiştir. Son dönemlerde Türkiye’de de
sokaklar, çocukların oyun ve sosyalleşme alanı olmaktan çıkmış ve giderek tehlikeli alanlar
haline gelmiştir. Yaşanan çocuk kaçırma olayları, çocuk tacizleri ve tecavüzleri ailelerin
çocuklarını sokaktan uzak tutma eğilimlerini pekiştirmiştir.
Türkiye’de çocuk kaçırma olaylarına ilişkin net bir veri bulunmamaktadır. Ancak Türkiye
İstatistik Kurumunun, 81 ilde yapılan “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar”
başlıklı raporunda 2008-2011 yılları arasında kaybolan çocuk sayısının 27 bini geçtiği
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belirtilmektedir (TBMM, 2010). Yabancı kişiler çocukları çeşitli toplumsal ortamlarda kaçırma
girişiminde bulunabileceği gibi, çocukların oturdukları evin kapısını çalarak da güvenliklerini
tehdit edebilecek bazı girişimlerde bulunabilirler. Kapıyı çalan yabancı kişiler çocuklara fiziksel
şiddet, gasp, hırsızlık ya da cinsel saldırılar gibi çok çeşitli şekillerde zarar verebilirler (Summers,
2008).
Çocukların yaşı ilerledikçe özellikleri, korunma ve güvenlik durumları ve
ulaşılabilirlikleri değişmektedir.Çocuklar cinsel saldırı, fidye isteme, organ kaçakçılığı gibi
amaçlarla çocuk kaçırmak isteyenlerin hedefleri haline gelmektedir (Lordvd,2001). Aile içinde
bulunduğu zor koşullar, çatışma, şiddet, cinsel istismar, ekonomik problemler de çocukların
evden kaçmalarına ve sokakta yaşamalarına neden olabilmektedir (Yücel vd., 2006).
Kayıplık hem yetişkinler hem de çocuklar için söz konusu olabilmektedir. Çocukların
kayıplığınagöre yetişkinlerin kayıplığı daha az olmakta, çocuklar sayısal olarak daha çok
kaybolduğu gibi sonuçlarıbakımından da çocukların kayıplığı daha dramatik ve üzücü
olabilmektedir.Yetişkinler ile çocukların kayıplıkları karşılaştırıldığında yetişkinler hayata
yeniden başlamak içinyeni bir fırsat, yeni bir şansa sahip iken çocukların aynı şansa sahip
olduklarını söylemek pek mümkünolmamaktadır.
Kayıp çocuklar sorunu, dünya çapında önemli bir toplumsal problemi teşkil etmektedir.
Belçika’daKurulu olan Child Focus isimli kuruluş her yıl birkaç bin kayıp ve sömürülen çocuk
vakası ileilgilenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar
Merkezi verilerinegöre halen binlerce kayıp çocuk bulunmaktadır (Lampinen vd.,2012b). Yine
kayıp veya kaçırılançocuklarla ilgili rapor ve istatistikler yayınlayan Ulusal Kayıp, Kaçırılmış,
Evden Kaçmış ve Sokak ÇocuğuOlayları Çalışmalarının (NationalIncidenceStudies of Missing,
Abducted, Runaway,andThrowawayChildren) raporuna göre ABD’de yıllık ortalama 350.000
çocuk kaçırma olayı yaşanmaktadır(Snow,2008).
Her yıl bütün dünyada yüz binlerce çocuk kaçırılmakta, evden kaçmakta veya
savaşlardanfelaketlere ve aileleri tarafından satılmaya varan başka nedenlerle ailelerinden
ayrılmaktadır. Bazıçocukların kayıp oldukları bildirilmekte ve nerede oldukları hızlı bir biçimde
belirlenmekte, çocuklarailelerinin yanına geri getirilmekte veya bakım altına alınmaktadır. Ancak
başka pek çok çocuk – kayıpolduğu bildirilmiş olsun ya da olmasın – kendilerini seks işçiliğinin,
dilenciliğin, ya da çocuk işçiliğinin türlübiçimlerinin, silahlı çatışmaların, terörizmin veya suçun
içinde bulmakta ya da zengin ülkelerdeki alıcılartarafından evlat edinilmektedir (Unicef, 2011).
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma kaçırılan çocuk vakalarınınyüzde
74’ünde kaçırılma olayının raporlanmasından veya ilgilinin müracaatından 3 saat sonra kurbanın
ölüolarak bulunduğunu veya bu vakaların yüzde 89’unda kurbanın 24 saat içinde öldüğünü ortaya
koymuştur.Bu dramatik istatistikler çocuk kaybolduktan hemen sonra en etkin kurtarma
stratejisini ortaya koymanınönemini ve gerekliliğini göstermektedir (Douglas,2012).
İngiltere'de her yıl 360000 kayıp müracaatı olduğu tahmin edilmekte ve bunların
200000’e yakınıgerçekten kaybolan kişilerden oluşmaktadır. Çocuklar ve gençler bunun üçte
ikisini oluşturmakta vekayıpların büyük çoğunluğu geri dönmesine veya çabucak bulunmasına
rağmen, birçok olayda zaaflaraaçık savunmasız çocuklar ve yetişkinler istismar ve zarardan acı
çekmektedir. Bazıları ise hiç geridönmemektedirler (Home Office, 2011).
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığının 2002 yılına ait polise veya kayıp
çocukkuruluşlarına yapılan başvuru sayısı yaklaşık 800000 (Min ve Feaster, 2010), 2008 yılında
ise 972695 dir(Estes, 2013).
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Türkiye’de de son yıllarda kayıp çocuk vakalarının giderek artış göstermesi, toplumsal
birtedirginliğe sebep olmuştur. Bu nedenle de önemli ve çözümü acil bir konu hâline
gelmiştir(Aydın,2010).
1 Ocak 2006 ile 12 Nisan 2010 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğüne kayıp
olarak ihbaredilen çocukların özellikleri incelendiğinde, bu süre içinde toplam 29223 kayıp çocuk
müracaatı olduğu,bunlardan 27741 çocuğun daha sonradan bulunduğu saptanmıştır. Kayıp
müracaatı olan çocukların %67,1’inin15-19 yaş grubunda, %28,8’inin 10-14 yaş grubunda ve
%4,1’inin ise 0-9 yaş grubunda olduğutespit edilmiştir(TBMM, 2010).
Kayıp çocukların toplam sayısı incelendiğinde, kaybolan her on çocuktan altısının
ailelerininyanında yaşarken kayboldukları; öte yandan, kurumda yaşayan çocuklar arasında
kaybolma durumununailesi ile birlikte yaşayan çocuklara göre anlamlı düzeyde fazla olduğu
dikkat çekmektedir. Bu nedenle, aileile kurumbakımı alan çocukların genel özelliklerindeki
farklılıklar kadar, kayıp ile ilişkili olabilecek fizikselve sosyal çevre özelliklerinin saptanmasının
da önemli olduğu değerlendirilmiştir (TBMM, 2010).
Bu istatistiklerin üzerine “Dünya’da her yıl 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığıve
bunun yarısının da kız çocuğu olduğu tahmin edilmektedir” (Aydın, 2010) tezi de eklenirse
kayıplıkve kayıp çocuk olgusunun ne kadar önemli ve sonuçlarının ne kadar vahim olduğu
dahanet anlaşılmaktadır.
Kayıplıktan Kimler Etkilenmektedir?
Kaybolan kişi, kayıplık olgusunda elbette doğrudan etkilenen taraftır. Fakat sadece
kaybolan kişideğil aynı zamanda kaybın ailesi, yakın akrabaları ve sevdikleri de kayıplıktan
etkilenmektedir. Üçüncüolarak da kaybın vatandaşı olduğu devlet kayıplıktan etkilenmektedir.
Sevilen kişinin kaybolmasının tesirleri tahmin edilemeyecek boyuttadır. Kaybolan yakının
neredeolduğunu bilmemek, sağlıklı olup olmadığını merak ederek yaşamak duygusal ve fiziksel
sağlığa büyükhasar vermektedir (Home Office, 2011).
Kaybolan çocuğun ailesi ve akrabaları psikolojik açıdan olumsuz etkilenmekte hatta
travmalaryaşayabilmekte, kendilerini her zaman en kötü senaryoya göre hazırlamaktadırlar.
Çocukları bulunanakadar onların hayatta olup olmadıklarını, bulup bulamayacaklarını, geri gelip
gelmeyeceğini, başına bir şeygelip gelmediğini, istismara uğrayıp uğramadıklarını devamlı olarak
merak etmekte ve bu süreci devamlıbir arama faaliyeti içerisinde geçirebilmektedirler. Kimileri
çocuklarına, başlarına kötü bir olay gelmedenkavuşmakta, kimileri ise bu kadar şanslı
olmamakta, istismar, madde bağımlılığı gibi çeşitli olumsuzluklaramaruz kalmış olarak
çocuklarına kavuşmaktadırlar. Kimi aileler ise ya çocuklarının cesedi ile karşılaşmaktaya da
ömürleri boyunca onlardan haber alamamaktadırlar. Kaybolan çocuğun ailesi aynı zamanda
bedenselve ekonomik açıdan da olumsuz etkilenmektedir. Çocuğu bulmak için arama
faaliyetlerine girerek hemekonomik olarak harcamalarda bulunmakta hem de fiziksel olarak
yıpranmaktadır.
Kayıplıktan üçüncü olarak kaybın vatandaşı olduğu devlet işgücü, ekonomik vb.
açıdanetkilenmektedir. Kayıp müracaatı yapıldıktan sonra kaybın bulunması için devlet
mekanizmaları dadevreye girmekte ve arama faaliyetlerine başlanmaktadır. Arama faaliyetine,
işgücü, kaynak, bütçe,personel vb. ayrılmakta, arama süresince devlet de meşgul
olmaktadır.Diğer yandan çocuk kaybolma olayları üzerinden ülke güvenliğinin zayıfladığı,
tehlike altındaolduğu, sosyo-ekonomik düzeyin düştüğü yönünde iyi niyetten ve gerçeklerden
uzak propagandalarınfarklı amaçlar doğrultusunda yapıldığı gerçeğini de göz ardı etmemek
gerekmektedir (Aydın, 2010).
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Çocuklar kayıplıklarında veli, vasi veya bir yetişkinin denetiminden, himayesinden
yadakorumasından uzak olarak yaşamaktadırlar. Tam manasıyla irade sahibi olmadıklarından,
kendi kararlarınıalabilecek yetileri gelişmediğinden, zaafları yetişkinlere göre çok daha fazla ve
yetişkinlere oranla daha çokriskle karşı karşıyadırlar. Çocuklar kayboldukları süre içerisinde
sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıkyapan maddeleri kullanabilmekte, sağlıksız hayat
sürdürebilmekte, bir suçun mağduru olabilmekte veyasuça bulaşabilmekte, saldırı veya tecavüze
uğrayabilmekte, HIV virüsü bulaşabilmekte, şiddete maruzkalabilmekte ve hatta
öldürülebilmektedir (Shalev,2011;Unicef, 2011).
Bazı olaylarda, kayıp olan çocuklar evlerine hızlı bir şekilde dönmektedirler. Ancak,
kayıp çocukvakalarının önemli bir kısmı uzun süre kayıplığı devam eden olgulardır. Amerika
Birleşik Devletleri kayıpçocuklar veritabanındaki listenin yüzde 60’ı 2 yıldan daha fazla kayıp
olan çocuklar, yüzde 50’den fazlaolayda 3 yıldan fazla zamandır kayıp olan çocuklar, yüzde 25’i
de on yıldır kayıp çocuklardan oluşmaktadır(Lampinen vd.,2012b).
Çocuklar için kayıplık başlı başına mağduriyet iken, çocuklar kayıplığı süresince
ikincilmağduriyetlerle de tanışmak zorunda kalmakta, mağduriyetler de belki birkaç defa tekrar
etmektedir.Normal yaşamında karşılaşmayacağı suçların mağduru olabildiği gibi kendisi de suç
işleyebilecek halegelebilmekte veya ilk suçunu işleyebilmektedirler (Finkelhor’ den akt. Plass,
2007).
Devon ve Cornwall Polisinin 2007 yılındaki raporlarına göre devamlı kaybolan
çocuklar,kaybolmayan çocuklara göre 7 kat daha suç işlemeye meyillidirler. Meydana gelen
olayların %40kadarında çocuklar ilk suçlarını kayboldukları zaman işlemektedirler
(Shalev,2011).
Sebebi veya içeriği ne olursa olsun kayıplık, bir şekilde çocukların çeşitli mağduriyetlere
maruz kalmasına sebep olmakta ve onları başka tehlikelere sürüklemektedir (Plass, 2007).
Kayıplıkları çok kısa sürüp, hızlıca evlerine dönen kayıp çocuklar başlarına gelme ihtimali olan
birçok kötü senaryodan kurtulmaktadırlar. Bu anlamda kayıplık uzadıkça istenmeyen kötü
senaryo ile karşılaşma riski de artmaktadır.
SONUÇ
Çocukluk bireyin geri kalan hayatının temellerinin atıldığı bir evre olması sebebiyle birey
için büyükönem arz etmektedir. Çocukluk döneminde yaşanan her türlü istismar geleceğin
yetişkininin hayatınıetkileme, yön verme ve şekillendirme potansiyeline sahiptir. Birey için bu
kadar önemli olan çocukluk evresidevletler ve milletler için de önemlidir. Çünkü devletler ve
milletlerin geleceğini de çocukluk döneminisağlıklı geçiren yada geçiremeyen bireyler
oluşturacaktır. Dolayısı ile sağlıklı, huzurlu, uzun ömürlü birtoplum hayalini kuran herkes,
çocuklarının gelişimlerini en iyi şekilde sağlamak ile sorumludur(İnci ve Altuntop, 2015). Kayıp
çocuk konusu sadece kaybolan çocuğun değil aynı zamandaailesinin ve sevdikleri ile beraber
devletin de sorunudur.Kayıp çocuk sorununun kaybolan çocuğa ve ailesine daha çok ve detaylı
destek vermek için ülke gündemine alınması gerekmektedir. Bu sorunun en aza indirilmesi için
için toplumun tüm kişi ve kurumlarına önemli görevler düşmektedir. Hemşirelerin de özellikle
aile içi şiddet yaşayan, ihmal ve istismara uğrayan çocukların bulunduğu yüksek riskli aileleri
tespit etmede önemli rolleri vardır. Hemşireler yüksek riskli aileleri belirleyerek gerekli kurum ve
kişilerle iletişime geçip gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilirler. Okula devam eden
çocukların öğretmenleri ile iş birliği halinde çalışabilirler. Toplumun ve ailelerin farkındalık
düzeylerinin artırılması için eğitim programları düzenleyebilirler.
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GİRİŞ
İnsan papilloma virüsü (HPV), papillomaviridae ailesinde bir DNA virüsüdür.
Papillomaviridae ailesinde 12 cins bulunmaktadır. Bu virüsler 50–55 nm çapında zarfsız, çift
sarmallı, ikozahedral nükleokapsitli ve proteinle çevrili DNA genomu bulundurmaktadır (1,2).
alfa, beta, gamma, mu ve nu cinsleri ile bunların dışında kalan ve hayvan papilloma virüsleri
oluşturan yedi cinsi bulunmaktadır (3). Mukozayı enfekte eden tipler ile deride yaygın siğillere
sebep olan kutanöz tipler alfa papilloma cinsinde yer almaktadır. Günümüzde
200’den fazla HPV tipi tanımlanmıştır . DNA sekanslarına göre papilloma virüslerinin
filogenetik sınıflaması yapılmaktadır. HPV sınıflandırmasında major viral protein L1 gen bölgesi
göz önünde bulundurulmaktadır. İnsan papilloma virüsü üç kategoriye ayrılmaktadır. Kanser
açısından düşük riskli HPV’ler (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55 ve 62), olası yüksek riskli HPV’ler
(26,53 ve 66) ve yüksek riskli HPV’ler (16 başta olmak üzere 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58,
59, 68, 73 ve 82) olarak gruplandırılmaktadırlar ( 4,5 ). Tüm dünyada servikal kanser
etiyolojisinde en önemli etken olarak HPV tip 16 bulunmuştur. Bunu tip 18, 45 ve 31 izler.
Resim-1 de HPV ‘nin elektron mikroskobundaki görüntüsü verilmektedir.
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Resim-1: HPV’nin elektron mikroskobu görüntüsü
Anogenital bölgede enfeksiyon yapan türler, onkojenik olanlar (HPV 16 ve 18 gibi) ve
onkojenik olmayanlar (HPV 6 ve 11 gibi) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu türler genellikle
cinsel ilişkiyle bulaşmaktadır. 2006 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de piyasaya
sürülen aşı alternatif bir korunma yöntemi sunulmuştur. Genital siğillerin %90’ından sorumlu
HPV 6 ve 11 ile rahim ağzı kanserinin %70’inden sorumlu HPV 16 ve 18 türlerine karşı üç
dozluk bu aşı ile korunma sağlanmıştır (6).
EPİDEMİYOLOJİ
Human Papilloma virusu bütün dünyada yaygın olarak bulunmaktadır. Sosyo-kültürel
düzeyden bağımsız olarak kadınların % 70-80’i yaşamları boyunca en az bir kez Human
Papilloma Virusu ile enfekte olur (7 ). Korunmasız cinsel ilişki ile 2/3 gibi yüksek oranda
bulaşma özelliği gösteren HPV tüm dünyada cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar arasında ilk sırada
bulunmakta ve her yıl en az 5,5 milyon kişinin HPV ile infekte olduğu tahmin edilmektedir. ( 8 )
Bunların yüzde 75 ini 15-24 yaşlarındaki kişiler oluşturmaktadır ( 9 ). Bütün dünyada kadınlarda
HPV infeksiyonu prevelansı % 2-44 arasında değişir. HPV ile infekte olguların % 25’inde
infeksiyon tanınamamakta, olguların % 60’ında seropozitivite, % 10’unda DNA pozitifliği, % 4
‘ünde anormal sitoloji , % 1’inde klinik olarak aşikar kondilomalar oluşmaktadır ( 10 ).
HPV ENFEKSİYONUNDA BULAŞ
Kontamine yüzeylerden, ciltteki lezyonlardan ve doğum kanalından olmak üzere direkt
veya indirekt olarak bulaş görülmektedir. ( 11 ) Ancak, en önemli bulaş şekli cinsel yolla bulaştır.
Yapılan çalışmalarda seksüel aktif kadınların %75’inde HPV varlığı bildirilmekte olup genital
HPV enfeksiyonu geçiren bireylerin eşlerinde de %60-66 oranında ortalama 3 ay gibi bir süre
sonrasında genital HPV lezyonları görülmektedir. ( 12 ) HPV'nin bulaş yolları ile ilgili yapılan
bir derlemede yenidoğanlar ile 12 yaş arası anogenital siğili bulunan çocuklarda seksüel temas
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dışında bulaş prevalansının yüksek bir oranda olduğu belirlenmiştir. Nasıl bulaştığı bilinen 185
anogenital siğilli hastanın %36'sının otoinokülasyon, non-sexüel ve anneden vertikal yolla geçtiği
saptanmıştır. (19 ) Beznos ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada seksüel hikayesi olmayan 1218 yaşları arasında 44 kız çocuğu incelenmiş ve cinsel istismar, eski genital kondilom öyküsü,
gizli bir seksüel teması olmayan 20 (%45) olguda HPV pozitif bulunmuştur. ( 20 )
HPV ENFEKSİYONUNDA KLİNİK BULGULAR
İnsan papilloma virüsü sadece serviks kanserlerinde değil deri ve faringeal kanserler gibi
diğer malignitelerle ilişkili olan vulvar, vajinal, penil ve anal kanserlerden de sorumludur ( 13 ).
Yaklaşık 40 HPV tipinin genital mukoza enfeksiyonuna sebep olduğu bilinmektedir ve
kanserojen potansiyeline göre sınıflandırılmaktadır. Düşük riskli tipler genital siğiller ve düşük
dereceli genital anormallikleri içeren benign lezyonlara neden olur. Ancak genital malignitelere
neden olmazlar. Bu nedenle “düşük riskli” olarak isimlendirilirler. Yüksek riskli tipler hem düşük
hem de yüksek dereceli prekanseröz lezyonlara neden olurlar. Bununla beraber, invaziv
kanserlerde görülen tipler için “yüksek riskli” tanımlaması yapılmaktadır. ( 11 ).
İnsan papilloma virüsü enfeksiyonlarının çoğu asemptomatik olmakla birlikte değişik
klinik tablolar ortaya çıkabilir. Değişken klinik tablo, virüsün tipine, lezyonun lokalizasyonuna,
bireyin immünolojik durumuna ve epitelin doğasına bağlıdır. Genital siğiller birkaç ayda
gözlenirken, malignitelerin ortaya çıkması yıllar sürebilmektedir. Asemptomatik bireyler HPV
DNA testi uygulandığında tespit edilebilmektedir. Düşük riskli HPV tiplerinde enfeksiyonun
%75 i otuzunca aydan sonra belli olur ( 11 ). HPV enfeksiyonun klinik aşamaları latent, subklinik
ve klinik dönemlerdir. Virüs ilk olarak cinsel ilişkiye bağlı mikrotravmaların olduğu bölgeyi
enfekte eder. Latent dönemde asemptomatik olup, sadece ultrasensitif PCR teknikleri ile HPV
DNA’sı gösterilebilir (14) . Subklinik dönemde HPV’ye bağlı sitolojik ve mikroskobik
değişiklikler oluşmaktadır. Kolposkopi gibi büyütme yöntemleri kullanılarak görülebilen
lezyonlar subklinik dönemde saptanmaktadır. Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) ve
intraepiteliyal neoplaziler genelde bu dönemde saptanmaktadır. Gözle görülebilen genital
kondilom ya da invaziv kanserler klinik dönemde tespit edilmektedir. Kondiloma Akuminata
HPV 11,16 tiplerinin etken olduğu, hastanın muayenesinde karnıbahar görünümlü egzofitik,
hiperkeratotik yapıda kitlelere neden olduğu klinik durumdur. Kondiloma akuminata perianal
bölgede sık olarak rastlanan lezyonlara ek olarak pubiste, kadınlarda vulva ve vaginada,
erkeklerde ise penis ve skrotumda da görülür (15 ).
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Resim-2 : Kondiloma Akuminata
HPV'nin latent, subklinik ve klinik infeksiyonlarında spontan regresyon olabilmektedir.
(16 ). Enfeksiyondan sonra hastalığın progresyonunu beslenme, hormonlar, sigara kullanımı,
immünite gibi birçok faktör etkilemektedir. Rekürrens sıktır, özellikle oto-inokülasyon veya
latent enfeksiyonun reaktivasyonu ile ortaya çıkabilmektedir. (17 ) .
OLGU
16 yaşında erkek hasta anal bölgede ele gelen siğil benzeri lezyonlar nedeni ile
dermatoloji polikliniğine başvurmuş. Yapılan muayenesinde HPV lezyonu ile uyumlu genital
siğil saptanması üzerine cinsel istismar şüphesi ile tarafımıza yönlendirildi. Tarafımızca alınan
öyküsünde iki kardeş oldukları, 18 yaşında ablasının olduğu, geçen yaz tatilinde tuvaletini
yaptıktan sonra anal bölgede eline et parçası geldiğini ve bu parçayı kopartıp attığını, olayı
annesine anlattığını, annesinin siğil olduğunu söylediğini, daha önce bu tarz bir yakınmasının
olmadığı öğrenildi. Anal bölgesine yönelik yabancı biri tarafından herhangi bir temas öyküsünün
olmadığı öğrenildi.
Hastanın diz dirsek pozisyonunda yapılan anal muayenesinde anal sfinkter tonusu ve
mukozal pililer doğal olup, anal ve perianal bölgede çok sayıda verrüköz lezyonlar ile eski
verrülerin tedavisi sonucu oluşan noktasal skarlar izlendi. Akut ve/veya kronik fiili livatanın tıbbi
delillerine ait bulguya rastlanmadı.
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Resim-3: Yapılan anal muayenede saptanan verrüköz lezyonlar
Hasta Dermatoloji ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları’na konsülte
edildi. Dermatoloji Anabilim Dalı’nda yapılan muayenesinde; perianal bölgede bazıları filiform,
bazıları papüler verrüköz lezyonlar izlendiği, alınan öyküsünde de lezyonların yazdan bu yana
olduğu, yaz tatilinde amcasının mayosunu giydiği ve amcasının daha önce genital siğilleri
olduğu, ara ara kriyoterapi tedavisi aldığı öğrenildi. Perianal verrünün bulaş yolunun çoğunlukla
cinsel temas ile olmakla birlikte cinsel temas ile olmayan bulaşın da mümkün olduğu, başka
yerdeki verrünün otoinokülasyonu ile veya kontamine eşyalarla indirekt bulaşında mümkün
olduğu dermatoloji anabilim dalı tarafından belirtildi.
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yapılan muayenesinde;
hastanın muayene esnasında kendini iyi ifade edebilen ve kendini savunabilen bir kişilik
yapısında olduğu, cinsel istismara maruz kaldığına dair veya cinsel merak kapsamında
yaşanabilecek herhangi bir cinsel eylemle ilgili çocuğun kendisinden ve ebeveynlerinden
herhangi bir öykü alınamadığı belirtildi.
Hasta ve ailesinden alınan ayrıntılı bilgiler, yapılan anal muayene, Dermatoloji ve Çocuk
Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı muayene bulgularına göre, bu hastada cinsel istismar
düşündürecek bulgu saptanmamıştır. Ortak eşya kullanımına bağlı olarak kontaminasyon sonucu
bulaş olduğu düşünülmüştür.
SONUÇ
Cinsel istismar olgularında fiziksel bulguların varlığının düşünüldüğü kadar sık olmadığı
bildirilmiştir. Ancak hiçbir fiziksel bulgunun olmaması cinsel istismarın olmadığını
düşündürmemelidir. Anogenital siğillerin farklı tipleri, bulaş yolları, latent seyretmesi, bazı
olgularda kendiliğinden iyileşmesi ve nüks oranının yüksekliği olguların değerlendirilmesinde
önemlidir. Perianal ve perine bölgesinde verrü olan çocuklara cinsel istismar önyargısı olmadan
yaklaşılmalıdır. Psikolojik baskıya maruz bırakmadan çocuğa ve ailesine amacın hastalığın bulaş
nedeninin tespiti ve tedavisi olduğu belirtilmelidir Anamnez alınırken risk grupları
değerlendirilmeli ve ailenin sosyoekonomik durumu hakkında bilgi edinilmelidir Aile üyelerinin
anogenital ve eksternal vücut bölgelerinde siğil öyküsü olup olmadığı araştırılmalıdır. Genital ve
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anal bölge travma bulgusu açısından özenle incelenmelidir. Çocuklarda genital siğillerle
karşılaşma durumlarında mutlaka cinsel istismar açısından çok dikkatli olmak gerekmektedir.
Genital verrülerin en sık bulaş tipi cinsel yoldur ancak havlu, klozet, iç çamaşırı gibi indirekt
yollarla bulaş da akılda tutulmalıdır.
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GİRİŞ
Günümüzde bilim insanları Osmanlı festivallerini araştırırken çeşitli kaynaklardan
faydalanmaktadır. Bunlar görgü tanıklarının günlükleri, yazılı ve görsel metinler ve arşiv
kaynaklarıdır. Oysa yakın bir geçmişe kadar arşiv kaynakları neredeyse hiç kullanılmamıştır.
Bunun yerine, seyyahların anlatıları ve görsel kaynaklar sorgulanmadan kullanılmışlardır. Başka
bir sorun da bu kaynakların yalnızca belirli bir perspektiften değerlendirilmiş olmalarıdır.
Örneğin, devlet tarafından düzenlenen hediyeleşme pratikleri yerine, sultanın şöhreti ve devletin
görkemine bakılmıştır. Osmanlı festival literatürünün vazgeçilmez referans kaynağı Metin
And’ın 1959’da yayınladığı Kırk Gün Kırk Gece isimli kitabıdır. Söz konusu kitap, bu alanın
kurucu metinlerinden olup festivallerin sadece seyirlik oyunlarına dikkat çekmiştir.
Festivallerdeki karnaval unsurlarına dikkat çeken ilk çalışmaysa Derin Terzioğlu’nun 1995’te
yayınlanan, ‘The Imperial Circumcision Festival of 1582: An Interpretation’ isimli makalesidir.
Terzioğlu, 1582 şenliğinin karnavalesk unsurlarındaki ‘uygun olmayan davranışlar’ (unseemly
behaviour) olarak ifade ettiği eylemleri tartışmıştır. Öncü olmalarına rağmen And’ın ve
Terzioğlu’nun çalışmaları Osmanlı festivallerindeki şiddet unsurlarına dikkat çekmemiştir.
1970’lerden sonra yapılan sosyal/kültürel tarih araştırmalarıyla, Avrupa festivalleri
üzerine büyük bir literatür ortaya çıkmıştır. Öte yandan Avrupa’daki festival ve karnaval
çalışmalarıyla öne çıkan Peter Burke, 1978’de yayınlanan Yeniçağ Başında Avrupa Halk Kültürü
(Popular Culture in Early Modern Europe) isimli kitabında Avrupa karnavallarındaki cinsellik,
şiddet ve tüketim unsurlarına özel bir yer ayırmıştır. Burke’e göre, modernite öncesi halk
kültüründe insanlar, karnavallarda resmi kültürle alay edip, üst kültürün normlarını ters yüz
etmekteydiler. Osmanlı festival çalışmalarıysa ne yazık ki bu literatürle karşılaştırıldığında hem
araştırma sayısı olarak hem de çalışmalardaki bakış açıları yüzünden yetersizdir.
Bu makalenin amacı, Osmanlı festivallerindeki şiddet türlerini, uygulanan şiddetin
araçlarını ve hangi amaçla şiddet kullanıldığını tartışmaktır. Bununla, Osmanlı yönetici elitinin
mali desteğiyle düzenlenen festivallerdeki şiddet içerikli unsurlar bulunacak ve imparatorluk
festivallerini farklı bir perspektiften görme şansı yakalanacaktır. Bu amaç doğrultusunda Osmanlı
İmparatorluğu tarihinde düzenlenmiş üç büyük festivalden örnekler verilecektir: Bunlar sırasıyla
1582, 1675 ve 1720 yıllarında düzenlenen büyük imparatorluk festivalleridir.
Osmanlı şenlikleri içerdikleri çok katmanlı yapılardan dolayı zengin kaynaklar olarak
değerlendirilmişlerdir. Yemek sofrası organizasyonları, hediyeleşme pratikleri, tüketim maddeleri
ve eğlence unsurlarının yanında geçit alayı organizasyonlarında devletle esnafın karşılıklı
anlaşması ve gölge oyunlarındaki aktif seyirci ile sanatçı arasındaki onamalar bu katmanlardan
bazılarıdır. Söz edilen katmanları incelerken başlıca ele alınan kaynaklar, sûrnâme isimli festival
kitaplarıdır. Sûrnâmeler, var olan literatürde bir janr olarak değerlendirilmişlerdir. Sezer Tansuğ
ilk defa sûrnâmeleri günümüz Türkçesine çevirerek, şenliknâme kelimesini kullanmıştır. Bu
makalede, surnâme metinleri şenliknâme olarak anılmış, festival kelimesi yerineyse şenlik
kelimesi kullanılmıştır.
Şenliknâme yazarları, şenlik organizasyonundan sorumlu devletin üst düzey yöneticileri
tarafından seçilirlerdi ve kitapların içerisinde isimleri belirtilirdi. Dolayısıyla şenliknâme
yazarları, mevcut siyasi unsurlardan, imparatorluğun sanatçı-hami ilişkisinden bağımsız ele
alınamaz. Bu sebepten dolayı, şenliknâmeler iktidarın ve iktidar paydaşı egemen sınıfların bakış
açısını yansıtmıştır. Örneğin Edirne’de düzenlenen 1675 şenliğinin son on beş günü, Sultan IV.
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Mehmet’in (1648-1687) kızı adına organize edilen düğün şenliğinde, akrobatlar Selimiye
Camisi’nin minaresinden Damat Paşa’ın sarayı’na ip germiş ve üzerinde yürümüşlerdir. Şenlik
sırasında Edirne’de bulunan Fransız elçisinin sekreteri, Pétis de la Croix, sırtında on yaşında bir
çocukla ipte yürüyen bir cambazın gösteri sırasında ipinin koparak yere düşüşüne şahitlik
etmiştir. Görgü tanığına göre, akrobat bir Yahudi’nin üzerine düşmüş ve adamın ölümüne neden
olmuştur. Ayrıca aynı kaynakta, akrobatın sırtında taşıdığı çocuğun sol ayağının ve birkaç dişinin
kırıldığı da belirtilmiştir. Anlatıya göre çocuk, paşanın sarayına götürülmüş ve akrobatta
ödüllendirilmiştir.
Söz konusu kazanın yaşandığı olaydan bahseden iki farklı şenliknâme vardır. Birinin
yazarı olan Abdi, şenliknâmesinde kimsenin zarar görmediğini belirtmiştir, ‘. . . ip izilüp zemîne
düşdüklerinde ‘azîm güft ü gû olup, lâkin yine zararsız ikisi dahi halâs oldı.’. Bir diğer
şenliknâmenin yazarı olan Hezarfen Hüseyin ise çekingen davranmış ve herkesin sağ salim
olduğunu söylemektense kazadan hiç bahsetmemiştir, ‘. . . ve canbâzân Sultan Selim
minaresinden zırh ve zırhkülâh ile oklar atarak ve uçarak Musâhib Paşa hazretlerinin sarâyına
gelmişlerdir. Böyle ma’lûm olsun.’
Görgü tanıklarının ifadesinin ve devlet kaynaklı anlatıların uyuşmadığı noktalar algıların
farklılaştığı yerlerdir. Bahsi geçen Fransız memur her ne kadar Türk’ün adaletsizliğine ve
zalimliğine vurgu yaparak dönemin ön yargıları içerisinde hareket etmiş görünse de aslında
tarihçiler için şenlik düzeni hakkında eşsiz bir bilgi de vermektedir. Çünkü, devlet kroniklerine ve
şenliknâmelerin anlatılarına göre şenlik eğlencelerinde hiçbir aksilik olmamış, kimseler
yaralanmamıştır.
1675 şenliğinde havanın bozmasıyla başlayan bir fırtına şenlik düzenini bozmuş ve
eğlencelerin sona ermesine sebep olmuş, dolayısıyla da insanların dağılmasıyla kutlamalar
planlandığı gibi tamamlanamamıştır. Pétis de la Croix bu sahneyi daha dramatik anlatmış, fırtına
yüzünden sultanın kendini saraya zor attığını yazmıştır. Dönemi anlatan vakanüvislerden biri
olan Sarı Mehmed Paşa, fırtınada iki yıldırım düştüğünü, bunlardan birinin Sultan Selim
Camisi’nin minaresine isabet ettiğini, diğerininse saraya düştüğünü belirtmiştir. Fakat hiçbir
şenliknâmede bu yaşananlar diğer tanıklarının yazdıkları gibi anlatılmamıştır. Arşiv
dokümanlarının ve resmî belgelerin yaptığı bu ‘göz ardı’ etmelerin özellikle ölüm, kargaşa ve
şiddet içerek olaylarda yaşanması tesadüf değildir. Özellikle şenlik organizasyonunun
kusursuzluğuyla devletin ‘kusursuz’ olduğu imajını yaratmak isteyen organizatörler,
etkinliklerinin zamanında gerçekleştiğini ve hiçbir sorun yaşanmadığının altını çizmekten
kendilerini alamazlar.
Konu şiddet unsurları olunca, bu kaynaklar bizlere şaşırtıcı bilgiler vermektedirler. Çünkü
belirtilen kaynaklar, onları yazanların şiddeti nasıl algıladıklarını ve üst düzey sınıfın anlayışını
gözler önüne sermektedirler. Başka bir deyişle bu kaynakların incelenmesiyle, öncelikle sultanın,
daha sonra devletin üst düzey yöneticilerinin ve üst sınıftan diğer insanların espri anlayışları,
şiddeti nasıl bir meşruiyet aracı olarak kullandıkları ve belki de toplumsal sınırları nasıl
keskinleştirdikleri açığa çıkmaktadır.
ŞİDDETİN SEMBOLLERİ VE TEMSİLİ
Osmanlı şenliklerindeki şiddet unsurları birkaç başlıkta incelenebilir. Bunlardan ilki, şenlik
fikrini ortaya çıkaran ve tüm organizasyon boyunca hissettirilen, devletin siyasi ve askeri
durumudur. Tarihçiler, imparatorluk şenliklerinin ortaya çıkmasında dönemin askeri
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politikalarının başarı ve başarısızlıklarının etkili olduklarını göstermişlerdir. Örneğin, Zeynep
Yelçe başarısızlıkla sonuçlanan I. Viyana kuşatmasının (1529) 1530 şenliğinin düzenlenmesinde
önemli bir etken olduğunu ortaya koymuştur. Benzer bir şekilde, devletin 1675 şenliğindeki
askeri ve siyasi vurguları, şenlik alanlarının birer propaganda enstrümanı olarak kullanıldığını
göstermiştir. 1675 şenliği aynı zamanda Polonya seferine denk getirilmiş, Kamaniçe Kalesi’nin
alınması (1672) şenlik içerisinde yankı bulmuştur. Aynı şenlikte, Osmanlı-Avusturya savaşının
bir sembolü ve ‘zaferi’ olarak Uyvar Kalesi’nin alınmasıyla (1663) Saint Gotthard Savaşı’nın
yenilgisi örtülmeye çalışılmıştır.
Şenlik sırasında ki savaş oyunlarında kullanılan kale maketleri askerler tarafından tekrar
ve tekrar ‘fethedilerek’ yenilgiyle sarsılmış olan iktidar pekiştirilmiştir. Bu oyunlarda bir düşman
belirlenir, bu düşman inşa edilen bir kale veya gemi modeli üzerinden temsil edilir, daha sonra bir
savaş oyunuyla düşman kalesi fethedilir ve yakılırdı. Bahsi geçen Uyvar Kalesi tasviri üzerinden
yapılan savaş oyunu bu tür temsillerden yalnızca biridir. Bu gösterinin sonunda Osmanlı askerleri
tarafından zapt edilen kale yakılmış, böylece düşman alaşağı edilmiştir. Görgü tanıklarının
günlüklerine göre maket yanarken ortaya çıkan ateşin büyüklüğü ve maketin yanma süresi de
izleyenlere görsel bir şölen sunmuştur. Bu eğlencelerde şenlik için yüksek miktarda satılan alınan
potasyum nitrat ve kükürt gibi maddelerle yapılan patlayıcılar yerleştirilirdi. Bu maddelerin havai
fişek gösterilerinde tehlikeli bir etki alanı yarattığı düşünülürse, organizatörlerin belirli bir
güvenlik çemberi oluşturmaları gerekmiştir.
Aynı şenlikte, şenlik meydanına bir yuvarlak çizilmiş, izleyicilerin bu çizgiyi geçmeleri
yasak kılınmıştır. Çizgiden geçmeye yeltenenler olursa tulumcu isimli görevliler insanları
çizginin gerisine itmek üzere görevlendirilmiştir. Abdi’ye göre elli beş tulumcu 1675 şenliğinde
bu işi yapmakla görevlendirilmişti. Bu kişilerin ellerinde içi yağ dolu çuval benzeri tulumlar
bulunur, insanlara bu tulumları savurarak alan açarlardı. Kirlenmek istemeyen insanlar
tulumculardan uzak durur ve ‘düzen’ sağlanmış olurdu. Bir nevi korkutma ve şiddet yoluyla
sağlanan bu ‘gardiyanların’, kural koyucuların gücünü hatırlatan bir işlevi vardı. Eğlenceli
atmosferi bozmamak adına bu işlemi palyaçoları hatırlatan hareketlerle ve grotesk kıyafetlerle
yapılması da göze çarpmaktadır.
Bahsi geçen şenlikte devletin toplamdan 1.233.062 akçeyi sadece havai fişek gösterileri
için harcamış olması, bu gösterilerin önemini kanıtlamaktadır. Aynı zamanda dünyanın farklı
yerlerinden; Mısırlı, Hintli, Venedikli, Hollandalı havai fişek göstericilerinin de şenlikte
olduğunu belirten kaynaklar vardır. Şenlik için farklı coğrafyalardan insanların gelmesi şaşırtıcı
değildir. Eğer havai fişek gösterileri için harcanan paralara, yapılan gösterilerin haftalarca devam
ettiğine dikkat edilirse, bu gösterilerin organizasyonu için ciddi bir emek ve zaman harcandığını
anlaşılır. Bunun başlıca sebebi, güncel literatürde belirtildiği üzere, devletin havai fişek
gösterilerini kalabalıklar karşısında bir propaganda aracı olarak kullanmasıdır.
Geniş kitlelere belirli mesajları ulaştırmanın yolu erken modern dönemde oldukça
kısıtlıdır. Ancak havai fişek gösterileri çok geniş kitlelere, her seviyeden insanı içine katmasıyla
belki de en etkili propaganda araçlarından biridir. Barutun kokusu alanda yayılır, patlamaların
sesi çok uzaklardan bile duyulur ve şehrin dışından bile izlenebilirdi. Dahil ettiği duyu
organlarıyla insanların hafızasına kazınan ve beraberinde belirli mesajların işlendiği gösteriler
olurlardı. Havai fişek gösterileri ve fişek mekanizmaları, Osmanlı şenliklerinde de görsel ve
işitsel uyarıcılar olarak izleyicileri etkilemek için kullanılmıştır. Rhoads Murphey, bu gösterilerin
sultanın gücünü ve varoluşunu olabildiğince yayma çabası olarak değerlendirmiştir.
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Bu şenliklerin ortaya çıkma sebebi olan siyaset ve savaş, dolayısıyla da şiddet önemli bir
rol oynamaktadır. Tıpkı siyasi görünürlük gibi şiddet de şenlik meydanında ve diğer kamusal
alanlarda, yani şenlik içerisindeki propaganda alanlarında ifade edilmesi şaşırtıcı değildir.
Osmanlı sultanları da tek başına bir birey olmaktan öte kendi egemenliğini meşru kılmak için
kalabalıkların onayına ihtiyaç duymuştur. Arendt, tiranların dâhi şiddet için yardımcılara ihtiyaç
duyduğunu belirtmiştir. Şiddet, ihtiyaç duyulan toplumsal destek olmaksızın belirli bir süre
iktidarın devamlılığını sağlayabilir. Osmanlı şenliklerinin barındırdıkları siyasi amaçlar arasında
bir iktidar yoksunluğu/kaybı sorgulanabilir. Nitekim, savaş oyunlarında ortaya çıkan bu iktidar
kaybını örtme çabası, şenlikler sırasında kullanılan diğer şiddet performanslarının iktidarı
pekiştirmek için uygulandığının öne sürülmesi için yeterlidir.
Başka bir şiddet unsuru, kutlamalar içerisinde çeşitli eğlencelerle birleştirilmiş resmi
seremonileri de içeren, askeri sınıfların gösterileridir. Devletin siyasetinde söz sahibi olan
askerlerin ve bu askerlerin önde gelen isimlerinin şenlik alanındaki varlığı önemli görünmektedir.
Şiddetin meşru ve acımasız bir silahı olarak imparatorluğun askerlerinin şenliklerdeki temsili,
şenlik meydanında açıkça görülür. Edirne’de 1675 yılında düzenlenen şenlikte, imparatorluk
sarayının duvarlarıyla bitişik Sırık Meydanı isimli şenlik alanı, Yeniçeri Ağası’nın çadırı,
sultanın, baş vezirin ve defterdarın çadırlarından sonra yer almıştır. Söz konusu bu durum,
yeniçerilerin devletin siyasetinde önemli bir yer tuttuğunu, hatta Yeniçeri Ağası’nın şenliği
düzenleyenler arasında olup olmadığını akla getirmiştir.
Askerlerin çadır düzenindeki yerleri gibi siyasi hiyerarşinin açık bir şekilde
gözlemlenebildiği bir yer de alaylardır. Dönemin askeri bandosunun (çalıcı mehterler) eşliğinde,
devletin tüm erkânı resmi üniformalarıyla bahsi geçen alaylarda yürümüştür. Geçit alaylarının
ayrılmaz bir parçası olan, şenlik ağacı olarak adlandırılan nahıllar, yine askerler eşliğinde
yürütülmüş ve şenlik meydanına yerleştirilmişlerdir. Şenliklerde düzenlenen sünnet töreninde
şehzadeler adına yaptırılan nahıllar, tarihçiler tarafından birer fallik temsili olarak ele
alınmışlardır. 1675 şenliğini gözlemleyen The Levant Company delegeleri, Sultan IV. Mehmet’in
en büyük oğlu için yapılan nahılın bir gemi direği kadar büyük olduğunu belirtmişlerdir. Birer
fallik sembolü olarak nahıllar, otoriteyi temsil ederler ve iktidarın ve iktidarı temsil eden sultanın
gücünü gösterir, bu yönüyle de bahsi geçen sembol, şiddeti çağrıştırmaktadırlar. Söz konusu
alayların sokaklardan geçebilmesi için evlerin önlerindeki tenteler yıktırılmış, yollar
genişletilmiştir. İktidar ve bereket için taşınan nahıllar, onlar için yıkılarak genişletilen sokaklarla
birlikte değerlendirildiğinde; iktidar, bereket ve şiddet iç içeliğini temsil ederler.
1675 şenliğini anlatan Sarı Mehmed Paşa, inşa edilen nahılların taşınabilmesi için
öncelikle kendilerine tahsis edilen Yemiş Kapanı Hanı’nın duvarlarının yıktırıldığını, nahılların
ancak bu sayede sokağa taşınabildiğini yazmıştır. Burada sorulması gereken, tüm bu yıkımlardan
zarar gören insanların zararlarının karşılanıp karşılanmadığı ve eğer zararları karşılanmadıysa
bunun devletin uyguladığı bir ekonomik şiddet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğidir.
Benzer bir şekilde sünnet törenlerinde de şiddet unsurlarına rastlanılmaktadır. Şenliklerin
ilk haftaları her zaman sünnet törenlerine ayrılmıştır. Bu törenlerde, devlet tarafından daha
önceden kayıt altına alınmış yüzlerce çocuk, sünnet çadırında sünnet ettirilmiş ve sultanın hil’at
(robe of honour) olarak adlandırılan kıyafetiyle ödüllendirilmişlerdir; örneğin 1675 şenliğinde
çocuklara verilen hediyeler arasında pabuç ve kemer gibi aksesuarlar bulunmaktadır. Devlet,
kamusal alanda kendisine tâbi gördüğü bireylerin bedeninden bir parça koparmayı ve beden
bütünlüğünün bozulmasını meşru bir şekilde sağlamıştır. Bu işlemin yapılabilmesi de ancak
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karnavalesk bir organizasyonla mümkün olabilmektedir. Devletin kurumları aracılığıyla
gelenekselleştirdiği toplu sünnet törenleri birer şenlik olarak düzenlenmişler ve karnavalesk
unsurlarla donatılmışlardır. Dolayısıyla arkaik bir geçmişi olan bu pratik, bir propaganda
enstrümanı olarak şenliklerde önemli bir yer tutmaktaydı.
Tüm şenliklerde görülen bir başka şiddet sembolü de yemek tüketimidir. Yeniçeri
askerlerine özel olarak yapılan bir ziyafet töreni, bir savaş sahnesi olarak canlandırılmıştır.
Yağma olarak anılan bu törenlerde, şenlik alanına yerleştirilen yüzlerce tabak yemek, askerlere
izin verilmesinden sonra yağma edilmişti. Bu yağma gösterisi sultan ve devlet memurları
tarafından izlenmişti. Pétis de la Croix, yeniçerilerin kalan yemekleri yerken birer ‘aç kurt’ (en
loups ravissan) gibi saldırdıklarını söylemektedir. Ona göre, yeniçeriler bu yağmadan aşırı
derecede zevk almışlardır, ‘ils eurent un plaisir extréme de ce régal.’

İllüstrasyon 1: 1582 Şenliğini temsil eden minyatür, görevlilerin yağma için şenlik alanını düzenlemesini
göstermektedir..
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İllüstrasyon 2: Levni’nin 1720 şenliğinde düzenlenen yeniçeri yağmasını anlatan minyatürü (Mertol Tulum, 2008, ss
72).

Şenliklerde yer alan bir başka şiddet sembolizmi hediyeleşme (pişkeş) törenleri üzerinden
yapılmaktadır. Hediye edilen eşyalar, dönemin defterlerinde kaydedilmişlerdir. Örneğin, 1675
şenliğinde hediye edilen eşyaların bir listesi, İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Devlet
Arşivleri’ndeki Maliyeden Müdevver (MAD) defterlerinde yer almaktadır. Bu kayıtlarda, devlet
memurlarının hediye ettiği eşyalar düzenli bir şekilde sıralanmışlar ve kayıt altına alınmışlardır.
Memurların imparatorluk hiyerarşisinde bulundukları konumları hediye etmeleri gereken
belirli eşyalarla temsil edilmiştir. Örneğin, adaleti temsil eden kadılardan mutlaka bir kitap
hediye etmeleri beklenmekteydi. Benzer bir şekilde, vezirler de at ve en değerli kumaş
türlerinden hediyelerde bulunurlardı. 1675 şenliğinde pişkeş sunan Budin valisi birçok silah
hediye etmiştir. Hatta hediye listesinde en çok silah getiren paşa olarak dikkat çekmektedir. Söz
konusu silahlar arasında dokuz adet gümüş gaddare, bir altın kabzalı kılıç, dokuz gümüş topuz,
dokuz zırh ve dokuz tulga vardır. Bu silahların ve zırhların altın ve mücevher kaplamalı olması
şüphesiz objelerin maddi değerini arttırmış, törensel bir değer katmıştır.
Budin valisi, göz ardı edilemeyecek kadar silah ve köleyi hediye ederek kendisini devletin
düşmanlarına karşı güçlü bir savaşçı olarak göstermiştir. Özellikle de 1675 şenliğinin
Osmanlı’nın Avusturya ve Polonya İmparatorluklarıyla arasındaki gergin atmosferde
gerçekleşmiş olduğunu düşünürsek, imparatorluğun sınır bölgesinde yer alan Budin valisinin,
şiddet sembolü objeleri neden hediye ettiği daha iyi anlaşılabilir.
Yapılan şiddet çağrışımları, şenlik organizasyonunun çok büyük bir bölümünü kaplayan
törenlerde; savaş oyunlarında, geçit alaylarında, sünnetlerde, yemek tüketiminde ve
hediyeleşmede önemli bir yer tatmaktaydı. Devletin iktidar kaybı gibi, dışarıdan bakıldığında ‘aç
kurtlar’ gibi saldıran korkusuz askerler, düşmanlara dehşet saçan silahlara sahip yöneticiler, bu
törenlere ait kayıtlarda ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, şiddet çağrışımı çeşitli törensel
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oyunlarla ve çeşitli nesnelerle erken modern dönem Osmanlı şenliklerinde iktidar, tahakküm ve
imaj yaratımı için kullanılmıştır.
AŞIRI ŞİDDET VE EĞLENCE ANLAYIŞI
Şenliklerde belirli gruplar üzerinde (özelliklede savunmasız ve çeperdeki) aşırı tahakkümün
kurulduğu görülmektedir. Söz konusu üç büyük şenlikte de yer alan tiryakilerin gösterileri ve
hayvanlar üzerinden yapılan eğlenceler buna örnek verilebilmektedir. Şenliknâmelerin tiryaki
olarak adlandırdığı bu insanlar madde bağımlılarını ifade etmektedir. Derin Terzioğlu, 1582
şenliğinin karnavalesk unsurlarına baktığı çalışmasında, bu eğlencenin aşırılığına dikkat çekmiş
ve performansa ‘ahlâki endişenin artışı’ (increasing moral anxiety) şeklinde dikkat çekmiştir.
Sinem İşkorkutan’ın 1720 şenliği için ortaya çıkardığı arşiv dokümanlarında, Edirne’den
gelen akrobatların isimleri ve sergiledikleri işlerin yazılı olduğu listeler ortaya çıkmıştır. Bahsi
geçen listelerde tiryaki olarak nitelenen Ahmed isimli bir akrobatın ismi geçmektedir. İşkorkutan,
bu akrobatın tiryaki rolü yapan bir sanatçı olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla ‘tiryakilik’
yevmiyeyle çalışan bir akrobatın sergileyebileceği bir performansta olabilir, performansın
sonunda verilen para ödülünü almak isteyen biri de olabilirdi. Dolayısıyla şenliklerde bahsedilen
tiryakilerin birer sanatçı mı yoksa gerçekten madde bağımlısı mı olduklarını anlamak
güçleşmektedir.
Tiryakilerin kimliği belirlenemese bile madde bağımlılarının şenlikler gibi karnavalesk
ortamlarda karşımıza çıkması, onların toplumsal kurallara aykırı davranışlarının meşru görülmesi
sayesinde olmaktadır. Devlet destekli şenliklerde, tiryakilerin gösterileri özellikle organize
edilmiştir. 1675 şenliğinde Abdi, kahvehane temsili bir sofra konulduğunu ve tiryakilerin oradaki
afyon içerikli yiyecek ve içecekleri tükettiğinden bahsetmiştir. Uyuşturucunun etki göstermesiyle
kahvehanenin dört bir yanından havai fişekler patlatılmış ve mekân ateşe verilmiştir. Abdi,
tiryakilerin yarı sarhoş yarı korkudan yalpalayarak etrafa kaçışmalarından sultanın çok
eğlendiğini belirtmiştir, ‘Şevketlü pâdişâhımız tiryâkiyânın vaz’ u harekâtlarından mahzûz olup
mazhar-ı ihsân oldılar.’
Organizatörlerin neden toplumun çeperindeki bu dezavantajlı insanlara kasıtlı ve planlı
bir şekilde şiddet sergilediği merak edilebilir. Organizatörlerin bu tarz bir şiddet oyununu
sahnelemek istemesi, kalabalıkların zihnine yaklaşma girişimi olarak okunabilir. Çünkü
imparatorluk şenliklerinin bir amacı da devletin dünyevi ve manevi gücünü toplumun hem
merkezindeki hem de çeperindeki insanlara göstermesidir. Sonuçta tiryaki olarak adlandırılan bu
insanlar toplumun sınırlarında olan, ‘dezavantajlı’ bir kesimi canlandırmaktadır.
Benzer bir başka şiddet gösterisi de 1582 şenliğinde yer almış, uyuşturucu madde içeren
ürünlerin tüketimi, kahvehanelerle birlikte temsil edilmiştir. Terzioğlu, 1582 şenliğinde, bir esnaf
alayı olarak yürüyen kahvehanecilerin, içinde insanların oturduğu taşınabilir bir kahvehane
maketiyle sultana dileklerini sunduklarını belirtmiştir. Terzioğlu’na göre bu alayda, tiryakilere
uyuşturucu madde içeren kahve servisi yapılmış, ardından ödeme yapamadıkları için
korkutulmuşlardır.
‘Uygun olmayan davranışların’ mekânı olarak görülen kahvehanelerle tiryakilerin ilişkisi
bu tarz yakınlıklarla geç dönem on altıncı yüzyıldan itibaren sahnelenmeye başlamıştır.
Kahvehaneciler, daha dezavantajlı bir gruba şiddet uygulayarak, ödeme alamadıkları insanlara
karşı rahatsızlıklarını sultana ulaştırmaya çalışıyormuş gibi görünmektedir. İki farklı dezavantajlı
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grubun yan yana olduğu bu tabloda, birinin diğerini korkutarak kendini sergilemesi, erken dönem
Osmanlı devletinde şiddetin bir toplumsal dil olarak kullanılıp kullanılmadığını sorgulatabilir.
Benzer anlayış, Sarı Mehmed Paşa’nın kroniğinde de görülmektedir. Sarı Mehmed Paşa,
1675 şenliğinin üçüncü günü düzenlenen bir tiryaki koşusundan bahsetmiştir. Bursalı Kıssahân
Emîr Çelebi isimli bir sanatçının kırk ila elli kişilik ekibiyle tiryaki koşusu yaptıklarını
kaydetmiştir. Sarı Mehmed Paşa’ya göre söz konusu grup, öncelikle içinde afyon bulunan
kahvelerin ve şerbetlerin olduğu çadıra girmiş, daha sonra ikişer kişilik gruplar halinde koşu
gösterisi yapmıştır. Koşuda birinci gelen kişiye gümüş bir tepsi (sîm tepsi) ‘ihsân’ edilmiştir.
Belirli bir mal varlığının ödül olarak sunulması, imparatorluk şenliklerinin hediyeleşme
pratiklerinde tipik olarak görüldüğü gibi, hâkim-tâbi arasındaki ilişkiyi temsil eder. Aynı
zamanda süregelen ilişkinin onanması için gerçekleştirilirdi. Bu gösteride para dışsal bir
motivasyon aracı olarak sunulmuştur. Başka bir deyişle, bu eğlenceyi anlatan kaynaklar, sultanın
‘kullarının’ izleyicileri eğlendirebilmek için afyon kullandığını ve ödül olarak sunulan mal
varlığını almak için birbirleriyle yarışarak hamilerini eğlendirdiklerini anlatmaktadır.
1720 şenliğinde, performans sergileyecek sanatçıların yevmiyelerinin yazılı olduğu bir
arşiv kaydında, kırk dokuz kişi Tiryākiyān ismiyle anılmıştır. Dokümana, yalnızca bir gün
görevlendirildiği not edilen bu insanların her birinin bir guruş aldığı yazılmıştır. Sarı Mehmed
Paşa’nın bahsettiği tiryaki koşusunun şenliğin yalnızca üçüncü günü olması gibi, şenliknâmelerin
de tiryakiler hakkındaki anlatıları yalnızca birkaç defaya mahsustur. Belli ki, tiryaki gösterisi
imparatorluk şenliklerinde birçok defa tekrarlanan bir eğlenceden ziyade, belirli bir zamanda
organize edilen, ‘yapılandırılmış’ bir şiddet gösterisiydi.
Sinem İşkorkutan, Levni’nin bu performansın iki sayfalık minyatürünü yaptığından
bahsetmiştir. Bu minyatürlerin biri insanları ayı ve yılan gibi hayvanlarla iç içe, bir curcuna
halinde gösterirken, diğeri bir tiryakinin sultanın huzurunda ödülünü almak üzere eğilmiş olarak
resmetmektedir. Tiryakilerle hayvanların iç içe geçtiği, grotesk bir komedi olarak sunulan
curcuna sahnesiyle ödül bahşetme sahnesinin eşit sayıda sayfalarda temsil edilmesi, ikisinin de en
azından bir diğeri kadar önemli bir mesaj içerdiğini vurgulamaktadır. Bu sahnede temsil edilen
ödül, aynı zamanda bir dışsal motivasyon aracıdır.
Vehbi, kaleme aldığı şenliknâmede, tiryakilerin uyuşturucu maddenin tesiri altındayken,
yılan terbiyecilerinin üzerlerine yılanları saldığını yazmıştır. Yani 1582 şenliğinde karşılaştığımız
iki dezavantajlı grubun arasındaki şiddet gösterisi, 1720 şenliğinde söz konusu değildir. Anlatıya
göre, organizasyon doğrudan tiryakilere yapılacak bir yılan saldırısı şeklinde tasarlanmıştır.
Vehbi, üzerlerine yılanlar salınan tiryakilerin bağırmaları ve etrafa korkuyla kaçışmalarının
yarattığı kargaşanın ne kadar gülünç ve komik olduğundan uzun uzun bahsetmiştir. Ayrıca
İşkorkutan, temsil sonrasında verilen bahşişin diğer göstericilere göre anlamlı derecede yüksek
olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla organizatörlerin bu gösterideki ‘keyfiyyet’i verilen ödülle de
desteklediği görülebilmektedir.
İllüstrasyon 3: Levni’nin 1720 şenliğinde düzenlenen tiryaki gösterisi minyatüründen bölümler (Mertol Tulum, 2008, ss
192).
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Vehbi, şenliknâmesinde aynı şenliğin on üçüncü ve on dördüncü günlerinde başka tiryaki
gösterilerinin düzenlendiğini yazmıştır. Bu ‘eğlencelerin’ birincisi, ‘hâsekî ağaların’ tiryakileri
kahvehâne temsili yapay bir kasır içine sokmasıyla başlamıştır. Havai fişekler dört bir yandan
mekânın üzerine doğru patlatılmış, kasrın içinde/üzerinde bulunan tiryakiler, kasırdan atlayarak
düşmüş ve canlarını kurtarmak için etrafa kaçışmışlardır, ‘bî-çârelerin hâlleri müşevveş olup . . .
sayha-i hây hây-ı sûz-nâk ile girîbân-çâk olarak bir kaçı bâlâ-yı kasrdan üftâde ve ba’zısı bu
hâlde cân-sûzdan reşide-i rütbe-i helâk olup . . .’
Bir sonraki gün de aynı gösteri tekrarlanmış, hareket edebilir bir düzlem üzerine inşa
edilen yapı içerisindeki tiryakiler yine ateşe verilmiştir: ‘. . . bî-çâreler dahi şu’le-i cevvâle gibi
fırrâfır gerdân ve zebân-ı zebâne-feşânları şerâre-pâş-ı âh u figân ve na’ra-zenân-ı amân amân
olup, bir tarafdan üzerlerine şerâreler bârân ve bir canibinden tulumcılar tulumba ile âb-efşân
olarak bir keyfiyyete girdiler ki tafsili havsala-sûz-ı varakdır.’
Aslında organizatörlerin tiryaki eğlencesi, aynı zamanda Osmanlı elitinin espri anlayışını
göstermektedir. İster Sarı Mehmed Paşa olsun ister Vehbi, tiryaki performansından bahseden tüm
kaynaklar o zamanın okuma yazma bilen eğitimli insanlarının kaleminden çıkmıştır. Dolayısıyla
sosyal statü olarak daha yüksek tabakada bulunan bu insanlar için şiddet gören dezavantajlı
grubun durumu aynı kaynaklarda yer almamıştır. Bu eğlenceleri anlatan kaynakların izleyiciler
yerine özellikle sultanın ne kadar eğlendiğini yazmasının sebebi bu yüzdendir. Başka bir değişle,
bir madde bağımlısının ‘şenlikli’ hareketleri ancak sultan ve saray erkânı gibi elit bir tabaka
tarafından bu kadar komik karşılanabilirdi.
Şenliklerde eğlence unsuru olarak görülen bir diğer dezavantajlı grupta hayvanlardır.
Hayvanlar farklı eğlencelerde kullanılmış ve şenliknâmelerin yazarları tarafından
gülünçlükleriyle alay edilmiştir. Modernite öncesi dönemden günümüze dek hayvanlar
üzerindeki tahakküm şenlikler gibi çeşitli eğlence araçlarının bir araya geldiği yerlerde bir araya
gelebilirdi. Örneğin, yılan, ayı ve maymun terbiyecileri 1720 şenliğinde yevmiye alan
erbaplardandır. Önceden belirtildiği gibi, hayvanların tiryaki gösterilerinde kullanılması, onları
birer eğlence enstrümanı olduklarını gösteriyordu. Araçsallaştırılan hayvanları farklı eğlencelerde
de görmek mümkündü. Vehbi, 1720 şenliğini anlattığı şenliknâmede, organize edilen yeniçeri
yağması sırasında güvercinlerin yemeklerin içine yerleştirildiğini ve askerlerin alana doğru
koşmaya başladıkları sırada hayvanların etrafa uçuşmalarıyla görsel bir şölen olduğunu yazmıştır.
Bu gösteride kullanılan hayvanlar şenlikli bir unsur olarak, grotesk bir eğlence anlayışa hizmet
etmişlerdir.
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Hayvan terbiyecileri ve temsilleri yerine gerçek hayvanların kullanıldığı ve kamusal
alanda aşırı şiddetin sergilendiği eğlencelerde vardır. Bahsi geçen eğlencelerin havai fişek
gösterileriyle birleştiğini ve ateşli silahların şiddet uygulamak için araç olarak kullanıldığı
görülmektedir. Hayvanlara fişekler bağlanmakta ve fişekler patlatılarak hayvanlar ateşe
verilmekteydi. Patlamanın etkisiyle olsa gerek, hayvanların ateşler saçarak etrafa kaçıştıkları
sahneler betimlenmekteydi. Örneğin, 1675 şenliğinde hava kararmasıyla birlikte şenlik alanına
getirilen çeşitli havai fişek cihazları sergilenirken, daha önce bahsedildiği üzere eğlenceler
sırasında hava şartlarının ağırlaştığı bir akşam da bu tarz bir gösteri yapılmıştır. Olayın görgü
tanığı olan Pétis de la Croix, bu sahneyi şöyle anlatmaktadır:
‘Genellikle akşam saat dörtte, vezirler oyunlarını görmek için amfitiyatro gibi olan çadırlarına geri
döndü; günün sonuna kadar zaman, yaktığımız havai fişeklerle dolu derilere sarılmış köpekleri,
eşekleri ve ayıların koşuşmasını izleyerek geçti. Bu zavallı hayvanlar onları sopalarla avlayan
yeniçerilerden kaçamıyorlardı ve çadırlara sığınmak zorunda kalıyorlardı. Geldikleri anda birlikler
arasında bir düzensizlik oldu ve her biri kendisini korumak için arkadaşının insafına kaldı. Baş
vezirin çadırındaki bekçi bile rahat değildi, darbelere rağmen bir ayı kendine yer açtı ve vezirin
amfitiyatrosuna girmesine engel oldu. Çadırı, etrafına ateşler saçan ve kendisine yaklaşan herkese
saldıran bu hayvana terk ettiler. Diğerleri gibi kaçması beklenen zavallı bir yaban tavşanı, koşmak
yerine, sırtını festival alanın ortasına yasladı ve dört patisini de havaya doğru kaldırdı. Hava büyük
bir fırtınanın habercisi gibi kararmaya başlamıştı. Ardından korkunç bir yağmur başladı, gök her
taraftan gürlüyordu ve yer yüzüne yıldırımlar düşüyordu. Bu durum sultanı ve onun hizmetlilerinin
uzaklaşmasına sebep oldu. Yıldırımlar birkaç yeri ateşe verdi ve Sultan Bayezit Camisi’ne düştüğü
sırada sultanın köşkten ayrılması ona büyük bir mutluluk verdi. Batıl inançlı insanlara göre bu
durum, cennetin bu küçük hayvana gösterdiği ilahi adaletin bir neticesiydi ve sultan yüce rabbin bu
mutluluğunu paylaştı.’

Pétis de la Croix’a göre bu durum tanrısal bir cezalandırmayı düşündürecek kadar rahatsız
edici görünmektedir. Bu cezalandırma, şiddete maruz kalanlar arasında en dezavantajlı görünen
hayvanın, yani bir tavşanın, ellerini göğe kaldırıp herkesin içinde tanrının adaletini beklemesi
gibi bir şiirsellikle anlatılmıştır. ‘Tanrının yasakladığı eğlencelerden’ biri olan, hayvanların ateşe
verildiği bu eğlence, birçok akşam tekrarlanmıştır. Hezarfen Hüseyin, kutlamaların farklı
günlerinde söz konusu eğlence hakkında referanslar yapmıştır. Fakat hiçbirinde bu eğlencenin
vahşiliğine bir atıfta bulunmamıştır. Günümüzde sadistçe olduğu görülen bu olayın, aslında üç
yüz elli yıl önce yaşayan insanlar için de aynı şekilde göründüğünü söyleyebilir miyiz? Aslında
hiçbir şenliknâmede bu tarz bir göndermeye yoktur. Sosyal statüsü yüksek insanların
sponsorluğunda yazdırılan bu kitaplarda, dezavantajlı gruplara uygulanan şiddet meşru
gösterilerek görünmezleştirilmiştir. Oysa sultanın tebaası olmayan görgü tanıkları, başka bir
deyişle iktidarın etki alanından uzak gruplar, hayvanlara yapılanı bir eziyet olarak
değerlendirmişlerdir. Pétis de la Croix’ın günlüğünde anlattığı bu eziyet, olayın gülünçlüğüyle
değil, acımasızlığıyla ilişkilidir.
Aynı elit tabaka da görülebilecek Pétis de la Croix’ın neden aynı espri anlayışını
paylaşmadığı merak edilebilir. Aslında o da şenliknâme metinlerinin adandığı insanlarla aynı
sosyal statüyü paylaşmaktadır. Günlüğünün ilerleyen satırlarında, kendisinin de ait olduğu
katmandaki insanlarla ortak değerler paylaştığını ele vermektedir.
‘Kampta olan biteni görebilecek başka sultanların dahi içtenlikle güleceklerinden şüphem yoktu;
başka bir terakki olmasa, ateşle kaplı bir kıyafetle, kıçından ateşler çıkarken, Kızlar Ağası’nın
çadırına sığınmaya çalıştı ve siyah bir hadım, çadırı bir süre için bırakmak ve terk etmek zorunda
kaldı.’
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Pétis de la Croix, burada anüsüne fişek takılmış bir hayvanın çadıra kaçmasından
bahsetmiştir. Kendisi de bu sahneyi gülünç bulmuş, hatta bu gülünçlüğü de başka sultanların bile
‘içtenlikle güleceklerinden’ şüphesi olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla söz konusu Fransız
sekreter de aynı Abdi gibi, sultanın ve diğerlerinin duydukları ‘keyfiyyet’i paylaşmaktadır.
Dolayısıyla sahnelenen sadist eğlenceye karşı aynı sosyal sınıflardaki insanlar, benzer tutumlar
sergilemişlerdir. Her ne formda olursa olsun, şiddeti uygulayan insanlar benzer bir sosyal statüyü
paylaşmış, şiddetin uygulandığı kesim de her zaman güçsüz görünen dezavantajlı gruplardan
oluşmuştur.
SONUÇ
Osmanlı şenliklerinde şiddet gösterilerinde; şiddeti kimin yaptığı ve kime yapıldığı, yüzyıllar
içerisinde pekte değişmediği görülmektedir. Yüzyıllar önce yaşamış, üst zümrelerde bulunan
insanların, hayvanların ve toplumun çeperlerinde bulunan kesimlerin dezavantajlı gruplar olarak
gördüğünü ve uygulanan ‘yapılandırılmış’ şiddetten keyif aldıkları farklı kesimlerin anlatıları
vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır.
Osmanlı şenliklerinde uygulanan şiddetin tiplerine baktığımızda genellikle fiziksel
şiddettin ön plana çıktığı görülmektedir. Polat, fiziksel şiddeti ölümle sonuçlanabilecek
hırpalamak ve dövmek eylemleri olarak tanımlamıştır. Ayrıca bu tanımı genişletip, dayaktan
fazlası olduğunu belirtmiş, vücut bütünlüğüne zarar verebilecek ve iz bırakabilecek çeşitli
aletlerin kullanılmasını da dahil etmiştir. Hakan Karateke Osmanlı şenliklerine dair yaptığı bir
araştırmasında, şenliklerde kullanılan havai fişek türlerini belirlemeye çalışmış; kestane fişeği,
çarh-ı felek, fıskiye fişeği, çadır fişeği, bahri ve semeki isimli fişek türlerinden bahsetmiştir.
Bunlara ek olarak, şenliklerde kullanılan mahyalar ve dîvâne, sipihr-i gerdan gibi başka havai
fişek mekanizmaları da tespit edilmiştir.
Osmanlı şenliklerinde kullanılan havai fişek mekanizmalarının birer şiddet aracı olduğunu
yine birincil kaynaklarda görünmektedir. Polat, fiziksel şiddetin vücutta sıyrıklar, ekimozlar,
yanıklar ve kırıklar gibi bulguları oluşturduğunu belirtmiştir. Osmanlı şenliklerinde, kazaya bağlı
olmadan, kasıtlı ve organize bir şekilde uygulanan (sistematik olarak yapılan, farklı yüzyıllarda
geleneksel bir form olarak karşılaştığımız) fiziksel şiddet, tiryakilerin ve hayvanların konu
olduğu gösterilerde açıkça ortaya çıkmaktadır.
Son olarak, fiziksel şiddetin yanında, bu konu üzerinde yapılacak başka araştırmalar ve
kaynakların karşılıklı okunmasıyla, şenliklerdeki cinsel ve ekonomik şiddetin örneklerini de
ortaya çıkaracaktır. Sokak seviyesinde yapılan eğlencelerin içeriklerinde ve sokak
performanslarında cinsel şiddete bakılabilir, şenliklerin vaz geçilmez bir öğesi olan hediyeleşme
seremonilerinde ekonomik şiddet örnekleri aranabilir.
Çeşitli tarihçiler bu konuya dikkat çekmek adına, şenliklerde düzenlenen esnaf alaylarının
ödemek zorunda oldukları mal varlıkları ve devletten aldıkları bahşiş miktarlarına değinmişlerdir.
Organizatörler, şenlikte ihtiyaç duyulan araç ve gereçleri öncelikle sarayın sahip olduğu
malzemeleri kullanarak gidermeye çalışmış, geriye kalan açığı kapamak için de ilgili esnaftan
zorunlu olarak ödünç almışlardır. Örneğin 1720 şenliği için ödünç alınan eşyalar bir deftere
kaydedilmiştir. Burada gerçekleştirilen, devletin esnafın mal varlığını zorla ödünç alma durumu,
tahakküm altındaki grupların sermayesine zarar verdiği için ekonomik şiddete örnek
gösterilebilir.
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Görgü tanıkları üzerinden anlatılmış olan, şenliklerde hayvanlara uygulanan fiziksel
şiddet aynı zamanda cinsel şiddetle iç içe görülmektedir. Pétis de la Croix anlatısında yer verdiği
gibi; köpek, eşek, ayı ve tavşan gibi hayvanların anüslerine veya anogenital bölgelerine yapılan
şiddet, bir cinsel şiddet örneği olabilir. Bu makalede şenliklerin birincil kaynakları gereği
Osmanlı elitinin espri anlayışına yönelik, sınıfsal bir değerlendirme yapılsa da aslında daha ileri
gidilerek, söz konusu anlatı erken modern Osmanlı’sına ait bir zoofili örneği olarak okunabilir.
Sonuçta, şenlik aracılığıyla hayvanlar pasif obje haline getirilmiştir.
Sonuç olarak şenlik organizatörleri, yaşanan siyasi ve askeri krizlerin yarattığı otorite
kaybını güçlendirmek ve tekrar tesis etmek adına şiddeti bir araç olarak kullanmışlardır.
Arendt’in de belirttiği üzere, ‘şiddet araç-amaç kategorisine dayalıdır.’ Modernite öncesi Osmanlı
iktidarları, şiddeti araçsallaştırarak siyasi amaçlar için kullanılmıştır. Şenlikler aracılığıyla
görünür hâle gelen şiddet, egemen sınıfının bir aracı olarak görünmektedir. Şenlik
organizatörlerinin elindeki bu araç, ‘şenlikli’ unsurlar içerisinde meşru kılınmıştır. Böylece şiddet
bir manipülasyon aracına dönüşmüştür. İnsanlar fiziksel, ekonomik ve başka şekillerde
uygulanan şiddetle, işkenceyle veya açlıkla manipüle edilebilir. Osmanlı yönetici elitinin (ki aynı
zamanda şenliklerin başlıca sponsorları ve organizatörleridirler) şiddeti bu yönüyle bir egemenlik
kurma aracı olarak kullanmışlardır. Şiddet, bu yönüyle değerlendirildiğinde başkaları üzerinde
iktidar kurabilmek için tercih edilebilecek etkin bir yol olarak görünebilir. İnsanların, şiddeti ve
şiddet uygulamalarını nasıl miras aldığı, iktidar paydaşlarının şiddeti meşrulaştırmak için ‘kanuni kadim’ icat ettikleri araştırılabilir. Şenlik organizasyonları da her zaman daha geriye, devralınan
geçmişe referans verilerek bir zemin üzerine oturtulmuştur.
Her ne kadar şiddet vasıtasıyla otorite tesis edilmeye çalışılmış olsa da ‘bir silahın
namlusunun ucunda asla iktidar gelişemez.’ Pétis de la Croix’ın günlüğünde görüldüğü gibi,
hayvanlara yapılan şiddet Osmanlı yönetimini ve sultanı daha güçlü değil, tam aksine, haddini
aşmış bir iktidar olarak göstermiştir. Her halükârda hem Pétis de la Croix’nın hem de Osmanlı
elitin espri anlayışı metinlere yansımış, hatta uygulanan şiddete dair nüanslar kimi yerlerde üzeri
örtülerek geçilmiş, kimi yerlerde şiddetin kendisinin eğlenceli olduğu bir anlatı yaratılmıştır.
Osmanlı yönetici elitinin ve iktidar paydaşlarının şiddet uygulamaları toplumsal tabakalar
arasındaki sınırları keskinleştirmeye hizmet etmiş olabilir. Şiddet uygulayarak, korku gibi temel
duygulara hitap ederek, belki de toplumsal tabakaların olagelmiş veya bulanıklaşan sınırları bu
sayede tekrar ve tekrar çizilmiş, şenlikler aracılığıyla da bu temsiller sahneye taşınmıştır.
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ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL SUÇLARDA İDAM CEZASI
UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE TUTUM ÇALIŞMASI
Ece ÇELİK, Deniz ŞAKAR, Çağla DİZDAR
MEF University Faculty of Law

ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, tartışmaya yol açan ve gündemimizde sürekli karşımıza çıkan bir
ceza türü olan idam cezasına bireylerin tutum ve davranışlarını saptamaktır. Yöntem: Çalışma
kapsamında yürütülen, 20 sorudan oluşturulan anket soruları %31’i erkek ve %69’u kadın olmak
üzere
522
kişiye
uygulanmıştır.
Katılımcıların
%65,3’ü
18-25
yaş
aralığındadır. Sonuçlar: Yapılan ankete sonuçlarına göre 522 kişinin 102’si Türkiye’de idam
cezasının uygulandığını zannetmektedir. 522 katılımcının 226’sı idam cezasını insan hakkı ihlali
olarak gördüğünü belirtmiştir.522 kişinin 349’u çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarda idam cezası
uygulanması taraftarı olduğunu belirtmiştir. Bu 349 kişinin 291’I idam cezasının uygulandığı
ülkelerde cinsel saldırı suçların azaldığını düşündüğünü belirtmiştir. Tartışma: Ülkemizde halen
idam cezasının uygulandığını düşünen katılımcıların oranının %19,7 olması, toplumun idam
cezasının niteliği, uygulanması ve sonuçları hakkında toplumun bilinç düzeyinin düşük olduğu ve
bilinç düzeyinin arttırılması gerektiğini düşündürmektedir. İdam cezasının hata durumunda
telafisinin olmayacağı, ceza olarak toplumun düzenini sağlamayacağı ve idam cezasının
uygulandığı ülkelerde işlenen suçlarda azalma olmadığı sonucundan ötürü idam cezası bir
yaptırım olarak uygulanmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: İdam cezası, cinsel suç, çocuklara karşı cinsel istismar.
ABSTRACT
Context and Aim:The aim of this study is to analyzethe attitudes and behaviours of individuals
on the death penalty. Methodology: The survey consisting of 20 questions was applied to 522
people, 31% male and 69% female. %65,3 of the participants are between the ages of 18-25.
Findings: According to the survey results,102 of 522 people believe that the death penalty is still
stipulate in Turkish law. 226 of the 522 participants think that the death penalty is a violation of
human rights. 349 of 522 participants stated that they supported the death penalty for sexual
offences committed against the child. 291 of these 349 people stated that they believe that sexual
assault crimes were decreasing in the countries where the death penalty is sentenced.
Conclusion: The percentage of participants who think that the death penalty is still applied in our
country is %19,7. This rate shows us that the level of public awareness is low in terms of the
nature, implementation and results of the death penalty. The death penalty shoudn’t be imposed
as a sanction because of the fact there is no compensation for death penalty in the even of a
mistake, the order of the society as a punishment and there is no reduction in the crimes
committed in the countries where the death penalty is applied.
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Giriş
İdam cezası, bir devletin suçun karşılığı olarak bir mahkûmun hayatına son vermesidir. İdam
cezasına çarptırılan kişinin cezasının infaz edilmesine idam denir. (Aslan,S., 2018)
İdam cezası şu anda, 58 ülkede halen kullanılmaktadır. 98 ülke ölüm cezasını hukuken tamamen
kaldırmış, 7'si savaş suçları ve istisnai durumlar dışında kaldırmış, 35'i ise fiilen idam cezasını
uygulamadan kaldırmıştır. 140 ülkeyi hukuken ya da fiilen idam karşıtı, 58 ülkeyi idam taraftarı
olarak sınıflandırmaktadır. İdam cezası en yaygın olarak Asya'da
kullanılmaktadır,
infazların %90'ı Asya kıtasında gerçekleşmektedir. (Amnesty International, 2015)
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2007, 2008 ve 2010'da idam cezalarını uygulamama çağrısı
yapan kararlar almıştır. (United Nations, 2007) Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği Temel Haklar
Bildirgesi'nin 2. maddesi gereği idam cezası kullanımı yasaktır. Avrupa Birliği'ne ek olarak,
Türkiye ve Rusya'nın da üyesi olduğu Avrupa Konseyi de üyelerinin idam cezasını kullanmasını
yasaklamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye'de idam cezası 1984'ten beri uygulanmamakta, 2004'ten
beri hukuk sisteminde mevcut bulunmamaktadır.
Ölüm cezası, uygulandığı çoğu yerde, önceden tasarlanmış cinayet, casusluk, vatana
ihanet veya askeri adalet kapsamında kullanılır. Birçok ülkede, uyuşturucu kaçakçılığı da kişiyi
ölüm cezasına çarptırmaya yetecek bir suç sayılır. Çin'de, insan kaçakçılığı ve ciddi yolsuzluk
davaları ölüm cezası ile sonuçlanabilir.
Dünya
çapındaki
askeriyelerde, askeri
mahkemeler korkaklık, firar, asilik ve ayaklanma gibi suçlarda ölüm cezasını uygulamıştır.
Türkiye’de İdam Cezasının Tarihçesi
Türkiye'de 1920 ile 1984 yılları arasında 15'i kadın toplam 712 kişi idam edilmiştir.
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Başbakan Adnan Menderes ile bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve
Hasan Polatkan idam edilmiştir.12 Mart 1971 muhtırasından sonra bu kez Mecliste "3-3"
bağırışları arasında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamına onay verildi. 12
Eylül 1980 darbesinden sonra da "ölüm cezasının yerine getirilmemesinde kamu yararı
görülmediğinden" 50 kişi darağaçlarında yaşamını yitirdi. "Ölüm cezasının yerine getirilmesinde"
nasıl bir "kamu yararı" olduğu tartışılamadı. Öyle ki, örneğin İlyas Has'ın ölüm cezasının yerine
getirilmesine ilişkin tasarının mecliste görüşme tutanakları bir sayfayı bile bulmuyordu. Son
olarak 1984'te İlyas Has ve Hıdır Aslan idam edildi. Bu idamlardan sonra Meclis hiçbir idam
dosyasını görüşmedi. (Köse,T., 2018)
Türkiye'de idam cezası en son 1984'te infaz edildi (Arslan,A., 2017). Ardından önce infazlar
durduruldu, sonra barış döneminde idam cezası uygulaması kaldırıldı, son olarak ise savaş
döneminde de bu uygulamanın terk edilmesi kabul edildi.
Bugün Türkiye idamı yasaklamaya yönelik iki uluslararası anlaşmaya imza atmış durumda.
Bunlardan biri, Avrupa Konseyi üyelerinin imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
(AİHS) 13 numaralı protokolüdür.
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Hangi Ülkelerde İdam Cezası Halen Uygulanmakta?
Amerika Birleşik Devletleri
ABD idam cezasının uygulandığı en büyük ülkelerden birisi. Tamamında olmasa da 31
eyaletinde hala daha idam cezası yürürlükte. Şu ana kadar en çok idam Teksas'ta gerçekleşmiştir.
Oklahoma ise nüfus başına en çok idamın gerçekleştiği eyalettir. 2013 yılındaki verilere göre
ABD'de 39 hükümlü idam edildi, 3.088 hükümlü de ölüm sırasında bulunmaktadır.
Afganistan
İdam cezasının yaygın olarak uygulandığı ülkelerden biri de Afganistan. Bu ülkede ceza
genellikle asarak öldürme şeklinde uygulanmakta. Recm ise uygulanan bir diğer yöntem.
Belarus
Belarus kıta Avrupası'nda idam cezasını uygulayan tek ülke. Birçok ülke tarafından eleştirilen
Belarus'taki idam uygulaması günümüzde hala devam etmekte. En son 2012 metro saldırganı
olan 2 kişi idam edildi. Halk ve Avrupa bu cezaya büyük tepki göstermişti.
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Arap Emirlikleri'nde idam hala yürürlükte ancak yaygın olarak kullanılmıyor, 2008
yılında sadece bir kişi idam edildi. Asarak idamdan ziyade ateş açarak infaz bu ülkede kullanılan
yöntem.
Çin
İdam konusunda başı çeken ülkelerden biri de Çin Halk Cumhuriyeti.
Uluslararası Af Örgütü, "2014 yılı İdam Cezaları" raporunu açıkladı. Çin infazda liste başımda.
Veriler açık olmadığı için Çin'de kesin idam sayısı bilinmiyor. Uluslararası Af Örgütü'nün
tahminlerine göre Çin'de 2015 yılında binin üzerinde kişi idam edildi.
Endonezya
Endonezya idam cezasının en yaygın olduğu ülkelerden biri, tecavüzcüler, uyuşturucu kaçakçıları
gibi birçok suç idam ile cezalandırılıyor. Yılda ortalama 10 kişi ölüm cezasına çarptırılırken, bu
ceza daha çok kurşuna dizme şeklinde uygulanıyor.
Jamaika
1988 yılında idamı kaldıran Jamaika, ülkedeki suç oranlarının önüne geçemeyince 2008 yılında
tekrar geri getirdi.
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Japonya
ABD'den sonra idam cezası bulunan en gelişmiş ülke Japonya. Japonya'da cinayet ve vatana
ihanet suçlarına idam cezası uygulanıyor. 1946- 1993 yılları arasında Japon mahkemeleri 708
idam cezası kararı almış ve bunların 608'ini uygulandı. Sonraki yıllarda bu rakamlar giderek
azalsa da yıl içerisinde en az iki kişiye idam cezası uygulanıyor. Japonya'da bu ceza asarak
gerçekleştiriliyor.
Kamerun
İdam cezasının yürürlükte olduğu Kamerun bunu genellikle terör suçlarında uyguluyor bölgede
etkin olan Boko Haram üyeleri yakalandıkça toplu halde idam ediliyor.
Katar
Zengin ülkelerden biri olan Katar'da idam cezası uygulayan ülkelerden, vatana ihanet, katiller ve
tecavüzcülerin yanı sıra eşcinseller de ölüm cezasına çarptırılabiliyor.
Kazakistan
Kazakistan'da idam cezasının 2003 yılından itibaren uygulanmıyor. Yasalarında ülkede savaş
esnasında işlenen suçların ve toplu insan ölümüne neden olan terör suçlarına idam cezası
uygulanması öngörüldü.
Kuzey Kore
Kuzey Kore idam konusunda bir kapalı kutu. Ama son günlerde ülke lideri Kim Jong-un sürekli
verdiği idam kararları sayesinde dünya üzerinde en yüksek idam oranlarından birine sahip olduğu
biliniyor. Kim Jong-Un Genel Kurmay Başkanı'ndan amcasına istediği herkesi idam ettirebilir
konumda.
Malezya
Malezya yasalarında idam cezası bulunan ama bunu çok uygulamayan ülkelerden biri, idama
çarptırılmış suçlular bulunuyor, ancak ceza uygulanmıyor. Verilere göre 2006 yılında 4 kişi idam
edilirken 008 yılında bu sayı 1.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan idam oranının en yüksek olduğu ülkelerden. Çeşitli suçlardan yılda 100'e yakın
kişiye idam cezası uygulanıyor. Diğer ülkelerden farklı olarak Suudi Arabistan'da idamlar
genelde kılıçla kafa kesme şeklinde uygulanıyor.
Pakistan
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İdam oranının en yüksek olduğu yerlerden biri de Pakistan. 2006 yılında 200'den fazla kişi idam
edilirken bu oran son yıllarda düştü 30'dan fazla kişi oldu. Pakistan'da ölüm cezası genellikle
asılarak gerçekleştirilmekte.
İran
Çin'den sonra idam cezasını en çok uygulayan ülke İran. İran'da birçok suç idam ile
cezalandırılıyor. Eşini aldatmanın cezası İran da taşlanarak öldürülmek. Yılda 300'den fazla kişi
bu cezaya çarptırılıyor ve ceza uygulanıyor. Asılma, kurşuna dizilme ve recm İran'da uygulanan
infaz çeşitleri.
Yasalarında olsa da son on yıldır idam cezasını uygulamayan ülkeler:
Bahreyn, Benin, Brunei, Burkina Faso, Cezayir, Fas, Gambiya, Grenada, Kenya, Kongo
Cumhuriyeti, Madagaskar, Maldivler, Mali, Moritanya, Myanmar, Nauru, Nijer, Orta Afrika
Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine, Rusya, Sri Lanka, Surinam, Tıgı, Tonga, Tunus.
YÖNTEM
Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda idam cezası uygulamasına ilişkin görüş ve tutum
konusunda 522 kişiye 20 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Sorulardan 6’sı yaş, eğitim,
medeni durum gibi kişisel bilgilerden oluşan sorulardan oluşurken geri kalan 14 soru konu
bazındaki sorulardan oluşmaktadır.
Son zamanlarda cinsel suçlarda artış var.
Son zamanlarda çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda artış var.
Cinsel suçlarda idam cezası uygulanmalı.
Çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarda idam cezası uygulanmalı.
Çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarda idam cezası yerine kimyasal kastrasyon (hadım etme)
cezası uygulanmalı.
6. Çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarda idam cezası yerine hapis cezası uygulanmalı.
7. Çocuklara karşı cinsel suç işleyen fail mahkemede iyi hal/saygın tutum göstermişse
cezasında indirim olmalı.
8. İdam cezası Türk kanunlarında halen mevcuttur.
9. İdam cezası insan haklarının ihlalidir.
10. İdam cezası caydırıcıdır.
11. İdam cezası mağdurun öcünü almak için gereklidir.
12. İdam cezası toplumun düzenini sağlar.
13. Cinsel suçlar için idam cezasının uygulandığı ülkelerde cinsel suçların işlenmesi
azalmaktadır.
14. İdam cezası gelirse bunun adaletli bir biçimde uygulanabileceğini düşünüyorum.
1.
2.
3.
4.
5.

BULGULAR
Son zamanlarda cinsel suçlarda artış olduğu düşüncesine kesinlikle katılan kişi sayısı 377 kişi
iken 123 kişi kesin olmamakla beraber katıldıklarını belirtmiştir. Buna karşın 22 kişi herhangi bir
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artış olmadığını belirtmiştir. Çocuklara karşın işlenen cinsel suçlardaki artış konusunda ise 392
kişi kesinlikle artış olduğunu belirtirken, 110 kişi kesin olmamakla birlikte yine de bir artış
olmadığını belirtmiştir. 22 kişi ise bu konuda da herhangi bir artış olduğunu düşünmemektedir.
Tablo 1 ve 2’de anket uygulanan kişilerin son zamanlarda cinsel suçlarda ve özellikle de cinsel
suçlarda olan artış konusundaki düşünceleri verilmiştir.
Tablo 1. Son zamanlarda cinsel suçlarda ve özellikle de cinsel suçlarda artış vardır
Toplam
Sayı

%

Kesinlikle katılıyorum

377

72,2

Katılıyorum

123

23,6

Kesinlikle katılmıyorum

10

1,9

Katılmıyorum

11

2,1

Tablo 2. Son zamanlarda özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda artış vardır
Toplam
Sayı

%

Kesinlikle katılıyorum

390

74,7

Katılıyorum

110

21,1

Kesinlikle katılmıyorum

10

1,9

Katılmıyorum

11

2,1

Cinsel suçlarda uygulanması gereken cezalar
Anket yapılan kişilere kimyasal kastrasyon (hadım), hapis ve idam cezası sorulmuştur. Hapis
cezası cinsel suçlar için yeterli bir ceza olarak görülmemişken, kimyasal kastrasyon ve idam
cezaları uygulanabilirliği konusunda benzer sonuçlar görülmüştür. Tablo 3’te anket uygulanan
kişilerin hapis, kimyasal kastrasyon ve idam cezalarının uygulanması konusundaki görüşleri
verilmiştir.
Tablo 3. Cinsel suçlarda hapis cezası/ kimyasal kastrasyon/ idam cezası uygulanmalı
K. katılıyorum Katılıyorum
Sayı %
Hapis cezası
Kimyasal kastrasyon
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Sayı

%

K. katılmıyorum

Katılmıyorum

Sayı %

Sayı %

96

18,5

95

18,3

163

18,4

165 31,8

187

36,2

151

29,3

61

11,8

117

22,7

İdam cezası

211

40,6

121

23,3

51

9,8

137

26,3

Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda idam cezası
Üstteki tabloda verilen idam cezasına verilen olumlu yanıtlar, çocuklara karşı işlenen cinsel
suçlar kapsamında tekrar sorulduğunda yaklaşık %9 gibi bir artış göstermiştir. Bu durum, cinsel
suçların konusu ciddileştikçe idam cezasının daha da yerleştiğinin bir göstergesi olarak kabul
edilebilir. Tablo 4’te anket uygulanan kişilerin çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda idam
cezasının uygulanması konusundaki görüşleri verilmiştir.
Tablo 4. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda idam cezası uygulanmalı
Toplam
Sayı
Kesinlikle katılıyorum

%

258

49,5

Katılıyorum

91

17,5

Kesinlikle katılmıyorum

54

10,4

118

22,6

Katılmıyorum
İdam cezası hakkında bilgiler

İdam cezasının Türk kanunlarında halen mevcut olduğunu düşünen kişi sayısı bir hayli fazladır.
Zira son zamanlarda idam cezası konusu bir hayli gündemdeyken ve teknoloji sayesinde bilgiye
ulaşmak oldukça kolay olmasına rağmen, idam cezasının tekrardan uygulanması gerektiğini
düşünen kişilerin idam cezası hakkında fazla bir bilgiye sahip olmadığı bu sonuçtan çıkarılabilir.
Tablo 5’te anket uygulanan kişilerin idam cezasının Türk kanunda halen mevcut olup olmaması
konusundaki görüşleri verilmiştir.
Tablo 5. İdam cezası Türk kanunlarında halen mevcuttur
Toplam
Sayı

%

Kesinlikle katılıyorum

32

6,2

Katılıyorum

70

13,6

Kesinlikle katılmıyorum

179

34,8

Katılmıyorum

234

45,4

İdam cezası hakkındaki görüş ve tutumlar
Anket uygulanan kişilere idam cezası hakkındaki görüşleri sorulmuştur. İdam cezasının öç almak
için gerekli olduğuna katılan kişi sayısı 135 kişidir (%26). Bunun dışında idam cezasının diğer
ceza türlerine göre caydırıcı olduğunu düşünen 184 kişi (%35,4), bununla birlikte idam cezası
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uygulanan ülkelerde cinsel suçlarda azalma olduğunu düşünen 225 kişi vardır (43,8). Yine aynı
şekilde idam cezasının toplum düzenini sağlayacağı görüşüne katılan 161 kişi (%31,1) olmasına
karşın tam 128 kişi (%24,6) idam cezasının tekrardan uygulanmaya başladığı zaman bu cezanın
adaletli bir biçimde uygulanacağını düşünmediğini belirtmiştir. Çocuklara karşı işlenen cinsel
suçlarda failin gösterdiği iyi hal/saygın tutum hallerinde ceza indirimi sorusunda tam 440 kişi
(%84,5) bu tip ceza indirimine kesinlikle karşı çıktığını belirtmiştir. Son olarak idam cezasının
bir insan hakkı ihlali konusunda ise 186 kişi (%36,3) kişi idam cezasının bir insan hakkı ihlali
olmadığını belirtmiştir. Tablo 6’da anket uygulanan kişilerin idam cezasındaki görüş ve tutumları
hakkındaki görüşleri verilmiştir.
Tablo 6. İdam cezası hakkındaki görüş ve tutumlar
K. katılıyorum Katılıyorum K. Katılmıyorum Katılmıyorum
Sayı %
Öç almak için gerekli

90

Caydırıcıdır
Toplum düzenini sağlar
Adaletli uygulanır

%

Sayı

%

88

16,9

207

39,8

184 35,4

184 35,4

58

11,2

94

18,1

94 18,3

225 43,8

67

13

127

27,7

17,6

160

30,9

128

24,6

106

20,5

161 31,1

91

76

14,6

139 26,7

177

34

9

1,7

1,9

440

84,5

62

11,9

81

15,8

145 28,3

101

19,7

186

36,3

İyi hal indirimi uygulanmalı
İnsan hakkı ihlalidir

135

Sayı

26

Suç oranını azaltır

17,3

Sayı %

10

TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Çocuğa karşı yapılan cinsel istismar Türkiye’de ve dünyada önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çocuk istismarı, çocuğun fiziksel ya da psikolojik gelişimini olumsuz olarak
etkileyen davranışlardır. Çocuk istismarı 18 yaşın altındaki çocukların ya da ergenlerin anababaları, onları bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli öğretmen, usta, koruyucu aile fertleri, vasi
gibi kişiler ya da yabancı kişiler tarafından yapılan, bedensel ve/ya psikolojik olarak sağlıklarına
zarar veren, fiziksel, duygusal, cinsel ya da zihinsel gelişimlerini engelleyen tutum ve
davranışlardır. Ancak yapılan bu davranışın, mutlaka çocuk tarafından algılanması ya da erişkin
tarafından bilinçli olarak yapılması gerekli değildir (ÇİSD, Man).
Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını şöyle tanımlar: “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, topluluk, toplum ya da devlet tarafından bilerek
ya da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.” (WHO).
Tanım çocuğun istismar ya da şiddet olarak algılamadığı veya yetişkinler tarafından istismar
olarak tanımlanmayan davranışları da kapsar. Cinsel istismar, çoğunlukla mağdurun tanıdığı kişi
tarafından gerçekleştirilir. Saldırgan nadiren yabancı olur. Cinsel istismarların üçte biri diğer
çocuklar tarafından gerçekleştirilir.
Çocuğun bir yetişkin ya da kendisinden büyük bir çocuk tarafından anlamadığı ve / ya
zorlanarak, gelişimsel olarak hazır olmadığı ve karşı tarafın cinsel tatmini için kullanılması
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durumudur. Bu her türlü cinsel içerikli konuşmayı, şakalaşmayı, teşhir ve röntgencilik gibi temas
içermeyen istismar türlerinden, çocuğun cinsel organlarına dokunma, oral-genital seks, ensest,
tecavüz, çocuğu fuhuş ve pornografik materyallerin üretiminde kullanma ve sodomi gibi tüm
davranışları ve eylemleri kapsamaktadır. İstismarcılar genellikle erkek olmakla birlikte kadınlar
da olabilmektedir. Çocuğa karşı yapılan cinsel istismar suçları her geçen gün Türkiye’de ve
dünyada artmaktadır. TÜİK verileri cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısının da bu suçtan
hüküm giyenlerin sayısının da arttığını göstermiştir.
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısı her geçen gün
artmaktadır. 2014 yılında 74 bin 64 olan istismar mağduru çocuk sayısı 2016 yılında 83 bin
552’ye yükselmiştir. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ise 2006
yılında yüzde 42,5 olan çocuk cinsel istismar hükümlülerinin oranı 2016’da yüzde 58,8’e çıkarak
ciddi bir artış göstermiştir. Cinsel istismar mağduru olan çocukların yüzdesi de 2014’ten 2016’ya
yüzde 33 artmıştır. (TUİK,2016)
Ayrıca Türkiye’de 27 ilde bulunan 30 çocuk izlem merkezine Ocak 2011-Mayıs 2016 tarihleri
arasında 21 bin 68 başvuru olduğu, vakaların yüzde 85’inin kız, yüzde 15’inin erkek çocuklardan
oluştuğu saptanmış durumda. (TUİK,2016) Rakamlar çocuk istismarının her geçen gün daha da
arttığını ortaya koymaktadır.
Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin (İMDAT) hazırladığı “2016 Çocuk İstismarına
Yönelik Rapor”da ise dünyada son dört yılda çocuk istismarı suçlarının %90 arttığı belirtiliyor.
Ayrıca raporda Türkiye’de çocuk istismarı suçunun tahminen %5’i ortaya çıkarken, %95’inin
gizli kaldığı belirtiliyor. ( Kul,İ.,2018)
Bu gibi yaptırımların yeterli olmadığı, caydırıcı olmadığı, durumlarda da idam cezası akıllara
gelmektedir. İdam cezası, bir devletin suçun karşılığı olarak bir mahkûmun hayatına son
vermesidir. Yaptığımız ankette idam cezasının caydırıcı olduğunu düşünen kişi sayısı 368 kişi ve
bu cezanın uygulandığı ülkelerde de suç oranın azaldığını düşünen kişi sayısı da 319’dur. Bu
sonuçtan hareketle toplumda idam cezasının caydırıcı bir ceza yöntemi olduğu ve suç oranlarını
azaltacağına dair bir kanıya sahip olduğu açıktır. Oysa ki idam cezası uygulayan
ülkelerde Amerika ve Hindistan gibi cinsel suçların daha da arttığı gözlenmiştir.
İdam cezası şu anda dünya genelinde 58 ülkenin yasalarında yer alıyor. 102 ülke ölüm cezasını
yasalarından tamamen çıkarmış durumdadır. İdam cezasını uygulandığı ülkelerden bazıları
Amerika, Çin, Irak, İran’dır. Türkiye'de idam cezası 1984'ten beri uygulanmamakta, 2004'ten beri
hukuk sisteminde mevcut bulunmamaktadır. (Schenk, H., 2018)
Yaptığımız saha çalışmasında idam cezasının halen mevcut olduğunu düşünen kişi sayısı 102
kişidir. 413 kişi tarafından Türk Ceza Kanunu’nda idam cezasının mevcut olmadığı
bilinmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda çocuğa karşı yapılan cinsel istismar suçuna
ilişkin 103,104ve 105’inci maddeler bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye tarafından imzalanan
Çocuk Hakları Sözleşmesi 34. maddesinde çocukların cinsel sömürüye maruz kalması
kapsamındaki önlemlerin alınması gerekliliğini düzenlenmektedir. Ne yazık ki bu önlemler ve
hükümler çocuklara yapılan cinsel istismarın önüne geçememektedir. İdam cezası bu durumda
kolayca akıllara gelen caydırıcı bir ceza yöntemi olarak görülse de bir norm olarak kanunda yer
aldığı takdirde bireyler tarafından umursanmayabilecektir. Ulaştığımız anket sonuçları da idam
cezasının cinsel istismar suçlarında uygulanmasının toplumumuz tarafından doğru bulunduğunu
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gözler önüne sermiştir. Nasılsa sonuçta öleceğini bilen sonucu öngörerek suç işleyenler daha
fazlasını ve daha ağırını da işleyebilecektir. Bu suçlar üzerine çalışanlar daha iyi bir cezalandırma
yönteminin olmadığını söylüyor olsalar da, geldiğimiz 21.yüzyılda çözüm idam olmamalıdır.
Uyguladığımız ankete göre bireyler idam cezasını bir hak ihlali olarak görmemiştir. Oysa ki idam
cezası yanlış bir çözüm olacaktır çünkü; idam cezası Anayasanın 17.maddesi ve İnsan Hakları
Avrupa Sözleşmesinin 2.maddesinde yer alan bireylerin yaşam hakkı ile ilgili belirtilen hükümde
de yer aldığı gibi bireyin temel hak ve hürriyetlerinin başında olan yaşam hakkının
bireyin elinden alınmasıdır. Ayrıca bireylerin masum olmaları durumunda yargılama
hatası sebebiyle idam cezası almaları sonucunda, haksız yere öldürülmelerine neden
olabilmesidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, idam cezasının toplum için çok ciddi tehlikeler
barındırabileceğini, insani bir çözüm olmadığını ve birey ne suç işlerse işlesin intikam almak ya
da adaleti sağlamak amacıyla doğru bir çözüm olmadığı görülmüştür. Hiçbir birey böyle bir ceza
yöntemini hak etmez ve hiçbir bireyin yaşam hakkı bu şekilde elinden alamamalıdır. Ayrıca
önemli olan bir konu daha idam cezası kararı verecek olan mahkemelerin Türkiye gibi yargıda ve
sistemde çok ciddi uygulama ve yargılama sorunları olan ülkelerde hükümetlerin kötüye
kullanacağı bir ceza haline gelebilme ihtimalidir. Anket sonuçlarına baktığımızda da bireylerin
çoğunluğu idam cezasının adaletli bir şekilde uygulanacağını düşünmemektedir. Eğer toplum
olarak biz bu cezanın uygulanmasını desteklersek idam cezasının önünü açarak cinayetler işlemiş
olacağız ve daha kötüsü de bu cinayetler devlet eliyle işlendiği için bu bir cinayet olarak
görülmeyecektir. Biz modern dünyada bu ilkel yöntemin tekrar uygulanmasına izin
vermemeliyiz, farklı çözümler üretmeliyiz.
Toplumun vicdanını derinden etkileyen cinsel suçlara ilişkin en ağır hapis cezalarını öngören
yasal düzenlemeler biran evvel yapılmalıdır. Bu suçlara ilişkin cezai indirimler uygulanmamalı
ve af kapsamından çıkartılmalıdır. Bu konuda anket verilerine göre de failin iyi hal saygın tutum
indirimi alması toplumda kesinlikle kabul görmemiştir.
Bu suçlara ilişkin Psikolojik cezaların (hücre hapsi gibi) miktarı da arttırılmalıdır.
Kimyasal kastrasyon uygulanması söz
konusu
olabilir.
1960 lı yıllardan
beri
kimyasal kastrasyon yöntemi batılı ülkelerde uygulanmaktadır. Kimi ülkelerde fayda
sağlamadığından kaldırılmıştır. Şayet cinsel suçlara ilişkin tayin edilecek cezalar ağırlaştırılırsa
kimyasal kastrasyona da gerek kalmayabilir. Yasal düzenlemeye gerek duyulacağı taktirde de
düzenlenmesi, uygulanması ve özelikle tahliye tarihinden sonra tedavinin devamının takibi gibi
hususlar ayrıntılı düzenlenmeli ve sıkı denetime tabi olmalıdır.
Pek tabidir ki sadece cezaları ağırlaştırarak cinsel suçların önüne geçmek mümkün değildir. Bu
çerçevede bu tür suçların işlenmesinin önüne geçebilmek için; Psikiyatrist Dr. Cem Keçeci'nin
doktor sitesi.com adresinde yayınlanmış “hadım-kimyasal kastrasyon” başlıklı makalesinde de
belirttiği gibi devlet; evlilik öncesi anne-baba ve eş eğitimlerini yasal zorunluluk haline
getirmeli, anaokulundan başlayarak bireylere cinsel eğitim verilmeli ve bu konuya
ilişkin toplumdaki farkındalığı arttırmak birinci hedef olmalıdır. Çünkü cinsel sapkınlıklar ve
cinsel suçlar bozuk ve sağlıksız aile ortamlarının çok olduğu toplumun bir ürünüdür. Bu nedenle
18 yaşını dolduran herkesin eğitim almadan evlenmesi gelecek nesilleri sıkıntıya sokmaktadır.
Ayrıca anne-babaların yanında çocukların eğitilmesi de önemlidir. Kendi bedenini nasıl
koruyacağı ve taciz ya da tecavüzle karşılaştığında anne, baba ya da yetkililerle paylaşması
gerekliliği ve meydana gelen sonucun kendi suçu olmadığı çocuklara öğretilmelidir. Cinsel taciz
ve ensest ilişki ebeveynlerin bilinçlendirilmesiyle doğrudan alakalıdır. (Hacıeminoğlu,S., 2018)
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SONUÇ
Bu çalışma, idam cezasının toplum görüşünde oldukça yerleştiğini, özellikle de çocuklu
bireylerin idam cezasına daha olumlu baktığı sonucunu göstermektedir. Çocuk sahibi 142
bireyden 114 kişi idam cezasının uygulanması gerektiğini belirtirken, 121 kişi özellikle çocuklara
karşı yapılan cinsel suçlarda idam cezası uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Yine aynı çocuk
sahibi bireylerden 138 kişi diğer bir ceza seçeneği olan hapis cezasını bu tip cinsel suçlar için
yeterli görmemiştir. Elde edilen bu sonuçlar, toplumun cinsel suçlar konusunda mevcut olan ceza
sistemini yeterli bulmayıp, daha farklı bir sistem aradıklarının bir göstergesi olduğundan, ceza
sisteminde bu tip suçlar için daha adaletli bir ceza yönteminin uygulanması gerektiğini ortaya
koymaktadır.
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GİRİŞ: Dünya Sağlık Örgütü ‘Şiddet’i şu şekilde tanımlamaktadır: “Fiziksel güç ya da kuvvetin,
amaçlı bir şekilde kendine, başkasına, bir gruba ya da topluluğa karşı fiziksel zarara ya da fiziksel
zararla sonuçlanma ihtimalini artırmasına, psikolojik zarara, ölüme, gelişim sorunlarına ya da
yoksunluğa neden olacak şekilde tehdit edici biçimde ya da gerçekten kullanılmasıdır”. Şiddet,
eylemin gerçekleştirildiği kişiler açısından 3 geniş kategori altında sınıflandırılmıştır. Buna göre;
kişinin kendisine yönelik şiddet, kişiler arası şiddet ve kolektif şiddet olmak üzere 3 tip şiddet
vardır. En yaygın olan şiddet biçimlerinden olan ancak özel ilişkiler çerçevesinde
gerçekleştiğinden çoğunlukla kapalı kapılar ardında kalan aile içi şiddet kişiler arası şiddet
sınıflandırmasına girmektedir. Aile içi şiddet genel olarak “aile içinde bir bireyin hayatının,
bedeninin, psikolojik bütünlüğünün ya da özgürlüğünün güç ya da zor kullanılarak tehlikeye
uğratılması” şeklinde tanımlanabilir.
AMAÇ: Bu çalışmamızda 2018 yılında Adli Tıp polikliniğimize başvuran aile içi şiddet vakaları
cinsiyet, yaş, başvuru tarihi, olay tarihi, başvuru zamanı, başvuruyu kimin yaptığı, yakınlık
durumu, nikah türü, gebelik durumu, darp cebir, harici muayene bulguları, psikiyatri
konsültasyonu, psikiyatrik tanısı, saldırı sıklığına göre değerlendirildi ve kategorize edildi.
GEREÇ YÖNTEM: 2018 yılı içerisinde aile içi şiddet mağduru olarak tarafımıza başvuran 84
kişinin dosyaları incelendi. Mağdurlar yaş, cinsiyet, yakınlık durumu, fizik muayene ve
psikiyatrik değerlendirme bulguları retrospektif olarak analiz edildi. Elde edilen veriler SPSS
16.0 istatistik paket formu kullanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Aile içi şiddet mağduru olarak tarafımıza başvuran 84 kişinin 81’i kadın 3’ü
erkek, 23 kişi 20-29 yaş, 35 kişi 30-39 yaş, 20 kişi 40-49 yaş, 6 kişi 50 yaş ve üzeri, mağdurların
66’sının eşi, 8’inin eski eşi, 7’sinin sevgilisi, 3’ünün eski sevgilisi tarafından darp edildiği
saptandı.
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SONUÇ: Yapılan bu çalışmada aile içi şiddet olgularının ciddi psikiyatrik problemlere yol açtığı,
şiddetin derecesinin psikiyatrik bulgular ile orantılı olmadığı sonucuna varıldı. Aile içi şiddetin
önlenmesine yönelik öneriler sunuldu.

ANAHTAR KELİMELER: Aile içi şiddet, Travma, Travma sonrası stres bozukluğu,
Depresyon.
INTRODUCTION
The World Health Organization defines 'violence' as follows: “The intentional use of physical
force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or
community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death,
psychological harm, maldevelopment, or deprivation."Violence has been classified under 3 broad
categories in terms of the persons undergoing action. According to this; There are three types of
violence; violence against the person, interpersonal violence and collective violence. The most
common form of violence is that it is within the framework of private relations, but the domestic
violence behind closed doors often falls under the category of interpersonal violence.In general,
domestic violence can be defined as the endangering of the life, body, psychological integrity, or
freedom of the individual within the family by force.
AIM:In this study, the cases of domestic violence applied to our clinic in 2018, gender, age,
application date, event date, application time, who made the application, proximity status, type of
marriage, pregnancy status, beating algebra, external examination findings, psychiatric
consultation, psychiatric diagnosis.
MATERIAL AND METHODS: In 2018, the files of 84 people who applied to us as victims of
domestic violence were examined. Age, gender, affinity status, physical examination and
psychiatric
evaluation findings of the victims were analyzed retrospectively. The data were evaluated by
using SPSS 16.0 statistical package form.
RESULTS: In 2018, 84 patients were referred to us as victims of domestic violence; 81 of these
patients were female and three males; 23 people 20-29 years, 35 people 30-39 years, 20 people
40-49 years, 6 people 50 years and older; 66 of these people were assaulted by their spouse, 8 of
them were assaulted by their ex-spouse, 7 of them were assaulted by their boy/girlfriend, and 3 of
them were assaulted by their ex-boy/girlfriend.
CONCLUSION: In this study, it was concluded that domestic violence cases caused serious
psychiatric problems and the degree of violence is not commensurate with psychiatric symptoms.
Recommendations for the prevention of domestic violence were presented.
KEYWORDS; Domestic violence, Trauma, Post-traumatic stress disorder, Depression.
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GİRİŞ
Şiddetin Latince kökenine bakıldığında Violentia’dan geldiği görülür. Violentia, kisiliğe
atıfta bulunur; sert ya da acımasız kişilik, güç anlamına gelir. Türk Dil Kurumu şiddeti, “bir
hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik; aşırılık; karşıt görüşte olanlara, inandırma veya
uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma” şeklinde tanımlarken, Dünya Sağlık Örgütü şiddeti şu
şekilde tanımlamaktadır: ‘Fiziksel güç ya da kuvvetin, amaçlı bir şekilde kendine, başkasına, bir
gruba ya da topluluğa karşı fiziksel zarara ya da fiziksel zararla sonuçlanma ihtimalini
artırmasına, psikolojik zarara, ölüme, gelişim sorunlarına ya da yoksunluğa neden olacak şekilde
tehdit edici biçimde ya da gerçekten kullanılmasıdır.’ 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre ise şiddet: “Kişinin, fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya
sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi
engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel,
psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.”
Şiddetin türlerine ilişkin birçok farklı sınıflandırma yapılmaktadır. Sınıflandırmadaki
çeşitliliğin temel sebebi tanımlarda olduğu gibi çeşitlilik göstermesidir. Bu kapsamda
bakıldığında Niceliklerine Yönelik Şiddet denildiği zaman; 1- Kişinin kendisine yönelik şiddet,
2-Kişiler arası şiddet, 3- Kolektif şiddet akla gelmektedir. Uygulanma biçimlerine göre
sınıflandırılacak olursak ilk olarak en yaygın şiddet türlerinden olan ‘Fiziksel Şiddet’ karşımıza
çıkar. Kişinin vücut bütünlüğüne zarar veren, ona acı çektiren her türlü saldırı fiziksel şiddet
olarak tanımlanabilmektedir. Bu kapsamda ilk akla gelenler; tekme, tokat, yumruklama, kafa
atma, kafasını duvara vurma, sopa, odun, kemer, hortum gibi sert bir maddeyle vurma, boğazını
sıkma, vücudunda sigara söndürme, vücuduna kızgın ütü değdirme, kesici-delici aletlerle
yaralama, saç yolma, saçından tutup sürükleme, yüzüne kezzap dökme, sağlıksız koşullarda
yaşamaya mecbur bırakma vb. olmakla birlikte genellikle kalıcı izler bırakan, bazı durumlarda ise
ağır fiziksel sakatlıklara hatta ölüme bile yol açabilen bir şiddet türüdür. İkinci olarak ‘Psikolojik
Şiddet’i görmekteyiz. Genellikle fiziksel şiddetten önce yaşanır. Bağırmak, korkutmak,
küfretmek, tehdit etmek, hakaret etmek, küçük düşürmek, lakap takmak gibi eylemlerin
neticesinde sürekli eleştiriler, aşağılamalar, güven sarsıcı sözler ve bakışlar kişinin güvenini
sarsar. Giderek kişi kendisini, başkasına bağımlı, muhtaç ve kendine yetemeyen, beceriksiz,
hiçbir konu da yetkin veya yeten ekli olmayan biri olarak görmeye başlar. Diğer şiddet türlerinde
olduğu gibi, duygusal istismardaki nihai hedef, mağdur üzerindeki kontrol ve gücü arttırmaktır.
‘Cinsel Şiddet’ denildiği zaman ise birinin istemediği yerde, zamanda veya şekilde cinsel ilişkiye
zorlama, kişinin rızası olmadan cinsel nitelikli eylemde bulunma, cinselliği tehdit, sindirme,
kontrol etme amaçlı kullanma vb. davranışları içerdiği görülmektedir. Cinsel şiddet kişinin
kendisine yönelik uyguladığı şiddet içinde bulunmayan tek tür olma özelliği taşımaktadır. Diğer
bir şiddet türü ise ‘Ekonomik/Politik Şiddet’tir. Gerek özel gerekse kamusal alanda
kişinin/kişilerin, yaşamsal koşullarını, karar verme kabiliyetini, hareket alanını, fikir özgürlüğünü
kısıtlayan ve sınırları belirlenmiş bir çember alanına sokan ve kişinin/kişilerin, dışına çıkmasını
da engelleyen bir şiddet türüdür. Kişinin para harcamasını kısıtlama, çalışmasına izin
vermeme/zorla çalıştırma, kişinin parasını zorla elinden alma, ekonomik/politik konularda tek
başına karar aldırmama bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Aile içinde bir bireyin hayatının, bedeninin, psikolojik bütünlüğünün ya da özgürlüğünün güç
ya da zor kullanılarak tehlikeye uğratılması şeklinde tanımlanan aile içi şiddetin dünyada ve
Türkiye’de önemli bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
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yayınlanan dünya çapındaki tahminler, dünya çapında kadınların yaklaşık üçte birinin (% 35)
yaşamları boyunca eşleri/partnerleri tarafından fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kaldığını
göstermektedir. TÜİK 2008 yılı “Kadına yönelik aile içi şiddet istatistikleri”ne göre Türkiye’de;
eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddet yaşamış
kadınların oranı %39,3, gebelikleri sırasında fiziksel şiddet yaşamış kadınların oranı %9,7.
Medeni durumlarına göre bu kişilerin %9’unun bekar, %37,8’inin halen evli, %72,6’sının
boşandığı/ayrı yaşadığı görülmektedir. Fiziksel veya cinsel sonucu yaralanan kadınların oranı
%23,7 olmakla birlikte; çizik, sıyrık, yara, bere %65, kulak zarı perforasyonu, göz
yaralanamsı/morarması %60,2, kesik, ısırık %16,7, burkulma, çıkık %16,6, kemikte çatlak, kırık
%16,5, derin yara, kesik %13,4, diş kırılması %8,3, iç organ yaralanması %6,2, yanık %4
oranında görülmektedir. Yine aynı çalışmada yaşamının herhangi bir döneminde tokat atma ya da
bir şey fırlatma ile şiddete maruz kalanların oranı %37, itme ya da tartalanma ile %19,4,
yumruklanma ile %14,8, tekmelenme, sürüklenme ile %12,4, boğazın sıkılması ya da yakma ile
%5,2, bıçak/silah gibi aletlerle yaralanma ise %2,6 olarak saptanmıştır.
Aile içi şiddette risk faktörlerine bakılacak olursa;
●

Çocukluk çağında aile içi şiddete maruz kalma ve/veya tanık olma

●

Antisosyal kişilik bozukluğu

●

Sosyoekonomik ve sosyokültürel etmenler

●

Yaş farkı

●

Kıskançlık

●

Alkol ve diğer zararlı maddelerin kullanımı

●

Partnerler arası cinsel uyuşmazlık ve memnuniyetsizlik

●

İletişim zorlukları

●

Geleneksel inançlar / Dini etkenler

●

Cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin kabul edilebilirliği ile ilgili normlar

●

Cinsel şiddet için zayıf yasal yaptırımlar dikkati çekmektedir.

AMAÇ
2018 yılı içerisinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı polikliniğimize
başvuran aile içi şiddet olgularını inceleyerek aile içi şiddetin özelliklerini belirlemek. Aile içi
şiddete maruz kalan kişilerde Psikiyatri konsültasyonunun önemini vurgulamak.
GEREÇ YÖNTEM
2018 yılı içerisinde aile içi şiddet mağduru olarak tarafımıza başvuran 84 kişinin dosyaları
incelendi. Mağdurlar; cinsiyet, yaş, başvuru zamanı, saldırganın yakınlık durumu, gebelik
durumu, şiddet türü, harici muayene bulguları, psikiyatri konsültasyonu, psikiyatrik tanısı, saldırı
sıklığına göre retrospektif olarak analiz edildi. Elde edilen veriler SPSS 16.0 istatistik paket
formu kullanılarak değerlendirildi.
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BULGULAR
Aile içi şiddet mağduru olarak tarafımıza başvuran 84 kişinin 81’i kadın 3’ü erkek olmak
üzere 23 kişi 20-29 yaş, 35 kişi 30-39 yaş, 20 kişi 40-49 yaş ve 6 kişi 50 yaş ve üzeri olduğu
görüldü.

Grafik-1: Olguların yaş dağılımı
Başvuru zamanına bakıldığı zaman 28 vakanın ilk hafta içinde, 20 vakanın 1.hafta-1.ay
arasında, 16 kişinin 1.ay-6.ay arasında, 9 kişinin ise 6.aydan sonra başvurduğu saptandı.
Olguların %33’ü ilk hafta içerisinde kliniğimize başvururken, zaman geçtikçe başvuru oranı
göreceli olarak azalmıştır. Vakaların %78’i mevcut eşinden (66 kişi), %10’u eski eşinden (8 kişi),
%8’i sevgilisinden (7 kişi), %4’ü eski sevgilisinden (3 kişi) şiddet görmüş olarak saptandı.
81 kadın olgumuzdan 3’ünün şiddete maruz kaldığında gebe oldukları saptandı. Kadınların
%3,7’sinin saldırı esnasında gebe olduğu görülmektedir. 84 olgumuzdan 77 tanesinde darp
görülürken, 7 tanesinde delici-kesici alet yaralanması görülmektedir. Tokat, yumruk atma, bir
cisim fırlatma, ısırma vb. darp olguları %91 oranında, delici ve kesici alet kullanımı sonucu
yaralanma %9 oranında görülmektedir.
Vakalar harici muayenelerine göre sınıflandırıldığı zaman; 70 kişide yumuşak doku travması
saptanmıştır. Bunlardan 28’inde dermabrazyon, 34’ünde ekimoz, 8’inde laserasyon
görülmektedir. 10 kişide beyin kanaması, pnömotoraks, akciğer kontüzyonu, retroperitoneal
hemoraji gibi iç organ yaralanması görülmüştür. Vakaların 18’inde kemik fraktürleri
saptanmıştır. Olguların 16’ında ise herhangi bir lezyon saptanmamıştır.
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Grafik-2: Olguların harici muayene bulguları
Vakaların tamamından Psikiyatri konsültasyonu istenmesine rağmen sadece %57’sinin
muayene olduğu saptandı. Psikiyatriye giden hastaların %60’ında psikopatoloji saptanmamışken,
%23’ünde uyum bozukluğu, %10’unda depresif bozukluk, %6’sında anksiyete bozukluğu tespit
edildi.
HASTA SAYISI %
DEPRESİF BOZUKLUKLAR

5

6

ANKSİYETE BOZUKLUĞU

3

4

UYUM BOZUKLUĞU

11

13

PSİKOPATOLOJİ SAPTANMAYAN 29

34

GİTMEYEN

43

36

TABLO-1: Psikiyatrik tanılar
84 olgunun %11’i ilk kez şiddete maruz kalmış olarak saptanmışken, %13’ü aralıklı olarak,
%14’ü sürekli olarak şiddete uğramış olarak saptandı. %62 oranında bu konuda bilgi edinilemedi.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yapılan bu çalışmada aile içi şiddet olgularının ciddi bedensel ve psikiyatrik problemlere yol
açtığı, şiddetin derecesinin psikiyatrik bulgular ile orantılı olmadığı, sadece kadınların değil
erkeklerin de şiddete maruz kalabileceği, Psikiyatri konsültasyonunun öneminin hastalar
tarafından yeterince anlaşılamadığı, şiddetin tekrar eden bir eylem olduğu sonuçlarına varıldı.
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nda (2016-2020) amacını ülkemizde kadına yönelik her
türlü şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının etkin korunması için tüm
taraflarla işbirliği içerisinde gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması şeklinde ifade etmiştir.
Bu kapsamda 1-Mevzuat Düzenlemeleri: Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve
ev içi şiddetle mücadele konularında mevzuatta düzenlemeler yapmak ve uygulamadaki
aksaklıkları ortadan kaldırmak, 2-Farkındalık Yaratma Ve Zihniyet Dönüşümü: Kadına yönelik
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şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla,
toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal
farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak, 3-Koruyucu Ve
Önleyici Hizmet Sunumu Ve Şiddet Mağdurlarının Güçlenmesi: Şiddete uğrayan ve uğrama
tehlikesi bulunan kadınlara, varsa çocuklarına yönelik ulaşılabilir koruyucu ve önleyici
hizmetlerin daha etkili verilmesi ve yaygınlaştırılması ile bu kişilerin sosyoekonomik olarak
güçlenmelerini sağlamak, 4-Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Ve Uygulanması: Şiddete
uğrayan kadına, varsa çocuk/çocuklarına ve şiddet uygulayan ve uygulama ihtimali bulunanlara
yönelik sağlık hizmetlerinin düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak, 5-Kurum Kuruşlar
Arası İşbirliği Ve Politika Geliştirme: Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin hizmet
sunumunun gerçekleştirilmesi amacıyla kurum/kuruluş ve ilgili sektörler arası işbirliği
mekanizmasını güçlendirmek ve politika geliştirmek çalışmaları mevcuttur.
Şiddete maruz kalındığında; İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, Sağlık Kuruluşlarına, Polis
Merkezi, Jandarma Karakollarına, Belediyelere, Barolara, Cumhuriyet Savcılıklarına, Kadın Sivil
Toplum Kuruluşlarına başvurularda bulunulabilir. Alo 183 telefon hattından yararlanılabilir.
Problemlere kalıcı çözümler bulmak ve şiddeti tamamen engellemek her zaman mümkün ve
kolay olmasa da asgari seviyelere indirmek, bu alanda doğacak olan yeni ihtiyaçlara uygun
politikaların üretilmesi ile gerçekleşir. Şiddet içinde sevgi barındırmayan bir eylemdir.
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MOBBİNG
Ebru YAŞAT AKSAY*, Ceren YILDIZ KESKİN*, Hakan KAR*, Halis DOKGÖZ
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç
İşyerinde “psikolojik taciz” veya İngilizce söyleniş haliyle “Mobbing”, iş hayatının
varoluşundan bu yana var olan ancak günümüzde önemine daha çok dikkat çekilen karmaşık, çok
boyutlu ve multidisipliner bir konudur. Bu çalışmada tüm yönleriyle mobbing davranışının ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Bir işyerinde çalışma, üretme ve verimli olma hali kuşkusuz kazanç elde etmenin ötesinde
de birçok anlama sahiptir. Modern dönemde çalışma hayatı aynı zamanda kimlik gelişimi, statü,
saygınlık ve manevi doyum gibi pek çok unsurun temin edilebildiği bir alandır (1). Mobbing;
İngilizce “mob” kökünden gelmekte olup psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme
veya sıkıntı vermek anlamına gelen, Latince kökenli bir sözcüktür. Genellikle hiyerarşik olarak
yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da
grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulaması şeklinde ortaya
çıkabileceği gibi Ters Mobbing (Reverse Mobbing), bir astın veya grup olarak astların üstlerine,
kendilerine yapılan mobbing sonucunda, kişisel anlaşmazlıklar sonucunda veya politik oyunlar
sonucunda kasıtlı olarak psikolojik tacizde bulunarak, işten ayrılmadan ziyade üstün hiyerarşik
pozisyonunu bozmayı hedeflediği bir yıldırma eylemi olarak da ortaya çıkabilmektedir(2). Haksız
yere suçlama, ima, kinaye, dedikodu yoluyla itibarı sarsma, küçük düşürme, taciz, duygusal
istismar ve şiddet uygulayarak, bir kişiyi, işyerinin dışına çıkmaya zorlayan kötü niyetli
davranışlardır (3).
İş ortamında farklı kişilik özelliklerine sahip bireyler bir araya gelmektedir. Yapılan
davranışlar da normal bir durum olarak algılanacaktır. Ancak rahatsız edici davranışlar, normal
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bir gerginlik ortamının dışına çıkmış ve belirli aralıklarla, sürekli olarak aynı kişi üzerine
yapılıyorsa, bilinçli olarak gerçekleşen bir yıldırma durumu olduğu söylenebilir. Şiddet boyutu
değişen bu yıldırma hareketi kişinin çalışmakta olduğu iş de, verimini düşürmekte, kişiyi aktif
konumdan pasif bir konuma doğru götürmekte, kişiyi fiziksel ve ruhsal olarak etkilemekte ve
kişinin özel yaşantısına kadar yaşanan durumun boyutları uzanmaktadır. Mobbing, diğer bir
tanımıyla psikolojik şiddet, kişiyi böyle bir durumda yıpratmaktadır. İş yerinde ortaya çıkan bu
olgu kişiler açısından yıkıcı ve yıpratıcı etkiye sahip olduğu kadar iş yeri açısından da kayıplar
yaratmaktadır. Yaşanan ufak gerginlikler ile büyük çapta, belirli ve sürekli aralıklarla yaşanan
olayları gözlemleyip ayırt etmek önemlidir. Heinz Leymann'a göre, iş yerinde ortaya çıkan ara
sıra olaylar ve çözüme kavuşturulan tartışmalar mobbing olarak kabul edilmemelidir. Mobbingi
burada diğer tartışma ya da çatışma türlerinden ayıran özellik, davranışın sürekli ve kasıtlı olarak
gerçekleşmesidir. Yaşanan tüm bu davranışların asıl amacı kişinin özgüvenini kırmak ve yok
etmektir. Heinz Leymann bu durumda mobbing davranışlarının daha çok iş yerindeki yetenekli,
çalışkan, göz önünde olan, sorumluluk sahibi ve işinde fazlasıyla başarılı olan kişilere
uygulandığı belirtilmiştir(4).
Mobbing Tarihçesi
Mobbing kavramı, ilk olarak 1960’lı yıllarda Avusturyalı bilim adamı Kondrad Lorenz
tarafından hayvanların kendi aralarında veya sürü dışı bir yabancıya karşı uyguladıkları taciz
davranışını tanımlamak için kullanılmıştır. Lorenz, evrimsel basamak sırasına göre gelişmiş
düzeydeki omurgalı hayvanlarda ve insanlarda ritüelleşmiş biçimde belli saldırgan davranışların
özelleşmeye başladığını gözlemlemiştir. Aynı tür içerisindeki birkaç zayıf canlının bir araya
gelerek kendilerinden daha güçlü gördükleri türdeşlerine karşı geliştirdikleri düşmanca tavır ve
saldırıların türdeşlerini yıldırmada etkili bir davranış olduğunu bulgularken çoğu zaman bu
davranışların mekanikleştiğini ve hayvanlar arasında bireysel bir tanımlama gerektirmediğini
söylemiştir. Sadece saldırılan düşmanın canlının yakın çevresinden diğer bir türdeşi olması
durumunda yapılan saldırının her iki taraf için de problem yarattığı ortaya çıkmıştır(5). Sonraki
yıllarda ise İsveç’li bilim adamı Dr. Peter Paul Heinmann okul yaşantısında öğrenciler arasında
görülen zorbalık ve taciz olaylarını ele alarak, 1972 yılında İsveç’te Mobbing: Group Violence
among Children adlı kitabını yayınlamış ve çocuklar arasında görülen zorbalık ve şiddet
hareketlerinin önü alınamazsa mobbing nedeniyle kurbanların ümitsizlik ve korku arkasından
intihara yönelebildiğini vurgulamıştır.
1980’lerin basında Leymann, benzer türde davranışların iş yerlerinde de mevcut olduğunu
tespit etmiştir. Leymann, kendisinin bu fenomenle 1984’te tanıştığını, ancak bu fenomenin
kesinlikle çok eski ve her kültürde bu kültürlerin başlangıcından beri var olduğunu belirtmiş ve
1982’de başlayan ve 1983’te küçük bir bilimsel raporla sonuçlanan bir araştırmaya kadar sistemli
bir biçimde tanımlanmadığını ifade etmiştir(6).
1983 yılında Norveç’te üç ergenlik çağındaki gencin intihar etmesi üzerine, dönemin Milli
Eğitim Bakanı çok geniş çaplı bir araştırma başlatmıştır. Araştırmayı Professor Doktor Dan
Olweus idare etmiş ve okullardaki zorbalık ve kurbanların durumlarını ortaya çıkarmaya
çalışmıştır. Bu araştırmada olguyu tanımlamak için zorbalık anlamına gelen “Bullying” terimi
kullanılmıştır. Araştırma sonunda çocukları ve gençleri korumak adına başlatılan programlar
1990’dan itibaren İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de uygulamaya
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konulmuştur. İlk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin %15’inden fazlası, okulda zorba veya
kurban olarak bu olgunun içinde yer almaktadır(7).
1988’de İngiliz gazeteci Andrea Adams, BBC’de yapılan programlarda mobbing olgusuna
kamuoyunun dikkatini çeken ve medyada işleyen ilk isimdir. Daha sonra yaptığı çalışmalarını
1992’de “Bullying at Work: How to Confront and Overcome” (İşyerinde Bullying:Nasıl
korunulabilir ve Üstesinden Gelinir?) kitabında yayınlamıştır. Adams, “bullying” terimini sürekli
kusur bulma ve bireyleri küçük düşürme anlamında kullanmaktadır. Bunun nedeni olarak da
böyle bir ortama sessiz kalan yönetim anlayışının varlığını sebep olarak göstermektedir (8).
Ülkemizde ise, konu üzerine ilk yayın, 2003 yılında Noa Davenport, Ruth Distler Schwartz ve
Gail Pursell Elliot’ın “MOBBING: Emotional Abuse in the American Workplace” adlı kitabı,
“Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz” adıyla Osman Cem Önertoy’un çevirisi ile Sistem
Yayıncılık’tan çıkmıştır. Bunu 2005 yılından itibaren, Tutar, Çobanoğlu, Baykal ve Tınaz’ın
kitapları takip etmiştir(9).
Mobbing Kavramı
Örgütlerde, çalışanlar açısından rahatsız edici davranışlarla ortaya çıkan, çözülmediği
takdirde iş bırakmaya kadar varabilen sonuçlara neden olan mobbing (psikolojik şiddet) sorununa
son dönemlerde sıkça rastlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle de, mobbing ile ilgili araştırmalar
giderek yaygınlaşmakta ve pek çok çalışmanın da konusunu oluşturmaktadır(10). Mobbing en
basit tanımlamayla duygusal bir saldırı ve taciz türüdür. Saldırıda bulunanın, saldırıya maruz
kalan kurbana yönelik sistemli ve etkili bir yıpratma girişimi olan mobbing, işyerinde saldırgan,
gergin bir ortam yaratılarak hedef seçilen kişinin işten kovulmasına kadar varabilen bir dizi
sataşmaları içerir(11).
Leymann mobbing kavramını “iş yaşamında bir veya daha fazla kişiye yönelik sistematik
olan düşmanca ve etik dışı iletişim kurma yoluyla psikolojik terör” biçiminde tanımlamıştır.
Mobbing eylemlerinin teşhisinde bunun en az altı aylık dönem içinde haftada bir yapılmış
olmasını ölçüt olarak kabul etmektedir (Leymann, 1996:165). Halen bu konuda tartışmalar
sürmekte, farklı ölçütler kullanılarak yapılan çalışmalarda farklı prevelans hızları elde edildiği
görülmektedir. En sık görülen ölçüm araçları, Leymann’ın Psikolojik Terör Tipolojisi (LIPT) ve
son zamanlarda da Einarsen’ın Negatif Davtanış Anketidir (NAQ) (12).
Zapf ve Leymann’a (1996) göre çalışma hayatında mobbing veya psikolojik şiddet olarak
ele alınan kavram; düşmanca ve etik dışı hareketler içeren, bir veya birkaç kişi tarafından
sistematik olarak genelde bir kişiye karşı uygulanan ve bu kişinin yardımsız ve savunmasız bir
duruma düşmesine neden olan davranışlar olarak tanımlanmıştır. Bu davranışlar belli sıklıklarla
görülür (istatistiksel olarak haftada bir veya daha fazla) ve belli bir süre (istatistiksel olarak 6 ay
ve daha fazla) devam eder (13).
Mobbing kavramına yönelik yapılan tanımlarda ortak olan üç unsur bulunmaktadır:
Birincisi mobbing uygulayan kişinin niyetine bakmaksızın gerçekleştirdiği eylemin, mağdurun
üzerinde bıraktığı etkilerdir. İkincisi bu etkilerin, olumsuzluğu yani mağdura zarar verip
vermediğidir. Üçüncü unsur da mobbing eylemine devam edilmesindeki ısrarlı davranıştır. Yani
eylemin ne kadar sıklıkla ve ne kadar sürede devam ettirildiğidir(14).
Leymann davranışın temel yapısına göre beş ana grupta topladığı toplam 45 farklı
mobbing davranış özelliği tanımlamıştır(15). Bu beş ana başlık şöyledir:
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1. Kendini göstermesini ve iletişimini engelleme: Üst konumundaki kişilerin
mağdurun kendini ifade etme ve sergileme olanaklarını kısıtlaması. Örneğin, mağdurun
sürekli sözünün kesilmesi, yüzüne bağırılması veya yüksek sesle azarlanması, yaptığı işin
sürekli eleştirilmesi, başarılarının görmezlikten gelinmesi ve başarısızlıklarının
abartılması vb.
2. Sosyal ilişkilerden yalıtma: Çevresindeki insanların mağdurdan uzaklaşması,
konuşmaması, sanki orda değilmiş gibi davranması vb…
3. Saygınlığına saldırıda bulunulmak: İnsanların mağdurun arkasından kötü
konuşması, asılsız söylentilerin ortada dolaşması, gülünç durumlara düşürülmesi ve cinsel
imalar yapılması vb.
4. Yaşam kalitesine ve mesleki duruma saldırıda bulunmak: Mağdura hiçbir özel
görev verilmemesi veya verilen işlerin geri alınması, anlamsız işler verilmesi,işin sürekli
değiştirilmesi ve mali yük getirecek genel zararlara sebep olunması vb.
5. Doğrudan sağlığa saldırıda bulunmak: Mağdurun fiziksel olarak ağır işler
yapmaya zorlanması, fiziksel şiddet tehditleri yapılması, fiziksel zarar görmesi ve cinsel
tacize uğraması vb.
Bu davranışlar sürekli olarak ve değişik şekillerde sistemli bir şekilde yapıldığında
mobbinge neden olmaktadır. Leymann’a göre bireye yönelmiş olumsuz davranışların mobbing
kapsamında değerlendirilebilmesi için “haftada en az bir kez gerçekleşmesi”, “en az 6 ay
süregelmesi”, “belirli bir hedefe yönelik olması” ve “mobbing davranışına maruz kalan
mağdurun durumla baş etmekte zorlanıyor olması” gerekmektedir(16)
Mobbing Sürecinin Aşamaları
Mobbing haksız suçlamalar, küçük düşürmeler, genel tacizler, duygusal eziyetler ve/veya
psikolojik terör uygulamak yoluyla bir kişiyi iş yerinden dışlamayı amaçlayan kötü niyetli bir
eylemdir (15). Mobbing sürecinin fark edilebilir beş temel özelliği vardır (17):
• Mobbing belli bir zaman periyodunda ve düşmanca davranışların düzenli olarak
uygulanmasından oluşur.
• Mağdur ile uygulayan arasında güç eşitsizliği söz konusudur.
• İki kişi arasında, tek kişiyle, grup arasında veya gruplar tarafından kişilere uygulanır.
• Düşmanca davranışların belli bir stratejiyle bilerek istenerek uygulanmasıdır.
• Mobbing süreci fiziksel saldırıları içermemektedir.
Leymann (1996) mobbingi beş aşamada meydana gelen bir süreç şeklinde ele almıştır.
Buna göre süreç aşağıdaki gibi işlemektedir:
1. Çatışma Aşaması: Bu aşama, daha çok bir çatışmanın tetiklemesiyle oluşacağı gibi var
olan bir çatışmanın alevlendirilmesi ve kışkırtılmasıyla da ortaya çıkabilmektedir. Mobbingi
oluşturmaya yönelik her hangi bir çatışmanın nasıl geliştiği çoğunlukla tam olarak
bilinememektedir (18).
2. Saldırgan Eylem Aşaması: Mobbing sürecinde ortaya çıkan davranışların tümünün,
kişiyi işyerinden uzaklaştırmak amacıyla yapılan saldırı girişimli davranışlar olduğu söylenemez.
Bununla birlikte taciz edici davranışlar, hemen hemen her gün ve uzun bir süre düşmanca bir
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amaçla devam ederse; normal günlük iletişim içinde ortaya çıkan davranışlar olarak kabul
edilebilir. Bu davranışlar, zaman içerisinde şekil değiştirerek kişiyi, grup içerisinde yalnız bırakıp
cezalandırmaya yönelik saldırgan eylemlere dönüşebilir. Saldırgan eylemlerin ve psikolojik
saldırıların başlaması, mobbing dinamiklerinin harekete seçtiğini gösterir.
3. Yönetimin Devreye Girmesi Aşaması: Yönetim sürecin ikinci aşamasında doğrudan
doğruya yer almamışsa da, bir önceki aşamada ortaya çıkan duruma önyargıyla yaklaşabilir.
Olayları yanlış yargılayıp suçu, yalnız bırakılan mobbing mağdurunda bulma ve problemi
başından atma eğilimini benimseyebilir. Bu noktada yönetim, negatif döngü içindeki yerini almış
olur. Bireyin çalışma arkadaşları ve yönetim, bireyin işi ile ilgili temel nitelikleri yerine, kişisel
özellikleri ile ilgili hatalar bulma ve kişiyi damgalamaya yönelik açılımlar üretmeye başlarlar. Bu
aşamada yönetim, özellikle üzerinde taşıdığı “çalışma ortamının psikososyal durumunun
kontrolü” sorumluluğunu reddederek mobbing süreci içerisindeki yerini alır ve döngüye katılır
(19).
4. Yanlış Yakıştırmalarla veya Tanılarla Damgalama: Mobbing mağduru; mobbing
nedeniyle karşılaştığı sorunları çözebilmek için tıbbi yardım almaya çalıştığında, işyerindeki
diğer çalışanlarında bu durumdan haberdar olmalarıyla mobbing mağduru hakkında yanlış
yorumlar yapılmaya başlanır. Böylece kişi hak etmediği halde “zor insan, paronayak kişilik veya
akıl hatası” olarak damgalanır. Buna yönetimin yargısıyla birlikte, mobbing olgusu hakkında
yeteri kadar bilgisi olmayan sağlık uzmanlarının yanlış tanıları eklenirse, mobbing’de negatif
döngü hızlanır. Çalışanın aldığı destek ve yardımlarla yeniden işine dönmesi beklenirken,
genelde uzun süreli hastalık izinleri ile çalışma yaşamından uzaklaştırılması yolu tercih edilir (9).
5. İşten Çıkarılma Aşaması: En son aşamada, mobbing saldırılarına maruz kalan kişi, ya
emekli olarak ya da işten çıkarılarak iş hayatından uzaklaşır. Bu durum, kurbanda önemli fiziksel
ve psikolojik rahatsızlıklara neden olmakta ve kişinin normal yaşamına dönebilmesi için mutlaka
tıbbi yardım almasını gerektirmektedir (18).
Mobbing sürecinde; kişinin saygınlığına, güvenirliğine, mesleki yeterliğine saldırılır.
Olumsuz, aşağılayıcı, hırpalayıcı, kötü niyetli dedikodular ortaya çıkar. Bir ya da daha fazla kişi
tarafından gerçekleştirilir. Sistematik ve sürekli olarak uygulanır. Kişi devamlı olarak kusurlu
duruma düşürülür, boyun eğmeye zorlanır. İşten ayrılmaya mecbur edilir ve bu kişinin kendi
seçimi olarak gösterilir. Bu süreçten her birey farklı etkilendiği için, etkilenme dereceleri de
ciltteki yanıklara benzetilerek, öznel bir şekilde değerlendirilmelidir.
Mobbing Sürecinde Rol Alanlar
Mobbing süreci, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve tüm işyerlerinde kültür farkı
gözetmeksizin ortaya çıkabilen bir olgudur. Bu süreç içerisinde kendilerine ait rolleri oynayan üç
grup insan olduğu söylenebilir. Bunlar;
• Mobbing uygulayanlar
• Mobbing mağdurları
• Mobbing izleyicileri
Dolayısıyla çalışma yaşamında herkes, bu roller bağlamında mobbing olgusu içinde rol
almaya adaydır. Kendine ait rolü oynayan bu üç grubun her birinin, kendi özelliği ve etkinliği var
olup, aynı zaman da birbirlerini de etkilemektedirler.
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Mobbing uygulayanlar; Leyman’a (1996) göre kendi eksikliklerinin telafisi için,
mobbinge başvururlar. Kendi adları ve konumları adına duydukları korku ve güvensizlik, onları
başka birini küçültücü davranışlar segilemeye iter. Bu açıdan mobbing eylemi şüphesiz bir
kompleksli kişilik sorunudur. Gerçek mobbingciler, hiçbir kişilik grubuna tam anlamıyla uygun
değillerdir. Ancak çevrelerinde sergiledikleri davranışlarla tanımlanabilmeleri mümkündür (19).
En sık rastlanan mobbingci tipleri (20):
• Fesat mobbingci: Yeni kötülükler arayan bir kişidir. İftiralarla başkalarını yaralamaya
çalışır. • Hiddetli mobbingci: Karakter özelliği nedeniyle fevridir. Sürekli bağırma,
beddua etme modundadır. Sinir ve huysuzluk krizleriyle işyerini çekilmez yapar. Kişilerin
duygu ve düşüncelerini aşağılarlar.
• Megaloman mobbingci: Kendisini herkesten üstün görür. Kendine olan güvensizliği
başkalarına karşı kıskançlık, nefret ve saldırganlık olarak yansır. Bu kişiye göre tüm
kaynakların kontrolü kendisindedir. Uydurduğu kurallara herkes uymak zorundadır.
• Sadist mobbingci: Başkalarını köşeye sıkıştırmaktan, mahvetmekten büyük zevk duyar.
Bu kişi ‘sapkın narsist’ olarak da tanımlanabilir. Hiyerarşik kademelerde yükselebilmek
için her yola başvurabilir.
• Dalkavuk mobbingci: Yöneticilerinin gözüne girmek için yaranma halindedir ve her
şeyi yapmaya hazırdır. Yöneticinin dalkavuğu gibidir.
• Zorba mobbingci: Sadist mobbingciye benzer. Son derece acımasız ve zalimdir.
İnsanlara köle gibi davranır.
• Korkak mobbingci: Bir başkasının daha başarılı olacağı, yükseleceğini düşünerek
paniğe kapılır. Kendini korumak için mobbing uygulamayı seçer.
• Eleştirici mobbingci: Başkalarının yaptığı işten hiç memnun kalmaz, sürekli eleştirir.
İşyerinde memnuniyetsizlik ve gerginlik dolu bir iklimin oluşmasına sebebiyet verir.
• Hayal kırıklığına uğramış mobbingci: Çalışma yaşamı dışında yaşanan tüm olumsuz
duygular, tüm yeterliksizlikler veya kötü deneyimler, bu mobbingciler tarafından
işyerinde başkalarına yansıtılır. Daima başkalarına karşı kıskançlık ve haset duyguları
mevcuttur.
Mobbing Mağdurları; Mobbing mağdurlarının ayırt edici özellikleri yoktur, mobbing tüm
işyerlerinde ve tüm kültürlerde herkesin başına gelebilir (21). Mobbing sürecinin mekanizması,
farklı işyerlerinde farklı şekilde gelişse de, genelde süreç içerisinde çok tipik, benzer bir yol
izlenir. Mobbing olgusunda kurban rolünü oynamaya aday bir kişilik tiplemesi mevcut değildir.
Ancak işyerlerinde dört farklı tipteki kişi, mağdur olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunlar (19,
22):
• Yalnız bir kişi: Bu kişi, erkeklerin yoğun olduğu bir ofiste çalışan tek bir kadın veya
kadınların çok sayıda olduğu bir işyerinde çalışan tek bir erkek olabilir.
• Farklı bir kişi: Bir şekilde diğerlerinden farklı ve başkalarıyla kaynaşmayan herhangi bir
kişi söz konusudur. Bu, farklı tarzda giyinen bir birey olabileceği gibi, engelli veya yabancı bir
kişi de olabilir. Bazen, sırf evlilerin bulunduğu bir ofiste tek bekar veya sadece bekarların
çalıştığı bir ofiste tek evli kişi olmak dahi, mobbinge maruz kalmaya yeterli nedendir. Azınlık bir
gruba dahil olan kişinin mobbinge uğrama olasılığı çok yüksektir.
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• Başarılı bir kişi: Önemli bir başarı göstermiş, yöneticisinin veya doğrudan yönetimin
takdirini kazanmış ya da bir müşterinin övgüsünü almış bir kişi, kolayca çalışma arkadaşları
tarafından kıskanılabilir. Bireyin arkasından her türlü oyunlar oynanır, söylentiler çıkarılır ve
çalışması sabote edilebilir.
• Yeni gelen kişi: Daha önce o pozisyonda çalışan kişinin çok seviliyor olması veya yeni
gelenin, orada çalışanlardan daha fazla bir takım özelliklerinin bulunması, mobbing kurbanı olma
riskini artırır. Kişi, daha kaliteli olabilir veya hatta sadece daha genç ya da güzel olabilir.
Mobbing süreci bir dram olarak değerlendirilirse; oyun içerisinde zararı en fazla gören
aktör, kurbandır. Mobbing oyununun kuralları, kurban tarafından değil, mobbingi yapan
tarafından belirlenir. Mobbing mağduru, tek başına hiçbir kuralı değiştiremez. Kurban, kuralları
başkaları tarafından belirlenen bir oyun içindeki rolünü kabullenmek zorundadır.
Mobbing İzleyicileri; Mobbing sürecinde izleyici olarak rol alanlar, iş arkadaşları,
amirler ve yöneticiler gibi sürece doğrudan doğruya karışmayan, ancak bir şekilde süreci
algılayan, yansımalarını yaşayan, bazende sürece katılan kişilerdir. Bir olayda susan kişinin, o
olayı üstü örtülü de olsa kabul eden kişi olduğunu unutmamak gerekir. İzleyici tiplerini,
sergiledikleri davranışlara göre gruplamak mümkündür. Bunlar (19):
• Diplomatik izleyici: Bir çatışma olgusu karşısında daima uzlaşmadan yana olan kişidir.
Genelde aracı rolünü oynaması nedeniyle başkaları tarafından sevilen veya nefret edilen bir
kişidir. Bu tarz bir izleyici, örgüt içinde aldığı tepkiler sonucunda ileride kurban konumuna
düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
• Yardakçı izleyici: Bu izleyici mobbingciye çok sadıktır. Ancak bu özelliğinin pek fark
edilmesini istemez.
• Fazla ilgili izleyici: Başkalarıyla ve başkalarının problemleriyle ilgilenen izleyici tipidir.
Bazen başkalarının özel alanlarına ve konularına zorla girmeye çalışır, ısrarcıdır. Yardım arayışı
içinde olan kurban dahi, zamanla rahatsız olur, kaçış yolları arar.
• Bir şeye karışmayan izleyici: Bu tip izleyici, ortaya çıkmaktan ve herhangi bir şeye
karışmaktan hiç hoşlanmaz. Tüm olan bitenlerden uzak durmaya çalışır; konuyla ilgili hiçbir fikir
beyan etmez. Mobbingciye yardımcı olmamakla birlikte, uygulanan psikolojik tacize karşı da
tamamen ilgisiz ve duyarsızdır.
• İki yüzlü yılan izleyici: Görünüşte hiçbir şeye karışmayan bir birey izlenimi oluştursa
da, gerçekte belli bir görüş ve düşünceye hizmet etmektedir. Bu tarz bir izleyici, sonunda
mobbingciye destek çıkar veya kendisine de psikolojik taciz uygulanacağından korkarak kurbana
yardım etmeyi reddeder.
Mobbingin Bireysel ve Toplumsal Sonuçları
Mobbing mağdurun sağlığına, ailesi ve arkadaşları ile olan ilişkisine, haysiyetine,
ekonomik olarak geçimini sağlamasına ya da tüm bunların hepsine zarar vermektedir. Mobbing
gerçekleşmesi ile birlikte kişiler sahip oldukları değerleri, kendilerine olan güvenlerini ve
hayatları içerisindeki hedeflerini de birer birer kaybetmektedir. Mobbingin nedenleriyle birlikte
ortaya çıkardığı sonuçlar kişide çok daha fazla kayıplara sebep olmaktadır. Mobbingin mağdur
olan kişi üzerindeki etkileri, derecesine göre sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Mobbing tavır ve
davranışlarına uğrayan kişiler üzerinde fiziksel ve psikolojik açıdan çeşitli sonuçlar
doğurmaktadır. Mikkelsen ve Einarsen 'in tabiriyle, 'güneş yanığı' benzetmesini kullanarak,
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mobbinge düşük bir seviyede maruz kalanın, birinci derece yanık gibi, çok sık bir şekilde
oluştuğunu ama daha kolay iyileştiğini belirtmiştir. Daha yoğun bir şekilde, uzun süreli ve daha
sık mobbing ise ikinci derece yanık gibi, daha fazla acı verir ve gerektiğinde bir uzman yardımı
hatta tedavisi gerekir. Daha da kötü olan üçüncü derece yanıklar, kalıcı zararlar verirken bir
taraftan da derin yaralar açar. Kalıcı hasarlar uzun süren tedavileri de beraberinde getirir. Mağdur
olan kişilerin iş performansı ne kadar düşerse başarı duygusunun azalma durumunda bu düşüşle
doğru orantılıdır. Kendinden şüphe duymaya başlayan mağdurun kazandığı sosyal kimliği de
etkilenir. Kasıtlı bir şekilde ve düzenli aralıklarla devam eden mobbing davranışlarının etkileri
yavaş yavaş ve birikimli bir şekilde bir anda ortaya çıkmaktadır.
Leymann ve Gustafson'da mobbinge maruz kalanlarda sırt ve baş ağrısı gibi fiziksel
rahatsızlıkların yanında, konsantrasyon kaybı ve hafıza bozukluğu gibi bilişsel rahatsızlıklar da
olduğunu belirterek bu durumu vurgulamışlardır. Einarsen de Norveç'te yaptığı çalışmada
mobbinge maruz kalanların düşük özgüven ve yüksek oranda kaygılı kişiler olduğunu ortaya
koymuştur. Quine'de mobbingi deneyimlemiş kişileri de ele alarak bu kişilerin benzer olarak aynı
zamanda yüksek stres, klinik endişe ve depresyon yaşadıklarını belirtmiştir. Mağdurların yaşam
ve iş kalitesi düşmektedir. Mobbing sonucunda, hedef olarak seçilen kişi kendini altüst olmuş,
tehdit altında, psikolojik olarak yıpranmış hisseder ve kendine olan güveni sarsılır,
yeteneklerinden şüphe etmeye başlar ve diğer sorunlarda bir zincirin halkası gibi oluşup ortaya
çıkmaya başlar. Birey artık belli bir işi yapamaz hale gelir; iş yerinde her an dehşet, korku ve
kaçma isteği içindedir. Bu durumdan o kadar çok etkilenmiştir ki, neredeyse tüm savunma
mekanizmaları çöker ve iş yerinde artık duramaz hale gelir. Kişinin iş yerinde çalışırkenki moral
bozukluğu, endişeleri nedeniyle yaşadığı zaman kaybı, verim düşüklülüğü zaman içerisinde
kişinin hayatındaki olumlu yanları silmeye başlar ve olumsuzluklar ortaya çıkar. Moral
bozukluğu ve endişe ile iş yerinde mağdur hatalar yapmaya başlar, işe olan bağlılığı zayıflar ve
kişi sonuç olarak işi bırakma ya da bırakmayı düşünme noktasına gelir ve yaşadığı tükenmişlik
durumu mağdurun hayatını alt üst eder. Bireysel açıdan mobbingin özellikle mağdur üzerinde
anti-sosyal davranışlara yol açtığı, aile ve arkadaşlık ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği de
bilinmektedir.
Mobbing olgusunun, birey üzerinde etkili olduğu kadar örgüt üzerinde de tahrip edici
sonuçları vardır. Bu nedenden dolayı bir işveren veya yöneticiler, mobbingin örgüte ne kadar
zarar vereceğini tahmin etse, bu süreçle mücadele etmek için hızlı bir şekilde ellerinden geleni
yapacaklardır. İşveren için ortaya çıkan öncelikli zarar maddi niteliklidir. Ayrıca bunun yanında
ağır sosyal sonuçları da beraberinde getirir. Çalışan ekip içerisinde uyumun bozulmasına,
çalışanların işe yabancılaşmasına, işe devam etmeme gibi olumsuz sonuçları da
görülebilmektedir. Bu durumda örgüt, tecrübeli ve kalifiyeli çalışanlarını kaybedebilmekte ve
geride kalan çalışanlar üzerinde psikolojik olarak yarattığı etkilerden dolayı örgüte olan bağlılık
ve motivasyon azalmaktadır(4). "Örgütler, mobbing nedeniyle örgüt içinde önemli ve gerekli
kişileri yitirerek, işgücü devir artışı da yaşayabilirler."(23). Mobbingin etkileri ile birlikte
personel hareketleri ani bir şekilde artar, oluşan huzursuzluk ortamı ile birlikte çalışanlarında
moral düşüklüğü ortaya çıkar. Oluşan bu huzursuzluk ortamı da örgütün sahip olduğu imajına
yansır ve olumsuz bir şekilde tanınmasına neden olur. Mutsuz bireylerin yer aldığı ve çalışma
başarısının olmadığı bir iş yaşamı mobbingin ortaya çıkardığı büyük bir toplumsal problemi de
beraberinde getirmektedir. Mobbing mağduru bir bireyin ortaya çıkan sağlık problemleri
nedeniyle yapılan sağlık harcamalarındaki artış hem devlete hem de bireye yük getirmektedir.
Uygulanan mobbing sonucu sigorta masraflarındaki artış da işvereninin çalışan için yaptığı
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maliyeti artırmaktadır. İşverende bu alandaki masrafı azaltmak adına yeni bir çalışan aramaya
başlayacak bu da mağdur olan diğer çalışanı işsiz, meslek yeterliliğini yitirmiş, psikolojik yönden
tükenmiş, sağlıksız bireylerin boşta gezdiği bir toplum modelini ortaya çıkarmaya
başlayacaktır(4).
Mobbingle Mücadele Yöntemleri
Mobbingle mücadelede en önemli husus, soruna ilişkin farkındalığın, mağdurun kendisi
tarafından olduğu kadar; işveren, iş arkadaşları ve nihayet tüm toplum tarafından aynı önemde
sağlanmış olmasıdır. Konuyla ilgili herkes, işyerinde mobbingi durdurmak için bir şeyler yapmalı
ve mücadele etmelidir. Ancak bir şeyle mücadele etmek için, önce onun ne olduğunu öğrenmek
gerekir. Bu noktada konuyla ilgili olarak kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve duyarlılığının
artırılmasına çalışılmalıdır. Bireyin bilinmezin ve çaresizliğin karşısında duyduğu korku ve
endişeyle kendi içinde, tek başına mücadele edebilmesi çok güçtür. İnsanlar, bir olguyu tanımayı
öğrendikleri takdirde, önceden yaşamış oldukları veya şu anda yaşadıkları deneyimlerini çok
daha gerçekçi bir bakışla değerlendirebilirler. Ayrıca bu olgudan ve bu olgunun yarattığı
zararlardan kaynaklanan korkunun şiddeti de, karşılaşılan şeyin ne olduğu bilindiği takdirde
büyük ölçüde azalacaktır. Dolayısıyla konuyla ilgili olarak toplumun, tüm organlarıyla
bilgilendirilmesine çalışılmalıdır(19).
Özetle, işyerinde mobbingle ilgili farkındalığı artırma mücadelesinin ilk adımları şu
şekilde sıralanabilir:
• Yaşanılan olgu ve sürecin adının konması,
• Önlemlerin alınması,
• Bilgilendirmenin sağlanması,
• Geri bildirimin alınması.
Son yıllarda, dünyanın birçok yerinde önemli bir örgütsel sorun olarak görünen mobbing
hem bireylere hem de örgütlere zarar vermektedir. Mobbing, örgütlerde istenmeyen ve
yıpratılmak istenen kişilere karşı baskı aracı olarak kullanılarak onların işten ayrılmalarını
sağlamaktadır. Mobbing her örgütte ortaya çıkacağı gibi, bütün çalışanlar da mobbing mağduru
olabilir. Sonuç olarak, örgütsel ilişkilerin gelişmesinde, iş barışının ve huzurlu çalışma ortamının
oluşmasında, adalet ve güven esaslı ilişkilerin gelişmesinde karşımıza çıkan en önemli
engellerden biri mobbingdir. Bundan dolayı, mobbing araştırmacılar açısından üzerinden
durulması gereken konuların başında gelmektedir (24).
Türk hukuk sisteminde mobbing ile ilgili açık bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak
direkt olarak ilgili olmasa da Anayasanın genel esaslar ve temel haklar ve ödevler kısımlarında
yer alan maddeler ile Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Devlet
Memurları Kanunu ve İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar Kanunu’nun bazı
maddeleri bu açıdan değerlendirilebilir.
Başbakanlık İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi
27879 Sayılı ve 19 Mart 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Başbakanlık
İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi, kamu ve özel ayrımı olmaksızın
mobbing konusunu ortaya koyan bir genelge olmuştur.
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Bu genelge ile; 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 etkilemekte olduğu 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 önemli olduğu vurgulanmaktadır.
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
(25).
Türk hukuk sisteminde direkt olarak mobbing ile ilgili bir düzenleme olmaması sıkıntılara
yol açmaktadır. Kurumların mevzuatında mobbing kavramına yer verecek şekilde düzenlemeler
yapılmalı, mobbingin çok yoğun yaşandığı özel ve kamu sektöründe özel önlemlerin alınması ve
hukuksal mevzuatın buna göre güncellenmesi gerekmektedir (26).
Uluslararası Sözleşmeler
1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı ve 1996 tarihli Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
birer insan hakları sözleşmesi niteliğindedir. Bu sözleşmeler ile taraflar, tüm çalışanların onurlu
çalışma haklarının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla işverenlerin ve
çalışanların örgütlerine danışarak, çalışanların işyerinde ya da işle bağlantılı cinsel taciz
konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunun engellenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu
tür davranışlardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı; çalışanların birey olarak
işyerinde ya da işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları kınanılacak ya da açıkça olumsuz ya da suç
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oluşturan, yinelenen eylemler konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunların engellenmesini
desteklemeyi ve çalışanları bu tür davranışlardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı
taahhüt eder (29).
Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, AB vatandaşlarının temel haklarını ve
vatandaşlarına karşı sorumluluklarını düzenlemekte olup 2000'de Fransa'da kabul edilmiştir. Bu
Bildirge, Topluluk ve Birliğin yetkileri ve görevlerini ve yetki ikamesi ilkesini dikkate alarak
özellikle Üye Devletlerin ortak uluslararası yükümlülükleri ve anayasal gelenekleri, Avrupa
Birliği Antlaşması, Topluluk Antlaşmaları, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Hak ve Özgürlüklerin
Korunması Sözleşmesi, Topluluk ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen Sosyal Bildirgeler
ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'nin içtihat
hukukundan kaynaklanan hakları yeniden teyid etmektedir. Toplumun, sosyal ilerleme, bilimsel
ve teknolojik gelişmeler ışığında temel hak ve özgürlüklerin bir Bildirge'de daha açık bir şekilde
ortaya konulması yoluyla bu hak ve özgürlüklerin korunmasının güçlendirilmesi amaçlanmış ve
1. Bölüm insan onuru, 2. Bölüm özgürlükler, 3. Bölüm eşitlikler, 4. Bölüm dayanışma, 5. Bölüm
vatandaşlık hakları, 6. Bölüm adalet, 7. Bölüm genel hükümler olmak üzere 54 maddeden
oluşmaktadır (30).
Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi 20. maddesine göre; herkes, yasa önünde eşittir.
21. madde; cinsiyet, ırk, renk, etnik veya sosyal köken, kalıtımsal özellikler, dil, din veya inanç,
siyasi veya başka herhangi bir görüş, bir ulusal azınlığın üyesi olma, hususiyet, doğum,
maluliyet, yaş veya cinsel eğilim gibi herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılması yasaktır. Avrupa
Topluluğunu kuran Antlaşma ve Avrupa Birliği Antlaşmasının uygulanması kapsamı
çerçevesinde ve bu Antlaşmaların özel hükümleri saklı kalmak üzere milliyet nedeniyle her türlü
ayrımcılık yasaktır. 22. madde; kültürel, dini ve dilsel çeşitliliğe saygı gösterecektir. 23. madde;
erkekler ve kadınlar arasında eşitlik, istihdam, çalışma ve ücret dahil olmak üzere bütün alanlarda
sağlanmalıdır. Eşitlik ilkesi, yeterli şekilde temsil edilmeyen cinsin lehine belirli avantajlar
sağlanmasını öngören önlemlerin sürdürülmesini veya benimsenmesini engellemez. 31. madde;
her işçi, kendi sağlığı, emniyeti ve onuruna saygı gösteren çalışma koşullarından yararlanma
hakkına sahiptir ve azami çalışma saatlerinin sınırlandırılması, günlük ve haftalık dinlenme
dönemleri ve yıllık ücretli izin hakkına sahiptir (30).
Mobbing ile mücadele amacıyla, doğrudan doğruya bu konuda özel düzenlemeler
bulunmaktadır. İsveç’te 1993’ten beri mobbing konusunda yasal bir düzenleme vardır. Belçika,
Fransa ve Norveç gibi bazı ülkelerde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin hukuki düzenlemelere,
psikolojik tacizle ilgili hükümler eklenmekte veya mevcut hükümler bu yönde değiştirilmektedir
(27). Ülkemizde mobbing konusunda doğrudan bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte
Anayasanın 90. Maddesine göre; Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine
başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve
özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır
denilmektedir (28). Bu bağlamda uluslararası sözleşme ve antlaşmalar gereğince mobbing
konusunda da gerekli düzenlemelerin yapılması hem birey haklarının korunması açısından hem
de toplumda çalışma barışının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunludur.
Mobbing ile mücadele amacıyla, doğrudan doğruya bu konuda özel düzenlemeler
bulunmaktadır. İsveç’te 1993’ten beri mobbing konusunda yasal bir düzenleme vardır. Belçika,
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Fransa ve Norveç gibi bazı ülkelerde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin hukuki düzenlemelere,
psikolojik tacizle ilgili hükümler eklenmekte veya mevcut hükümler bu yönde değiştirilmektedir
(27). Ülkemizde mobbing konusunda doğrudan bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte
Anayasanın 90. Maddesine göre; Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine
başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve
özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır
denilmektedir (28). Bu bağlamda uluslararası sözleşme ve antlaşmalar gereğince mobbing
konusunda da gerekli düzenlemelerin yapılması hem birey haklarının korunması açısından hem
de toplumda çalışma barışının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunludur.
Sonuç: Mobbingin birey ve örgütler üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Şüphesiz ki
en fazla zararı gören mağdurdur. Mobbingle mücadelede en önemli husus, soruna ilişkin
farkındalığın mağdurun kendisi tarafından olduğu kadar işveren, iş arkadaşları ve nihayet tüm
toplum tarafından aynı önemde sağlanmış olması gerekir.
Mobbinge maruz kalan bireyin bu durumun nesnel bilimsel verilerini ortaya koyarak adli
süreçte raporlandırılmasını sağlamasında büyük yarar vardır. Yukarıda tanımladığımız üzere
bireyin her ne kadar ulusal hukukta mobbing üzerine direkt bir yasal düzenleme bulunmamakla
birlikte karşın hem ulusal hukuktan doğan hem de uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının
olduğu ve Anayasanın 90.maddesine göre de ülkemizin imzaladığı sözleşmelerin kanun
hükmünde olduğu unutulmamalıdır. Üniversitelerin ilgili anabilim dallarındaki uzmanlar ve
öğretim üyelerinin mahkemelere bilirkişilik hizmeti vermesi yanında özellikle taraflar CMK 67/6
ve HMK 293 uyarınca, üniversite öğretim üyelerinden Uzman Bilimsel Mütalaa şeklinde de
raporlar alabilmektedirler.
Ülkemizin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak iç hukukta gerekli
yasal düzenlemelerin zaman geçirilmeden hayata geçirilmesi gerekmektedir. Mobbing sadece tıp
veya hukuk açısından ele alınması gereken bir konu olmayıp psikoloji, sosyoloji, antropoloji,
kriminoloji gibi multidisipliner bir yaklaşım gerektiren toplumsal sosyal bir sorundur. Bu nedenle
mobbing ile mücadelede bireysel yaklaşım önemli olmakla birlikte kurumsal anlamda da
mücadelenin büyük önem taşıdığı anlaşılmaktadır.
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1990 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA ERKEKLİK KRİZİ VE
ŞİDDET
Özlem ÖZGÜR Selçuk Üniversitesi

ÖZET
1950’li yıllardan günümüze Türk toplumunda kadın erkek ilişkileri köklü bir değişime
uğramıştır. Kadınların eğitim olanaklarına kavuşarak meslek sahibi olmaları ya da eğitim
olanaklarına sahip olamayanların ev dışında ücretli işlerde çalışarak, emeklerinin karşılığını
maddi anlamda almaları ekonomik olarak bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamıştır. Buna bağlı
olarak da ev içi konumları değişime uğramaya başlamıştır. Bireysel çabaları ile sadece özel
alanda değil kamusal alanda da erkeklerle birlikte çalışma olanaklarına kavuşan kadınların
toplumsal yapı içerisindeki konumları değiştikçe erkeklerin alıştıkları ve yıllar yılı uyguladıkları
erkeklik performansları sorgulanır olmuştur. Bir yandan ataerkil sistem içerisinde avantajlı
konumlarını kaybetmekten korkan erkekler diğer yandan da kadınların değişen ihtiyaç ve
talepleri ile karşılaştıkça uyum sağlama konusunda ciddi problemler yaşamaya başlamıştır. Bu
durum erkeklik krizi olarak adlandırılmıştır. Erkekler bu yeni sürece ya uyum sağlamak zorunda
kalarak davranışsal değişlikler gerçekleştirmişler ya da alışageldikleri düzeni yani
hegemonyalarını korumak adına farklı yollar denemişlerdir. Bu yollardan birisinin de şiddet
olduğunu söylemek olanaklıdır. Erkekler bu süreçte şiddeti mevcut konumlarını korumak üzere
hem cinslerine ya da karşı cinse karşı uygulamışlardır. Hatta karşı cinse veya hemcinslerine karşı
uyguladıkları şiddetin yaşadıkları krizin tırmanışa geçtiği dönemlerde daha arttığını belirtmek
yanlış olmayacaktır. Böylece çözülen, ellerinden kayıp giden iktidarlarını korumaya
çalışmışlardır. Bu çalışmada hegemonik erkekliğin yaşadığı kriz süreci ve şiddet ilişkisinin 1990
sonrası Türk sinemasındaki temsilleri incelenecektir. Çünkü ne hegemonik erkeklik ne de
erkeklik krizi sadece bireyler tarafından üretilen bir süreç değildir. Toplumsal yapıdaki bütün
kurumlar kadar medyadaki temsiller de bu sürecin üretilmesinde önemli bir rol
üstlenmektedir. Dolayısıyla söz konusu araştırma erkeklik krizi ile başa çıkmaya çalışan
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erkeklerin şiddete başvurma süreçlerinin hem bir kitle iletişim aracı hem de bir sanat dalı olan
sinemada, filmsel anlatılar aracılığı ile nasıl temsil edildiği ve şiddet içeriklerinin filmsel
anlatılarda yer alış biçimlerinin nasıl gerçekleştiği nitel veri analizi yöntemlerinden biri olan
betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Erkeklik, erkeklik krizi, şiddet ve Türk sineması.

THE CRİSİS OF MASCULİNİTY AND VİOLENCE IN TURKİSH CİNEMA
AFTER 1990s
Özlem ÖZGÜR, Selcuk University

ABSTRACT
The woman-man relationships in Turkish society have radically changed since the 50s. Women,
who obtained the opportunity to get a proper education to have a profession or who could not
find an opportunity to get an education but worked in paid jobs outside the house in order to
receive a recompense for their work, have gained their economic independence. As the statuses
of women who got to work alongside men in the public space as well as in the private space have
changed, the masculinity that men had been accustomed to perform for years started to be
questioned. Men, who were afraid of losing their advantageous position within the patriarchal
system, started to face serious problems as they try to meet the changing needs and demands of
women. This is called the crisis of masculinity. Men either had to display behavioral changes in
order to adapt themselves to this new process or tried different ways in order to protect the
consuetudinary system which was established on their own hegemony. It is possible to say that
violence was one of these ways. In the process, men used violence on their own gender as well as
on the opposite sex in order to protect their statuses at the time. It would not be wrong to indicate
that men’s violence against the both genders increased even more in the periods when the crisis
escalated. Thus, they tried to protect their authority which started to dissolve and slip by. In this
study, the representations of the relationship between the hegemonic masculinity’s crisis and
violence in Turkish cinema after 1990s will be examined. Neither the hegemonic masculinity nor
the masculinity crisis is a process that is produced by the individuals. As well as all the
institutions of the social structure, the representations in the media are also have an important role
in the production of this process. Therefore, this research will focus on discovering how men’s
processes of resorting to violence while trying to overcome the masculinity crisis are represented
and how the violent contents appeared within the narrative of cinema which is both a mass
medium and a branch of art, using descriptive analysis, one of the qualitative analysis methods
was used.
Key words: Masculnity, masculinity crisis, Turkish Cinema.
1. Giriş
Bireylerin içine doğdukları toplumsal kültürel yapı onları erkek ya da kadın olarak adlandırarak
benimsemeleri gereken toplumsal cinsiyet rollerini belirler. Böylece bireylerden, bebeklikten
itibaren bu rolleri öğrenip uygulayarak makbul birer kadın ve erkek olma yolunda ilerlemeleri
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beklenir. Bu süreçte kadınlar kırılgan ve itaatkâr taraf olarak tanımlanmakta, onlardan genelde ev
içi özel alanlarda varlık göstermeleri, çocuk doğurmaları ve çocuklarına ve eşlerine ev içi özel
alanı bir konfor alanı haline getirmeleri beklenmektedir. Erkeklerden ise eve ekmek parası getiren
kişiler olarak kamusal alandaki varlıklarını pekiştirmeleri, güç ve otorite kaynağı olarak hem özel
alanın hem de kamusal alanın hakimi konumunu benimsemeleri ve mutlak performans
göstermeleri istenmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yaratan bu durum toplumdan topluma
belirli ölçülerde farklılık gösterse de hemen her toplumsal yapıda görülmekte ve her iki cinsiyetin
birbirinden ne kadar farklı olduğunun altı çizilmektedir.
Her iki cinsiyetin birbirinden nasıl farklı kılındığı yukarıda da değinildiği üzere cinsiyetlerarası
üstünlük ve egemenlik çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu üstünlük toplumsal yapılarla,
değerlerle, toplumun sahip olduğu zihniyet yapısı ile kurulmakta ve sürdürülmektedir. Toplum,
bireylerin sosyal üretimlerinin bir sonucu olmasına rağmen, erkeğin toplumsal yapı içerisindeki
hemen her konudaki üstünlüğünü hemen her konudaki baskı, istek ve beklentilerle öğretmekte,
pekiştirmektedir. Bu sosyal üretimler sonucu, gelenekselleşmiş değerler, toplumsal yapının
rehberlik ettiği alanlar, pekiştirilmesine aracı olan kurumlar ve araçlar ile erkeğin kadına göre
daha üstün olduğu, hangi alanda olursa olsun kadının erkek kadar güçlü olmadığını ve bunun için
yeterince donatılmadığını öğretmekte ve meşru kılmaktadır (Ataman, 2011:245-246).
Erkeğin kadına göre daha üstün olma durumu ve bunun meşruiyeti sosyal bilimlerin farklı
alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar aracılığı ile sorgulanmıştır. Söz konusu çalışmalar 1970’li
yıllara kadar kadınlar üzerine odaklanmış, kadınların yaşadıkları problemleri anlatmak ve dile
getirmek adına çeşitli araştırmalar hem toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dile getirmiş hem de
1970’lerden sonra ivme kazanacak olan erkek hareketlerine ve erkeklik çalışmalarına kaynaklık
etmiştir (Akça ve Tönel, 2011:19). Özellikle Connell’ın hegemonik erkeklik kavramlaştırmasının
toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine odaklanan kadın çalışmalarına kaynaklık ettiği kadar
erkeklik çalışmalarına da kaynaklık ettiğini söylemek olanaklıdır. Connell, Gramsci’nin
hegemonya terimini temel alarak hegemonik erkeklik kavramını geliştirir. Connell, erkek
hegemonyasını acımasız iktidar çekişmelerinin ötesine geçerek özel yaşamın ve kültürel
süreçlerin örgütlenmesine sızan bir toplumsal güçler oyununda kazanılan toplumsal üstünlük
olarak açıklar (1998: 246). Sancar (2009) da hegemonik erkekliğin güçlü olmak, zorlu işlerden
başarı ile çıkmak, duygularıyla değil aklı ile davranmak, rekabete ve hiyerarşiye dayalı ilişkileri
ön plana çıkarmak, bağımsız davranmayı önemsemek ve başkalarını yönetmeyi bilmek gibi
davranışları içerdiğini belirtmektedir.
Connell (1998:249) bu davranışların sadece karşı cinse yani kadınlara yönlendirilmediğini tabi
kılınmış erkekliklere yani ekonomik gücü elinde bulundurmayan erkeklere ve erkek cinsel
kimliğini reddeden bireylere de yönlendirilerek hegemonik erkekliğin inşa edildiğini açıklar.
Genç yaşlardan itibaren ailesinin devamlılığını, güç simgesini ve iftihar namzetliğini ağır bir yük
olarak sırtında taşımak, erkekler için kaldırılması zor bir yüktür. Yaşamının eşiğinde henüz kendi
desteğe ihtiyaç duyarken, ailesine ve topluma maddi ve manevi destek olma zorunluluğu, genç
erkekleri strese sokan bir beklentidir (Navaro, 2005, s. 158) ve zamanla kendi rollerini
sorguladıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sorgulama sadece erkekler tarafından
yapılmamış kadın hareketleri ve LGBT hareketleri erkeklik kavramını sorgulamaya ve
eleştirilmeye başlanmıştır (Onur ve Koyuncu, 2004: 35). Bu durum hiyerarşik yapıyı sarsmakta
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ve çatışmaları beraberinde getirmektedir. Çünkü kabul gören, desteklenen, kutsanan, takdir edilen
hegemonik erkeklik daima erkeklerin kadınlardan ve öteki erkeklerden üstünlüğünü salık veren
yapısal hakikat ile uyum içinde olmak zorundadır. Öyle ki, çeşitli faktörlerle hegemonik erkeklik
bu amaçtan ya da etkiden uzaklaşırsa bir erkeklik krizi ortaya çıkmaktadır (Özbay, 2013: 186).
Sancar erkeklik krizini açıklarken küresel kapitalizmin piyasayı düzenlediğinin ve göç, enformelesnek üretim, yeni sermaye mantığı gibi olguların toplumsal yapıyı dönüştürdüğünün altını çizer
ve post-endüstriyel dönemle birlikte geleneksel mavi yakalı erkeklik imgesinin erozyona
uğradığını bu durumun erkeklik inşasında krize yol açtığını belirtir (2009:122-123). Bu süreçte
erkeklerin de farklı iktidar stratejileri benimsemekte ve karşı cinse veya hemcinslerine karşı
şiddeti bir iktidar stratejisi olarak benimsediklerini söylemek olanaklıdır. Erkeklerin şiddeti bir
iktidar stratejisi olarak benimsemeye meyilli oluşlarının mercek altına alınması; günümüzde
erkek hegemonyası, bu hegemonyanın sarsılmasının nedenleri ve erkeğin içinde bulunduğu kriz
konusunda var olan problemlere ışık tutabilecektir.
Bu çalışmada hegemonik erkekliğin yaşadığı kriz süreci ve şiddet ilişkisinin 1990 sonrası Türk
sinemasındaki temsilleri incelenmiştir. Çünkü ne hegemonik erkeklik ne de erkeklik krizi sadece
bireyler tarafından üretilen bir süreç değildir. Toplumsal yapıdaki bütün kurumlar kadar
medyadaki temsiller de bu sürecin üretilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla söz
konusu araştırma kriz içindeki erkeklerin şiddete başvurma süreçlerinin hem bir kitle iletişim
aracı hem de bir sanat dalı olan sinemada, filmsel anlatılar aracılığı ile nasıl temsil edildiği ve
şiddet içeriklerinin filmsel anlatılarda yer alış biçimlerinin nasıl gerçekleştiği nitel veri analizi
yöntemlerinden biri olan betimsel analiz yöntemi kullanılarak bulgulanmıştır. Ancak öncesinde
1990’lı yıllarda Türkiye’de Erkeklik Krizi ve şiddet ilişkisine değinilmiş ardından 1990’lı yıllar
Türk sinemasının genel özelliklerine, erkeklik krizinin 1990’lı yıllardaki Türk sinemasındaki
temsillere nasıl yansıdığı açıklanmıştır.
1. 1990’lı Yıllarda Türkiye’de Erkeklik Krizi ve Şiddet
1990’lı yıllar Türkiye’si siyasi ve ekonomik açıdan istikrarsız bir dönemi de yansıtmaktadır.
İstikrarsız koalisyon hükümetleri, sosyo-ekonomik olarak içselleştirilen yüksek enflasyon
oranı (Kazgan, 2004:155) ile Türkiye 1990’lı yıllarla birlikte yeni bir ekonomik sürecin
gelişimine tanıklık etmiştir. Banka ve finans sektörü gelişmiş ve borsa kurulmuştur. Medya
gücünü ve etkisini artırmış, Türkiye özel televizyon kanalları ile tanışmıştır. Döviz gündelik
hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bireycilik artık toplumsal bilince yerleşmiştir.
Küreselleşmenin ve teknolojik devrimin bir ürünü olarak bilgisayar, cep telefonu ve internet ile
dünya adeta küçülmeye başlar. Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından Doğu Bloğu’nun çöküşü
ile çift kutuplu dünya düzeni sona ermiş, yenidünya düzeni şekillenmeye başlamıştır (Tunç,
2012: 166). Toplumsal yapıda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanır hale gelmiştir. Bu dönemde
hızlanan ve daha görünür hale gelen kadın hareketlerinin toplumsal değişim ve dönüşümün içinde
önemli gelişmelerden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Türkiye’de kadın olmaktan dolayı yaşanan ayrımcılığı, şiddeti ve eşitsizliği vurgulayan yeni
feminist hareket 1980’de darbe sonrası bütün siyasi katılım kanallarının kapalı olmasına rağmen
son derece baskıcı bir ortamda ortaya çıkmıştır. Kurulan feminist bilinç yükseltme grupları,
çıkarılan dergiler, aktif kadın hakları örgütlerinin yaptırımlarıyla 1990’lı yıllarda güçlü bir
farkındalık oluşmuştur (Peker, 2009’dan akt: Odabaş,2012:432). Kadınlar bu dönemde kent
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ortamında yani kamusal alanda hızla yükselerek daha fazla görünmeye ve geliştirdikleri feminist
bilinç sayesinde daha fazla hak ve eşitlik talebinde bulunmaya başlamışlardır. Toplumsal
yaşamda, her alanda daha güçlü olarak yer almaya başlayan kadının karşısında erkeklerin
geleneksel rolleri sarsılmış (Demez, 2004:177-178) zaten altyapısı atacağı adımları sağlam
kurulmadan, kendi cinsel rolü konusunda yeterli ve güvenli yönlendirme ve destek alamadan
dünyaya salıverilen Türk erkeği sendelemeye başlamıştır (Navaro, 2005: 158).
Türk erkeği sendelediği krize girdiği bu dönemde farklı iktidar stratejileri geliştirmeye
başladıkları söylemek yanlış olmayacaktır. Bu iktidar stratejileri şu şekilde sıralanabilir: Erkekler
içinde bulundukları krize hegemeonik erkeklikten beslenen ancak değişen şartlara göre
benimsedikleri erkeklik biçimi benimseyerek çözüm üretmeye çalışmışlardır. Erkeklerin bu
süreçte benimsedikleri bir diğer strateji ise karşı cinsin ve kendinden farklı düşünen
hemcinslerinin dışlandığı homososyal ilişkileri ile güven tazelemek şeklinde gelişebilmiştir. Son
olarak kriz içindeki erkeklerin hegemonik erkekliğe sıkı sıkıya bağlanarak, mevcut
hegemonyalarını korumak adına milliyetçilik, ırkçılık, şiddet gibi farklı iktidar stratejilerini de
benimseme eğiliminde olduklarını söylemek olanaklıdır. Burada dikkati çeken unsur şiddettir.
Gerek homosoyal erkek ilişkilerinde gerekse homososyal erkek birlikteliklerinin dışında
hegemonik erkekliği korumaya çalışan erkekler arasında şiddetin yaygın olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır.
Coles, erkeklerin hegemonik erkeklik çerçevesi dahilinde erkekliklerin bazı yönleri alıp, onları
kişisel erkeklik anlayışları çerçevesinde değişen koşullara göre yeniden biçimlendirip
birleştirerek, kendilerine özgü egemen erkeklik ölçütleri oluşturmak için yeniden
anlamlandırdıklarını ve bir mozaik gibi döşediklerini belirtir. Mozaik erkeklik
kavramsallaştırması ile hegemonik erkeklik tanımının dışındaki erkeklikler için de yaşam alanı
bulunmuştur. Böylece birbirinden farklı erkeklik imajları bir arada tutarlı bir desen
oluşturabilmektedir. Örneğin, görünüş itibariyle yeni erkeklik imajlarını yansıtan, vücut
geliştiren, bakımlı olmak için kozmetik ürünler alan ve kullanan erkeklerin davranış biçimlerine
bakıldığında, hegemonik erkeklikle bağdaşan yönlerini ön plana çıkardıkları görülebilmektedir.
(2008: 238-239).
Bir diğer iktidar stratejisi olarak homososyal birliktelikleri ile erkekler başta kadınları ve
kendileri gibi olmayan ve düşünmeyen erkekleri dışladıkları ortamlarda karşılıklı olarak
kendilerinin, dünyaya ve topluma bakışlarının normalliğini tekrar tekrar ortaya koymakta ve
meşrulaştırmaktadır. Homososyal topluluklar sayesinde erkekler giderek zayıflama eğilimi
gösteren hegemonik pozisyonlarını hala varmışçasına algılamaya çalışırlar. Bunu da çeşitli
erkeklik oyunları ile gerçekleştirirler (Meuser 1998’den akt: Onur ve Koyuncu, 2004: 40). Söz
konusu erkeklik oyunları içerisine şiddet çoğunlukla dahil edilmiştir. Bu ortamda bir erkeklik
oyunu olarak gelişen şiddet erkekliği pekiştirir (Onur ve Koyuncu, 2004:40-41). Bu durum
hegemonik erkekliğe sıkı sıkıya bağlanmış ama homososyal ilişki biçimini benimsemeyen
erkekler için oldukça farklıdır. Hegemonyasını korumaya çalışan erkek için şiddet erkekliği
pekiştirmekten çok onu daha da çıkmaza sokmaktadır. Bu süreçte erkekler şiddeti kendilerinden
aşağıda bulunan erkeklere ve çoğunlukla da kadınlara uygulamaktadır.
Aydoğan’a göre (2012:107) otoritenin güvencesinin ortadan kalkması, öz yıkım ve öngörülebilir
bir geleceğin çökmesi durumunda bireyin kendisine ve ötekine yönelik şiddet arzusu
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tetiklenmektedir. Kıskançlık ve hasetin yarattığı öz-zehirlenme şiddetin temel kaynağıdır.
Günümüzde rekabete açılan erkeklik ve sınıfsal konum arasında var olan eşgüdüm, geleneğin
koruyucu duvarlarının aşındığı durumda alt sınıf erkek üyeleri üzerinde büyük bir bunalıma yol
açarak şiddete dönüşmektedir. Kentsel mekânda sınıflar arası gettolaşma ve işgücünün
kuralsızlaşması sınıfsal ayrılıkları derinleştirirken, gündelik yaşamın katı kurallarına mahkum alt
sınıfların cinsel kimlikleri, kitle iletişim araçları aracılığı ile tahrik edilmektedir. Bu noktada
ortaya çıkan erkeklik krizi, kendini kadın bedenini yok etmeye dayalı bir şiddetle ortaya
koymaktadır. Sınıfsal olarak ezilmişlik, birey olamamak, öz-saygının yitimi; güç uygulanabilen
tek nesne olarak kadın bedenini hedef haline getirmektedir.
1.
1990 Sonrası Türk Sineması ve Erkeklik Krizi
1990’lı yıllara Türk sinemasının ciddi bir krizle başladığını söylemek olanaklıdır. Çünkü Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından çift kutuplu dünya düzeni sona ermiş
ve tek kutuplu dünya düzenine geçiş ile birlikte küresel ölçekte yaşanan toplumsal ve ekonomik
değişimler Türk toplumunu derinden etkilemiştir. Toplumsal yapıda gerçekleşen değişimlere ve
yaşanan krizlere oldukça duyarlı olan Türk sineması da yaşanan değişimlerden etkilenmiş film
üretim sayısında ciddi düşüşler yaşanmış, zor koşullar altında çekilen filmler ya gösterim olanağı
bulamamış ya da izleyici tarafından ilgiyle karşılanmamış, gişede başarısız olmuştur.
Kıraç bu durumun en önemli nedenini Amerikan yapım şirketlerinin Türk sinema sektörüne
hakim olması şeklinde açıklar. 1990’lı yıllarda Yeşilçam’ın sinema salonu sahipleriyle ittifakı
ekonomik nedenlerden dolayı çözülmüş ve bu ittifakın yerini Amerikan menşeli dağıtım ve
yapım firmaları almıştır. Böylece sinema salonlarının kontrolü tamamen Amerikan yapım
şirketlerine geçmiştir (2008:125). Sinema salonları yenilenerek cep sineması haline
dönüştürülmüş ve salonların son teknolojilerle donatılmasının ardından Amerikan filmleri hızla
gösterine girmeye başlamıştır. Bu süreçte aksiyonu ve macerayı seven genç izleyiciler Amerikan
filmlerini tercih etmeye başlamışlar, daha ileri yaşlardaki sinema seyircileri ise hem 1980 darbe
döneminin etkisi hem de çok kanallı döneme geçişle birlikte televizyonun farklı program
içerikleriyle izleyiciye ulaşması nedeniyle sinema salonlarından uzaklaşmıştır. Türkiye’de yıllık
üretilen film sayısı 10’a kadar düşmüştür (Pösteki, 2004). Amerikan sinemasının yarattığı bu
krize karşı Türk sinemasının ayakta kalabilmesi adına Avrupa’da Hollywood filmlerine karşı
oluşturulan Euroimage Fonu’na üye olunmuştur. Euro İmage Fonu’nun yardımıyla sınırlı da olsa
yapım ve dağıtım olanağı bulan, Kültür Bakanlığı’nın parasal destek verdiği ya da yönetmenin
bizzat kendi imkanları ile çektiği filmler bütün zor koşullara rağmen Türk sinema sektörünü
ayakta tutmaya başarmıştır (Esen, 2010:184-185). Bu dönemde farklı arayışlar içerisinde olan ve
geleneksel Yeşilçam sinemasının anlatı kalıplarının dışında farklı anlatım tarzlarını benimseyen
ve yenilik peşinde olan yönetmenlerin varlığı 1990’lı yıllar Türk sinemasının en dikkat çeken
yönlerinden biridir.
Karakaya (2014: 75) dönemin filmlerinin insanın kendi içinde ve toplum içinde yaşadığı
açmazları, yalnızlıkları, doyumsuzlukları iç dünyaları temel alan bir bakış açısı ile tiplerden
karakterlere uzanan temsilleri, öznel yaklaşımları benimsediği için bir arayış sineması olarak
adlandırır. Karakaya’ın bu görüşünü Güçhan’ın (1996:32-34) Fehmi Yaşar’ın yönetmenliğini
yaptığı Camdan Kalp (1991) filmi özelinde yaptığı çalışmasının bulguları da desteklemektedir.
Güçhan o döneme kadar erkeklerin Türk sinemasında geleneksel değerler çerçevesinde
hegemonik içeriklerle temsil edildiğini ancak Fehmi Yaşar’ın Camdan Kalp filminin erkek
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egemen söylemin dışında içerikler sunduğunu belirtir. Filmin karakteri Kirpi güçsüz, edilgen,
hangi değerlere sarılacağını bilemeyen bir erkektir ve bu durum o 1990’lı yıllar Türk sineması
için oldukça yeni bir durumdur. Camdan Kalp filmindeki arayış ve açmazlar içinde kafası karışık
karakteri Kirpi’nin, Nejat Ulusay’ın (2004) 1990’lı yıllardan itibaren Türk sinemasının gişe
başarısı elde etmiş filmlerini incelediği çalışmasında sözünü ettiği erkeklik krizinin habercisi
olduğunu söylemek olanaklıdır.
Ulusay (2004:144) Türk sinemasında 1990’ların ortasından itibaren, erkeklerin anlatıların
merkezinde yer aldığı ve bazılarının gişede önemli başarılar elde ettiği bir grup filmin
oluşturduğu yeni bir türsel eğilimi ortaya çıkardığını belirtir. Başka ülke sinemalarında olduğu
gibi, yapımcısından yönetmenine erkek egemen bir sinema olan Türk sinemasında hemen her
dönem yukarıdaki tanıma uygun çok sayıda film gerçekleştirildiğinin altını çizer. Ancak,
Ulusay’a göre (2004:144-148) Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990), Sarı Tebessüm
(1992), C Blok (1993), Gece Melek ve Bizim Çocuklar (1993), Yumuşak Ten (1994) gibi
filmlerin hem 1980’li yıllardaki kadın filmlerinin hemen ardından çekilmiş filmler olmaları
nedeniyle hem de bu filmlerdeki erkeklerin pasif, anlayışsız, yalancı ve şiddete meyilli tacizci
bireyler olarak temsil edilmesi nedeniyle erkek kimliği açısından yeni bir toplumsal cinsiyet
krizini yani erkeklik krizini işaret ettiğini de ekler. Benzer şekilde Oktan da (2008:152-166)
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren hem gündelik hayatta hem de sinemada eskiden beri
sahip oldukları egemenliği kadınlarla daha fazla paylaşmak zorunda kalan ve konumlarında
gerilemeler yaşayan erkeklerin varlığına dikkat çeker. Her Şey Çok Güzel Olacak (1998), Eşkıya
(1996), Nihavent Mucize (1997), Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000), Lalelide Bir Azize
(1998), Gemide (1998), Duruşma (1999), Ağır Roman (1996) gibi filmlerde sergilenen
erkekliklerin oldukça sorunlu, bunalımlı, kırılgan, hastalıklı, aşırı şiddet eğilimli, sürekli olarak
kadınları ve eşcinselleri aşağılayan, karamsar, suçluluk hisseden, güvensiz niteliklere sahip
olduğunu belirtir.
Birer (2013:160-170) ise Türk sinemasında erkeklik krizinin çocuksu erkekliğe dönülerek
çözülebileceğini savunduğu çalışmasında Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) filmini incelemiştir.
Ömer Vargı’nın yönetmenliğini yaptığı filmde iki kardeşin yol hikayesi anlatılır. Yolun sonunda
ağabey hegemonik erkekliğin onun üzerine dayattığı yaptırımlardan kurtulur ve hegemonik
erkeklikten çocuksu erkekliğe geçerek içinde bulunduğu krizi de çözüme kavuşturmuş olur.
2. Evren ve Örneklem
1990’lı yıllarla birlikte yeni anlatım tekniklerini filmlerinde kullanmak isteyen, yeni biçim ve
üslup arayışları içinde olan yönetmenler sinema sektörünün zor koşullarına film üretemye devam
etmişlerdir. Hatta dönemin bazı yönetmenleri bir araya gelerek Amerikan filmlerinin kurduğu
tekele karşı birlikte mücadele etmiş, ortak projelere imza atmışlardır (Esen, 2012:35).
Kendilerini Yeni Sinemacılar olarak adlandıran Serdar Akar başta olmak üzere, Önder Çakar,
Kudret Sabancı, Özer Kızıltan gibi sinemacılardan oluşan grup da böyle bir birlikteliğin
ürünüdür. Yeni Sinemacılar 1990’lı yılların sonunda Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Gemide,
Laleli’de Bir Azize, Maruf, Takva gibi filmlerle Türk Sineması’na hareket katmıştır. İçinde
yaşadıkları coğrafyanın sorunlarına duyarlı bu çalışmalarda göze çarpan noktalardan biri de Türk
toplumunun sorunlarını ele almanın yanı sıra daha çok erkeklerin dünyasını öne çıkaran olay
örgülerini tercih etmeleridir (Yüksel, 2008: 129). Yeni Sinemacıların filmlerinde erkek
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dünyasının öne çıkmasının yanı sıra gerek Ulusay (2004) gerekse Oktan (2008) çalışmalarında
söz konusu filmlerde erkek karakterlerin krizin içinde olduklarını da belirtmektedirler.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bu çalışmaya Yeni Sinemacıları grubunun 1998 yılında
çektiği birbirinin devamı niteliğinde olan ve erkeklik krizine dair temsiller sunan, Gemide
(1998), Lalelide Bir Azize (1998), filmleri amaçlı örneklem yöntemi ile çalışmaya dahil
edilmiştir.
3. Yöntem
Bu araştırmada nitel veri analizi yöntemlerinden biri olan Betimsel Analiz tercih edilmiştir.
Betimsel Analiz ile filmsel anlatılarda Dey’in (2003) belirttiği üzere sıradan görünen olayların
içine gizlenen ayrıntılar ortaya çıkarılmış ve bu ayrıntılar sayesinde bir bağlam oluşturulmuş ve
kategorileştirilerek sonuçlara ulaşılmıştır. Böylece filmsel anlatılarda “meydana gelen durumların
bileşenlerinin nasıl bir araya geldiği açıklanmış (Miles ve Huberman, 2018: 90)”, erkeklik krizi
ve şiddeti ilişkisi daha açık ve anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır.
4. Bulgular Ve Yorumlar
4.1. Şiddet ve Aldatmanın İçiçe Geçtiği Homososyal Erkek Dostlukları
Örneklem filmlerinde erkekler içinde bulundukları krize kendi aralarında geliştirdikleri
dostluklarla direnmeye çalışmaktadır. Ancak bu dostluk zamanla aldatma ve çıkar çatışmaları
nedeniyle sekteye uğramakta ve şiddetle iç içe geçmektedir.
Gemide ve Lalelide Bir Azize filmlerinde karakterlerin aileleri evleri veya akrabalarına ilişkin bir
veri yoktur. Karakterler her halleri ile İstanbul’a da ait olmadıkların beli eder. Gemide İdris,
Kamil, Boksör ve Ali İstanbul açıklarından kum çekerek hayatlarını idame ettirirler. Lalelide Bir
Azize filminde ise Aziz ve arkadaşları kadın satıcılığı yaparlar. Her iki filmde de erkeklerin
hayattan beklentileri yoktur. Günü kurtarmak her iki gruptaki erkek için önemlidir. Lalelide Bir
Azize filminde Aziz’in hayattaki en büyük amacı Romanya’dan kadın getirmektir. Bunun için
yeterli parayı toparlamaya çalışır. Gemide filminde ise erkek karakterlerin tek isteği gemiye
boksör tarafından getirilen kadın nedeniyle bozulan dengenin tekrar sağlanmasıdır. Gerek
Lalelide Bir Azize Gerekse Gemide filmlerinde para ve kadın yüzünden dostlukları sekteye
uğramış birbirlerine karşı sözel ve fiziksel şiddet uygulamaya kadar gitmiştir. Fiziksel şiddet
tokat, tekme hatta dayağa kadar gitmekle, sözel şiddet de buna eşlik etmektedir. Sözel şiddet de
aşağılama ve küfür şeklinde olmaktadır. Kriz içindeki erkeklerin homososyal ilişkilerine sözel
şiddet nedenli veya nedensiz bir biçimde ortaya çıkabilmektedir. Erkekler çoğu zaman da nedeniz
olarak kadın bedeni üzerinden üretilen küfürleri konuşmalarının içerisine sıkıştırmaktadır.
Gerek Gemide gerekse Lalelide Bir Azize filminde erkeklerin şiddet ile harmanlanmış
homososyal ilişkileri genellikle para ve kadın nedeniyle yaşanan çıkar çatışmasıyla sekteye
uğrasa da taraflar söz konusu homosoyal ilişkilerine son verme konusunda çok da istekli
değildirler. Hatta devam ettirmeye de gönüllü oldukları söylenebilir. Lalelide Bir Azize filminde
Aziz’in yardımcı Makor’un, para için Aziz’i aldatmasına karşın, Aziz’e aleni bir meydan
okumaya kalkışmaz, ondan ayrılmaz. Doktor da bütün paraları almasına rağmen Aziz ve
Makor’dan ayrılmaya cesaret edemez. Gemide filminde de erkekler gemiye istekleri dışında
Boksör tarafından getirilen kadının paylaşılamaması nedeniyle sıkıntı yaşasalar da filmin
sonunda kadının yolun kenarına bırakarak kaçarlar. “Başka çaremiz yoktu” diyerek
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çaresizliklerini hep bir ağızdan onaylarlar. Ancak her iki filmde de karakterlerin başka türlü
yaşama karşı cesaretleri yoktur. Birbirlerine inanmasalar ve durmaksızın birbirlerini aldatsalar da,
kendilerini şiddetin ve aldatmanın içiçe geçtiği içki sigara ve uyuşturucu tüketiminin son derece
yoğun olduğu homososyal ortamlarda güvende hissetmekte ve birlikteliklerine devam
etmektedirler.
4.2. Krizdeki Erkeği Barındıran Şiddet Mekanları
Her iki filmde genelde iç mekanlarda ve gece geçmektedir. Lalelide Biz Azize filminin açılış
sahnesi Laleli görüntüleri ile başlar ve metruk binalarda, ucuz otel odalarında ve köhne
birahanelerde devam eder. Filmdeki mekanlar yolunu kaybetmiş olan krizdeki erkeğin durumunu
yansıtır. Aziz ve beraberindekilerin kaldığı metruk bina hem birbirlerine şiddet uygulayıp
aşağıladıkları hem de Kör Şişko ve Hacı’nın adamları tarafından aşağılandıkları şiddete maruz
kaldıkları yerdir. Diğer yandan Doktor ucuz bir otel odasında bir kadınla beraber olmak ister
ancak Kör Şişko’nun adamları tarafından engellenir, fiziksel ve sözel şiddete maruz kalır, birlikte
olmak istediği hayat kadını tarafından aşağılanır. Böylece otel odası da kriz içindeki erkek için
bir şiddet mekanına dönüşür. Filmde Sadece Hacı ve Kör Şişko’nun çalışma büroları en derli
toplu mekanlardır. Çünkü onlar gücü statüyü ve parayı eline bulunduran diğer erkekler üzerinde
hegemonya kuran taraftardır. Aslında Hacı ve Kör Şişko’nun çalışma büroları diğer erkekler için
bir eşiktir. Eğer planları tutarsa eşiğin öbür tarafına geçebilecek, böyle bir mekana sahip
olabilecek, güce, statüye ve paraya sahip olarak mevcut krizlerini çözebileceklerdir. Gemide filmi
ise neredeyse tek mekanda geminin içinde ve güvertesinde geçer. Her biri kriz halindeki erkekler
için gemi kısa sürede bir şiddet mekanına dönüşür. Burada diğer erkeklere göre daha üstün
konumda olan kişi Kaptan İdris’tir ve onun kamarası bu üstünlüğün göstergesidir. Gemi gibi
sınırlı bir mekanda akşam yemekleri İdris’in kamarasında yenir ve önemli meseleler İdris’in
kamasında konuşulur. Bu durum ona bir üstünlük sağlar. Ayrıca Laleli’den alıp getirdikleri hayat
kadınına da İdris sahip çıkarak kamarasına yerleştirir. Bu durum İdris’in karşısında zaten erkeklik
inşa edemeyen erkekler için problem olur. Çünkü zaten hegemonyalarını kaybetmiş ve İdris
tarafından sürekli aşağılanan erkekler ellerinde zorla tuttukları kadını da İdris’e kaptırmanın
endişesini yaşarlar.
4.3. Krizdeki Erkeğin Tutunmaya Çalıştığı Toplumsal Ahlaki Değerler
Gemide filminde İdris Kaptan, Romanya uyruklu kadının geminin mürettebatınca tecavüz
edildiğini öğrendikten sonra toplumsal ahlaki değerlerle uyumlu bir ilişki geliştirememiş
olmasına rağmen vicdanını dinler ve kadından yana bir duruş sergiler. “Delikanlı adama yakışır
mı? Sizin ananız bacınız yok mu?” diyerek azarlar. Lalelide Bir Azize filminde ise kadın satıcısı
Aziz Türk kadınlarını istemez. “Bizden olmaz diyerek” kendine çok da ait olduğu toplumun
kadınlarına karşı ahlaklı bir tavır sergilemeye çalışır. Son derece kırık dökük ve ikiyüzlü bir tavır
olarak bu durum filmsel anlatıda son derece dikkat çekicidir.
4.4. Kriz Halindeki Erkek İçin Bir Meydan Okuma Olarak Delikanlılık
Örneklem kapsamında incelenen filmlerde erkekler herhangi bir problem söz konusu olduğunda
karşı tarafı etkilemek ve gücünü hissettirmek adına delikanlılıklarına vurgu yaparlar. “Görelim
bakalım delikanlı kimmiş, delikanlı adamız biz bizde yamuk olmaz, delikanlılığa sığmaz” gibi
ifadeleri azarlar biçimde üst tondan söyleyerek karşı taraf üzerinde psikolojik etki yaratmaya
çalışırlar.
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4.5. Kadın Gibi Olma Erkek Gibi Ol
Örneklem filmlerinde kriz içindeki erkekler küfür hakaret gibi sözel şiddet unsurlarını
birbirlerinin üzerinde hakimiyet kurmak için kullanırken “karı gibi kıvırtma, karı gibi oynama”
diyerek her fırsatta heteroseksüelliklerine vurgu yapan erkekler için kadın gibi olma durumu
doğrudan bir aşağılama olarak filmsel anlatılar içerisinde yer bulmaktadır.
4.6. Diğer Erkekler Üzerinden Kurgulanan Erkeklik
Örneklem kapsamında incelenen filmsel anlatılarda karakterlerin tamamı kriz halindedir. Ancak
her iki filmde de diğerlerine göre daha güçlü konumda iktidar sahibi olanlar diğerleri üzerinde
üstünlük kurarken şiddeti de bu üstünlüğü kurmanın aracı haline getirip kendi hegemonyalarını
yaratır. Lalelide Bir Azize filminde Kör Şişko ile Hacı, Aziz üzerinde hakimiyet kurar. Aziz ise
Makor ve Doktor üzerinde bir otoriteye sahiptir. Makor ise Aziz’in olmadığı ortamlarda Doktor
üzerinde hakimiyet kurararak içinde bulundukları krizi sağaltmaya çalışır. Lalelide Bir Azize
filminin tamamlayıcısı niteliğinde olan Gemide filminde ise Kaptan bütün mürettebat üzerinde
bir hakimiyete sahip iken, mürettebatın en yaşlısı olan Kamil de Boksör ve Ali üzerinde otorite
kurmaya çalışır. Her iki filmin birbirine bağlandığı noktada ise Doktor, Ali üzerinde otorite
kullanır ve istediği şekilde davranması için Ali’yi ikna eder. Böylece film boyunca Kör Şişko,
Hacı, Aziz ve Makor tarafından her fırsatta aşağılanan Doktor da üzerinde iktidar kurup sözünü
dinletebileceği birini bularak güven kazanır. Aslında diğer erkekler üzerinde hegemonya kuran
gerek Aziz gerekse İdris toplumsal ilişkiler ağı içinde kaybetmiş kişilerdir. Aziz mafyatik ilişikler
ağı içerisinde sürekli hata yapan bir kadın satıcısı, İdris ise denize açılamayan sadece kıyıdan
kum çeken bir geminin kaptanıdır.
4.7. Homososyal İlişki Ağı İçerisine Arzu Nesnesi Olarak Dahil Edilen Kadın ve Cinsel
Şiddet
Örneklem dahilinde incelenen iki filmde de homososyal ilişki ağı içerisindeki erkek
topluluklarında kadın bedeni bir arzu nesnesine dönüştürülerek bu ilişki ağına dahil edilmektedir.
Gemide filminde kaptan her fırsatta kadınlarla ilgili fantazilerini anlatmaktadır. Lalelide Bir
Azize filminde ise baygın bir biçimde yatan kadını Makor sürekli dikizler ve taciz eder. Gemide
Ali erkekliğine laf söylendiğinde ellerinde tuttukları Romen asıllı kadına tecavüz eder. Benzer
şekilde boksör de Ali’den önce kadına tecavüz etmiştir. Bu filmde Ali ve Boksör Romen kadına
tecavüz ederek hiçbir zaman sahip olamadıkları ve olamayacakları hegemonik erkekliğe
yaklaşmaya çalışarak, bir anlamda kişisel sorunlarını tecavüz ile çözmeye ve onları her fırsatta
ezen, şiddet uygulayan ve erkekliklerine laf söyleyen kaptandan intikam almaya çalışırlar.
Böylece tecavüz mağduru kadın asıl intikam alınmak istenen insanın yerine geçen ve
kendilerinden daha güçsüz ve savunmasız olduğu için ikame edendir. Böylece Ali ve Boksör
sürekli aşağılanan erkekliklerini bir kadının bedenine şiddet uygulayarak ispatlamaya çalışırlar.
Kısa süreli bir utanç ve pişmanlık yaşasalar da ahlaki değerlerden o kadar uzaklaşmışlardır ki bu
durum çok uzun sürmez.
Sonuç Ve Tartışma
Bu çalışmada örneklem içerisine dahil edilen Yeni Sinemacılar oluşumunun 1990’lı yılların
ikinci yarısından 2000’li yıllara kadar uzanan süreçte çektikleri başarılı yapımlardan biri olan
Gemide ve Lalelide Bir Azize filmleri betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen
veriler kategorileştirilip, temalar halinde düzenlenerek bulgulanmış ve yorumlanmıştır.
264

Çalışma kapsamında incelenen filmsel anlatılarda erkeklik krizini yaşayan karakterler hegemonya
üretebilmek adına; tekinsizliğin uyuşturucunun kol gezdiği, erkeklerin kadına benzemekten
korktuğu, kadınların birey olarak varlık gösteremediği ancak bedeni ile arzunun ve şiddetin
nesnesine dönüştürülerek dahil olduğu homososyal oluşumların içinde ilişkiler
geliştirebilmektedirler.
Söz konusu homososyal ortamlarda erkeğin bir başka erkek ve kadınlar üzerinde tahakküm
kurarak erkeklik inşa etmesi şiddet aracılığı ile gerçekleşmekte sözel, fiziksel ve cinsel şiddet
homososyal erkek birlikteliklerinde oldukça sık rastlanan bir durum olarak temsil edilmektedir.
Ayrıca filmsel anlatılar içerisindeki erkekler toplumsal ahlaki değerlerle olumlu ilişkiler
geliştirememiş olmakla birlikte zaman zaman vicdanlarının sesini dinleseler de sık sık dile
getirdikleri vurgu yaptıkları delikanlılıkları da son derece yüzeyseldir.
Örneklem filmlerindeki homososyal ilişkiler ağı çerçevesinde bir araya gelen erkekler
zamanlarını ve emeklerini satarak ücretli işlerde çalışma konusunda çok istekli olmamakla
birlikte para, güç ve statü için ellerine geçen her fırsatı yanlış veya doğru olsun kullanmaktadır.
Eğer şansları yaver giderse sahip olacakları güç, para ve statü onların sahip olamadığı hegemonik
erkekliğe ulaşmalarında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Böylece gücü ve statüyü
elinde bulunduran diğer erkekler tarafından aşağılanıp yok sayılmak gibi bir dertleri
olmayacaktır. Ancak filmsel anlatılarda bu durum çok da mümkün olamamakta erkekler paraya
ulaşıp, paranın belli oranlarda onlara sağladığı statü elde etmeyi başaramamaktadırlar.
Ayrıca örneklem dahilindeki filmlerin erkekliği bilindik hegemonik temsillerinin dışında yeni ve
farklı temsilleri sunan ilk örneklerden biri olması erkekliğin değişmez bir yapısının olmadığını
gösterilmesi oldukça önemlidir.
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POZİTİF ÖĞRETMENİN DUYGULANIM YÖNÜ: ÖĞRETMEN
ÖZNEL İYİ OLUŞU VE ÖFKE TARZLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Prof. Dr. Ali ERYILMAZ – Yıldız Teknik Üniversitesi
Havvane ŞAMA – İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi
Melis Akdemir – İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Yenibosna Ortaokulu

Özet
Pozitif öğretmenin duygulanım yönünü belirlemek için öğretmen öznel iyi oluşu ve öfke
tarzları açısından incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma 200 öğretmenin katılımıyla
gerçekleştirilmiş ve ön koşul olarak mesleğini sevmeleri koyulmuştur. Pozitif öğretmen
özelliklerini belirleyebilmek için “Pozitif Öğretmen Ölçeği Öğretmen Formu”, öğretmen
öfke tarzlarını belirleyebilmek için “Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği” ve
öğretmenlerin öznel iyi oluşlarını belirlemek için “Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği”
kullanılmıştır. Bu çalışma pozitif öğretmen özelliklerinin, öğretmen öznel iyi oluşu ve öfke
tarzları açısından incelenmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma, ilişkisel tarama
modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, pozitif öğretmen özelliklerinin; öfke
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kontrolü ve öğretmen öznel iyi oluşunun öğretim yeterliliği boyutuyla olumlu ilişkiler
ortaya koyarken; öfke içe alımı ile olumsuz ilişkiler ortaya koymuştur.
Anahtar kelimeler: Pozitif öğretmen, öznel iyi oluş, öfke
Abstract
In order to determine the affective aspect of the positive teacher, the study was conducted
with the aim of examining the teacher in terms of subjective well-being and anger styles of
the teacher, was carried out with the participation of 200 teachers and their love was put as
a pre-condition. In order to determine positive teacher characteristics, “Positive Teacher
Scale Teacher Form”, to determine anger styles of the teacher, “Trait Anger-Anger
Expression Scales”, and “Teacher Subjective Well-being Scale” was used to determine
subjective well-being of teachers. This study is the study which conducted to examine
positive teacher characteristics in terms of teacher subjective well-being and anger styles.
This study was carried out with relational screening model. As a result of the study,
positive teacher characteristics; while anger control and subjective well-being of the teacher
revealed positive relationships with the teaching qualification dimension; revealed negative
relationships with anger incorporation.
Key words: Positive Teacher, subjective well-being, anger
GİRİŞ
Öğrenmeyi etkileyen pek çok faktör vardır. Öğretmenler de bu faktörlerden birdir.
Öğretmenlerin sahip oldukları özellikleri, onların yapmış oldukları işlere de yansımaktadır. Öyle
ki öğretmenlerin sahip oldukları kişilik özellikleri, onların yeterli olmalarında %50’ye kadar bir
etkiye sahip görünmektedir (Murray, Rushton&Paunonen, 1990). Okullarda öğrencilerde
olumlu duygular oluşturan ve olumsuz duyguları azaltan özelliklere sahip öğretmenler üzerinde
çalışmaların yapılması da kişilik özellikleri ile öğretmen nitelikleri arasındaki ilişkileri
görmemize yardımcı olabilir.
Pozitif psikolojinin ele aldığı konulardan biri de, bireylerde olumlu duyguların artırılması
ve olumsuz duyguların en aza indirgenmesidir (Diener, 2000). Literatürde öğrencilerin olumlu
duygularının artırılması ve olumsuz duygularının azaltılmasına yönelik çeşitli çalışmalar
gerçekleştirilmiştir (Balatsky&Diener, 1993; Casas, Bello, González&Aligué, 2013; Eryılmaz,
2012; Eryılmaz &Öğülmüş, 2010). Yapılan çalışmalar, öğretmenleri öğrencilerin olumlu
duygularını artırmada ve olumsuz duygularını azaltmada önemli etkilerinin olduğunu ortaya
koymuştur (Eryılmaz, 2014; Suldo, Friedrich, White, Farmer, Minch, &Michalowski, 2009).
Öğrencilerde olumlu duyguları artıran ve olumsuz duyguları azaltan öğretmenler, pozitif
öğretmenler olarak ifade edilmektedir (Eryılmaz, 2017). Pozitif öğretmenlerin beş önemli
özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler; dışa dönük olmak, öğrenciye derste akış yaşatmak,
öğrenciyi derse katmak, öğrenci ile olumlu ilişki kurmak ve konuyu somutlaştırarak anlatmaktır
(Eryılmaz & Bek, 2018). Pozitif öğretmenler, öğrenciler üzerinde olumlu etkilere sahiptirler.
Ancak, pozitif öğretmenlerin duygulanım yönlerinin nasıl olduğu henüz literatür tarafından
ortaya konmamıştır. Pozitif öğretmenlerin duygusal yönlerinden biri öznel iyi oluş olabilir.
Öznel iyi oluş, psikolojide mutluluğun hedonik boyutu olarak değerlendirilmektedir
(Eryılmaz, 2016). Literatürde alan genel öznel iyi oluş tanımlamalarının yapıldığı görülmektedir.
268

Alan genel olarak öznel iyi oluşun bir boyutunu yaşam doyumu oluşturmaktadır. Diğer
boyutlarından biri bireylerin olumlu duyguları sıklıkla yaşamaları iken son boyutu ise bireylerin
olumsuz duyguları çok az yaşamalarıdır (Diener, 1984). Öznel iyi oluşun alan özel boyutlarından
biri de öğretmen öznel iyi oluşudur. Öğretmen öznel iyi oluşunun, birinci boyutu öğretmenlerin
okula bağlı olma düzeyleridir. Bir diğer boyutu ise öğretmenlerin öğretim sürecinde kendilerini
yeterli görmeleridir (Renshaw, Long ve Cook, 2015). Pozitif öğretmenler, öğrencilerinde olumlu
duyguları artıran ve olumsuz duyguları azaltan öğretmenlerdir (Eryılmaz, 2017). Öğretmenlerin
öğrencilerde olumlu duygulanım oluşturabilmeleri için öncelikle kendi öznel iyi oluş
düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Bu doğrultuda iki değişken arasında mantıksal bir
ilişki varken; öğretmen öznel iyi oluşunun pozitif öğretmen özellikleri ile ilişkisini ortaya koyan
çalışmalar bulunmamaktadır.
Öğretmenlerin olumlu duygular yaşamalarının yanında olumsuz duyguları da
deneyimlemeleri olağandır. Olumsuz duyguların başında da öfke gelmektedir. Öfke, bireylerin
yaşamda kalmalarına yardımcı olan bir duygudur (Berkowitz, 1999). Ancak sürekli bir şekilde
öfke duygusunu yaşamak ise ruh sağlığı açısından olumsuz bir durumdur (Stearns, 1972).
Bireyler öfkelerini dışa ya da içe yönlendirebilirler. Aynı zamanda sürekli öfke duyabilirler. Tüm
bunların yanında ise öfkelerini kontrol edebilirler (Spielberger, Reheiser, & Sydeman, 1995).
Türkiye’de gerek öğretmenler üzerinde (Ekinci, 2013; Öztürk-Can, Baykal & Durmuş, 2015)
gerekse öğretmen adayları üzerinde öfke ve öfke tarzları konularında çalışmalar yapılmıştır
(Babaoğlan, 2007; Özdemir ve Çivitçi, 2016; Yöndem ve Bıçak, 2008). Bu araştırmalar,
öğretmenlerin sağlıklı bir öğretim süreci için öğretmenlerin ve adayların öfkelerini kontrol
etmeleri gerektiğini göstermiştir. Ancak, araştırmalarda öğrencilere daha çok olumlu duygular
yaşatan öğretmenlerin bir başka deyişle pozitif öğretmenlerin öfke ve öfke tarzları açısından
incelenmediği görülmektedir.
Sağlıklı bir öğretim süreci için öğrencilerde olumlu duygulanım oluşturmak önemlidir
(Eryılmaz, 2015). Öğrencilerde olumlu duygular oluşturmanın kapasite ortaya koymak ve
problem çözmek gibi pek çok boyuttan olumlu etkisi vardır. Bu etkileri ortaya çıkarmada eğitim
süreci önemlidir (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich, & Linkins, 2009). Öğrencilerde olumlu
duygular ortaya çıkarabilecek en önemli kişiler, öğretmenlerdir. Pozitif öğretmen özelliklerine
sahip olmak olumlu duygulanım oluşturmada etkilidir (Eryılmaz, 2017; Eryılmaz & Bek, 2018).
Ancak pozitif öğretmen özellikleri ile ilişkili değişkenleri ortaya koymak gerekir. Literatürde
öfke ve öğretmen öznel iyi oluşu ile pozitif öğretmen özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya koyan
çalışmaların olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı, pozitif öğretmen
özellikleri ile öğretmen öznel iyi oluşu ve öfke ve öfke ifade tarzları arasındaki ilişkileri ortaya
koymaktır.
YÖNTEM
Araştırma Deseni
Bu çalışma pozitif öğretmen özelliklerinin, öğretmen öznel iyi oluşu ve öfke tarzları
açısından incelenmesi amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma, ilişkisel tarama modeli ile
gerçekleştirilmiştir. Pozitif öğretmenlerin öğretmen öznel iyi oluşu ve öfke tarzları açısından
incelenmesi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmanın bağımlı değişkeni pozitif
öğretmenin duygulanım yönü iken bağımsız değişkeni öğretmen öznel iyi oluşu ile öfke
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tarzlarıdır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiler, çoklu regresyon analizi tekniği ile
incelenmiştir. Çalışmada, çalışmaya alınma ölçütü olarak, öğretmenlerin mesleklerini sevmeleri
alınmıştır.
Çalışma Grubu
Bu çalışma İstanbul’da görev yapmakta olan öğretmenlerden farklı öğretim kademelerinde
görev yapan toplam 200 öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında kullanılan veri
toplama araçları 200 öğretmene uygulanmıştır. Araştırma kapsamında yer alan öğretmenlerin yaş
aralığı 23-55’tir. Bu çalışmada yer alan öğretmenlerin 9’u okul öncesi öğretmeni, 27’si sınıf
öğretmeni, 142’si branş öğretmeni, 22’si ise meslek dersleri öğretmenidir. Branş öğretmenleri ile
Türkçe, matematik, coğrafya, tarih vb. kültür dersleri öğretmenlerini kapsamaktadır. Meslek
dersleri öğretmenleri ise mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır.
Ölçme Araçları
Araştırmada veri toplamak amacıyla, öğretmenlerin bazı demografik özelliklerini
belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Pozitif
öğretmen özelliklerini belirleyebilmek için “Pozitif Öğretmen Ölçeği Öğretmen Formu”,
öğretmen öfke tarzlarını belirleyebilmek için “Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği” ve
öğretmenlerin öznel iyi oluşlarını belirlemek için “Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği”
kullanılmıştır. Veri toplama araçları aşağıda genel olarak tanıtılmıştır.
Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği: Spielberger ve arkadaşları tarafından 1983 yılında
geliştirilen ve Özer (1994) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı
Ölçeği dörtlü likert tipinde bir ölçektir. 34 maddeden oluşan bu ölçekte “Sürekli Öfke”, “Öfke
Dışa”, “Öfke İçte” ve “Öfke Kontrol” olmak üzere toplam dört alt ölçek bulunmaktadır. Sürekli
Öfke alt ölçeğinde 10 madde yer almaktadır. Bu çalışmada Sürekli Öfke alt ölçeği
kullanılmamıştır. Öfke İfade Tarzı alt ölçeğinde 24 madde yer almakta bunların 8’i öfke içe
vurumu, 8’i öfke dışa vurumu, 8’i öfke kontrol alt ölçekleridir. Alınabilecek en düşük puan 8, en
yüksek puan 32’dir.
Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği: Renshaw, Long ve Cook (2015) tarafından geliştirilmiş
Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği (Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire – TSWQ), Ergün
ve Nartgün (2017) tarafından Türkçeye uyarlanmış geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır.
Ölçeğin amacı öğretmenlerin öznel iyi oluşlarını ölçmektir. Diener (2000)’a göre kişinin yaşadığı
duygularda çoğunluk hoş duygular olarak tanımlanıp azınlık kısmı hoş olmayan duygular olarak
adlandırıldığında, mutlu yaşantıları üzgün yaşantılarından fazla olduğunda öznel iyi oluşları
yükselecektir. Ölçek 8 maddeden oluşmakta ve 4’lü likert tiptedir. Ayrıca ölçekte 2 alt boyut
bulunmakta bunlar “okul bağlılığı” ve “öğretim yeterliliği”dir. Her bir alt boyutta 4’er madde
bulunmaktadır. “Okul Bağlılığı” alt ölçeği okul ve okul çalışanları tarafından desteklenmek ve
onlarla iyi iletişim kurmak üzerine kurgulanmıştır. “Öğretim Yeterliliği” alt ölçeği ise kişinin
öğretmenlik yeterliliği ve öğretme becerilerini kendisinin değerlendirmesi üzerine kurgulanmıştır.
Pozitif Öğretmen Ölçeği: Eryılmaz ve Bek tarafından sınıfta öğrencilerde olumlu duygular
oluşturabilen, öğrencilerin kendi kapasitelerini inşa edip bakış açılarını esnetebilen ve olumsuz
geçmiş yaşantıları tamir edebilen öğretmen özelliklerini ölçmek amacıyla 2018 yılında
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geliştirilen “Pozitif Öğretmen Ölçeği” beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları “ dışa
dönük kişilik özelliğine sahip olmak”, “Konuyu somutlaştırmak”, “Öğrenci ile pozitif ilişki
kurmak”, “Öğrenciyi derse katmak” ve “Derste akış yaşatmak”tır.
BULGULAR
Çalışmada öncelikle betimsel istatistikler incelenmiştir. Daha sonra değişkenler
arasındaki ilişkiler, Pearason Korelasyon analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Son olarak da
regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir.
Tablo 1: Betimsel İstatistikler
Or
talama
s

Değişkenler
Pozitif
Öğretmen Toplam Puan

89.
00

25

00

86

00

98

.93
12.

Okul Bağlılığı

.92
13.

Öğretim Yeterliliği

.01
15.

Öfke İçe

00

19

.42
14.

Öfke Dışa

00

38

00

25

.24
25.

Öfke Kontrol

.86

Çalışmada yer alan değişkenlere ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri
hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları (N=200)

PÖ-Toplam

,
,000

Okul
Bağlılığı
Öğretim
Yeterliliği
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383

,
584

,220

,
,000

,027

-

592

,154

,000

,052

,
372

,105

-

,
233

,
012

,
363

,

Öfke İçe

,000

-

324

,085

,000

,245

-

Öfke Dışa
Öfke
Kontrol

,000

Pozitif Öğretmenin toplam puanı ile Öznel İyi Oluş alt boyutları (okul bağlılığı, öğretim
yeterliliği) ve Öfke Tarzları (içte, dışta ve kontrol) arasındaki korelasyonu belirlemek için
Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar Tablo 2’de ifade edilmiştir. En
güçlü ilişki öfke kontrol ile öfkenin içe atımı arasındadır (r=-0.85, p<.001). Bu ilişki negatif
yönde, yüksek güçte anlamlıdır. En düşük ilişki öfkenin dışa atımı ile öğretmen Öznel İyi Oluşun
alt boyutlarından öğretim yeterliliği arasında gözükmektedir (r=0,12, p<.001).

Tablo 3: Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımsız
Değişkenler
Sabit Hata

Standar
B t Hata

t

5

9

0,025
Okul Bağlılığı

,
089

Öğretim
Yeterliliği

2
,257

Öfke İçte

,446

Öfke Dışta

,
215

Öfke Kontrol

,
404

5,034
,217
,337
,131
,159
,130

000

,938
,
029

683

409
6

486

,699

000

,200 3,401 001
1
082

,357

192

,115

176
3
002

F= 26,329, R=0.64, R²=0.41
Araştırmanın bu aşamasında çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları
incelendiğinde altı değişkenin regresyon eşitliğinde yer almasıyla oluşan regresyon katsayısı
(R=.64, R²=.41, F=26,329, P<.001) istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Tablo 3
incelendiğinde öğretim yeterliliğinin pozitif öğretmeni pozitif yönde ve anlamlı düzeyde
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(
β=.48, p<.001) yordadığı görülmektedir. Öfke içe vurumu ile pozitif öğretmen arasında
ise negatif yönde ve anlamlı düzeyde (β=-.20, p<.001) ilişki olduğu görülmektedir. Altı
değişkenin de pozitif öğretmendeki varyansın %41’ ini açıklamaktadır.
TARTIŞMA
Bu çalışmada pozitif öğretmen özelliklerinin, öfke tarzları ile öğretmen öznel iyi oluşu
açısından incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen öznel iyi oluşu boyutlarından
öğretim yeterliliği ve öfke kontrolü, pozitif öğretmen özelliklerini anlamlı bir şekilde
açıklamaktadır. Öte yandan, öfkenin içe atımı ile pozitif öğretmen özeliklerini olumsuz ve
anlamlı bir şekilde açıklamaktadır.
Çalışma sonuçlarına göre, öğretmenlerin öğretim yeterlilik düzeyleri yükseldikçe, pozitif
öğretmen özelliklerini göstermeleri de yükselmektedir. Literatürde doğrudan pozitif öğretmen
özellikleri ile öğretim yeterliliği üzerinde yürütülen çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışma
değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyduğu için literatüre katkı sağlamıştır denilebilir.
Ancak, iki değişken arasındaki ilişkilere dolaylı yönden işaret eden çalışmalar vardır. Literatürde
öğretim yeterliliğine en yakın kavram öğretmen öz yeterliliğidir. Öğretmen öz yeterliliğinin
yükselmesine paralel olarak öğretmenlerin mesleklerine yönelik tutumlarının olumlu olduğu
(Demirtaş, Cömert & Özer, 2011), problem çözme becerilerinin yükseldiği (Altunçekiç, Yaman
& Koray, 2005), öğretmen adaylarının öğretim motivasyonlarının yükseldiği (Özdemir, 2008),
öğrencilere yardımcı olmaya yönelik motivasyonlarının daha yüksek olduğu (Dede, 2008)
bulunmuştur. Bu bulgular, öğretim yeterliliğinin öğretmen öz yeterliliği gibi işlev gördüğünü
göstermektedir. İlerleyen süreçte, öğretmen öz yeterliliği, öğretim yeterliliği ve pozitif öğretmen
özelliklerinin birlikte ele alındığı çalışmaların yapılması literatüre katkı sağlayabilir.
Öfke tarzları ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde daha çok öğretmen adayları
üzerinde çalışmaların gerçekleştirildiği görülür (Babaoğlan, 2007; İlgar, 2013; Yöndem & Bıçak,
2008). Pozitif öğretmen özellikleri ile öfke tarzları arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran çalışmalar
bulunmamaktadır. Bu çalışma değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyduğu için literatüre katkı
sağlamıştır denilebilir. Öfke içe vurumu, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarını olumsuz olarak
etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Örneğin ergenlerde öfke içe alımı arttıkça
beden kitle indekslerinin arttığı ve sağlık sorunlarını daha fazla yaşadıkları bulunmuştur
(Albayrak & Kutlu, 2009). Öte yandan öfke kontrolü ile ruhsal ve fiziksel sağlığın olumlu olması
arasında yüksek düzeyde ilişkiler bulunmuştur (Eryılmaz, 2018). Bu çalışma sonuçları pozitif
öğretmenler açısından da literatürü desteklemektedir. Bir başka deyişle öğretmenler, öfkelerini
içe atmayıp kontrol ettiklerinde onların pozitif öğretmen özellikleri de artmaktadır.
Çalışma bulgularına göre okul bağlılık ve öfke dışa gibi değişkenlerle pozitif öğretmen
özellikleri arasında bir ilişki çıkmamasının nedeni, çalışmada öğretmen öznel iyi oluşu olarak
ifade edilen yapının, genel öznel iyi oluş tanımıyla örtüşmemesi olabilir. Çünkü Diener ‘a (1984)
göre, öznel iyi oluş; bireyde olumlu duyguların yüksek olması, olumsuz duyguların azlığı ve
yaşam doyumunun yüksek olmasıdır. Bu tanımlamaya bağlı olarak; öğretmen öznel iyi oluşu
boyutlarından öğretim yeterliliği ve okula bağlılık öznel iyi oluş göstergesi değil ancak öznel iyi
oluşu artıran değişkenler ya da araçlar olarak görülebilir. İlerleyen süreçte öğretmenlerin genel
öznel iyi oluşları, öğretmen öznel iyi oluşu ve pozitif öğretmen özellikleri birlikte incelenerek bu
konu daha fazla aydınlatılabilir.
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Bu çalışma sonuçları, pozitif öğretmen özelliklerinin; öfke kontrolü ve öğretmen öznel iyi
oluşunun öğretim yeterliliği boyutuyla olumlu ilişkiler ortaya koyarken; öfke içe alımı ile
olumsuz ilişkiler ortaya koymuştur. Çalışma sonuçlarınsa dayalı olarak, bir takım öneriler
geliştirilebilir. Öncelikle, pozitif öğretmen özelliklerini destekleyen özelliklerin ortaya çıkması
önemlidir. Bu noktada öğretmen hizmet içi eğitimlerinde pozitif öğretmen özelliklerini geliştirme
programlarının öğeleri olarak, öğretim yeterliliği ve öfke yönetimi gibi konular yer alabilir. Hatta
yapılacak deneysel çalışmalarda program ögesi olarak anılan değişkenler yer alabilir.
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GİRİŞ
Şiddet insan yaşamının her zaman bir parçası olmuştur. Dünyanın her yerinde çeşitli şekillerde
etkisi görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti; “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir
tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide
yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak
tanımlanmaktadır. İnsan saldırganlığının veya şiddetin, dürtüsel engellenmeyle yakından ilişkisi
olmakla birlikte, insanlarda öfke ve saldırganlık yaratan durumlar, çok çeşitli ve karmaşık bir
yapıya sahiptir. Bu nedenle şiddet psikolojik düşünce ve imgelem gücünün eyleme dönüşmesi
halidir.
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Soykırıma varan savaşlar, bombalanan kentler, nükleer patlamalar, toplama kampları, başka
ülkelere iltica etmiş milyonlarca kimseler, kaçış yollarında çoluk çocuk can verenler, vaat edilen
baharla birlikte kendilerini kara kışın ortasında bulan ülkeler, kişisel taciz ve cinayetlerin bir veba
salgını gibi yayılması... Bu yüzyıl, tasarlanmış olsun ya da olmasın, şiddetin her türünün, hak
ettiğinden çok daha fazlasına tanık oldu. Üstelik daha da fazlasına tanık olmak işten bile değil.
İnsan kanının toprağa karıştığı pembe-gri ortamda, yaşam döngüsünün psikosomatik bağlamdaki
psikodinamikleri ciddi bir paradoks içindedir. Barış, huzur, özgürlük ve demokrasi adına şiddet
maalesef en azılı ve acımasız çağını yaşamaktadır.
Şiddet yaşamla ölüm arasında insanın varoluş sürecinde önemli bir olgudur. İlk insandan
günümüze şiddet vardır ve var olmaya da devam edecektir. Mitoloji’de ilk cinayet ilk insanla
birlikte işlenmiştir. İlk insan, ilk kuşak ve ilk ölüm Kabil’in Habil’i öldürmesi ile başlar. Hz.
Âdemin oğulları arasında yaşanan ilk öldürme güdüsü o günden bu güne kadar psikosomatik
olarak gelmektedir. Maddi, manevi her öğreti veya inanç kardeşliği, barışı, sevgi ve saygıyı
öğütlediği halde her geçen yıl ve çağda şiddet yoğunluğunu arttırmıştır. Bu çelişkinin nedeni
psikosomatik olmaktan başka bir şey değildir. Çünkü şiddet insanın yaradılışından beri
genetiğinde (mayasında) mevcut oluşu ile açıklanabilir. Herkes bir başkasının yaşam alanına
müdahale ettiği müddetçe şiddette var olmaya devam edecektir.
Bu nedenle şiddeti anlamak için şiddetin gerisinde yatan psikodinamikleri irdelemek gerekir.
Şiddet bir kişilik sorunudur, bir kimlik sorunudur, sorunlara yaklaşım ve çözüm önerisi üretme
sorunudur, sahip olunan bilgi seviyesi ile mükemmel davranabilme sorunudur. İçinde yaşanılan
toplumun kültürel yapısı, sosyal normlar, en önemlisi de inanç ve bir ahlâk sorunu olduğu
unutulmamalıdır.
PSİKODİNAMİK YAKLAŞIM
Çok sayıda klasik kişilik yaklaşımı arasında kavramsal açıdan en zengini olmasına rağmen en
yanlış anlaşılan herhalde psikanalizdir. Bu yaklaşım Freud tarafından geliştirilmiştir. Bilime ilgi
duyması ve Darwin’den etkilenmesi nedeniyle psikanaliz üzerine yoğunlaşarak davranışların
nedenselliği ve sonuçları üzerine pratik ihtiyaçları gündeme getirmiştir. Freud’a göre her bir
davranışın nedeni vardır ve hiçbir davranış rastgele değildir. Daha doğrusu yaşama sürecinde
sergilenen davranışlarda rastgele diye bir şey yoktur ve her şeyin bir temeli ve ön şartı vardır.
Yaşadıklarımız ve yaptıklarımızın psikosomatik açıdan bir geçmişi vardır ve bizim hayatımız bu
döngüye göre şekillenmektedir (Million ve ark: 2019: 24).
Freud’un geliştirdiği kurama göre kişilik üç ana dizgeden oluşuyor: id, ego ve superego.
Davranış bu üç dizgenin etkileşiminin ürünüdür. Bu dizgelerden biri diğerinden ayrı olarak ve tek
başına çalışamaz (Geçtan, 1978: 23).
İd kişiliğin temel yapısıdır. Ego ve superego bundan ayrımlaşarak gelişir. İd kalıtımsal olarak
gelen, içgüdüleri de kapsayan ve doğuştan var olan psikolojik gizil güçlerin tümüdür. Ruhsal
enerji kaynağı olan id, diğer iki dizgenin çalışması için gerekli olan gücü de sağlar. Kendi
enerjisini yakın ilişki durumunda olduğu bedensel süreçlerden alır. Freud id’e “gerçek ruhsal
varlık” demiştir; çünkü id nesnel gerçeklerden bağımsız bir öznel yaşantı dünyasıdır. İd fazla
enerji birikimine katlanamaz, böyle bir durum organizmada gerilim yaratır. Bu gerilimi
giderebilmek için id enerji birikimini bir an önce boşaltma eğilimi gösterir ki buna id’in
“hoşlanım ilkesi” denir. Bu ilke ile hareket ederken id acıdan kaçınma ve haz duyabilme amacı
ile iki tür süreçten yararlanır: Refleks eylem ve birincil süreç. Hapşırma ve göz kırpma
örneklerinde olduğu gibi refleks eylemler doğuştan var olan ve otomatik tepkilerdir, gerilimi
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derhal giderirler. Organizmanın yalın gerilimlerini giderebilmek için bu tür pek çok sayıda
refleksleri vardır. Birincil süreç ise biraz daha karmaşık bir psikolojik tepki biçimidir ve gerilimi
boşaltmak için önce bunu ortadan kaldıracak nesnenin ya da kişinin imgesini oluşturur. Örneğin
birincil süreç aç bir insana herhangi bir besin maddesinin zihinsel görüntüsünü sağlar. Sanrılar da
istek duyulan nesneler ya da kişiler bellekte kaldığı biçimleriyle görülebilirler. Normal insanda
birincil sürecin en iyi örneği çoğu kez isteklerin ve gereksinmelerin anlatım bulduğu rüyalardır.
Freud bunun için dilek doyumu terimini kullanmıştır. Dilek doyurucu zihinsel imgeler id’in
tanıdığı tek gerçektir. Ancak birincil süreç tek başına gerilimi gidermeye yetmez. Aç bir insan
zihin maddesinin zihinsel imgeleri ile doyamaz. Dolayısıyla yeni ya da ikinci psikolojik süreçler
geliştirirler ve böylece kişilik yapısının ikinci dizgesi olan ego belirlenmeye başlar.
Ego organizmanın gerçek nesnel dünya ile alışverişe geçme gereksinmesinden varlık bulur.
Açlığın giderilebilmesi için aç insanın yiyeceği arayıp, bulup yemesi gerekir. Bunun için dış
dünyada var olan yiyeceğin gerçek algısı ile yiyeceğin zihinsel imgesini birbirinden ayırmayı
öğrenmek zorundadır; dolayısıyla, belleğindeki imgeye uygun bir yiyeceğin görüntüsünü ya da
kokusunu duyu organları ile araştıracaktır. Ego gerçeklik ilkesi’nin egemenliğindedir ve ikincil
süreç aracı ile işler. Gerçeklik ilkesinin amacı, gereksinmenin giderilmesi için uygun bir nesne
buluncaya kadar gerilimin boşalımını ertelemektedir. Gerçeklik ilkesi ile bir yaşantının gerçekten
var olup olmadığını araştırır, hoşlanım ilkesi ise yalnız bir yaşantının acı verici ya da hoşlanım
verici olması ile ilgilenir. Bu nedenle “ikincil süreç gerçekçi” düşüncedir. Bu süreç aracı ile ego
bir gereksinmenin giderilmesi için bir plan tasarlar, sonra bu planın geçerli olup olmadığını
araştırıcı bazı eylemlerde bulunur. Bu nedenle aç bir insan önce yiyeceği nerede bulabileceğini
araştırır, sonra oraya doğru yola çıkar. Buna “gerçeklik sınaması” denir. Ego kişiliğin yürütme
organıdır, eyleme giden yolları denetimi altında bulundurur, çevresindeki nesnelerin hangileri ile
ilişki kuracağını seçer, hangi içgüdülerin, hangi biçimde doyum bulması gerektiğine karar verir.
Bu çok önemli yürütme işlevini yerine getirirken ego, aynı zamanda id’in, superego’nun ve dış
dünyanın birbiriyle “çatışma” halinde olan istekleri arasında bir uzlaşma yolu bulmakla da
yükümlüdür. Bu çok kolay bir iş değildir ve egoyu zorlanma altında bırakır. Çünkü ego, id’in
düzenlenmiş bir parçası olduğundan bütün gücünü ondan alır, id olmaksızın hiçbir varlık
gösteremez ve hiçbir zaman ondan bağımsız olamaz.
Kişiliğin üçüncü ve en son gelişen dizgesi superego’dur. Bu dizge çocuğa anası babası tarafından
aktarılan, ödül ve ceza uygulamaları ile pekiştirilen geleneksel değerlerin ve toplum ülkülerinin
içsel temsilcisidir; kişiliğin törel yönüdür. Gerçekten çok ülküyü temsil eder, hoşlanımdan çok
yetkinliğe ulaşmak ister. Superogoyu ilgilendiren husus bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna
karar verip, toplumun temsilcileri tarafından onaylanmış olan törel ölçülere göre davranmaktır.
Ödül kazanmak ve cezadan sakınabilmek için çocuk ana-babasının onaylamadığı düşünce ve
davranışları süperegonun iki alt dizgesinden biri olan vicdan’ına yerleştirir. Bu yerleştirme,
özleştirme mekanizması ile gerçekleştirilir. Vicdan kişiyi suçlu hissettirerek cezalandırır, özülkü
ise gurur ve kıvanç duygusu yaratarak ödüllendirir. Superegonun başlıca işlevleri;
1. İd’den gelen istekleri bastırmak ve engellemek ki bunlar özellikle açıklanması toplumun
hoş karşılamadığı cinsel ve saldırgan türdeki isteklerdir,
2. Egoyu gerçekçi amaçlar yerine törel amaçlara yönelmeye ikna etmek,
3. Kusursuz olmaya çabalamaktır.
Bu nedenle superogo, id ve egoya karşı çıkarak onları kendi istediği düzene yöneltme
eğilimindedir. Eğer superego id’den gelen sansürsüz, içgüdüsel isteklere karşı duramazsa birey
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bu gereksinimlerini karşılamak için her türlü yola başvurmakta bir sakınca görmez. Vicdan
muhakemesi iflas etmiş bireylerin ahlaki bir sorumluluğu da taşımaları mümkün olmamaktadır.
Açlık gerçek bir gereksinimdir. Ama aç olan herkes hırsızlık yaparak bu gereksinimini
gideremez. Burada toplum töresi, ahlaki kurallar ve kişinin vicdanı bu şekilde gereksinim
gidermeye karşı çıkar. Superegosu güçlü insanlar güçlü ve kusursuz olmayı başarabilirler.
O halde kişiliği meydana getiren dizgeler (id, ego, superego) arasındaki uyum bireyin toplumla
olan ilişkisini de düzenlemektedir. Bir kimsenin kişiliğinin nasıl ve ne şekilde düzenlendiğinin,
davranışlarının arkasında yatan nedenselliğin ve de en önemlisi davranışların arkasındaki
psikodinamiklerin bireyin yetiştirilme biçiminde yattığı görülmektedir. Bireyin belleğine
yüklenen bilginin değeri, toplum normlarının gerçekliği, vicdan, ahlâk, muhakeme gücü, onun
davranışları üzerinde etkili olmaktadır.
Anlaşılan odur ki bireyin kişilik dizgeleri gelişim sürecinde çeşitli zorlanmalarla
karşılaşmaktadır. Bu zorlanmalar sağlıklı bir biçimde giderilebiliyorsa toplumla uyumlu, kendi
iradesine sahip olmayı beceren, başkalarına saldırmayan bir kimse olarak yaşamına devam
etmektedir. Eğer tersi bir durumda ise her zorlanma durumunda, her sorunu kavga ederek
çözmeye çalışan, başkalarının haklarına tecavüz etmekte sakınca görmeyen kimse davranışları ile
karşılaşmaktayız.
Ayrıca kişiliği meydana getiren dizgelerin yanısıra insanlar hayatları boyunca iki temel dürtünün
de etkisindedirler ((Freedman & Sears & Carlsmith, 1989: 195).
1. Libido: Yaşam enerjisi, yapıcı cinsel enerjidir. Libido insanı hayata bağlayan, yaşamdan
zevk almasını sağlayan, diğer insanlarla birlikte olmaktan mutlu kılan, sevgi ve ilginin
karşılığı olan yapıcı, birleştirici, bütünleştirici enerji kaynağıdır.
2. Thanatos: Yıkıcı, saldırganlık ve şiddet enerjisidir. Her insanın içinde doğuştan gelen
güçlü yıkıcı enerji bulunmaktadır. Bu saldırganlık duyguları kişinin kendine
yönelebileceği gibi bazen de dış dünyaya yönelmektedir. Kendine yönelen saldırganlık
veya yıkıcılık mazoşizm, dış dünyaya yönelen saldırganlık ise sadizm olarak adlandırılır.
Yaşam ve ölüm duygusu ile dünyaya gelen insan, her şeye rağmen yaşam enerjisini seçer.
Yaşlılığına, hastalıklarına ve bütün zorlanmalara rağmen hayata sımsıkı tutunmak bunun en güzel
örneğidir. Ancak az da olsa bazı kimseler vardır ki ölüm veya saldırganlık enerjisini seçerler.
Onların yaşamının temel amacı tüketmek, şiddet ve nihayetinde yok etmektir. Bu tip yaşama
biçimini tercih eden kimseler, sosyalleşemedikleri gibi yalnız başlarına toplumdan öç alma
duyguları ile bir savaşıma katılırlar. Onlar için çözüm yolu şiddetten ve saldırmaktan geçer.
Psikolojilerinde düşmanca bir dünya içerisinde yaşadıkları algısı hâkimdir.
Bu nedenle insanın varoluşundan kaynaklanan yaşam ve ölüm enerjisi arasında sürekli bir
savaşım ilk insandan günümüze kadar varlığını devam ettirmektedir. Şiddetin gerisinde genetik
özelliklerin olduğu gibi bu dönemden itibaren psikosomatik düzeyde de şiddet varlığını devam
ettirmektedir. Herkes başarılı olmak için diğerlerinin omuzlarında yükselme çabası içerisinde
olduğu müddetçe şiddet hiçbir zaman bitmeyecektir. Çünkü birinin varlığı diğerinin yok oluşu ile
mümkün olabilmektedir (Froom, 1982: 137).
Şiddetin ne olduğu tanımlandıktan sonra yaygın biçimde görülen şiddet türlerini kısaca
irdelemekte fayda vardır.
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YAYGIN BİÇİMDE GÖRÜLEN ŞİDDET TÜRLERİ
Şiddetin önemli göstergelerinden birisi sınır tanımayan bir tür salgın hastalık gibi
yaygınlaşmasıdır. Ne yazık ki birçok şiddet türü var ve bunu dünyanın her yerinde görmek
mümkündür. Birinin sizden bir şey yapmanızı isteme şeklinden tutun da binlerce hayata mâl olan
en kanlı savaşlara kadar şiddet her yerde varlığını sürdürmektedir. Savaşlarda bizzat bulunmasak
bile bir şekilde tanık olur ve bu şiddetten payımıza düşeni alırız (Kağıtçıbaşı, 1983: 75). Bazen
agresif olmak genlerimizde varmış gibi görülebilir. Ancak şiddetin kültürel bir boyutunun olduğu
unutulmamalıdır. Doğal olarak şiddeti öğrenir, taklit eder ve uygularız. Yeni yetişen nesillere de
bir şekilde öğretiriz. Ancak bunu öğrenebildiğimiz gibi unutabilir ve bu kısır döngüye bir son da
verebiliriz.
Bu döngüyü kırmak için yapılması gereken en önemli şeylerden biri de şiddetin kendini nasıl ve
hangi şekilde gösterdiğini tespit etmektir. Bu nedenle şiddeti yaratan veya oluşturan faktörleri şu
şekilde sıralayabiliriz:
1. Ekonomik Zorlama
Ekonomik zorlama iki yönlü çalışan bir agresyondur. Biri doğrudan diğeri ise dolaylı yoldan
sağlanır. Doğrudan ekonomik şiddet sizin malınızı ve mülkünüzü etkiler. Buna hırsızlık, kaçırma,
zorla alma ve finansal durumunuzu etkileyecek her türlü illegal suç dâhildir.
Dolaylı ekonomik şiddet, ekonomik sistemin ilginizi etkileyen iç mekanizmaları ile ilgilidir.
Örneğin, ücretler işgücü piyasasında düştüğünde gerçekleşir. Bu, haksız rekabetle karşılaşmanız
gerektiği anlamına gelir, çünkü diğer insanlar daha az ücret alabilir ve işlerini daha kolay
bulabilir. Dolaylı ekonomik şiddetin bir başka örneği de, yetkililerin sözde eşit önlemleri
yürürlüğe koyması, ancak aslında sadece belirli taraflara fayda sağlamalarıdır. Yine temel
gereksinmelerin karşılanması esnasında alınan yüksek vergileri örnek olarak verebiliriz. Gerek
dolaylı gerekse doğrudan ekonomik olarak zorlanan insan, bir müddet sonra isyan bayrağını
açarak her türlü şiddet eylemini meşru hakkı olarak görebilir. Anarşi, terörizm veya mafyavari
eylemlerin temelinde toplumun ekonomik, sosyal ve bireysel olarak zorlanmasının ciddi bir payı
olduğunu söyleyebiliriz (Burger, 2006: 147).
Kısacası ekonomik şiddet içeren zorlanmalı durumları şu şekilde ifade edebiliriz. Çalışmaya veya
çalışmamaya zorlamak, kişinin gelirini kontrol altına almak, kişinin parasına veya banka
kartlarına el koymak, kişiyi borçlanmaya zorlamak, kişiye hiç para vermemek veya çok az
miktarda para vermek, kişinin çalışmasını zorlaştıracak hareketlerde bulunmak, kişiyle ailenin
gelir ve giderleri hakkındaki bilgileri paylaşmamak gibi ekonomik baskı içeren her türlü tutum ve
davranıştır ekonomik şiddeti içermektedir.
2. Siyasal Zorlama
İktidarı elinde bulunduran siyasal yapının, kendisi dışındaki veya muhalefet eden kimse veya
kuruluşları baskı altına alarak karşı tepki oluşmasına engelleme çabasıdır. Suskunluk sarmalı
olarak ta niteleyebileceğimiz bu durum karşısında bireyler siyasal erkten zarar görmemek için
ondan (mış) gibi davranma eğilimi gösterirler. Buradaki amaç iktidarın uygulamalarına muhalefet
etmeyen bir toplum oluşmasını sağlamaktır. Ancak siyasal zorlama belirli bir zaman diliminden
sonra zorlamayı gerçekleştiren siyasal güce karşı ciddi ayaklanmalara neden olmaktadır. Siyasal
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yapının gücünü yitirmesiyle birlikte bütün toplum tarafından eleştirilerek, yok edilmesi için her
türlü çaba gösterilmektedir.
3. Kurumsal Zorlama
Kurumsal şiddet, bir kurumun kötü muamelesi veya kötüye kullanılmasıyla ilgilidir. Kamu
kurumlarının, kamuya yönelik işlevlerini yerine getirme yerine bu işlevleri belirli bir kesimin
çıkarı doğrultusunda kullanmasıdır. Örneğin yapması gereken bir işi rüşvet karşılığında
yapmasıdır. Hizmetin kötüye kullanılması veya suiistimal edilmesidir. Bu tip zorlamalar bir
müddet sora toplumsal dejenerasyon meydana getirerek çatışmaya neden olabilmektedir.
Üniversite hastanesindeki bir doktorun özel ücret talep etmesi gibi…
4. Cinsel veya Cinsiyete Yönelik Zorlama
21. yüzyılda yaşıyor olmamıza karşın kadına yönelik şiddetin hala gündemde olması önemli bir
olgudur. Bazı durumlarda bunun arttığı bile söylenebilir. Bunun nedeni cinsiyetçiliktir. Erkeğin
egemen olduğu toplumlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Bu toplumlarda erkeklerin kadınlardan olan
beklentileri karşılanmadığı zaman kadının zorlanarak ve güç kullanılarak erkeklerin isteklerini
yerine getirmeleri beklenir. Aynı şekilde erkekler de duygusal ve fiziksel şiddetin kurbanı
olabilir. Bazen sırf erkek veya kadın oldukları için karşı cinsiyete karşı önyargılı ve acımasız
davranılabilen insanların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Ne yazık ki kadınların ve
çocukların cinsel istismarı yönündeki zorlamaların her geçen gün biraz daha artıyor olması
şiddetin vardığı son noktayı göstermesi bakımından önemlidir (Akgün, 1988: 71).
Buradan anlaşılıyor ki erkek egemen toplumlarda kadınlar erkeklerle eşit hak ve özgürlüklere
sahip olma yerine ikinci sınıf vatandaş veya erkeklere hizmet etmekle yükümlü kimseler olarak
algılanmaktadır. Acı olan tarafı ise kadınların da kendilerini bu şekilde algılamalarıdır.
Örneğin, Bangladeş’te 19 yaşındaki Nusret Cihan Rafi’nin öğrencisi olduğu medresenin müdürü
tarafından cinsel saldırıya uğramış ve ailesi ile birlikte okul müdüründen polise giderek şikâyetçi
olmuşlardır. 27 Mart 2019 günü yaşanan bu olay neticesinde polis öğrencinin şikâyetini
önemsemediği gibi onun kimliğini kasıtlı olarak sosyal medyada yaymıştır. 6 Nisan günü
şikâyetinden onbir gün sonra okula sınavlara giden Nusret maalesef bir kız öğrenci tarafından
yakılarak öldürülmüştür. Daha da felaket olan odur ki Nusret’in bu şikâyetine karşı okul müdürü
lehine toplumda gösteriler yapılıyor olmasıdır. Erkek egemen toplumlar da cahillik had
safhadaysa psikosomatik olarak kadına olan bakış açısı böyle acımasız olmaktadır.
Bu nedenle cinsel şiddet; kadını istemediği yerde, şekilde veya zamanda cinsel ilişkiye zorlamak,
kişiye cinsel içerikli sözler söylemek veya kişiyi cinsel içerikli sözler söylemeye zorlamaktır.
Yine kadını çocuk doğurmaya veya doğurmamaya zorlamak, fuhşa zorlamak, cinsel organlara
zarar vermek, kişiyi cinsel yönden aşağılamak gibi davranışlarla kişinin cinselliğini kontrol
altında tutup baskı uygulayan her türlü davranış olarak yorumlayabiliriz.
5. Kültürel Zorlama
Kendi kültüründen farklı olan kesimleri küçük görmek ve reddetmektir. Onların yaşama
biçimlerini aşağılamak, hakir görmek veya yok saymak böyle bir şeydir. Almanlar tarafından
Yahudilerin uğradığı soykırım acı bir örnektir.
Yine birçok pazarlama şeklinin insanları birbirinin kopyası haline getirmeye çalışması önemli bir
zorlamadır. İnsanları tek bir kategori haline getirmek şiddetin farklı bir versiyonu olarak kabul
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edilebilir. Bu nedenle dünyadaki birçok kültüre ve farklı yaşam tarzına saygı gösterilmediği
yönündeki görüşler geçerliğini korumaktadır.
Aynı şekilde bazı kültürlerde bazı topluluklara karşı belirli şiddet politikalarının uygulanıyor
olması bu sorunun günümüzde artarak devam ettiğini göstermektedir. Ruanda da olduğu gibi
farklı inanca ve kültüre sahip insanların kendi ülkelerinden sürülmesi veya öldürülmesi gibi…
6. Dini Zorlama
Bugün dünyada değişik isimler altında faaliyet gösteren birçok cemaat ve tarikatlar
bulunmaktadır. Bu inanıştaki kimseler Tanrı adına kendilerini vazifeli olarak görür ve topluma o
şekilde dikte ederler. Tanrı adına karar vericilerdir. Bu şekilde çalışan gücü elinde tutan cemaat
veya tarikatların sayıları oldukça fazladır. Tanrı adına iş yapan bu dini yapılar kendileri dışındaki
cemaat veya tarikatların varlıklarını asla kabul etmezler ve onlar üzerinde ciddi bir baskı
oluşturmaya çabalarlar. Bunlardan bazıları kesinlikle, inancın gerçek ifadeleri olabilir. Ancak, bu
grupların çoğunun liderlerinin gerçek çıkarlarının siyasi ve finansal olduğu da doğrudur. Onlar
inancın emirlerini dikte eden ve yöneten kişilerdir ve takipçilerinin umutlarını manipüle etmekte
tereddüt etmezler. Bu tür bir tarikat, takipçilerinin para kazanmak için korkularını ve kafa
karışıklıklarını kullanır. Bunu doğrudan ya da dolaylı olarak yapabilirler (daha fazla takipçinin
işe alınması için çalışma ya da isteklilik yoluyla). Onlar dünyanın sonu ve insan ırkının tahrip
edilmesi hakkında karanlık mesajlar taşıma eğilimindedirler. Bu mesajlar ve neden oldukları
korku ile arzu ettikleri şeyi elde etmek için inananların iradesini kırmaktadırlar. İradesi bir başka
kimsenin emrine giren bireyler her şeyi yapmaya hazırdırlar artık. Toplu intiharlardan, toplu
saldırılara kadar uzanabilen eylemler onlar için kaçınılmazdır (Freud, 1989: 73).
7. Siber Zorbalık
Sosyal medyanın ortaya çıkışıyla, şiddet türleri listesine başka türlü bir zorlama-taciz daha
eklemek mümkündür. Öyle ya da böyle, yeni teknolojimiz tacizi kolaylaştırır biçimdedir ve
içekapanık, pasif ve iletişim güçlüğü çeken korkaklara ortak bir zemin sağlamaktadır. Buna
karşın birçok ülkede, siber zorbalıkla ilgili yasaların net olmaması, bu davranışları sergileyen
kimseler için cesaret oluşturmaktadır (Atabek, 2001: 32).
Ayrıca, herkes görüntüleri kaydetme ve paylaşma özgürlüğüne sahiptir. Ve birçok insan bu
fırsattan yararlanır. Bu da dolayısıyla yeni şiddet biçimlerine yol açmaktadır. Bunlardan biri,
herkesin bir video kaydedip sosyal medyaya yükleyebilmesidir. Görüntünüzü bir şaka olarak
kullanabilir ya da bazı izole edilmiş olayların sizi bir kişi olarak tanımladığı izlenimini
verebilirler. Bunu anladığınız zaman, binlerce insanın görüntüleri gördüğü ve kendi önyargılı
sonuçlarına varmış olması muhtemeldir (Adler, 2019: 108).
Siber zorbalık gerçek olmayan kimlik ve kişiliklere sahip insanların, başka kimseler hakkında
internet ortamında çok rahat davranmalarına neden olmakta ve onların yaşama biçimlerini
istenmedik biçimde etkilemektedir. Özellikle toplumdan soyutlanmış, yalnız insanların kullandığı
zorbalık bu türden olmaktadır. Onlar için yaşam algısı, düşmanca bir dünyada yaşamaktan başka
bir şey değildir. O halde diğer insanlara zarar vermenin veya üzmenin hiçbir sakıncası yoktur
düşüncesi yaptıklarını haklı çıkarmak için yeterli bir nedendir (Pappenheim, 2002: 27).
8. Medya Şiddeti
Birçok medya kuruluşunun programlanması çok miktarda şiddet içeren haber içeriyor. Bilginin
ne kadar yersiz olduğu, sahip olduğu etki ve o kadar çok izleyicinin ilgisini çekeceği gözüküyor.
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Bazen bir gazeteyi açtığınızda veya televizyondaki günlük haberleri izlerken, gerçeklik fikrinizi
çarpıtan bir takım bilgiler alırsınız.
En kötüsü, medyanın bu tür bir haber sunması karşısında; çünkü bir talep var, isteniyor
savunması bilgi kirliliğini ve insanın yaşama biçimini zorlayan bir faktöre dönüşmektedir. Bir
bakıma, medya bu tür haberlerin neden olduğu etki için kullanılıyor. Bu nedenle, medya her
zaman son hikâyeden daha büyük bir etkiye sahip olan haber öykülerinin peşinde koşmaktadır.
Acı, ölüm, işkence ve her türlü korkunç şey bir gösteriye dönüşmekte ve seyreden kimselilerin
kişiliklerinde şiddet algısını normal hale getirmektedir.
9. Fiziksel Şiddet
Tokat atmak, iteklemek, tekmelemek, bir şey fırlatmak, yumrukla veya bir nesneyle vurmak,
silah veya bunun gibi bir nesneyle zarar vermek ya da tehdit etmek, sağlık hizmetlerinden
yararlanmasına engel olmak gibi kişinin bedenine zarar verecek her türlü davranıştır.
10. Psikolojik Zorlama
Hakaret etmek, aşağılayıcı söz söylemek, küçük düşürmek, aşırı kıskançlık yapmak, tehdit etmek,
kişiye kendisini yetersiz hissettirecek söz veya davranışta bulunmak, küfretmek, kişinin kendisini
ifade etmesine engel olmak, kişinin hareket özgürlüğünü kısıtlamak, kişinin aile üyeleri ve
arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek, kişinin istediği gibi giyinme özgürlüğüne engel olmak
gibi fiziksel bir baskı olmaksızın uygulanan ve ruh sağlığını etkileyen her türlü söz ve davranış
olarak belirtebiliriz (Acar, 2008: 76).

11. Ev İçi Şiddet
Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile
mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve
ekonomik şiddeti ifade eder.
Ev içi şiddet için aynı evde yaşama şartı aranmaz. Ev içi şiddet, yakın ilişkideki kişiler arasında
meydana gelen şiddettir. Bu şiddet aile bireyleri, boşanmış veya ayrı yaşayan kişiler ya da
nişanlılar gibi yakın ilişkideki kişiler arasında olabilir.
Daha çok otoriter baba figürlerinin egemen olduğu ailelerde bu tip şiddet eylemleri normal olarak
karşılanmaktadır (Özgür, 2018: 38).
12. Ensest İlişkiler
Genellikle kapalı toplumlarda görülen bir durumdur. Birinci dereceden yakın akrabalarla (baba,
erkek kardeş, dayı, amca) yaşanan cinsel ilişki türüdür. Burada daha çok saldırıya, şiddete ve
tecavüze maruz kalan kimseler genellikle küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarıdır. Böyle bir
durumla karşılaşan kimseler korktukları için ve diğer yakınları tarafından ayıplanarak küçük
düşürüleceklerini varsayarak durumu başkalarına anlatmaktan çekinirler ve ne yazık ki bu
yaşanan travmanın etkisinden ömür boyu kurtulamazlar. Korkunç olan da bu yaşananların bedeli
toplum tarafından tecavüze uğrayanlara kesilmesidir (Gunderson, 1994: 89).
13. Hayvanlara Uygulanan Saldırganlık ve Tecavüz
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Günümüzün en önemli sorunlarından biri de maalesef hayvanlara uygulanan şiddet ve tecavüz
biçimidir. Ruh sağlığı bakımından sorunlu olan, diğer insanlarla normal ilişki kuramayan
patolojik kimseler bu yolu tercih ederek egolarını tatmin ederler (Bauman, 2014: 126).
Psikotik düzeyde saplantılı, psikopat kimseler daha çok hayvanların acı çekmesinden zevk alarak
onlara türlü işkencelerle acı çekmelerine neden olabilmektedirler.
Yukarıda bahsedilen şiddet türlerini çoğaltmak mümkündür. Burada belirtilen şiddet insanın
yaşama biçimini zorlayan ve derinden etkileyen süreçlerdir. İnsanlar var olduğu sürece şiddetin
de var olmaya devam edeceği gerçeği önemli bir toplumsal sorun olarak varlığını devam
ettireceğidir. Bu nedenle bilgi arttıkça şiddetin yoğunluğu ve çeşidi de farklılaşacaktır.
Şiddet, kısaca sertlik, sert ve katı davranış, kaba kuvvet kullanma biçiminde
tanımlanabilmektedir. Şiddet olayları ise; insanları sindirmek, korkutmak için uygulanan her tür
tutum ve davranışlardır.
Şiddet olgusu, bir algı sorunu olması nedeniyle, farklı biçimlerde ele alınabilmektedir. Öyle ki,
bireyin psikolojik sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyen, onu üzen, bireyin kendisini baskı
ve tehdit altında hissetmesine neden olan her tür tutum ve davranış psikolojik anlamda şiddet
olarak algılanmaktadır. Bireyin ahlaki değerlerine karşı yöneltilmiş ve kişinin ahlaki yaşam
tarzını tehdit eden her tür tutum ve davranış ise ahlaki şiddet olarak değerlendirilmektedir.
Bireyin haklarına ulaşmasını yasa yoluyla engellemek veya yasayı evrensel hukuk kurallarına
aykırı olarak bireyin aleyhine yorumlamak ise yasal şiddettir. Ekonomik faaliyetlerin yasa
yoluyla engellenmesi ve kişinin başkalarına sağlanan ekonomik destekten mahrum bırakılması
ise ekonomik şiddet olarak kabul edilmektedir. Şiddet ile ilgili bir başka ayırım da, dar ve geniş
anlamda şiddet tanımlamasıdır. Dar anlamda şiddet, fiziksel şiddeti tanımlar. Fiziksel şiddet ise,
insanların bedensel bütünlüğüne karşı dışarıdan yöneltilen, sert ve acı verici bir eylemdir. Geniş
anlamda şiddet ise, insan üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkileri açıkça ölçülemeyen, dolaylı
biçimde hissedilen psikolojik şiddet şeklinde olabilmektedir. Şiddetin işyerinde ve toplumsal
yaşamda nasıl sunulduğu ve nasıl kabul gördüğü önemlidir. Şiddet eğer şiddete maruz kalanlar
tarafından meşru görülüyorsa, şiddet olmaktan çıkarak, bir alışkanlığa dönüşmektedir. Bundan
daha önemlisi şiddet genellikle bir yaşam biçimi olarak benimseniyorsa, sorun olarak
görülmemektedir. Tam aksine bir yönetim tarzı ve üslubu olarak değerlendirilmektedir. Bu gibi
durumlarda şiddet, sorun çözmenin bir aracı olarak kabul görmektedir.
Bu nedenle şiddet olgusunu ortaya çıkaran, şiddet içeren davranışlara kaynak olan genel ve alt
faktörler bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla şu şekilde ele alınabilir (EARGE, 2008: 2):
Bireysel Faktörler
● Anti-sosyal davranışın varlığı,
● Düşük zekâya sahip olma (özellikle sözel yeteneğin düşüklüğü)
● Dikkat bozukluğu/hiperaktiflik
● Öğrenme güçlülüğü
● Motor-beceri gelişiminin yetersiz olması
● Doğum öncesi ve sonrası komplikasyonlar
● Küçük düzeyde bazı anormallikler
Aileye İlişkin Faktörler
● Ebeveynsel denetimin/gözetimin yetersizliği
● Çocukların sosyalleşmelerinde ebeveyn katılımının yetersizliği
● Ebeveynsel disiplinin yetersizliği
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Aile bireyleri arasında kriminal davranışın varlığı
Ebeveynlerin çocuklarına kötü muamelede bulunmaları veya onları ihmal etmeleri
Eşler arasındaki evlilik ilişkilerinin zayıflığı, ebeveynlerin boşanmaları ve ayrılmaları gibi
faktörler gelmektedir
Toplumsal faktörler
Sosyal hayatta şiddet ile bağlantılı olarak toplumsal faktörler başlığı altında ele alınması gereken
faktörler şu şekilde belirtilebilir:
● Silahların varlığı veya silahlara kolay bir biçimde sahip olunabilme
● Silah başta olmak üzere bıçak vb. gibi öldürücü ve yaralayıcı aletlerin özendirilmesi
● Uyuşturucuyu elde edebilme ve kullanma
● Şiddetin yaygınlığı
● Suçlu arkadaş grubunun varlığı/çete oluşumları
● Kitle iletişim araçlarının etkisi
● Yüksek düzeydeki geçici nüfus ve ekonomik yoksunluk
● Şiddet davranışını sıradan ve normal olarak görülmesini sağlayan bir kültürel yapının
varlığı
Okula ilişkin faktörler
Okul ile şiddet davranışı arasındaki ilişkinin tartışılması konusunda okul ile ilintili ele alınabilecek
değişkenlerden önemli olanları şu şekilde belirtilebilir:
● Düşük düzeydeki akademik başarı
● Okula olan bağlılık düzeyinin düşüklüğü
● Okul koşulları ve iklimi
● Çeteye katılma
● Eğitim-öğretim kalitesinin düşüklüğü
● Okuldaki öğrenci sayısının kapasitenin çok üzerinde olması
● Öğrencilerin kontrolden çıkmasını sağlayan faktörlerin fazlalığı
●
●
●

Şiddeti önleme çabalarına baktığımız vakit hiç de öyle iç açıcı bir tabloyla karşılaştığımızı
söyleyemeyiz. Bizi çevreleyen, etrafımızı sımsıkı saran düzenlemelere baktığımızda şiddeti en
yoğun bir biçimde görmekteyiz. Seyrettiğimiz izlenirliği yüksek diziler, ödül almış sinema
filmleri, caddede yürüyen insanların birbirlerine olan bakışlarında hep şiddeti görmekteyiz.
SONUÇ
İnsanın şiddetle olan zorunlu ilişkisi tarih boyunca büyük trajedilere, felaketlere ve acılara neden
olmuş ve olmaya devam etmektedir. Gerek küresel düzeyde, gerekse yerel düzeyde sergilenen
politik çıkarlar ve din egemenliği şiddetten arındırıldığında boş birer kavrama dönüşmektedirler.
Şiddet teknoloji, bilim, sanat ve kültürle doğrudan ilişkilendirilebilir. Bu ilkelerin gelişmişlik
düzeyi şiddeti engellerken, geri kalmış ve cahillikle birlikte şiddet tüm acımasızlığını
sergilemektedir. İlginç olan odur ki, binlerce yıldır yaşanmış olan acılara rağmen, en basitinden
şiddetin engellenmesi için bile şiddete ihtiyaç duyuluyor olmasıdır.
Şiddet, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı
çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı
ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya
ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet, özel veya kamusal alanda (evde, aile bireyleri
arasında, sokakta, iş yerinde) meydana gelebilmektedir.
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Şiddet, genelde kısır bir döngü halinde gerçekleşmektedir. Çünkü insanın mayasında var olan
şiddete karşı ciddi ve caydırıcı tedbirler alınmadığı müddetçe, sahip olunun bilgi ve teknoloji ile
birlikte artarak devam edecektir. Bu kısır döngü ister istemez tüm yönleri ile içinden çıkılmaz bir
halin de nedeni olacaktır.
Psikolojik sebeplerle ortaya çıkan ve bedensel bozulma (deformasyon) kendini gösteren
rahatsızlıklara psikosomatik hastalıklar denmektedir. Psikosomatik bozukluklar yaşadığımız stres
ya da içsel sıkıntıların bir şekilde dışa yansımasıdır. O halde zorlanmalı yaşam biçimleri şiddetin
etkili olmasında rol oynamaktadır.
Sonuç olarak zalimlik ile zavallılık arasında gidip gelen şiddet tüm bu saydığımız nedenlerden
dolayı günümüzde psikosomatik bağlamda var olan psikodinamikleri ciddi bir paradoks halinde
devam etmesi de kaçınılmaz olacaktır.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET VE YÖNETİMİ
EDA ARSLAN
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ŞİDDETİN KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
Çok geniş bir çalışma grubunun (hekim, hemşire, eczacı, sağlık teknikerleri, hastabakıcı vb.)
bulunduğu sağlık kurumları şiddetin en sık görüldüğü iş alanlarından biridir.
Sağlık kurumlarındaki şiddet “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir kişiden gelen,
sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan
oluşan durum” olarak tanımlanmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin oluşumunu etkileyen
birtakım etmenler söz konusudur. Bunlar;
1. Şiddet Uygulayanlar
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●

Çoğunlukla hasta ve hasta yakınlarıdır ve stres düzeyleri yüksektir.

●

Hasta ve hasta yakınları genellikle sözel ve fiziksel şiddet uygulamaktadır.

●

Hemşirelere yönelik yıldırma davranışı uygulayan kişiler çoğunlukla doktorlar ve yönetici
hemşirelerdir.

●

Cinsiyet açısından ele alındığında, şiddet uygulayanlar genellikle erkeklerdir.

●

Hasta yakınlarının kendi hastalarının daha acil olduğu düşüncesiyle bir an önce kendileri
ile ilgilenilmesini istemektedirler.

●

Beklentileri yüksektir.

●

İşlerin düzenli yürümediği veya öncelik sıralamasında adil davranılmadığı yönünde
şüpheleri vardır.
Şiddete Maruz Kalan Sağlık Personelleri

1.
●

Şiddete maruz kalan meslek grupları genellikle hekim ve hemşirelerdir.

●

Acil Servis, Psikiyatri Servisleri, Yoğun Bakım Üniteleri, Yaşlı Bakım Üniteleri ve
Cerrahi Birimlerde çalışan sağlık çalışanlarının daha çok şiddete maruz kaldığı
saptanmıştır.

●

Cinsiyet açısından bakıldığında ise, sağlık çalışanlarından şiddete uğrayanların sıklıkla
kadınlar olduğu belirlenmiştir.

●

Sağlık çalışanlarının; saldırgan davranışla baş etme, hastalarla iletişim kurma ve krizi
yönetme konularında deneyimli olamamaları ve eğitim yetersizliklerinin olması nedeniyle
şiddetin arttığı belirtilmiştir.
Sistemle İlgili Sorunlar

1.
●

Sağlık kurumlarında altyapı ve donanım eksiklikleri

●

İşlerin yoğun olduğu dönemlerde personel sayısının yetersizliği

●

Geciken randevular, yatak kapasitesinin yetersizliği

●

Bekleme alanlarının konforsuz olması

●

Hastanede sağlık personelinin tek başına çalışması

●

Hastane güvenliğinin yetersizliği

●

Çalışma ortamının uygun olmaması nedeniyle şiddet uygulayabilecek kişilerle yalnız
kalınması sayılabilmektedir.

1.

Sosyal Nedenler
●

Artan yoksulluk

●

Ekonomik eşitsizlik

●

Şiddeti destekleyen kültürel normların olması

●

Sosyal dışlanma yaşayan şiddet alt kültürüne sahip olan kişilerin olması
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●

Şiddeti önleme ve yönetme konusunda sağlık politikalarının yetersizliği sağlık
çalışanlarına yönelik şiddeti arttıran sebeplerdendir.
Medyanın Etkisi

1.

Şiddetin sonuçlarının ihmal edilmesi veya bu sonuçların makul olmayan biçimde ele
alınması, yıkıcı son nedeniyle izleyiciler şiddete karşı duyarsızlaşmaktadır.Örneğin “ambulans
geç kaldı!” başlığı ile atılan haberi medyada gören birey bir müddet sonra “ambulanslar hep geç
kalmaktadır!” gibi bir ön yargıya sahip olabilir.
Sağlık çalışanlarıyla ilgili olumsuz haberlerin ve sonrasında yaşanılan olumsuz davranışların
sıklıkla gündeme getirilmesinin, sağlık çalışanlarına şiddet uygulamasının sonrasında şiddet
uygulayanların cezalandırılmamasının veya sonuçlarının gündeme getirilmemesi de şiddet
davranışının meşrulaştırdığı ve izleyicilerin sağlık çalışanlarına daha kolay bir şekilde şiddet
uyguladıklarını düşündürmektedir.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN OLUMSUZ ETKİLERİ
●

Mesleği bırakmaktan post travmatik duygu durum bozukluklarına kadar uzanan bir dizi
ruhsal değişiklik ortaya çıkabilmektedir.

●

Şiddete maruz kalan kişide oluşabilecek klinik tanılar; akut stres bozukluğu, travma
sonrası stres bozukluğu, depresif uyum bozukluğu vb. gibi birçok durumlar
sayılabilmektedir.

●

Duygusal olarak yorgunluk, aşırı emosyonel tepkiler veya tepkisizlikler, hastaya mesafe
koyma, mesleği uygularken hastaya veya yakınına güvensizlik-kuşkuculuk, uğraşısının
yeterince takdir edilmeyeceği düşüncesi doğmaktadır.

●

Mesleki doyumun azalması, empatinin azalması, riske girmekten kaçınma gibi durumlar
görülebilmektedir.

●

Kuruma güvensizlik oluşabilmekte, kurumun kendisini korumadığı, koruyamayacağı
düşüncesi ve yalnız-çaresiz bırakılma duygusu oluşabilmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME VE MÜDAHALE
Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs 2012 tarihinde "Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına
Dair Yönetmelik" doğrultusunda sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik düzenlemeler
yapılması konusunda çalışmalar başlatmıştır.
Sağlık Bakanlığı renkli kodların çalışanlar tarafından kabul görmesi ve uygulanmasını
sağlamak için ortak bir dil oluşturulmasına öncülük etmiştir. Türkiye'de Hizmet Kalite
Standartları kapsamında 2008 yılında mavi kod, 2009 yılında pembe kod, 2011 yılında ise Beyaz
Kod uygulaması başlatılmıştır.
Beyaz Kod; Hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan bir uyarı aracıdır.
Kod sisteminin iyi çalışması için belirli zamanlarda tatbikatların yapılması, bütün sağlık
kurumlarının şiddeti önleme programını sistemlerine eklemelidir. Çalışanların kodla ilgili gerekli
bilgilerin, eğitimlerin verilmesi son derece önemlidir. Ayrıca sistemin etkinliğini sağlayabilmek
için şiddete maruz kalan çalışanlara gerekli desteklerin sağlanması ve olayların bir daha
tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması gerekmektedir. Şiddete maruz
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kalan kişilere gerekli psikolojik desteklerin verilmesi, topluma geri kazandırma çalışmalarının
yapılması da son derece önemlidir. Aynı zamanda şiddeti uygulayabilecek olanlara yönelik
birtakım çalışmalar yapılmalıdır. Sağlık çalışanlarının çalışma zorluğu konusunda toplumun
farkındalığı arttırılmalı, şiddete maruz kaldıklarında uygulanacak yasal düzenlemeler hakkında
bilgi verilmelidir.
SAĞLIK BAKANLIĞI BEYAZ KOD VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz Kod” hattına son 5 yılda 67 bin 681 sağlık çalışanı şiddet
başvurusu yapmıştır.Başvuruların büyük bölümü fiziksel şiddetten ve en çok devlet
hastanelerinden oluşmaktadır.
2017 tarihinde “Beyaz Kod” birimine gelen şiddet başvurularının 17 bin 13 olduğu
bildirilmiştir. Bu rakamın 3 bin 760’ı fiziksel şiddet, 9 bin 817’sini ise sözlü şiddet başvuruları
oluşturmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz Kod” hattına şiddet nedeniyle başvuruların son 5 yılki istatistiği
incelendiğinde de şiddetin önceki yıllara göre artış gösterdiği görülmektedir. 2013 yılında 10 bin
715 kişi, 2014 yılında 11 bin 174 kişi, 2015 yılında 11 bin 881 kişi, 2016 yılında 13 bin 76 kişi
şiddet nedeniyle “Beyaz Kod” hattına başvuruda bulundu.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Şiddet, son yıllarda birçok sektörde olduğu gibi sağlık kurumları ve hastanelerde de toplumun
huzurunu tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunudur.Yapılan çalışmalarda, şiddetin diğer iş
yerlerine göre en çok sağlık alanında ortaya çıktığı ve sağlık personelinin şiddete uğrama
yönünden 16 kat daha riskli olduğu; dünyada ve Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin
giderek artış gösterdiği ve üzerinde önemle durulması gereken ciddi bir mesleki tehlike olduğu
belirtilmektedir.Sağlık hizmeti almak için başvuranlar, sağlıkta dönüşüm programından kaynaklı
sorunların sorumlusu olarak sağlık çalışanını görmektedir.
Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirilmesi ve sağlık sistemini
ticarileştirmesi sebebiyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırmıştır.
Türkiye'de 141 bin 259 doktor görev yaptığını, 80 milyonu aşan Türkiye nüfusu göz önüne
alındığında, sadece bir doktora 572 kişi düşmektedir. Bu rakamlarla Türkiye'nin, kişi başına
düşen hekim sayısında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında alt
sıralarda yer aldığı savunulmaktadır.
Türkiye'de tıp fakültelerinde toplam 75 bin 956 öğrenci okumaktadır. Mevcut tıp
fakültelerinde 13 bin öğretim üyesi görev yapmaktadır.Tıp fakültesi sayısı hızla arttırılırken
nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmıyor. Bu durum da mesleğe yeni başlayacak doktor
adaylarının eğitimlerinde aksamalara neden olmaktadır.Gerekli alt yapıdan ve eğitim alanında
nitelikli insan gücünden yoksun tıp fakültelerinde sürdürülen tıp eğitimi sonlandırılmalıdır.
Son olarak gelir dağılım adaletsizliği ve eğitim eşitsizliği ile şiddet arasında yakın ilişki
vardır. Bu nedenle Türkiye'de var olan eğitim ve ekonomik sorunların çözümlenmesi son derece
şiddeti engellemeye yönelik büyük bir adım olacaktır.
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ÖZET
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de internetten bilgiye erişimde son yıllarda belirgin bir
artış gözlenmektedir. TUİK verilerine göre 2018 yılında son üç ay içinde kişisel amaçlarla
internete giren bireylerin %69.6’sının interneti sağlıkla ilgili aramalar için kullanmıştır. Bu
aramaların bir kısmı da bireylerin kendi sağlıkları konusunda aşırı kaygı ve sıkıntılarını gidermek
amacıyla internetten tarama yapıp yanlış teşhislerde bulunarak gereksiz endişe yarattıkları
şeklinde siberkondri olarak karşımıza çıkmaktadır. Siberkondrihipokondrinin modern bir
versiyonu olarak kabul edilmektedir. Hipokondri, geleneksel bir şekilde asılsız tıbbi korkulara
sahip olma eğilimiyle ilişkili olmaktayken, siberkondri web içeriğinin incelenmesiyle ortaya
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çıkan asılsız korku olarak ifade edilmektedir. Bireylerin belirsizliğe karşı tahammülsüzlüğü,
sağlık sorunları hakkında iyi bir açıklama beklemeleri, seçici dikkat, aşırı kaygı, ekonomik ve
güven sorunları çevrimiçi sağlık bilgisi arayışlarının olası nedenlerindendir. İnternet üzerinden
tıbbi bilgiye ulaşmak kolay olmasına karşın; doğruluğu, bilgi kalitesi tartışmalıdır ve yanıltıcı
olabilir. Tanı aracı olarak kullanılması kaygıya ve yanlış sonuçlara neden olabilir. Bu süreç şöyle
işleyecektir; birey öncelikle kendinde var olan semptomları fark edecektir, semptomlarla ilgili
araştırma yapacak ve bunlarla örtüşen hastalığı bulacaktır, kendisinde var olmayan ancak ulaştığı
hastalıkta var olan diğer semptomların kendisinde de var olduğuna kendini inandıracaktır. Tıbbi
bilgisi olmayan bireylerin tıbbi terimleri kendilerince yorumlaması sonucunda aslında demek
istenileni doğru anlayamamalarına ve sağlık uzmanlarından destek almak yerine onlara zarar
verebilecek tanı ve tedavileri denemelerine neden olacaktır. Yapılan sağlık araştırmaları
çalışmasıyla, tüm sağlık araştırmacılarının %25’i buldukları bilgi nedeniyle ‘sıkıntı’, %18’i
‘kafasının karıştığı’ ve %10’u ‘ciddi korku’ hissettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak var olmayan
semptomlar ve aşırı semptom geliştirmeye, uzmanlarla çatışmaya, gereksiz kaygılara, günlük
rutin işlerin aksatılmasına neden olan siberkondri, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ele
alınması gereken bir konu olup bu konuda ülkemizde de yeterli çalışmanın olmadığı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Siberkondri, Sağlık Anksiyetesi, Anksiyete, İnternet, Hemşirelik
ABSTRACT
It is observedthataccesstoinformationthroughthe internet has increasedsignificantly in recentyears
in ourcountry as in theworld. Accordingto TUIK data, 69.6% of thosewhoenteredthe internet
forpersonalpurposes in thelastthreemonths in 2018 used it forhealth-relatedsearches. Some of
thesesearchesareregarded
as
cyberchondria,
whichmeansthatindividualsmakeunnecessaryworriesbyscanningthe
internet
andmakingfalsediagnoses in ordertoovercometheiranxietyanddistress. Cyberchondria is
considered as a modern version of hypochondria. Whilehypochondria has
traditionallybeenassociatedwith a tendencytohavefalsemedicalfears, cyberchondria is defined as
theunfoundedfearthatarisesfromtheexamination
of
the
web
content.
Possiblereasonsforseekingonlinehealthinformationareindividuals'
intolerancetouncertainty,
expecting a goodexplanationfortheirhealthproblems, selectiveattention, extremeanxiety,
economicandtrustissues. Although it is easytoreachmedicalinformationthroughthe internet,
theaccuracyandquality of information is controversialandmay be misleading. Using
thisinformation as a diagnostictool can causeanxietyandinaccurateresults. Thisprocesswillwork as
follows; theindividualwillfirstnoticethesymptomsthatarepresent in him/ herself, s/he
willsearchthesymptomsandfindtheoverlappingdisease, and s/he willconvincehimselfthat s/he has
alsotheothersymptomsthat do not actuallyexist in him/her but exist in thedisease he has found.
Thefactthatindividualswithoutmedicalknowledgeinterpretthemedicaltermsthemselveswillcausethe
m
not
tounderstandwhat
is
beingsaidcorrectly,
andtrythediagnosesandtreatments,
whichmayharmtheminstead of receivingsupportfromhealthexperts. A researchstudy has
reportedthat 25%,
18% and 10% of allhealthresearchersexperience ‘distress,
confusionandseriousfear’
respectivelyduetotheinformationtheyreceive.
As
a
result,
cyberchondriathatleadstothedevelopment
of
non-existentandextremesymptoms,
conflictwithexperts, unnecessaryconcernsanddisruption of dailyroutine is an issueto be
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considered as an importantpublichealth problem andthereare not enoughstudies in ourcountry in
thisfield.
Keywords: Cyberchondria, HealthAnxiety, Anxiety, İnternet, Nursing
GİRİŞ
2000 yılının başlarında ortaya çıkan ve internet kullanıcılarının içerikler üretip bu
içerikleri paylaşabilmelerine imkân tanıyan Web teknolojisi, pek çok alanda kullanıldığı gibi
sağlık iletişiminde deetkili bir şekilde kullanılmaktadır(1).Sağlık alanında gerçekleşen bu iletişim
devrimi insanlara, daha önceden ulaşılması zor hatta mümkün olmayan sağlıkla ilgili bilgilere,
kolaylıkla ve hızla ulaşabilme imkânı sağlamıştır(2).Bu durum tüm insanların hatta özellikle
hastaların sağlıklarını yönetirken etkin rol almalarına imkân sağlamıştır. Hastalar böylelikle daha
fazla bilgiyle karar verebilme ve süreci yönetebilme imkânınasahip olmuşlardır(3). Sağlık sektörü
çalışanları tarafında da yoğun olarak kullanılan Web ve internet teknolojisi zaman geçtikçe tıbbi
literatürün temel kaynağı olmaya başlamıştır(4).TUİK verilerine göre 2018 yılında son üç ay
içinde kişisel amaçlarla internete giren bireylerin %68.8’inin interneti sağlıkla ilgili bilgi(hastalık,
beslenme, yaralanma, vb.) aramak için kullanmıştır(5).
Web ve internet teknolojisinin görünür değerine rağmen, sağlık ve hastalıkla ilgili
konularda tıbbi eğitimi olmayan bireylerde endişe, korku ve şüphelerini artırıcı bilgileri
barındırma potansiyelinesahiptir(6). Aynı zamanda, sağlık bilgileri dağınık bir ‘google yığını’
olarak karşımıza çıkabileceği gibi, kanıta dayanmayan kalitesiz bilgileri içerme olasılığı da
oldukça yüksek olması durumu kullanıcıları rahatsız edebilir(7). Yüksek düzeyde sağlık kaygısı
içinde bulunan insanların sağlık problemleri konusunda internette yaptıkları sık araştırmaları
sonucunda elde ettikleri bilgiler onları rahatlatmayacak sağlık konularındaki kaygılarını daha da
artıracaktır(8). Hal böyle iken Web ve internet teknolojileri günlük işleyişimizde onlarsız bir
hayatı hayal etmemizi zorlaştırmış ve onların nüfuzu arttıkça, yeni sorunlu davranışların da
ortaya çıkması ve tartışılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir(9).
SİBERKONDRİ
Siberkondri, insanların bedensel duyumlarını farklı yorumlamasıyla ortaya çıkan korku ve
endişelerini giderebilmek için bilgi edinmeyi hedefleyen, sağlık kaygısı ile beslenen ve bu kaygı
ve endişeyi daha da artıran çevrimiçi olarak sağlıkla ilgili aşırı bilgi aranması durumu anlamına
gelen terimdir(5, 10, 11).Bir başka deyişe göre bireyin sağlığı ile ilgili yaşadığı anksiyete ve
stresi azaltmak için uzun süre boyunca yoğun ve tekrarlı bir şekilde internet kullanımı şeklinde
tanımlanmaktadır(12).Siberkondrik kişiler kendilerini hasta olduklarına inandırıp, araştırmaları
esnasında karşılarına çıkan birçok bilgiyi özellikle de olumsuzları, sonucu dramatik ve trajik
olanları alır, bu durumu felaketleştirir ve kendisine tanı koyar(9,13). Anksiyete ve kompulsiyonu
içinde barındıran siberkondri endişeye, psikolojik sıkıntıya ve gereksiz tıbbi giderlere yol
açabilen çok boyutlu bir yapıdır (14).
Siberkondrihipokondrinin dijital çağdaki karşılığı olarak kabul edilir(2).Hipokondri terimi
siberkondriye göre tıp dergilerinde ya da kütüphane ortamlarında yapılan araştırmalarşeklinde
geleneksel yöntemlerle karşımıza çıkan, asılsız tıbbi korkulara sahip olma eğilimiyle ilişkili bir
bozukluk olarak kullanılmaktadır.Siberkondri ile hipokondri arasındaki temel farklılığın göze
çarptığı yer, insanlarda ki davranışa yansıyan belirtilerdir.Siberkondrihipokondriye oranla daha
çok bilgi toplamaya odaklanırken davranışsal tepkisi daha(11). Ancak siberkondrik kişilerin
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amacı kendisiyle aynı sorunu yaşayan diğer bireylerden çevrimiçi destek aramak değil, şüphe ve
endişelerini gidermektir(9). Organik patolojinin yokluğunda fiziksel sağlıkla ilgili aşırı
endişelerle karakterize edilen zihinsel sağlık durumuna sağlık anksiyetesi denilir ve
siberkondrinin mantığı sağlık anksiyetesi olan bireylerle ilgilidir(10). Sağlık anksiyetesiyle
arasında pozitif yönde ilişki olan siberkondriyi anlamada esas noktalardan bir diğeri de internette
sağlıkla ilgili arama yaparken belirsiz belirtiden ciddi hastalığa doğru devam eden süreçte sağlık
anksiyetesinin giderek artmasıdır(15). Yapılan bir çalışmada orta-yüksek düzeyde sağlık
anksiyetesi olan kişilerin internette arama yaptıkça şikâyetlerinin artığını ve rahatlama
yaşamadıkları bildirilmiştir(16).
İnternette SağlıkBilgisi Arayışının Beş Motivasyonu
Bir insan eğer bilgi ihtiyacına maruz kalırsa, bilgiyi aramaya başlamadan önce bir dürtüye
sahip
olması
gerektiği
söylenmektedir(17).Boot
ve
Meijman
bu
düşünceyi
destekleyerekyaptıkları çalışmanın sonucunda insanların sağlık bilgisi arayışında yansıtıcı veya
kasıtlı olmadan itici güçlerin olabileceği sonucuna varılabileceğini söylemişlerdir(18). Bununla
birlikte internette sağlık bilgisi arayışının 5 motivasyonunu tanımlamışlardır.
Bu motivasyonlar;
1. Bilgi motivasyonu: mevcut bilgiyi doğrulama, yeni bilgi edinme, merak ve kendini
eğitme,
2. Sosyal motivasyon: destek, dayanışma,bilgi arama ihtiyacı,
3. Belirsizlik motivasyonu: korku ve endişenin sebep olduğu bilgi arayışı,
4. Eğlence motivasyonu: zaman geçirme, eğlenme,
5. Kendini gerçekleştirme motivasyonu: kişinin benlik saygısını geliştirmek amacıyla bilgi
aramaktır(18).
İnternette Sağlık Bilgisi Arayışının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları
İnternetin ender olarak karşımıza çıkan hastalıklarda teşhis edilmesinde ve tanı
gecikmelerine fayda saylayabilecek nadir görülen belirtilere yönelik hem hastaları hem de
doktorları bilgilendirme gibi olumlu tarafları vardır. Bouwman vd. tarafından hazırlanan bir vaka
raporunda bir çocuğun, 5 yaşından itibaren özellikle egzersiz yaptığı sırada ve ateşlendiğinde el
ve ayaklarında ciddi epizodik ağrılar çektiği ayrıca açıklanamayan tekrarlayan ateş, eklem
ağrıları, el ve ayaklarında deri döküntüleri olduğu belirtilmiştir. Üç farklı uzman hekime
danışılmasının ardından yapılan kapsamlı laboratuvar testlerine rağmen şüphe edilen tanıların hiç
biri onaylanmamıştır. Belirtiler devam ettiğinden dolayı ilgili ebeveynler ‘Google’ı arama motoru
olarak kullanarak internette bir arama başlatmışlardır. Arama terimleri olarak: açıklanamayan
tekrarlayan ateş, ayak ağrısı ve deri döküntüsünü kullandıkları belirtilmiştir. Birkaç saat internette
gezinirken, Fabry hastalığı olan bir hastada deri döküntüsü görüntüsünü buldukları ve buldukları
deri döküntülerinin çocuklarınınki ile aynı olduğunu gördükten sonra mevcut tüm bilgileri
inceleyip çocuklarının Fabry hastalığından muzdarip olabileceği sonucuna varmışlardır.
Uzmanlara yeniden başvurduktan sonra yapılan fizik muayeneler ve enzim analizleri sonucunda
çocuklarının Fabry hastalığından muzdarip olduğu doğrulanmıştır(19).
İnternette sağlık bilgisi arayışının diğer olumlu sonuçları ise bir kişiyi, doktor
randevusuna gitmeden önce kendi sağlığı ile ilgili ön bilgi edinmesini sağlaması ve kendi sağlığı
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ile ilgili olası durumları anlayarak, neleri sormak istediğini ve doktorun onun sağlığı ile ilgili
neler söylediğini daha iyi kavramasına yardımcı olur. Eğer hasta hastalığı ile ilgili yeterli bilgi
almadığını düşünürse, hasta hastalığı ile ilgili gereksinim duyduğu daha kapsamlı bilgiyi internet
taramaları üzerinden edinebilir(20).
Tüm bunların yanı sıra çevrimiçi sağlık bilgilerinin, kendi kendine teşhisin faydalarından
çok daha olumsuz sonuçlar verdiği bununla birlikte doktor hasta ilişkisi üzerinde istenmeyen
etkilerin daha belirgin olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur. Bazı internet sitelerinin
insanların sağlıklarına yönelik yanlış bilgiler içererek onları rahatlatmak ya da doğru bilgiye
ulaştırmak yerine yanlış bilgilerle onların endişesini artırdığı saptanmıştır.İnsanları var olmayan
ya da aşırı semptom geliştirdiği, uzmanlarla çatıştıkları, gereksiz kaygılara, günlük rutin işlerin
aksatıldığı, yaşam kalitesinin azaldığı siberkondri durumuna sokabilir. Siberkondriye sahip olan
bireylerin çevrimiçi taramalarının ardından kaygılarını artıran sağlık bilgilerine dayanarak sağlık
hizmetleri kaynaklarını daha fazla kullandıkları belirtilmiştir(10,11).
White ve Horvitz’in yaptığı bir araştırmada, insanların baş ağrısı semptomu için Web
taramasına ilişkin istatistikler incelendiğinde beyin tümörü olma olasılığı 0.03 olarak insanların
karşısına çıkmakta olduğu fakat gerçekte, baş ağrısı şikâyeti göz önüne alındığında beyin tümörü
olma olasılığının, 0.03’ten çok daha küçük olduğu belirtilmiştir. Aynı araştırmada, kas seğirmesi
semptomu için yapılan Web taramasına ilişkin istatistikler incelendiğinde ALS ile
karşılaşabildikleri belirtilmiştir. Kas seğirmesi ALS’nin habercisi olabilir fakat motor nöron
hastalığının (MND) bir formu olan ALS çok nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen
insanların karşısına ilk sonuçlardan biri olarak çıkmaktadır. İyi huylu kas seğirmeleri ile ALS’nin
habercisi olan kas seğirmeleri ile ilgili potansiyel ince farkları ayırt edebilmek için yorum ve
uygulamada uzmanlık gerekmektedir. Aksi takdirde önemsenmesi gereken bir detay Web
içeriğinde kaybolabilir(21).
Siberkondri Oluşumunu Tetikleyecek Olası Nedenler
Sağlık anksiyetesinin yaratmış olduğu duygu durumu insanları çevrimiçi arama yapmaya
yönlendirmesi birincil neden olarak kabul edilmesine rağmen başlangıçta sağlık anksiyetesi
olmayan, merak ve yeni bir semptomun ortaya çıkmasıyla arama yapma motivasyonu ve
sonrasında sağlık anksiyetesi oluşabilme durumu olabilir(2). İlk olarak hangi durum arama
yapma motivasyonu olursa olsun siberkondrideki çevrimiçi sağlıkla ilgili aramaların, bu
aramalara başlamadan önce var olan sağlık anksiyetesi düzeylerine kıyasla daha yüksek sağlık
anksiyetesi düzeylerine yol açtığı belirtilmiştir(22).
Sağlık anksiyetesinin yüksek olması, sağlıkla ilgili bilgileri aramak için daha fazla
internet kulanımı ile ilişkilendirilmiş olmasına rağmen insanların ön güvence kapsamında arama
yapmaları veya kontrol etme amacıyla araştırmalar yapmasının sonucunda sağlıkları konusunda
aşırı endişeli hale gelebilirler. İnsanların belirsizliğe karşı tahammülsüzlüğü, semptomların ve
diğer sağlık şikâyetlerinin mükemmel ve kapsamlı bir şekilde açıklanmasını istemeleri,
sağlıklarıyla ilgili bilgilerin seçici olarak algılanması, belirsizlik duygusu, çevrimiçi aramalar
sırasında karşılarına çıkan bilgilerin belirsiz ve çelişkili olması gibi durumlar bir başka çevrimiçi
aramayı beraberinde getirebilir(2).
Tüm bu nedenlere ek olarak gittikçe kötüleşen dünya ekonomisi nedeniyle çoğu insanın
sağlık sigortası yaptırması olanaksız hale gelmiştir. Bu sebepten ötürü kendi kendine tedavi etme,
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onların ekonomileri açısından az masraflı ve uygun olması sebebiyle daha cazip hale
gelmiştir(11).
Siberkondri Ciddiyet Ölçeği (CybercondriaSeverityScale)
Siberkondri bilişsel, duygusal, davranışsal bir örüntüyü tanımlamasına rağmen, henüz bir tanı
değildir(14). Tanı kriterleri oluşturulmamıştır. Elimizdeki tek değerlendirme aracı McElroy
tarafından geliştirilen ve siberkondri şiddetini ölçmeye yarayan beş boyutlu
CybercondriaSeverityScale’dir(8). Bu beş boyut;
1. Zorlantı (kompulsiyon), çevrimiçi sağlıkla ilgili aramaların istenmeyen doğası
2. Sıkıntı (distress), olumsuz duygusal durumlar ve çevrimiçi sağlıkla ilgili aramalarla
ilişkili fizyolojik reaksiyonlar; sıkıntı, endişe, kaygı, uyku ve rahatlamada güçlük, panik
eğilimi, iştahsızlık ve sinirlilik,
3. Aşırılık, aşırı duygusal durumlar bir veya daha fazla kaynak taranarak çevrimiçi sağlık
aramalarıyla ilgili olumsuz durumlar,
4. Güvence arama, sağlık uzmanından güvence alma
5. Sağlık profesyonellerine güvensizlik, kişinin kendi doktoruna veya çevrimiçi aramaların
sonuçlarına güvenip güvenmemesi gerektiği konusunda çatışmadır(2, 23).
Siberkondriye Yaklaşım
Yapılan bir çalışmada orta ya da şiddetli sağlık kaygısı olan hastaların, sağlık kaygısı ve
siberkondri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitin ardından
aynı çalışma sağlıkla ilgili bilgiler için internette sağlıkla ilgili arama yapmaktan kaçınılması
gerektiği önerisinde bulunulmuştur(24). Ancak sağlıkla ilgili bilgilerin birincil kaynağı olarak
görülen internetin görmezden gelinilmesi gerçekçi olmadığından bu öneri sorunlu olarak
görüldüğü belirtilmiştir(2).
Bir başka çalışmada çevrimiçi sağlık taramalarından uzak durulması gerektiği fikrini
desteklemek yerine siberkondriye yönelik yaklaşımlarının iki temel amacı olması gerektiği
savunulmaktadır. Bu yaklaşımların birincisi insanların yüksek sağlık endişesi yaşamadan
İnternet’i sağlıkla ilgili amaçlar için kullanmalarını sağlamak ikincisi ise, sağlık amaçlı çevrimiçi
taramalarda harcanan zamanın azaltılması ve diğer günlük faaliyetlerin ve işleyişin
engellenmemiş olacağı söylenilmektedir(2, 25).
Siberkondri tedavisinde diğer bir temel yaklaşımı psiko-eğitimdir. Psiko-eğitim herhangi
bir tedavi paketinin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Psiko-eğitim çevrimiçi sağlık bilgisi
okuryazarlığının geliştirilmesini içerir. İnternet’in yapabilecekleri ve yapamadıkları hakkında,
sağlık konusunda doğru bilgi elde edebileceği siteleri nasıl tanıyacağı hakkında hastaya bilgi
verilir. Güvenilir ve güvenilir olmayan çevrimiçi sağlık bilgisi kaynaklarını nasıl ayırt
edebileceği öğretilir. İnternetin kendi kendine teşhis koyabileceği bir mecra olmadığı ve
kafasında ki her sorunun cevabını orda bulmasının mümkün olamayacağı konusunda hastaya
bilgi verilmelidir(21, 25). Hastaların doğru kararlar alabilmeleri için tedavi süreci ve ilaç
kullanımı ile ilgili açıklayıcı olmak, potansiyel risk ve faydaları tolere edebilmeleri için
desteklenmeleri önemlidir. Hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının sorular karşısında
sabırlı ve açıklayıcı olmaları söylenmelidir. Görüşmeden sonra hekimler hastalarının internette
araştırma yapacağını göz ardı etmemelidirler. Verilen bilgilerin tatmin edici olması gerekir aksi
durumda yeni kaygılar tekrar tekrar araştırma yapmaya yönelmeyi getirecektir(10).
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Sonuç olarak
Psikopatolojilerin sosyal ve kültürel faktörlerden etkilendiği bilinen bir gerçektir. Modern
teknolojiler sosyal ve kültürel çevreyi kökten değiştirmiş ve çeşitli psikopatolojilerin ortaya
çıkmasında etkili olmuştur. Siberkondri, Web ve internet teknolojilerinin psikopatolojik olaylara
neden olmada önemli bir role sahip olduklarını gösteren etkileyici bir örnektir. Erişilebilir bilgi
bolluğunun olması insanlarda aşırı bilgi yüklenmesine sebep olup çeşitli riskli davranışlarda
bulunma dürtüsünü uyandırmıştır.
Bu nedenle;
1. İnsanlara internet kullanım eğitimi verilmelidir.
2. Sağlık bilgisi okuryazarlığı geliştirilmelidir.
3. Güvenilir siteler listesi oluşturulmalıdır.
4. Toplum uygun sitelereyönelme konusunda teşvik edilmelidir.
5. Sağlık bilgisi içerikli Web siteleri doğru, anlaşılır ve konu ile ilgili güncel bilgileri
içermesi ve çelişkilerden uzak olması hususunda denetlenmelidir.
Hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına düşen görevler;
1. Toplumdaki siberkondri sıklığını azaltmak için siberkondri risk faktörleri hakkında eğitim
verilerek tarama programlarıdüzenlenmeli ve toplum bu konuda bilinçlendirilmelidir.
2. Doğru ve güvenilir Web sitelerinde hastalara rehberlik edilmelidir.
3. Sabırlı, açık, anlaşılır, soru sormaya fırsat verecek şekilde hastaların kendilerine verilen
bilgileri anlayıp özümseme ve meraklarını gidermelerine izin verilmelidir.
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SAĞLIKTA ŞİDDETİN TARAFLARININ METİNLERDEKİ
KARŞILAŞMALARI
Esma KARAKURT, Kağıthane Devlet Hastanesi

Özet
Amaç: Bu çalışmada sağlıkta şiddet olaylarının çalışan ve hizmet alanların Beyaz Kod
başvuruları ile BİMER/CİMER başvurularının içeriklerinin analiz edilerek ele alınması;
yaşanılan şiddet olaylarını nelerin tetiklediğini tarafların kendi başvurularının analiz edilmesiyle
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ortaya konulması amaçlanmaktadır. Sağlıkta şiddet olayları sıklıkla gündeme gelmektedir.
Sağlıkta şiddet hem çalışanlar hem hizmet alanları karşı karşıya getirmektedir. Çalışan hakları ile
Hasta Hakları suçlu-suçsuz karşıtlığı gibi düşünülmekte ve hak kullanımı tarafların maduriyeti
üzerinden ele alınır hale gelmektedir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemi doğrudan olayın taraflarınca yazılmış metinlerden
oluşan Kağıthane Devlet Hastanesi'nde 2016-2018 yıllarındaki Beyaz Kod'daki Olay Tutanakları
ile hizmet alan kişilerin 2019-2018 yıllarında BİMER/CİMER'e yapılan başvurulardır. 2017 ve
2018 yılından 12'şer, 2016 yılından 6, toplam 30 Beyaz Kod başvurusu; BİMER/CİMER
başvuruları için 40 başvuru değerlendirilmeye alınmıştır. Başvuruların 35'i 2018 yılına, 5'i 2019
yılına aittir. BİMER/CİMER başvurularına kurumun ve sağlık çalışanlarının yanıtları da
bulunmakta olup bu 40 olayın 19 tanesine kurum, 13 tanesine sağlık çalışanlarının savunma ve
açıklamaları analize dahil edilmiştir. Seçilen örneklem betimsel analiz ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Beyaz Kod başvurularında sık karşılaşılan şiddet biçimleri "hakaret", "tehdit", fiziksel
şiddet" iken, hizmet alanların şikayetlerinde "hizmete ulaşamama", "doktorun görev yerinde
olmaması", "doktorun kötü muamelesi" gibi nedenler ağırlıklı görülmektedir. Bu veriler Sağlık
Bakanlığı'nın açıkladığı Beyaz Kod verileriyle uyuşmaktadır.
Sonuç: Sağlıkta şiddet olaylarının suçlu-madur konumları Beyaz Kod ve BİMER/CİMER
başvuruları üzerinden kişilerin kendi beyanlarının analiziyle ele alınmıştır. Çalışmanın amacı
sağlık çalışanı ve hizmet alanı hangi ifadelerin veya davranış biçiminin şiddete veya şikayete
dönüştüğünü anlamaktır. Çalışma ile davranış veya ifade ediş tarzındaki kışkırtıcı üslubun açığa
çıkarılması ile tartışmalarının büyümeden/kontrolden çıkmadan yatıştırılmasına imkan
tanıyacağı, iletişim eğitimlerinde bir ekleme veya düzenleme imkanı tanıyacağı
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Şiddet, Beyaz Kod, BİMER/CİMER Başvuruları, Betimsel Analiz

CONFRONTATION OF PARTIES OF VIOLENCE IN HEALTHCARE
WITHIN TEXTS

Abstract
Purpose: In this study handle the subject with evaluating and analizing health workers’ and
beneficiaries’ applications and BİMER/CİMER(Government Call Center) applications; It is
aimed to reveal the effects of violence on the parties by analyzing the parties' own applications.
Violence in health become the main topic frequently. Violence in health confront to service
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givers and beneficiaries. It has been tought there is dichotomy between Patient Rights and
Workers Rights and The use of rights is becoming handled by the parties victimhood.
Implementation and Method:The sample of the study is the applications made to the BIMER /
CIMER in the year 2019-2018 by the event reports in the White Code in the year 2016-2018 at
Kagithane Devlet Hastanesi which consists of the texts written by the parties of the event. 12
from 2017 and 2018, 6 from 2016, 30 White Code applications; 40 applications were evaluated
for BIMER / CIMER applications. 35 from 2018, 5 from 2019.BİMER / CİMER applications
have answers to the institution and health workers, 19 of these 40 cases, 13 of them health
workers' defense and explanations are included in the analysis. The selected sample has been
evaluated by descriptive analysis.
Results: While the forms of violence frequently encountered in the White Code applications are
"insult", "threat", "physical violence", the complaints of the service recipients are seen as "not
being able to reach the service", "the doctor is not in the position of duty", "physician abuse".
These data are consistent with the White Code data announced by the Ministry of Health.
Conclusions: Criminal-victimized positions of violence in health have been dealt with through
the analysis of their statements through the White Code and BİMER / CİMER applications. The
aim of the study is to understand which expressions or behaviors of health workers and service
areas turn into violence or complaints. It has been evaluated that it will enable the dissemination
of the provocative style in the manner of behavior or expression with the study and allow its
discussions to be relieved before it is out of growth / control.
Key words: Violence in Health, White Code, BIMER / CIMER Applications, Descriptive
Analysis

AMAÇ
Sağlıkta şiddet haberleri medyada sıklıkla yer almakta ve çözüm aranan önemli bir sorun
olarak önümüzde durmaktadır. Sağlıkta şiddet olayları sadece ülkemizde değil tüm dünyada
yaygın ve önemli bir sorundur. Sağlık Bakanlığı bu konuda çalışanlarını korumak, sorunun kök
nedenlerini anlamak ve çözüm üretmek için değişik tarihlerde çeşitli yönetmelikler çıkarmış,
çeşitli uygulamalar başlatmış ve bunların uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca meslek
örgütleri de sağlıkta şiddet konusuna dair çalışmalar, araştırmalar yürütmekte ve çözüm önerileri
sunmaktadır.
Sağlık hakkı her yurttaşın bir hakkıdır ve her zaman ihtiyaç duyulan bir hizmettir. Sadece
kendimiz için değil yakınlarımız, en sevdiğimiz insanlar içinde önemli bir hizmet ve ihtiyaçtır.
Dolayısıyla sağlık kurumlarında verilen hizmet, sağlık çalışanlarını ve hizmet alanları sürekli bir
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etkileşim durumunda olmayı gerektiren bir yapıdadır. Sağlıkta şiddet ister tanık ister mağdur
olarak her hizmet alanı ve sağlık çalışanını etkileme olasılığı olan bir durumdur.
Konu hakkındaki çalışmalara rağmen soruna yeterli bir çözüm üretilememsi yeni
çalışmalar yapılmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı sağlıkta şiddet
olaylarının çalışanların Beyaz Kod ile hizmet alanların BİMER/CİMER başvuru içeriklerinin
analiz edilerek şiddeti tetikleyen nedenlerin tarafların kendi başvuruları analiz edilerek ortaya
koymaktır. Sağlık çalışanı ve hizmet alanların hangi ifadeleri veya davranışları şiddete ve
sonrasında şikayete dönüşmektedir? Bu soruya tarafların kaleme aldıkları metinlerin analiz
edilmesiyle yanıt aranacaktır.
"Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER) ve şimdiki adıyla "Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezi (CİMER) vatandaşların sadece sağlık alanındaki sorunları için değil kamu
kurumlarındaki şikayet ve isteklerin iletildiği elektronik ortamda hizmet veren bir uygulamadır.
Başvurular https://www.cimer.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmakta ve ilgili kuruma
yönlendirilerek başvuru sahiplerinin sorularına yanıtlar iletilmektedir. BİMER uygulaması
24 şubat 2006'dan beri hizmet vermekte olup Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle
beraber CİMER adıyla faaliyetlerine devam edilmekedir. Çalışmamızda sağlık kurumlarından
hizmet alanların yaşadıkları sorunları ilettikleri başvurulara ve kendilerine yanıtlara bakılacaktır.
Sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının güvenliği için
bazı düzenlemeler yapmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2012a; Sağlık Bakanlığı, 2012b). Sağlıkta şiddet
olaylarına karşı çalışanlarını korumak, onlara yasal açıdan destek olmak, şiddet olaylarının kök
analizlerini/nedenlerini ortaya koyabilmek için Beyaz Kod uygulamasına 14 Mayıs 2012
tarihinde başlanmıştır.
Beyaz Kod sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan 7 gün 24 saat
hizmet verecek şekilde düzenlenmiş bir uygulamadır. Bu kapsamda 113 Beyaz Kod Çağrı
Merkezi ve/veya “www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet adresi oluşturulmuş ve her hastanede
Beyaz Kod başvurularını takip edecek birimler kurulması sağlanmıştır. Sisteme başvuru şiddete
maruz kalan çalışan tarafından veya kurum yetkilisi tarafından yapılabilir ve süreç Sağlık
Bakanlığı'nın hukuk birimine ve adli mercilere bildirilerek takip edilmektedir (Sağlık Bakanlığı,
2012b).

ŞİDDET TANIMI VE SAĞLIKTA ŞİDDET HAKKINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sağlıkta şiddet konusunda yapılan çalışmalara baktığımızda genellikle sağlık çalışanları
tarafından yapıldığı, nedenleri anlamaya odaklandığı, istatistiksel bilgilerin ortaya konulduğu ve
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sağlık çalışanlarının şiddet olaylarından nasıl etkilendiğine dair bilgi verildiğini görmekteyiz
(Egici ve Öztürk, 2018; Atik, 2013; Bıçkıcı, 2013; Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası
Ar-Ge Birimi, 2013; Annagür,2010). Ayrıca uluslararası çalışmalarda da sağlıkta şiddet
olaylarının yoğunluğu üzerinde durulduğu görülmektedir (Egici ve Öztürk, 2018). Sağlıkta şiddet
konusunda hizmet alan hasta ve/veya hasta yakınlarının şiddet mağdurları olarak değil daha çok
şiddet uygulayıcılar olarak özellikle hasta yakınlarının şiddet uygulayıcıları olduklarını
görmekteyiz. BİMER/CİMER başvuruları da baktığımızda şiddetin çalışanlar tarafından
kullanılıp kullanılmadığı üzerinde bilgi vermesi beklenmektedir.
Şiddetin tanımı Dünya Sağlık Örgütü şiddeti kendine ya da bir başkasına, grup ya da
topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek
fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidin amaçlı olarak uygulanması olayı olarak
tanımlamaktadır (WHO, 2002 Akt. Yeşilbaş, 2016:45). Köknel (2006) ise şiddeti, “aşırı duygu
durumu, bir olgunun yoğunluğu, sertliği, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye
kullanılması, bireye ve topluma zarar veren etkinlikleri” olarak tarif ederken şiddetin aşırılığına,
ölçüyü aşan yanına vurgu yapmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'na göre işyerinde şiddet "çalışma
alanında meydana gelen, fiziksel ve duygusal yaralanma ile sonuçlanan fiziksel şiddet, taciz
eylemi, tehdit, gözdağı verme ve rahatsız edici davranışlar olarak tanımlanır." (Akt. Egici ve
Öztürk, 2018:225). Sağlık kurumlarında yaşanan şiddet ise; hasta, hasta yakınları ya da diğer
başka bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan sözel ya da davranışsal tehdit,
fiziksel saldırı veya cinsel saldırı.” olarak tanımlanmaktadır. (Saines, 1999, Akt. Yeşiltaş ve
Erdem, 2018:487-488).
Şiddet söz konusu olduğunda üç aktör karşımıza çıkmakta: çalışanlar, hasta/hasta
yakınları ve kurumlar. Beyaz Kod sisteminde şiddet üç kategoriye ayrılmıştır: Psikolojik/Sözel
Şiddet, Fiziksel Şiddet ve iki şiddet türüne de aynı zamanda maruz kalma. Ayrıca Şiddet
Olaylarının Nedenleri 12 alt başlıkta ele alınmaktadır.
Bu nedenler:
● Hasta/Hasta Yakını Özelliklerine Yönelik Sebepler
● Hasta Şikâyeti Başvurusuna Yönelik Sebepler
● Hastanın Tıbbi Gereklilik Olmadan Tedavi/Muayene/Tetkik/Tahlil Taleplerine Yönelik
Sebepler
● Hekimin Tıbbi Gereklere Uygun Tedavi/Muayene/Tetkik/Tahlil Taleplerinin Reddine
Yönelik Sebepler
● Randevu Kurallarının İhlaline Yönelik Sebepler
● Memnuniyetsizlik Durumuna Yönelik Sebepler
● Personele Ve Tıbbi Cihaz/Donanıma Yönelik Sebepler
● Fiziki Şartlara Yönelik Sebepler
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●
●
●
●

Sağlık Hizmeti Alan/Veren İletişimine Yönelik Sebepler
Kurumsal Kurallar Ve Prosedüre Yönelik Sebepler
Ambulans Hizmetlerine Yönelik Sebepler
Kişisel Sebepler olarak belirlenmiştir. (https://beyazkod. saglik.gov.tr)

2018 yılında İstanbul'daki Beyaz Kod başvurularına göz attığımızda;
Toplam 3206 tane Beyaz Kod başvuru yapılmış, Bunların 2599'una Hukuki Yardımda
bulunulmuştur.
Şiddet Türü:
Fiziksel ve Sözel Şiddet
Fiziksel Şiddet
Sözel Şiddet

638
141
2427

%20
%4
%76

Başvurunun Yapıldığı Kurum Türü:
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1624
Devlet Hastanesi
492
Aile Sağlığı Merkezi
632
112 İstasyonları
266
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 101
Üniversite
Sağlık
U.A. 38
Merkezleri
Özel Sağlık Kuruluşları
28
İdari Birimler
12
Diğer Sağlık Merkezleri
13

%51
%15
%20
%8
%3
%1
%1
-

Şiddet Mağdurunun Unvanı (Toplam: 3347)#
Hekim
Diş Hekimi
Hekim Dışı Sağlık Personeli
İdari Hizmet Personeli
Sözleşmeli Şirket Çalışanı
Sürekli İşçi

1683
12
992
198
186
276

%50
%30
%6
%6
%8

# Başvuru sayısının Genel Toplamdan fazla olması aynı başvuruda şiddete maruz kalan 1'den fazla personel
bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Olayın Gerçekleştiği Birim:
Poliklinikler
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1091

%34

Acil Servis
Klinikler, Servisler
Diğer
112 İstasyonu/Olay Yeri
Tetkik ve Görüntüleme Birimi
Ameliyathane/Yoğun Bakım

934
486
331
254
79
31

%29
%15
%10
%8
%2
%1

2627
532
47

%82
%17
%1

Başvuru Şekli:
Çalışan Güvenliği Birimi
113 Personeli
Sağlık Çalışanı

Verileri değerlendirdiğimizde fazla Sözel Şiddete maruz kalındığı, Eğitim ve Araştırma
Hastanelerinden daha fazla başvuru yapıldığı, hekimlerin daha fazla şiddete maruz kaldığı veya
hekimlerin daha fazla başvurusunun olduğu, polikliniklerde daha fazla şiddet olayının
gerçekleştiği ve başvurularınbüyük bölümünün çalışan güvenliği birimine yapıldığı
görülmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmada seçilen örneklem betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Betimsel
Analiz, verilerin oluşturulan temalara göre yorumlanmasına dayanan bir niteliksel araştırma
türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Temaları yansıttığı düşünülen doğrudan alıntıların sık
kullanıldığı betimsel analiz yönteminde bu çalışmamada bulgular bölümünde yer verilmektedir.
Çalışma için örneklem belirlenmesi için kurumsal onay alınmıştır. Değerlendirilmeye
alınan metinler Kağıthane Devlet Hastanesi'nde 2016-2018 yıllarındaki Beyaz Kod Olay
Tutanakları ile hizmet alan kişilerin 2018-2019 yıllarında BİMER/CİMER'e yapılan
başvurularından derlenmiştir.
30 Beyaz Kod başvurusu
● 2017 yılından 12 adet,
● 2018 yılından 12 adet,
● 2016 yılından 6 adet,
Seçilen Beyaz Kod metinlerdeki 9 olay acil serviste, 2 olay kan alma biriminde, 19 olay ise
poliklinikte gerçekleşmiştir.
40 BİMER/CİMER başvurusu değerlendirmeye alınmıştır.
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BİMER/CİMER başvurularının;
●

35'i 2018 yılına,

●

5'i 2019 yılına aittir.

BİMER/CİMER başvurularında
● 19 tanesine kurum açıklamaları,
● 13 tanesine sağlık çalışanlarının savunmaları dahil edilmiştir.
Taraflar arasında yaşayan bir olay sonradan metne dökülür ve olay tarafların gözünde
yeniden yaratılır. Olayların metne dönüştürülmesi sırasında ekleme, çıkarma veya sıralamada
değişiklik yapılarak gerçeklik yeniden kurulur ve ortaya bir anlam çıkar. Metne dökülme
sürecinde duygularda anlatımın içine açık veya örtük olarak sirayet eder. Metinlerin verdiği
mesajları, özellikle örtük/gömülü olanları anlayabilmek için bir kaç kez okuma yapmak
gerekmektedir.
Çalışma için seçilen metinler temaların belirlenmesi için birkaç kez okunmuştur. Bu
okumada metinleri kaleme alan kişinin; ne düşündüğü, ne hissettiği, olayı nasıl algıladığı veya
değerlendirdiği, nasıl söze/ davranışa dönüştürdüğü sorularına yanıt aranmıştır. Başka türlü ifade
etmek gerekirse metni yazanın niyetinin ne olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. İnceoğlu ve Çomak
'ta metin analizinde ele alınan bu metinle ne yapmak istiyorlar ve niyetleri
ne" sorularını sormaktadır (2016:21). Okumada metinlerde özne-yüklem kullanımına, aktif-pasif
kullanımına, eylemi yapma veya olaya maruz kalma, rica, emir, zorunluluk gibi kullanımlara,
bilginin kesin veya muğlaklığına dikkat edilmiştir. Böylece verilerin çözümlenmesinde
kategorilerin veya içeriklerin rasyonel kriterlere göre ele alınması amaçlanmıştır(Gökçe, 2006).
Dil düşüncelerimizi anlatmaya yarayan bir araç ve diğer insanlarla ı̇ letişim kurmamızı
sağlama ı̇ şlevini yerine getirir. Dil sadece onu kullanan kişi hakkında değil içinde bulunduğu toplum
hakkındada bilgi verir (Zeyrek,2009). Metinleri okuduğumuzda yazan kişinin neyi amaçladığı ve
olaylardaki ilişkinin yapısı hakkında bilgi sahibi oluruz.Ayrıca " ...kimlikler, güç ilişkileri,
kültürel değerler dil aracılığıyla ya da dilsel kurgulamalar yoluyla ortaya
konulmaktadır." (İnceoğlu ve Çomak, 2016:73).
Sağlıkta şiddetin tarafları olarak sağlık çalışanları, hasta/hasta yakınları ve kurumların
metinlerinin analiziyle ulaşılan bulgulara baktığımızda; metinlerin duygu yüklü bir tonla
yazıldığı, kişisel yorum veya sanılar yargıymış gibi ifade edildiği, çalışanların ve hizmet
alanların birbirlerinin ihtiyaçlarını göremedikleri ve sadece kendilerine odaklı oldukları,
kurumların çözüm üretmede yetersiz kaldığı, yasak savar bir tutum içinde olduğu görülmektedir.
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BULGULAR
Özdemir'in ifadesiyle "nitel veri analizinin amacı, incelenen sosyal gerçekliğin
derinliklerinde bekleyen gizil bilgiyi gün yüzüne çıkartmaktır." (2010: 339). Diğer bir deyişle
nitel analiz yapan araştırmacı, alandan toplamış olduğu verilerden hareket ederek bu veriler
içerisinde saklı duran bilgiyi keşfetmeye ve ortaya çıkartmaya çalışmaktadır. Metnin aynı
zamanda sosyal ilişki biçimlerinin bir göstergesi olduğunu düşüncesinden hareketle metni analiz
etmektedir. Böylece araştırmacı metne dayanarak sosyal olayları ve mevcut sosyal ilişki
biçimlerini ortaya koyabilir (Özdemir, 2010:338).
Toplumdaki ilişki tiplerini (ast-üst, bilen-bilinen, hizmet alan-hizmet veren vb.) dilin
kullanım biçiminden anlayabiliriz. Metin yoluyla ruhsal dünyamızda olanlar dışşallaştırılır,
algılanabilir somut bir malzemeye dönüştürülmüş olur. Metinlerin analizi örtük olan bilginin
ortaya çıkarılmasına olanak verir. "Metinler, bize insanın psikolojik yapısı, duyguları hakkında
bilgiler edindirir." Silahsızoğlu, 2015).

BİMER/CİMER Başvurularında;
●
●
●
●
●

Duyguların belirleyiciliği,
Şikayetini doğru ifade edememe,
Dili doğru kullanamama,
Olayları değerlendirirken çevresel koşulları göz ardı ederek kendi ihtiyacına odaklanma,
Karşısındakine güvenmeme öne çıkmaktadır

Örnekler-I
BİMER/CİMER Başvurusu: 26/10/2018
“… eşimi muayene ettirmeye gittik. Muayene sırası takip yok sistem Allah’a emanet. Kan alma
sırasında bulunan güvenlik hastanen başhekimi gibi davranıyor hastaları azarlaması ve
umursamaması başlı başına bir fiyasko. Doktorlar göz ile muayene sistemi kurmuşlar hastaneye.
tuvalet temizliğini anlatmak bile istemiyorum aklıma geldikçe hala kötü oluyorum.”

Olaydan ziyade kendi hislerine odaklanılmakta: Örnekler-II
[doktor] “… beni kovmaktan beter etti ilaç bile yazmadı.”

Örnekler-III
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“Size şikayet edeceğim dediğimde et et deyip alay eder gibi söylediler. (…) kamera kaydına bakınve bu
rezilliği görün Doktorunda memuruna hemşiresinden güvenlik görevlilerine kimsenin umurunda
değildi.”

BİMER/CİMER başvurularında çalışan uygulayıcı değil kural koyucu gibi veya
konumunu kötüye kullanarak hizmetten mahrum bırakan biri gibi konumlandırılıyor. Başvurunda
çalışanı devlete şikayet ediyor, fakat devlet/kurum taraf olarak alınmıyor. Çalışan devletin
temsilcisi, kuralları uygulayan biri olarak değil kendi kendini temsil eden biriymiş gibi
konumlandırılyor. Tamamen karşısındaki kişiye ve davranışlarındaki "yanlış"a odaklanıyor. Bu
yaklaşım biçimi çalışan-hasta karşıtlığını güçlendiren bir etki yapmakta ve kurumların
sorumluluklarının üstünü kapatan bir sonuca yol açmaktadır.

Sağlık Çalışanları metinlerinde;
●
●
●
●

Uzmanlık bilgisi veriliyor,
Yoğunluk vurgusu sık yapılıyor,
Bilirkişi ve karar verici konumları öne çıkıyor,
Çatışma yönetimi, esneklik, yatıştırıcı üslup kullanmadıkları görülüyor.

Örnekler-IV
“…muayene için çağrıldığı halde muayene etmemiştir.” Şikayetine doktorun yanıtı;
“(… muayene edilmiş, kuyruk sokumunda ağrı ve şişlik nedeniyle plonidal kist ön tanısıyla
clasem tablet, biteral tablet, parol tablet tedavisi başlanmış; oluşan bu kisttin apseleşip 2 gün
sonra kontrole gelmesi ve gerektiğinde drenaj yapılması gerektiği bildirilmiş (…)
(...) hastanın beyan ettiği ilgilenmeme, sert davranma gibi bir durum kesinlikle söz konusu
değildir. Hastaya yapılan tüm işlemler tıbbi ve hukuki kurallara uygun olarak
gerçekleştirilmiştir.”
Örnekler-V
Doktorun muayeneyi kısa tutup telefonda oyun oynadığına dair hastanın şikayetine doktorun
yanıtı:
“(…) Hastanın işlem sırasında rahatlaması ve işlemi tamamlamak için söyledigim sözleri
muhtemelen gebelik psikolojisine bağlı yanlış anladığını düşünüyorum. Ayrıca çok yoğun birşekilde
hasta bakan bir hekim olarak hastanın bahsettiği telefon ile ilgili durumun olması kesinlikle söz
konusu bile değildir. Cep telefonunda oyun oynayan biri nasıl hastaya müdahale edebilir ve
muayene edebilirdi. Yoğun bir poliklinik ortamında bu durum imkansızdır. Hasta ile ilgili tüm
İşlemler eksiksiz bir şekilde yapılmıştır. Muayenesi tamamlanmıştır.”
Kurumların:
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●
●
●
●
●

Çözüm odaklı olmadığı,
Bazı şablonları tekrarladığı,
Topu diğer kurumlara attığı,
Çalışanları değil kendini korumaya yöneldiği,
İhtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığı söylenebilir.

Kurumların çalışan-hasta karşıtlığını güçlendirdiği görülüyor.
Örnekler-VI
Kurum yanıtı:
“Başvuru değerlendirilmiş
olup hastanemizde periyodik olarak tuvaletlerin temizliği
yapılmaktadır. İçerikteki iddianın hastaların uygunsuz kullanımı sonucu ortaya çıktığı
düşünülmektedir. Başvuru sahibinin güvenlik görevlisinin üslubu ile ilgili ifadesi de
değerlendirmiş olup güvenlik görevlileri ile görüşülerek uyarılmıştır, ayrıca kurum hizmet içi
eğitimler kapsamında “iletişim ve kişiler arası ilişkiler” konularında eğitim planlanmıştır.”
Örnekler-VII
“Başvuru değerlendirilmiş olup, tıbbi deontoloji tüzüğüne göre hekimler aldıkları eğitim
gereğince tıbbi tedavi sürecini ne şekilde yönlendireceğini, tanıyı nasıl koyacağını, hangi tetkik
ve tahlilleri isteyeceğini, uygun gördüğü tedaviyi uygulamaya veya hastayı uygun gördüğü
bölüme yönlendirme hususunda karar vermede tam yetkiye sahiptir."
Tarafların Ortak noktalar;
●
●
●
●
●
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Geri bildirim bütün taraflarda eksik,
Sanıların yargıya dönüşmesi,
Olayların bazı aşamalarının yazılmaması,
Karşısındakinin ihtiyaçlarını önemsememe/umursamama,
Olay tartışmaya doğru giderken ve sonrasında;
Birbirlerini;
Dinlememe,
Görememe,
Anlamama,
Savunmaya geçme.

Örnekler-VIII
Bu örnekte bütün tarafların metinleri yer almakta.
04/2018 tarihli BİMER/CİMER Başvurusu: “… doktorun odada hasta muayenesi sırasında erkek
güvenlik görevlisi HASTA MAHREMİYETİ’ne aykırı olarak odadan çıkmamakta (…) [Doktorun
adını veriyor] Dr. buna müsaade etmektedir. Bu tarih ve saatteki koridor kamera kayıtları
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incelenirse güvenlik görevlisinin hastayı odaya çağırdıktan sonra odadan çıkmadığı açıkça
görülecektir.”
Kurumun açıklaması: “Başvuru ile ilgili değerlendirme yapılmış olup hekimden bilgi ve görüş
alınmış ve ekte sunulmuştur. Daha sonra hekim ile görüşülerek hastaların mahremiyet hakkının
ihlal edilmemesi konusunda bilgilendirme yapılmış olup dikkati çekilmiştir. Bilginize sunulur.”
Doktorun açıklaması: “… tarafından dile getirmiş şikayet unsuru olan suçlamayı kabul
etmiyorum. Tamamen asılsız ve art niyetlidir. (…) gerekli tedavisi de düzenlenmiş ve
memnuniyetle ayrılması sağlanmıştır. (... )Hastanın mahremiyeti ve tedavisi sağlanmıştır. Suç
işlenmemiştir, bu suçlamayı kabul etmiyor, her türlü hukuki, maddi ve manevi hakkım saklı kalma
kaydıyla bu hastaların yapmış olduğu suçlamayı ASLA kabul etmiyor, bu yalan beyanlarından
dolayı gerekli işlemlerin bir sağlık çalışanının korunması adına, ilgili birim tarafından yapılması
istiyorum.”
EK: Muayene bilgileri+ Epikriz +Tedavi protokolü
Önerilen önlemlerde bütünsellik birbirini anlama üzerine değil suçlu bulma ve
cezalandırma niyetine odaklanmaktadır. Ama sürekli etkileşim içinde olan ve tek seferlik bir
ilişki veya temasa dayanmayan çalışan hasta(hasta yakını veya kurumların çözüm odaklı
olmasının önüne geçmektedir.
İhtiyacın anlaşılması ve bunun giderilmesi değil daha ziyade "önemsenmeme", "hak
ettiği saygı ve ilgiyi görememe" her iki tarafında ortak şikayet nedeni olarak görülmektedir.
Doktorlar çok çalıştıklarından, yoğun olduklarından yakınmaktalar. Metinlerinde
uzmanlık bilgilerine yer veriyorlar. Bunu belirterek farklarını/ eşitsizliklerini göz önünde
bulunduruyorlar. Metinlere baktığımızda doktor otoritesinin hasta/hasta yakınlarınca kabül
edildiği, ama talepleri karşılanmadığında hayal kırıklığı yaaşayarak bu otoritenin zedelenmesine
dönük eylemlere başvurmaktadırlar. İsteği reddedilen hastanın ifadeleri: Aynı doktorun değişik
tarihlerde verdiği Beyaz Kod tutanağından örnekler: "Senin doktorluğuna da. Seni doktor
yapmışlar." "Senin doktorluğunu S..eyim.", "Senin hekimliğine...", "Doktor olmuşsun, ama adam
olamaışsın". Bu örneklerde hakaretin doğrudan doğruya çalışanın hekimliğine yapıldığı,
uzmanlık bilgisinden çıkıp kişisel özelliğine vurgu yaparak ifade edildiği görülmektedir.
Metinlerin konumlar beklentiye göre kayıyor; bilen ama ihtiyaca cevap vermeyen, kasten
mahrum bırakan çalışanlar. Çalışanlar için ise hizmet alanlar kaba, anlayışsız, takdir etmeyen
kişiler. Özen ve ilgi bekleyen, bunu hakettiğini düşünen taraflar ile bunları karşılayacak olanın
hep "öteki" olduğunu düşünüyor. Her iki taraf "Öteki"nin yapmasını bekliyor. Beklenti
karşılanmadığında "ceza" kesmek doğallaşıyor, şiddet göstermek veya kaba davranmak dışında
başka seçenek kalmamış oluyor. Çalışanlar ile hasta/hasta yakınlarının ilişkisi profesyonel,
sınırları belirlenmiş bir görev yerine keyfi uygulamaların alanıymış gibi bie kanıya varılmasına
yol açmaktadır.
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SONUÇ
Sağlıkta şiddet önemli bir sorun olmaya devam etmekte, alınan önlemlere rağmen
çalışmalar sorunun yaygınlığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada sağlık çalışanları ve
hasta/hasta yakınlarının metne dönüştüdükleri şikayetleri analiz edilerek şiddetin nasıl ortaya
çıktığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sağlıkta şiddet konusunda yapılan diğer çalışmalara
bakıldığında sağlıkta şiddet çalışmalarında cezanın caydırıcı düzeyde olmamasından
yakınılmakta, halkın eğitim seviyesinin düşüklüğü bir şiddet üretim nedeni olarak ortaya
konulmakta, ama çözümün parçası olmak konusunda hiçkimse kendi payına dair bir öneri veya
farkındalık ortaya koymamaktadır.
Sağlıkta şiddetin çalışanlar ile hizmet alanları karşı karşıya getirdiği, çalışan hakları ile
hasta haklarının suçlu-suçsuz karşıtlığına dönüştürülerk ele alındığı, bunun sorunu daha da
büyüttüğü, hak kullanımının tarafların maduriyeti üzerinden ele alınmasının sistemsel sorunları
görünmez kıldığı çalışanları tükenmişlik içinde hasta/hasta yakınkarını çaresizlik içinde bıraktığı
görülmektedir. Tarafların saldırgan-mağdur karşıtlığı, çalışanların ve hasta/hasta yakınlarının
hak kullanımı konusunda birbirlerinin rakipleri gibi, birbirlerinin payını alıyorlarmış, aynı pastayı
paylaşıyorlarmış gibi karşıtlık içinde konumlanmaları şiddeti ortaya çıkarmaktadır. Tıpkı
saldırgan- mağdur arasında birbirini besleyen diyalektik bir ilişki olduğu gibi sağlık çalışanı ve
hasta/hasta yakını biri olmadan diğer olamayacak bir ilişkidir. İyi ilişki kurmanın, tarafların
birbirlerinin ihtiyacına karşı duyarlı olabilmelerinin, sağlık çalışanlarının uzmanlıklarından ve
bilirkişi konumlarından dolayı karar ve talimat vermeye meyilli olmalarının ast-üst ilişkisine yol
açma potansiyeline karşı duyarlı olmalarının ve tedavi sürecinde daha fazla bilgilendirici olarak
ortak karar almanın şiddeti azaltacağı düşünülmektedir.
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ŞİDDET OLGUSU VE ÇAĞDAŞ SANAT PRATİKLERİ
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ÖZET

Şiddet, insanoğlunun ortaya çıkışından günümüze kadar süregelen bir olgu konumundadır.
Dünyada ve yaşantımızda şiddet olduğu sürece, sanatın da bu şiddet olaylarından etkilenmemesi
ve bir şiddet temasının olmaması düşünülemez. Çünkü sanatla yaşam arasında organik bir bağ
vardır. Tarih boyunca çalışmalarında şiddeti görselleştiren sanatçı, 1960’lı yıllardan itibaren
şiddeti kendi bedenine uygulayarak bir çok gösteri gerçekleştirmiştir. Bedensel ve zihinsel
sınırları zorlayarak, şiddeti içselleştiren sanatçı, bu amaçla şiddeti bir malzemeye dönüştürerek
çoğunlukla, kendi bedeni üzerinden ya da başka birinin bedeni aracılığıyla sözünü söyler. Çağdaş
sanat çok geniş ölçüde şiddeti kendisine konu edinmiştir. Günümüz çağdaş sanatı, şiddetin insan
yaşamına yönelik tehdidini sorgulama ve gündemde tutma görevini sürdürüyor. Bu çalışmada,
şiddet kavramının toplumsal yaşamda kullanımı ve çağdaş sanat pratiklerinde yer tutan örnekleri
üzerinde durulmuştur. Çalışma kapsamında seçilen örnek sanatçı işlerinin ortak noktası, şiddetin
yıkıcılığını “şiddet estetiği” içinde yansıtmalarıdır.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Çağdaş Sanat, Beden, Acı

ABSTRACT
Violence is a phenomenon that continues until the present day. As long as there is violence in the
world and our lives, it is unthinkable that art is not affected by these violent events and there is no
violence. Because there is an organic bond between art and life. Throughout history, the artist
visualizes violence, and since 1960s, he has performed many demonstrations by applying
violence to his own body. Forcing the physical and mental boundaries, internalizing violence, the
artist turns the violence into a material for that purpose, often through his own body or through
the body of another. Contemporary art has been subject to a wide range of violence.
Contemporary contemporary art continues to question the threat of violence against human life
and keep it on the agenda. In this study, the use of the concept of violence in social life and
examples of contemporary art practices are emphasized. The common point of the selected artist
works within the scope of research is that the violence reflects the nok violent aesthetics of
destructiveness.
Key Words: Violence, Contemporary Art, Body, Pain
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GİRİŞ
Şiddet, insanoğlunun ortaya çıkışından günümüze kadar her toplumda her dönemde var
olmuştur. Şaman ayinlerinin vazgeçilmez parçası olarak işlenen simgelerden totemlere, masklara,
duvar resimlerine kadar şiddet, acı ve ölümün konu edinildiği işlere rastlamaktayız. Konusunu
yaşamın akışından alan sanatın da şiddet karşısında kullandığı imge ya da gösteriler, sanatçının
içine doğduğu belki de maruz kaldığı şiddetten arta kalanından sunduklarıdır.
Yüzyıllar boyunca, şiddetin konu edildiği pek çok sanat eseri üretilmiştir. Modernizmin
kendine özgü stratejileri ve biçimleri olarak kolâjlarla başlayan ve daha sonra bedenin üzerinden
yürütülen Body-Art’a kadar uzanan çeşitli ifade biçimlerinde özünde “şok etmek” mantığına
dayalı şiddetin konu edildiği yeni bir ifade şekli ortaya çıkmıştır. Özellikle 20.yüzyılda yaşanan
dünya savaşlarının da etkisiyle ortaya çıkan şiddete, sanatın ve sanatçının duyarsız kalması
beklenemezdi. Bu dönemde sanatçılar şiddeti konu edinen pek çok disiplinlerearası yaklaşımlara
varan işler ürettiler.
Çalışma kapsamında şiddet olgusunun çağdaş sanat bağlamında özellikle 1960’lı yıllar sonrası
ve 1980’li yıllardan itibaren alınmasının nedeni siyasal dönüşümlerin, bilim ve teknolojik
gelişmelerin ve sanatsal hareketlerin bu dönemde ivme kazanmış olmasından kaynaklanıyor.
Günümüz çağdaş sanatı, şiddetin insan yaşamına yönelik tehdidi sorgulama ve gündemde tutma
görevini sürdür ve sürdürmeye de devam edecek gibi görünüyor.
Sanatçı doğası gereği içinde yaşadığı dönemin koşullarına ve yaşam deneyimine bağlı olarak
söz söyleme stratejisi geliştirir. Savaşın acılarını, kadına yönelik şiddeti, cinsiyet ve ırk
ayrımcılığı gibi toplumsal yaşantının “şiddet”e dayalı içeriğini görselleştiren işler üretiliyor. Bu
noktada, yeni bir boyuta taşınan performanslar ve gövdenin kullanımı bu şiddeti üretiyordu.
Çalışmalarda gerçek kan, vücut salgıları ve her şey sanatın artık ayrılmaz bir parçası haline
gelmişti. Bu dönemlerde en kötüsü belki de şiddetin estetize edilmiş bir nesneye dönüşmesi
olurdu. Kabul edilebilir ki ortada belli bir anlayış vardı. Bu bir ‘şiddet estetiği”ydi. 1990’larda,
Damien Hirst gibi sanatçıların çeşitli hayvanları kesip koruyucu eriyikler içinde izleyiciye
sunması veya kelebeklere elektrik akımı verip öldürerek cam bir vitrinde sergilemesi gibi
örneklerine kadar gitmiştir.
ŞİDDET BAĞLAMINDA ÇAĞDAŞ SANAT PRATİKLERİNİNİN ANALİZİ
Modernden Postmoderne uzanan tüm sanat pratiklerinde “şiddet” konusu daima güncelliğini
korumuştur. Hatta bugün geçmişten daha yoğun bir biçimde şiddet sanatın merkezine gelmiş bir
kavram konumundadır. Sanat tarihinde, şiddet teması günümüz sanatına gelene kadar, bir imge
olarak tuval ya da duvar yüzeyine yansıtılmıştır. Bazen bir inanışın temsili olan şiddet bazen de
yaşam deneyimi yanıyla ifade edilmiş kavramlardandır.

315

Rönesans sanatçısı Mathies Grünawald “Çarmıha Geriliş” isimli çalışmasında İsa’ nın
bedeninde duyduğu acıyı görselleştirmiştir. Artemisia kendisine tecavüz eden adama olan
intikamını, o adamın boğazını keserken resmettiği tabloyla anlatmıştır. Maruz kaldığı şiddeti
görselleştirmesi, dışlaştırmasıyla başka bir hikâye temsiline dönüşmüştür. Acı özele inmiştir.
Caravaggio’nun “Judith”i, Picasso’nun 1937’de yaptığı toplumsal şiddetin anlatıldığı “Guernica”
adlı resmi gibi şiddeti dışa vuran çok sayıda eser sayılabilir. Ancak bunların her biri resim
sanatında iki boyutlu yüzeyler üzerinde resmedilmiş örneklerdir. Özellikle 1980’li yıllarla birlikte
sanatta yeni kavramsalcılık, nesnellikten çok toplumsal anlama odaklanan, cinsiyet
ayrımcılığından ırk ayrımcılığına, medya eleştirisinden sanat kurumlarının eleştirisine uzanan,
özünde belli güç ilişkilerinin şekillendirdiği toplumsal kodları irdeleyen sanatçıların pratikleriyle
şekillenmiştir. Sanatçılar bu dönemlerde ve daha sonrasında ele aldıkları konuları işlerken
anlatımın bir parçası olarak çoğu zaman şiddeti kullanmışlardır.
Şiddete dayalı gösterilerinde bedene yönelik işleriyle gündeme gelen Hermann Nitsch, Otto
Muehl, Gunter Brus ve Rudolf Schwarzkogler’den oluşan Wiener Aktionismus (Viyana
Eylemcileri) grubu örnek çalışmalar vermiştir. Genellikle çıplak gerçekleştirilen, kan ve dışkı
gibi malzemelerin kullanıldığı, dalgalandırıcı performanslar gerçekleştirmiş, pek çok
performansları polisin müdahalesiyle sona ermiştir. Grubun en ünlü üyesi Hermann Nitsch,
sanatçıların ve izleyicilerin bu tür performanslar aracılığıyla, bastırdıkları şiddet ve şehvet
duygularından arındıklarını savunmuştur (Antmen, 2009: 224).
“Rasyonel eril kimliğin inşası, kamusal uzam üzerinde egemenlik kurulmasını gerekli
kılmaktadır. Bu egemenliğin aracı ise bakış ve ona eşlik eden şiddettir” (Çabuklu, 2004: 143).
Modernliğin kadını ikinci plana iten bu düşüncesi elbette kabul edilebilir bir durum değildi.
Çalışmalarıyla bu durumu feminist bakış açısıyla doğrudan eleştiren sanatçılardan biri ise Cindy
Sherman’dır. Sherman, varoluşumuzdaki hazin gülünçlüğü, bireyin kabul görme, alkış alma
saplantısını, deforme olmuş, parçalanmış bedenlerle, gerçek kimliğe ulaşmanın imkansızlığını
görünür kılıyor. Kadınlar tarihte erkekler tarafından sürekli cinsel saldırıya uğramışlar, tecavüz
edilip şiddete maruz kalmışlardır. Bazen bunlar da yetmezmiş gibi, yaşamları şiddetin
yoğunluğuna dayanamayıp son bulmuştur. Sherman, cinselliğe yönelik bölünmüş bakış açısını
tasarladığı bu gerilim içinde kalmış kadın imgeleriyle somutlaştırıyor (Akdeniz; 2008).

Resim 1. Cindy
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Sherman,

İsimsiz: 302, 1993.

Resim 2. Cindy Sherman, İsimsiz: 261, 199

1990’lı yıllarda sanatıyla yaşam, ölüm ve şiddet kavramlarını sorgulayan sanatçılardan biri
Damien Hirst’tür. Şiddet kavramıyla beraber ele alınan temel kavramlardan biri kuşkusuz
ölümdür.
Hirst’ün ölüm konulu çalışmaları izleyenlere “şok” edici etki yapmaktadır. Hirst’in
çalışmalarında ölü hayvanları lahite benzer bir konumda sergilediği görülür. “Ölüm-yaşam” nasıl
ki Eski Mısırda lahitlerde “iç/dış” olarak düşünülmüş ve anlam bulmuş ise Hirst’te de şeffaf
tanklarla bu ayrım yapılmıştır. Hirst, çalışmalarını bilinçli olarak kışkırtıcı ve rahatsız edici bir
mekânda somutlaşır. Formaldehit içinde korunan ölü sığırları, köpek balıklarını, koyun ve domuz
gibi hayvanları bilinen mekânları dışında bir kurguyla sergiler. Sığırlar cinsel ilişki pozisyonunda
dondurulmuş; çürümekte olan, kafaları kurtlar ve böcekler tarafından kemirilen hayvanlar
izleyiciye sunulur. Hirst, sanatı için merkezi bir yer işgal eden ölümlülük gibi geleneksel bir
temayı güncelleştirmiş; ona nüktedanlık, canlılık, özgünlük ve güç katmıştır. Hirst’in amacı
insanları şok ederek onları düşünmeye sevkettirmektir. Bunu başarmak için de iğrençliğe, şiddete
varan çalışmalar üretmekten çekinmez (Dolmacı; 2009).

Resim 3. Damien Hirst, “Yaşayan Birinin Zihninde Ölümün Fizikî İmkânsızlığı”,
213 cm × 518 cm, Metropolitan Sanat Müzesi, New York, 1992.

1946 doğumlu Avusturalyalı bir sanatçı olan Stelarc ise bedenin sınırlarını aşmayı kendine temel
sorunlardan biri olarak belirlemiştir. 1970’li yıllarda bedeniyle çıktığı yolculuğunu bugün kendisi
için yeni bir siber beden yaratarak sürdüren performans sanatçısı Stelarc, kendisini harekete
geçiren temel dürtünün, “bedenin aşılabilir ve atıl olduğuna duyduğu inançtan” aldığını söylüyor
(Uçkan, 1998: 201). Sanatçı, amacına ulaşmak için performanslarında bedenini farklı mekân
kurguları içinde kancalarla
asmış ve şiddete kendini maruz
bırakmış bir sanatçıdır.
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Resim 4. Stelarc, “Yan asma”, Tamura Galerisi, 12 Mart 1978.

Sanatçılar, sanatın dolaşımda olduğu bu şiddet evresini, bazı çalışmalarda empati olarak
kullanırken, bazı çalışmalarda da merkeze aldı. Ölüm riskini göze alarak yapılan
performanslarda, acı geri planda bırakılarak adeta bir trans haline girerek ilgi sadece eylemi
gerçekleştirmeye ve başarılı olmaya odaklanmıştır.
Şiddeti çalışmalarında kullanan bir diğer sanatçı Cattelan’dır. Geniş bir konu yelpazesinde
eseler veren İtalyan heykeltıraş Maurizio Cattelan’ın çalışmaları için mizahi, kışkırtıcı, sarsıcı,
komik, saldırgan, alaycı, şiddet gibi sıfatlar kullanılır. Sanatçının Avustralya’nın Sydney kentinde
açılan bienaldeki “Novecento/ 1900” adlı çalışması bazı tepkilere ve tartışmalara neden olmuştur.
Havada asılı duran at ilk bakışta insanlarda acı hissi uyandırmıştır. Gelen tepkiler üzerine
Cattelan, “Bu özgürlüktür” diye yanıt vermesi, tartışmayı daha da alevlendirmiştir. Cattelan’ın
1997’de yaptığı bu çalışmada, doğal yoldan ölen atı kullanarak, dini ve kültürel nedenlerle
hayvanların kurban edilmesine bir tepki için sergilemiş olduğu iddia edilmektedir. Dolayısıyla bu
çalışmayı izleyiciler ön yargılı olarak yaklaştığı için anlamını da tam olarak kavrayamadıkları
düşünülmektedir (Özer; 2008).

Resim 5. Maurizio Cattelan, “Novecento/ 1900”, 1997.

Performanslarında direk kendi bedenine şiddet uygulayan sanatçılardan biri, Vito Acconci’dir.
İnsanı tüketime yönlendiren kapitalist etkenleri düşündürmek amacıyla 1970 yılında çıplak
vaziyette gerçekleştirdiği “Tescilli Markalar” isimli performansında tüm vücudunu ısırarak
damgalamıştır (Yılmaz, 2013: 22). Sanatçının derdi sadece bedenine uyguladığı şiddet ve acı
çekmeyle tanımlı bir durum değildir. Sanatçının bedenindeki şiddet ve acının, izleyenin zihinsel
dolaşımıdır.

Resim 6. Vito Acconci, “Tescilli
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Markalar”, 1970.

Birçok sanatçı soyunur, bedenini teşhir eder, süsler, tahrip eder, yırtar, yakar, keser,
tırmıklar, çiftleşir, başka şeyler ekler bedenine vb. İşkencelere, değişikliklere adanmış bir
gerece dönüştürür bedenini. Bedenin karmaşık bir eylem içinde bir yaratma kaynağı olması
istenir. Kanı, kaslar, sıvı maddeler, deri, organlar vb. bireyden ayrı teşhir edilir ve yapıtın
hammaddelerine dönüşürler. Sanatçılar kıyafet değişiklikleri, hatta organik biçimleri altüst
ederek bedensel değişiklikler üstünde çalıştıklarında her türlü dönüşüme uygun, hatta işkence
edilmeye ya da yok edilmeye, hayvansı ya da cinsel melezleşmeye hazır ‘organsız
bedenlerdir’” (Breton, 2011, 99- 100).

Şiddet temasında işler üreten sanatçılardan bir diğeri de Feminist sanatın temsilcilerinden biri
olan Gina Panedir. Dişilik olgusunu sorgulama amacıyla gerçekleştirdiği performanslarında
bedenini jijet darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralayarak ve çıkan kanını sildiği pamukları
sergilediği işlerle bilinir. Pane, bir performansında jiletle yüzünü kesmesini “bedenin açıldığı
yara tabusunun ve kadın güzelliğine dair yerleşik düşüncelerin ihlal edilmesi” olarak açıklar.
Pane’in kendi işi hakkındaki düşünceleri, kendini yaralarken aslında toplumu yaraladığını
hissettiğini gösteriyor (Mathews, 2012: 257).

Resim 7. Gine Pane "Action Mélancolique 2 x 2 x 2", 8 ottobre 1974

Hiç kuşkususuz dünyada her dakika onlarca hayvan gerek besin kaynağı eksikliği gerek doğal
yollarla, gerekse de bilinçli şekilde öldürülmektedirler. Hayvan öldürmek ilkel toplumlardan
modern toplumlara değin ritüelleşen bir olgu olarak görülmüştür. Kurban ritüellerinde, boğa
güreşlerinde, av partilerinde onlarca hayvan öldürülmüştür. Ancak her aşamasıyla masum bir
köpeğin sanat adına an ve an ölümünü izleyicilerle paylaşmak şizofrenik bir davranış örneğidir.
Guillermo Vargas, 2007 yılında sanat galerisinde bir sokak köpeğini galeri duvarına bağlayarak
onu aç ve susuz bırakıp ölmesini sanatın amacına indirgemiştir. Ve bu serginin ismini de “Vahşet
Sergisi” adını vermişti. Aç ve susuz kalan köpek günler geçtikçe erimiş, bir deri bir kemik
kalmıştır. Sonuçta bu gösteri de hayvanın ölümüyle son bulmuştur. Vargas, sanat bağlamında
yapılan bu gösteriye karşı sadece hayvan hakları dernekleri tepki göstermekle kalmamış tüm
dünyanın tepkisini üzerine almıştır.
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Resim 8. Guillermo Vargas “You Are What You Read”, Nicaragua 2007.

Sanat biçimlerinde şiddet şok etme yöntemi olarak sıklıkla kullanılmıştır, ama bu tür
sanatçıların çalışmalarını, şiddeti sansasyon yaratarak gündeme gelmek isteyen bireylerden ayrı
tutmak gerekir. Vargas gibi sanatçıları, günümüzün imaj çağı doğal olarak ön plana
çıkartmaktadır (Baudrllard, 2008: 299). Günümüzde de insanların şöhret olmak için sınır
tanımadıkları bir dönem yaşanmaktadır Çünkü medya tarafından maruz bırakıldığımız
haberlerde maalesef kolay şöhret olmaya yönelik haberler ve programlar sıklıkla yer alır.
Her şeyin estetik olduğu yerde çirkinlik, şiddet, vahşet görüntüleri de estetikleşir ki bu durum
çok tehlikelidir. Bu döneme ilişkin Baudrillard şöyle diyor: “ En marjinal veya en sıradan veya en
müstehcen şey bile estetikleşiyor, kültürelleşiyor, müzelik bir hal alıyor. Her şey söyleniyor, her
şey ifade ediliyor, her şey bir gösterge gücüne ya da tavrına bürünüyor. Sistem, ticaretin artık
değerinden çok göstergenin estetik artık değerine göre işliyor” (Baudrillard, 2004: 22).
İnsanın doğayla ve kendi türüyle kurduğu ekolojik temelli güven zamanla sarsılmıştır. İçinde
bulunduğumuz bu yeni dönem, bir travma çağı olma yönünde tüm dünya için her geçen gün
kendi kotasını aşmaktadır. Sanatçı çağın bu bozulmuş dengesine doğrudan ya da dolaylı maruz
kaldığı gibi çalışmalarında da bunların uzantısı olumsuzluklara yer verebilmektedir. Görmek
zorunda kaldığı olumsuzluklar karşısında eleştirel ve rahatsız edici imge ve temsillerle çalışmalar
üretmektedir. Dolayısıyla bu çağın sanatçısı gerçekleştirdiği performansları ya da benzer
pratiklerdeki çalışmalarıyla içinde bulunduğu travmanın sarsıntısıyla bir arınma sürecine girmez.
Acısını daha da artırarak çalışmalarında şok etme, derinden etkileme, şiddet ve bilinç düzeyinde
izleyeni yaralama eylemini gerçekleştirmiş olur.
Ancak bu eylemler bir tür rahatlama için değildir. Günümüz sanatçısı yaptığı işlerle bir
rahatlama, kendini iyi hissetme halinden söz etmez. Kurumamış yarasının kabuğunu kaldırarak,
izleyeni kendi yarasına bakmaya zorlar.
SONUÇ
Şiddet yaşamamızda çok boyutlu bir kavramdır. Bireyin kendine yönelik şiddeti olan
intihardan, aile içinde yaşanan şiddete; genel olarak çok boyutlu cinayetleri, çocuk ölümlerini,
cinsel şiddeti, psikolojik şiddet gibi çok sayıda farklı eylem ve olguları içine alan bir kavramdır.
Bugün, günlük yaşamda hemen yanımızda gerçekleşen şiddet türlerinin yaşandığı bir toplumsal
belleğe sahibiz. Şiddet kavramının ağır etkisi altındayız ve sanat her dönem olduğu gibi bu
dönemde de imgelem aracılığıyla izleyeni kuşatma gücüne sahiptir. Çağdaş sanat şiddeti konu
ederek sorgulayarak onu hem gündemde tutmakta hem de şiddetsiz bir yaşamın düşünü
aramaktadır.
Şiddetin somutlaştığı mekân olarak bedenin bizzat kendisine ve hayvanlara uyguladıkları
gerçek şiddet sanatçıların çalışmalarında kendini göstermektedir. Bu işler izleyiciyi şok eden,
çoğu zaman tiksindiren ortamlar yaratmıştır. Sanatçıların buradaki amacı tiksinme, şok olma,
sarsılma ile izleyicinin duyarlı hale geleceğine ve aynı zamanda arınmanın sağlanacağına
inanmaktadırlar. Ancak şu ana kadar sanat adı altında, beden üzerinden gerçekleştirilen şiddet
gösterileri ve hayvan katliamlarını izleyen insanlarının ne kadar arınıp duyarlılık kazandığı
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üzerine bir araştırılma yapılması önerilmektedir. Yılmaz (2012: 269)’a göre bu şiddet içerikli
gösteriler insanlara “işte siz” diye tutulan ayna gibidir”.

Sonuç olarak, şiddet kavramının gerçek yaşamda kendi işleyişindeki rahatsız edici etkisiyle
özellikle savunma yeteneği olmayan yüzlerce, hatta binlerce hayvanın katledildiği
düşünüldüğünde bu uygulamalar asla bir sanat gösterisi değildir. (Damien Hırst, sanat adına 9
bin adet kelebeği de elektrik vererek öldürmüş ve cam vitrinlerde sergilemiştir), Guillermo
Vargas sokak köpeğini galeri duvarına bağlayarak onu aç ve susuz bırakıp ölmesini sanatın
amacına indirgemiştir. Ancak günlük yaşam pratiği içinde şiddeti dolaylı bir anlatım aracı olarak
değil gerçek bir karşı mücadele edilmesi gereken problem olarak doğası gereği kullanmışlardır.
Özellikle beden sanatçılarının hiç bir baskı olmadan hür iradeleriyle kendi bedenlerine şiddet
uygulamasında ise her durumda olmasa da bir çok kez bir öğrence olarak izlenen yanıyla kabul
görüp kalacağı aşikardır.

KAYNAKLAR
Antmen, A. (2009). 20.Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, (3. Baskı), İstanbul: Sel Yayıncılık, 224.
Akdeniz, B. “Anlatı Sıkıntısını Aşan Bir Film Mayıs Sıkıntısı, Kendini Arayan Bir Yönetmen
Nuri
Bilge
Ceylan,
(erişim:
8.Mayıs.2008)
http://www.nbcfilm.com/mayis/press_yeniyonelim3bige.php
Baudrillard, J. (2004). Kötülüğün Şeffaflığı, (Çev: Işıl Ergüden), Ayrıntı Yayınları, İstanbul,
s.22).
Baudrllard, J. (2008). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, (Cev: Oğuz Adanır),Boğaziçi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, , s.299 164.
Breton, D. (2011). Ten ve İz- İnsanın Kendini Yaralaması Üzerine, Çev: İsmail Yerguz, İstanbul,
Sel Yayıncılık. 99- 100.
Çabuklu, Y. (2004). Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset, Kanat Kitap, İstanbul, , s.143.
Dolmacı, S. Ölü Doğa: Kasap Dükkânı Sahnelerinden Yeni Dünyanın İkonları Parçalanmış İnek
ve Koyunlara, (erişim: 23.Nisan.2009)
http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=12&articleID=132&bhjs=0

321

Uçkan, Ö. (1998). Bağlı Olmak, Artık Kaotik Retorik Antimonik Dengesini Yitiriyor, Sanat
Dünyamız, Sayı: 67, s.201
Özer,
S.
Papa’nın
Kafasına
Göktaşı
Düşüren
Adam:
Maurizio
http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=9&articleID=509&bhcp=1)

Cattelan”

Yılmaz, M. (2013). Bedenin Gösterisinde Yanılsamadan Gerçek Şiddete -Sanatta Kanlı
İçselleştirmeler22 22 www.idildergisi.com
Yılmaz, M. (2012). Tuvalden Sahneye fırlayan Şiddet, Sanatın Günceli Güncelin sanatı, haz.
Mehmet Yılmaz Ankara, Ütopya Yay, 257–272.
Mathews, P. (2012)Sanat / Cinsiyet, (3.Baskı), Çev. Esin Soğancılar Ahu Antmen
Ed.Ahu Antmen, İstanbul: İletişim Yayınları. 256, 257

322

Evsizlik ve Şiddet

Özet
Amaç: Sokakta yaşayan veya barınma ihtiyacını tam olarak karşılamaya yeterli olmayan
bireyler ve şiddet arasındaki ilişkiyi tüm boyutlarıyla incelemektir.Gereç ve Yöntem: 22 sorudan
oluşan kişilerin demografik özelliklerini, evsizlik süresini, geçmiş şiddet mağduriyetlerini,
evsizlik sürecinde maruz kaldıkları şiddeti; bu süreçte uyguladıkları şiddeti ve adli sicillerini
kapsayan bir anket kullanılmıştır. Görüşmeler yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile
yapılmıştır. Araştırmaya 70 katılımcı dahil edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %98.6 ‘ sı erkek
bireylerden oluşmaktadır. Kişilerin %60’ının medeni hali bekar, %21.4’ ünün medeni hali evlidir.
Katılımcıların % 71.4’ ü iki seneden daha kısa bir süredir evsizdir. Evsiz kalmadan önce %25.7’
si ailelerinden fiziksel şiddet gördüklerini belirtmiştir. Evsiz kaldıkları süre boyunca en az bir
defa fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten katılımcılar %35.7, en az bir defa cinsel şiddete
maruz kaldığını belirten katılımcılar %15.7’dir. Katılımcıların %30’ u evsizlik sürecinde diğer
insanlara fiziksel şiddet göstermiştir. Hapis yatılan süre ile maruz kalınan fiziksel (r=-0.306,
p=0.011) arasında anlamlı negatif korelasyon görülmektedir. Katılımcıların evsiz kalmadan önce
hem maruz kaldıkları şiddet ile gördükleri fiziksel (r=0.328, p=.006) ve cinsel şiddet (r=0.280,
p=.021) arasında anlamlı pozitif korelasyon görülmüştür. Evsiz kalmadan önce görülen şiddetin
sıklığı ile evsizlik sürecinde görülen fiziksel (r=0.309, p=.011) ve cinsel şiddet sıklığı(r=0.344,
p=.004) arasında da anlamlı pozitif korelasyon görülmüştür. Son olarak evsiz kalmadan önce
görülen şiddet ile evsizlik sürecinde uygulanan şiddet arasında pozitif korelasyon (r=0.347,
p=.003) görülmüştür.Sonuç: Evsizlerin 1/3’ ünden daha fazlası evsizlik süresi boyunca fiziksel,
1/10’ undan daha fazlası ise cinsel şiddete maruz kalmıştır. Ayrıca geçmiş şiddet
mağduriyetlerinin hem maruz kaldıkları hem de uyguladıkları şiddet ile yüksek korelasyon içinde
olduğu görülmüştür.Sonuçlardan yola çıkarak; evsizlerin şiddete maruz kalma bakımından risk
altında olduğunu ve riskin kişinin geçmişte yaşadığı şiddet mağduriyeti arttıkça arttığını
söylemek mümkündür.
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Giriş
Evsizlik bireysel imkânsızlıkların topluma yansıyan yanıdır, dolayısı ile kişisel değil
toplumsal bir sorundur. Evsizlik kavramı Goldberg tarafından; ekonomik zorlukların doğurduğu
sorunlar neticesinde bireylerin ev veya daimî ikametgah sahibi olamadıkları bir süreç olarak
tanımlanmıştır (Goldberg, 1999: 161-168). Goldberg’in tanımını detaylandırmak gerekirse
evsizlik; çoğunlukla maddi ve çevresel faktörlerden kaynaklanan ve bireylerin barınma ve
beslenme gibi temel insan haklarına erişimini engelleyen bir süreçtir.
Evsizliğin tarihine inildiğinde; tarih boyunca süre gelmiş bir sorun olduğunu söylemek
mümkündür. Evsizliğin gerek tarihsel boyutu gerekse gelişmişlik düzeyi ayırt etmeksizin
dünyanın her yerinde görülmesi göz önünde bulundurulursa evsizliğin bir insanlık sorunu
olduğunu söylemek mümkündür. Sorunun yaygınlığına ve geçmişine rağmen literatür bu konuda
kısıtlı ve oldukça yenidir. Çalışmalar genellikle evsizlik nedenlerini ve evsiz popülasyonun
özelliklerini belirlemeye yöneliktir.
Evsizliğin nedenlerini anlamaya yönelik yapılan çalışmalarda; aile içi şiddet, toplumsal
dışlanma, kronik sağlık sorunları, psikolojik rahatsızlıklar, alkol ve madde bağımlılığı, LGBT+
bireyi olmak evsizliğin temel nedenleri olarak görülmektedir. Bununla beraber doğal afetler,
kentsel dönüşüm gibi faktörler de evsizliğe yol açabilmektedir(Gürbüz,2015). 2014 yılında
yayınlanan İtalya, Macaristan ve Romanya’da yapılan evsizliğin nedenlerinin işlendiği multikültürel çalışmada üç ülkede en yaygın görülen evsizlik sebeplerinin; psikyatri servisinde yatmış
olmaları(57%), kiraların veya ev fiyatlarının yüksekliği(15%) ve kronik işsizlik olarak (9 %)
olduğu görülmektedir. Ayrıca 2018 yılında Kanada’da yapılan evsizlik ve çocukluk travması
arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmada çalışmaya katılan 25 evsiz erkeğin tümünün
çocukluğunda en az bir kez fiziksel, cinsel veya duygusal istismara uğradığı ortaya konmuştur
(Menlik et al,2018). Menlik2in çalışmasından yola çıkarak evsiz kalmak ve şiddet arasında bir
neden-sonuç ilişkisinin olma ihtimali düşünülebilir.
Evsiz nüfusu belirlemeye dair çeşitli ülkelerde pek çok araştırma bulunmaktadır.
2003’deki verilere göre Hindistan’da toplam 23 milyon evsiz vardır(Castillo,2014: 1). 2013
yılına ait verilerde sadece New York’da 60.000 evsiz olduğu görülmektedir(Henry, Cortes, Shivji
& Buck, 2014: 9-16). Ülkemizde aynı amaçla İBB tarafından 2005 yılında yapılan çalışmadaysa
İstanbul’da yaşayan evsiz sayısı 500 ile 600 arasındadır. 2005 BM İnsan Hakları Raporu ise tüm
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bu çalışmaları bütünler niteliktedir. 2005 BM raporuna göre dünyada 100 milyon evsiz ve 1,6
milyar yetersiz yerleşim koşullarına sahip birey olduğunu söylemek mümkündür (Akyıldız,
2017). Bu sayı 2005’ten bu yana gerek doğal gerekse beşeri afetler nedeniyle bu sayı artmıştır.
Evsizlerin genel özelliklerine bakıldığında; grubun heterojen bir yapıda olduğunu ve
çoğunluğun erkeklerden oluştuğunu görülmektedir. Evsiz kalma nedenleri ve evsiz kaldıkları süre
ile bağlantılı olarak yaş ortalamasının değiştiği görülmektedir. Ancak genel evsiz
popülasyonunun genç yetişkin ve yetişkinlerden oluştuğu, temel eğitim düzeylerini
tamamladıkları, işsiz oldukları, bekar veya ayrılmış oldukları görülmektedir. Ayrıca; evsizlerin;
%67,9’u herhangi bir güvencesi bulunmadığını, %74,3’ü herhangi bir yardım almadığını,
%60,8’i ailesinin olduğunu,%45,6’sı ise çocuklarının olduğunu ifade edilmiştir. Evsizlerin
%24,9’unun kronik hastalığının bulunduğu, %21,5’inin ise psikiyatrik teşhisi olduğu ve
%59,1’inin herhangi bir sağlık hizmetinden faydalanmadığını ifade edilmiştir(İBB,2011).2018
yılında yayınlanan ABD’de evsiz ve marjinal barınağa sahip kişilerle yapılan bir araştırmada;
evsiz veya marjinal barınağa sahip kişilerin %77,3’ünün erkek, %57’sinin 20-44 yaş aralığında
olduğu, %63,72sinin liseden sonra okula devam etmediği ve yalnız %14,6’sının eşi veya partneri
ile yaşadığı görülmektedir.
Evsizlerin sağlık durumuna bakıldığında: çoğu şiddet içeren; anksiyete, panik bozukluk,
majör depresyon, Post Travmatik Stres Bozukluğu(PTSD), sigara, alkol ve madde bağımlılığı,
yeme bozukluğu, gibi psikolojik sorunlar görülmektedir. Bu sorunların çoğu eşzamanlı
gözlemlenmektedir. Ayrıca hipertansiyon, eklem hastalıkları, periferal damar hastalıkları,
KOAH, nörolojik bozukluklar ve yetersiz ağız bakımı, HIV, AIDS, Tüberküloz ve cinsel yolla
bulaşan hastalıklar gibi fiziksel sağlık sorunları sıklıkla görünmektedir.
Evsizlerin bilişsel ve davranışsal özellikleri incelendiğinde; şiddet içerikli davranışlar,
işiyle alakalı sorumsuzluk, kötü para yönetme becerileri, dışarıda kalmayı sevme veya
bağımsızlık, kuralları çiğneme alışkanlığı, özgüven düşüklüğü ve reddedilme korkusu
görülmektedir(Opriş,2014). Ayrıca, İBB tarafından yayınlanan raporda evsiz popülasyonun
%39,2’sinin en az bir kere tutuklanma öyküsü olduğunu, %31,3’ünün ise hüküm giydiğini
söylenmiştir. 2017 yılında yurtdışında yaşılan bir araştırmada ise çalışmaya katılan evsizlerin
%24,6’sının adli sicil kaydının olduğu ve adli sicil kaydı olan grubun ise %58,6’sının daha önce
hüküm giydiği görülmektedir(García-Andrade et al, 2017).
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Evsizlerin yaşadığı sorunları anlamaya yönelik çalışmalarda; evsiz bireylerin
yaşadıkları ülkenin politik düzenlemesine göre farklılık göstermekle birlikte evsizlik; kişilerin
sağlık hizmetlerine erişme, eğitim alma ve oy vermek gibi vatandaşlık haklarına erişimini
engelleyebilmektedir.Ülkemizde bir bireyin vatandaş sayılabilmesi için bireyin vatandaşlık
numarasına ve bir ikametgâha sahip olması gerekmektedir; durumun özü itibari ile düzenli ve
kayıtlı bir ikamet yerine olmayan evsizler acil servis dışında sağlık hizmetlerinden ayrıca eğitim
alma ve seçme-seçilme haklarından yararlanamamaktadırlar(Gümüş.,2016). Dünyada bu durum
farklılık göstermekte ancak ülkemizde verilen bu haklara sahip olunsa dahi kişiler etkili bir
biçimde bu haklarından yararlanamamaktadırlar. Ayrıca açlık, kötü hava koşulları hijyen gibi
maddi sorunlar da evsizler tarafından çokça belirtilen sorunlardır.
İlginçtir ki evsizlerle yapılan çalışmalar daha çok bu grubu tanımlamaya yöneliktir.
Bireylerin sahip olduğu sorunların incelendiği araştırmalar dahi maddi boyuta odaklanmaktadır.
Evsizlerin yaşadığı toplumsal dışlanmayı konu alan çalışma kısıtlıdır. Oysa ki toplumsal dışlama
evsizlerin yaşadığı en yaygın sorunlardandır. Bu sorun evsizleri yalnızca psikolojik şiddete değil;
fiziksel ve cinsel şiddete ve istismara hedef haline getirebilmektedir. İşıker’in evsizlerin yaşadığı
toplumsal dışlanmayı anlamaya yönelik yaptığı çalışmada; evsizlerin her gün sokakta pek çok
tehlikeyle karşı karşıya kaldıkları ve bunlardan korktukları evsizler tarafından belirtilmiştir
(İşıker,2014). Ayrıca evsizlerin ölüm nedenlerinin incelendiği bir araştırmada doğal olmayan
sebeplerden kaynaklı ölümlerin daha yaygın olduğu görülmektedir (Yağan, 2009).
Menlik’in araştırmasından yola çıkarak şiddet ve evsizlik arasında b,r neden sonuç ilişkisi
olduğunu göz önünde bulundurarak, evsizlerin evsizlik süresince de pek şiddete maruz kaldığını
ayrıca evsiz popülasyonun bir kısmının daha önce yüküm giydiğini, yani evsizlerin de şiddet
gösterme eğiliminde olduğunu göz önünde bulundurulursa evsizlik ve şiddet arasında önemli bir
bağ bulunmaktadır. Literatürün de bu alanda zayıf olduğunu göz önünde tutarak bu araştırmada
sokakta yaşayan veya barınma ihtiyacını tam olarak karşılamaya yeterli olmayan bireyler ve
şiddet arasındaki ilişkiyi tüm boyutlarıyla incelemek amaçlanmaktadır.

Yöntem
Katılımcılar
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Araştırma 70 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu kişiler, İstanbul’un çeşitli yerlerinde
bulunan sivil toplum dernekleri tarafından düzenlenen evsiz popülasyona yemek dağıtımı
noktalarından rastgele seçilmişlerdir. Katılımcıların %98,6’sı erkek bireylerden oluşmaktadır.
Katılımcıların %60’ı medeni hallerini bekar olarak belirtirken, %21,4’ü medeni hallerinin evli
olduklarını dile getirmişlerdir.
Gereç
22 sorudan oluşan kişilerin demografik özelliklerini, evsizlik süresini, geçmiş şiddet
mağduriyetlerini, evsizlik sürecinde maruz kaldıkları şiddeti; bu süreçte uyguladıkları şiddeti ve
adli sicillerini kapsayan bir anket kullanılmıştır.
Prosedür
Her katılımcı ayrı ayrı bir araştırmacı tarafından görüşmeye alınmıştır. Görüşmeler yarı
yapılandırılmış mülakat tekniği ile gerçekleşmiştir. Katılımcılar görüşmeden önce çalışma ve
gizlilik konusunda bilgilendirilmiş sonrasında 22 sorudan oluşan anketle devam edilmiştir. Her
katılımcı soruları aynı sıralamada almışlardır. Anket demografik bilgilerle başlayıp sonrasında
evsizlik durumları, geçmişteki ve/veya evsiz kaldıkları süredeki maruz kaldıkları ve/veya
uyguladıkları şiddete yönelik spesifik sorularla devam edip son bulmuştur. Anket sonunda ise
daha genel bilgilendirme sonrası tüm katılımcılara teşekkür edilmiştir.

Bulgular

327

Katılımcıların %71,4’ ü iki seneden daha kısa bir süredir evsiz oldukları yönünde bir
sonuç ortaya çıkmıştır. Evsiz kalmadan önce %25,7’ si ailelerinden fiziksel şiddet gördüklerini
belirtmişlerdir. Evsiz kaldıkları süre boyunca en az bir defa fiziksel şiddete maruz kaldığını
belirten katılımcılar %35,7, en az bir defa cinsel şiddete maruz kaldığını belirten katılımcılar
%15,7’dir. Katılımcıların %30’ u evsizlik sürecinde diğer insanlara fiziksel şiddet göstermiştir.
Araştırmadaki verilerle yapılan korelasyon hesaplamaları sonucu kayda değer sonuçlar
ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki, hapis yatılan süre ile maruz kalınan fiziksel (r =-0.306, p =
0.011) arasında anlamlı negatif korelasyon görülmektedir. Bir diğeri katılımcıların evsiz
kalmadan önce hem maruz kaldıkları şiddet ile gördükleri fiziksel (r = 0.328, p = .006) ve cinsel
şiddet (r = 0.280, p = .021) arasında anlamlı pozitif korelasyon görülmüştür. Üçüncü olarak evsiz
kalmadan önce görülen şiddetin sıklığı ile evsizlik sürecinde görülen fiziksel (r = 0.309, p = .011)
ve cinsel şiddet sıklığı (r = 0.344, p = .004) arasında da anlamlı pozitif korelasyon görülmüştür.
Son olarak evsiz kalmadan önce görülen şiddet ile evsizlik sürecinde uygulanan şiddet arasında
pozitif korelasyon (r = 0.347, p = .003) görülmüştür.
Sonuçların daha genel ele alınmasıyla ortaya çıkan istatistiklere bakacak olursak;
evsizlerin 1/3’ ünden daha fazlası evsizlik süresi boyunca fiziksel, 1/10’ undan daha fazlası ise
cinsel şiddete maruz kalmıştır. Ayrıca geçmiş şiddet mağduriyetlerinin hem maruz kaldıkları hem
de uyguladıkları şiddet ile yüksek korelasyon içinde olduğu görülmüştür.
Tartışma
Sokakta yaşayan veya barınma ihtiyacını tam olarak karşılamaya yeterli olmayan ile ilgili
yapılan çalışmamızın sonucu literatürde yapılan diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile
betimleyici özellikler açısından paralellik göstermektedir. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ nin
hizmetlerinden yararlanan vatandaşların bildirimlerinden elde edilen sonuçlarda evsizlerin
sorunları arasında herhangi bir güvencesinin bulunmaması herhangi bir sosyal yardım
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kuruluşundan yardım almaması ve ailesinin olmasına rağmen ailenin bireyi eve kabul etmeyişi
söz konusudur (İBB 2011). Bu sebepler yaptığımız betimleyici çalışmada da evsizlerin ana
sorunları olarak gözlemlenmiştir.
Katılımcılar evsizlik nedenleri olarak evi terk etme, aile içi geçimsizlik maddi sorunlar ve
işsizlik unsurlarını belirtmişlerdir. Katılımcıların belirttiği bu unsurlar Işıkhan’ın (İşıkhan,2002)
yaptığı çalışmayı destekler niteliktedir. Elde edilen unsurlar evsizlik sorununun temel sebeplerini
işaret etmektedir. Genel literatürde evsizlik durumu ile karşı karşıya kalan ve yukarıdaki evsizlik
nedenlerine sahip bireylerin çoğunun erkek bireyler olduğu görülmüştür. Yapılan bu çalışmada
da katılımcıların çoğu erkek bireylerden oluşmaktadır.
Literatürde daha önce sokakta yaşayan veya barınma ihtiyacını tam olarak karşılamaya
yeterli olmayan bireyler ile şiddet arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir çalışma yapılmamıştır. Bu
çalışma ilerideki evsiz bireyler ile şiddet arasındaki ilişkiyi inceleyecek çalışmalara ışık tutacak
niteliktedir. İBB 2011 tarafından yayınlanan raporda çalışmasında evsiz bireylerin daha önce
hüküm giyme geçmişleri ortaya koyulmuştur, işbu çalışmada da hüküm giyen evsiz bireylerin
hapis yatılan süresi ile maruz kaldıkları fiziksel şiddet arasındaki negatif ilişki ortaya
konulmuştur. Ayrıca geçmiş şiddet öyküsü ve evsizlik süresince maruz kalınan şiddet daha
önceki çalışmaları destekler niteliktedir (Kushel et al,2018). Önceki literatüre ek olarak kişilerin
geçmiş şiddet mağduriyetleri ve evsizlik süresince uyguladıklar şiddet arasında da pozitif bağlantı
görülmüştür.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, evsizlerin şiddet gösterme eğilimi de incelenmiştir.
Çalışmanın sonucu literatürü evsiz bireylerin evsiz kalmadan önce maruz kaldıkları şiddet ile
evsizlik sürecinde gördükleri ve uyguladıkları şiddet arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koyarak
aydınlatmaktadır.
Referanslar
İLHAN, Ö. G. N., & Ergün, A. (2010). Evsizler ve toplum sağlığı. Toplum ve, 79.
Kaypak.(2013). YOKSULLUĞUN DEĞİŞEN YÜZÜ;
KENTSEL YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA.Turkey. Sosyal Adalet İçin İnsan
Hakları: Sosyal Haklar Konferansı Bildiriler Kitabı.
Badea, Badea.(2013). Psychosocial behaviour of adult homeless people according to
age.Romania. The Authors. Published by Elsevier Ltd.
329

İşıker.(2014) FORGOTTEN PEOPLE ON THE STREET: HOMELESS MEN IN
İSTANBUL.Turkey.
Rosario.Morales(2014). Women and Homelessness in Spain.Spain. Elsevier Ltd.
Opriş.(2014).Analysis of Socio Professional Integration for Homelessness.Romania.
Elsevier Ltd.
Parks, Birtel,Crisp.(2014). Evidence That a Brief Meditation Exercise Can Reduce
Prejudice Toward Homeless People.UK. Hogrefe Publishing.
Keuroghlian, Shtasel,Bassuk.(2014). Out on the Street: A Public Health and Policy
Agenda for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth Who Are Homeless.USA. American
Journal of Orthopsychiatry.
Gümüş.(2016). Evsizlik: Yeni Bir Metropol Yoksulluğu Deneyimi(Tez
yazısı).112611034.
Lashayas,Orosa(2016). Substance Use and Psychological Distress Is Related With
Accommodation Status Among Homeless Immigrants.Spain. American Journal of
Orthopsychiatry.
Jack Tsai, Thomas O’Toole.(2017)Homelessness as a Public Mental Health and Social
Problem:New Knowledge and Solutions.USA. http://dx.doi.org/10.1037/ser0000164.
Vázquez,Panadero,Zúñiga.(2017). Actors, Observers, and Causal Attributions of
Homelessness: Differences in Attribution for theCauses of Homelessness Among Domiciled and
Homeless People in Madrid (Spain).Spain. American Journal of Orthopsychiatry.
Gabrielian, Hamilton,Geffen,Alexandrino Jr.(2017). “They’re Homeless in a Home”:
Retaining Homeless-Experienced Consumers in Supported Housing.USA. Psychological
Services.
Akyıldız.(2017).DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EVSİZLİK SORUNU VE ÇEŞİTLİ
UYGULAMALAR.Turkey. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi (VIII-I) EUL Journal of Social
Sciences.
Yeniocak ,Kalkan , Sogut , Karadana ,Toptas.(2017). Demographic and clinical
characteristics among Turkish homeless patients presenting to the emergency
department.Turkey. The Emergency Medicine Association of Turkey. Production and hosting by
Elsevier B.V. on behalf of the Owner.

330

Woodhall,Melnika, Dunn, Svenson, Patterson,Matheson.(2018). Men’s experiences of
early life trauma and pathways into long-term homelessness.Canada. Elsevier Ltd.
Vázquez,Panadero,Zúñiga.(2018). Attributions About Homelessness in Homeless and
Domiciled People in Madrid, Spain:“Why Are They Homeless People?”.Spain. American
Journal of Orthopsychiatry.
Neisler, Reitzel,,Garey, Kenzdor, Hébert,Vijayaraghavan,Businelle.(2018). Concurrent
nicotine and tobacco product use among homeless smokers and associations with cigarette
dependence and other factors related to quitting.USA. Elsevier B.V.
García-Andrade, Rendón-Luna, Téllez de Meneses, Vidal Martínez, Ortiz,Reneses
Prieto.(2018).Criminal behavior among homeless individuals (HI)with severe mental illness
(SMI).Spain. Asociaci´on Nacional de M´edicos Forenses. Published by Elsevier Espa˜na, S.L.U.
Heerde, J. A., & Hemphill, S. A. (2018, February 12). Exploration of Associations
Between Family and Peer Risk and Protective Factors and Exposure to Physically Violent
Behavior Among Homeless Youth: A Meta-Analysis. Psychology of Violence. Advance online
publication.http://dx.doi.org/10.1037/vio0000181.
Kushel,Evans,Perry,Robertson,Moss.(2018).No Door to Lock;Victimization Among
Homeless and Marginally Housed Persons.USA.American Medical Association.

331

NEFRET SUÇU MAĞDURLARI ÜZERİNDE NİTEL BİR
ARAŞTIRMA

Volkan ZEYBEK¹, Çiğdem AKAYDIN²
¹Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
²Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:
İnsanlık tarihi kadar eski olan nefret suçları, hukuksal olarak geçen son çeyrek yüz yılda
adından söz ettirmeye başlamıştır. Nefret suçları, sınır tanımaz ve herhangi bir ülkeyeveya
topluma özgü değildir.Modern ülkeler nefret kaynaklı işlenen suçları kanunlar çerçevesinde
değerlendirmeye başlamış ve niteliklerine bakılarak da bu tür suçları nefret suçu şeklinde
tanımlamıştır (Çakar, 2015; Mellgren vd., 2017).
Nefret suçu farklı biçimlerde tanımlanmakla birlikte geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde
ayrımcılık, önyargı, ırkçılık vb. alanlarda önemli çalışmalar gerçekleştiren Avrupa Güvenlik
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından “nefret suçu” ile ilgili hazırlanan rapordaki tanım genel
çerçeveyi belirlemektedir. “Bir kişinin ırkına, ten rengine, cinsiyetine, cinsel yönelimine, diline,
dinine, siyasi veya diğer inançlarına, ulusal veya sosyal kökenine, mülküne, doğumuna,
eğitimine, sosyal konumuna, yaşına, sağlık durumuna veya diğer özelliklerine duyulan nefretten
ötürü o kişiye sergilenen ve kanunda yer alan bütün cezai eylemleri ifade edecektir” şeklinde
nefret suçu tanımlamaktadır (AGİT, 2009).
Başka bir tanımda nefret suçu; belli bir kişi veya gruba yönelik olarak önyargı, tarafgirlik
ve peşin hüküm temelli gerçekleştirilen eylemler şeklinde tanımlanmaktadır. Bu eylemler; sözlü
saldırı, tehdit, fiziksel şiddet, mala zarar ve cinayet şeklinde olabilmektedir. Saldırılar,
mağdur/mağdurların etnik, ırk, din, cinsiyet ve cinsel yönelimleri yönüyle bir gruba aidiyetten
veya ait olduğunun düşünülmesinden bahisle, önyargı kaynaklı gerçekleştirilmektedir (Sun,
2006).
Nefret Suçu: Suç + Önyargı saiki (motivasyonu) temelli gerçekleşen bir eylemdir. Her iki
unsur işlenen suçun nefret suçu olarak değerlendirmesinde önemli iki kriterdir. Bu iki unsur var
ise nefret suçundan bahsedilebilir. Eylem ceza kanununda yaptırımı olmalı ve fail mağdura
yönelik gerçekleştirdiği eylemi mağdurun bizzat belli bir gruba aidiyeti nedeniyle peşin hükümlü
ve hoşgörüden uzak ön yargı ile işlemelidir. Bir diğer ifadeyle, suça maruz kalan birey nefretin
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kaynağını oluşturan etnik, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim vb. kimliğe sahip olmasaydı o suçun
hedefi olmayacaktır (Turner vd., 2009).
Nefret suçlarının diğer suçlardan farkını anlayabilmek suçun sonuçlarına odaklanmanın
doğru olacağı düşünülmektedir. Nefret suçuna maruz kalmış bireylerde psikolojik ve duygusal
tahribatın aynı veya benzer suçlara maruz kalmış bireylere göre daha fazla olduğu ve iyileşmenin
geciktiği çalışmalarda belirtilmektedir (Iganskı, 2001; Sullaway, 2004). Örneğin; bir kişinin
arabasının sadece maddi amaçlarla yağmalanması ile aynı eyleminin ırk, din, etnik, cinsel
yönelim gibi bir kimlik gözetilerek ve bu durumun mağdura hissettirilerek gerçekleştirilmesi
halinde birey üzerinde oluşturacağı etki ve sonuçlar farklı olmaktadır. Amerikan Psikologlar
Derneği (AmericanPsychologicalAssociation - APA) tarafından hazırlanan bir raporda, nefret
suçuna maruz kalmış bireylerdeki semptomların travma sonrası stres bozukluğu yaşayan kişilerin
sergilemiş olduğu semptomlar ile benzerlik sergilediği belirtilmektedir (APA, 2004). Başka bir
çalışmada, önyargı ve nefret motivasyonuyla işlenen suçlara maruz kalmış kişilere kıyasla benzer
bir suçtan herhangi bir önyargı kaynaklı olmayan suçun mağdurları arasında bir çalışma yapılmış
ve nefret suçuna maruz kalmış bireylerde diğer mağdurlara göre çok uzun süren psikolojik
rahatsızlık, depresyon, endişe ve kaygıların meydana geldiği görülmüştür (McDevitt, vd., 2000).
Bireyler hedef seçilerek gerçekleştirilen nefret kaynaklı saldırı ve şiddet eylemlerinin etkisi
sadece mağdur birey üzerinde kalmamaktadır. En yakın çevresinden başlayarak diğer grup ve
topluluklara da ulaşarak çevrede bir tedirginlik oluşturmakta ve “sıra bana/bize ne zaman
gelecek?” şeklinde endişe ve kaygıya sebep olmaktadır (Turner, 2009). Birey tabanlı başlayan
fakat tüm çevresini etkileyen mesaj niteliğindeki nefret ve önyargı temelli suçların, küçükten
başlayarak büyüğe doğru kitleleri etkilememesi mümkün görülmemektedir(Burks vd.,
2018).Iganski (2001) çalışmasını beş kısımda açıklamaktadır. Nefret suçunun oluşturduğu zarar
dalgalarının çekirdek kısmında; birincil dereceden mağdur birey bulunmakta ve en çok etkilenen
nokta olarak belirtilmektedir. İkinci dalga; mağdurun ait olduğu grup ki bu topluluk mağduriyete
yakınlığı ve paydaşları nedeniyle en çok etkilen grup/topluluk olmaktadır. Üçüncü dalga; mağdur
ile ortak karakteristik özelliklere sahip topluluk olmakla birlikte potansiyel olarak nefret
suçundan etkilenebilecek gruptur. Dördüncü dalga; diğer hedef topluluklar olup nefret suçunun
yayılması ile birlikte diğer üç dalganın dışında muhtemel zararlardan etkilenebilecek topluluk
olarak ele alınmaktadır. Son dalgada ise sosyal normlar ve değerler gösterilmekte olup nefret
suçunun toplumun genelinde mevcut olan belli başlı temel sosyal değerlere ve ortak moral
kodlara zarar verdiği ve farklılıkların birer zenginlik olmaktan çıkıp ayrıştırıcı ve toplumun
dinamiklerini bozucu bir hal alabileceği belirtilmektedir.
Nefret suçları, hoşgörüsüzlüğün şiddetle dışavurumlarıdır ve sadece o anki mağdur
üzerinde değil, mağdurun kendisini içinde tanımladığı toplumsal kesimin de üzerinde derin bir
darbe yaratır. Topluluğun bağlılığını ve toplumsal istikrarı etkiler. Bu nedenle de, hem bireylerin,
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hem toplumların güvenliği için, bu suçlara güçlü bir şekilde karşılık vermek gerekir. Bu
çalışmada, nefret suçu mağduru olmuş, azınlıkta kalan veya zayıf görülen gruplara mensup
kişilerin mağduriyetlerinin onlarda bıraktığı etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:
Çalışmamız niteliksel bir araştırma olup, toplum tarafından kabul görmemiş, nefret suçu
mağduru, farklı sosyal gruplardan kişilerle yüz yüze görüşülmüştür. Görüşmeler sırasında, ilgili
literatür taranarak oluşturulmuş açık uçlu yarı yapılandırılmış sorular kullanılmıştır.
Derinlemesine yapılan görüşmelerin başlıkları:
● Nefret suçu işleyen kişilerin cinsiyeti, yaşı, eğitimi ve belirgin özellikleri hakkında
düşünceleri
● Nefret suçuna maruz kalan kişilerin cinsiyetini, yaşının, eğitim ve gelir durumunun
maruziyeti etkileme gücü hakkındaki düşünceleri
● Maruz kalan kişi kendisine nefret suçu işleyen kişiye karşı nefret duygusu hissedip
hissetmemesi, şikayetinin altında yatan sebebin nefret suçu işleyen kişiye yönelip bir
nefret olup olmaması, güçlü konumda olan kişi kendisi olsa aynı şeyi karşı tarafa yapmak
isteyip istemeyeceği
● Yaşadıkları nefret sucu maruziyetini saklama ihtiyacı hissedip hissetmemeleri
● Devlete, hukuka, kolluk kuvvetlerine ve hekime karşı güven duygusu
● Karşı tarafla empati kurabilme durumu, neden nefret suçu işlendiğini anlayabilme hali,
nefret sucu işleyen kişinin yerinde olsa kendisi gibi birine nasıl yaklaşacağı
● Nefret suçundan kendileri kadar ait olduğukları için şiddet gördükleri grubun da
etkilenme durumu
● Ait olduğu için nefret suçuna maruz kaldığı grubu sosyal veya günlük yaşamında saklama
ihtiyacı hissetme durumu ve nedenleri, şeklinde belirlenmiştir.
Araştırmanın evrenini, Denizli il merkezinde yaşayan ve 18 yaş üzerindeki tüm kişiler
oluşturmaktadır. Örneklem, mülteciler, LGBTİ bireyler, Müslümanlık dışındaki farklı dini
inanışını paylaşmaktan çekinmeyen bireyler, kadına yönelik şiddete uğramış kadınlargruplara
mensup nefret suçu işlenmiş kişiler olarak belirlenmiştir. Kişilerin seçilme yöntemi niteliksel
çalışmaya uygun maksimum çeşitlilik sağlanacak şekilde planlanmıştır.Elde edilen bulgulara
tanımlayıcı ve kavram analizi yapılmıştır.
Bulgular:
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Çalışmamız kapsamında 2 gay, 2 Afgan mülteci kadın, 1 Özbek mülteci kadın, 1 İranlı
mülteci, engelli gay, 1 Hristiyan pastör ve 2 kadına yönelik şiddete uğramış kadın ile
görüşülmüştür. Katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığında 1 gay dışında hiçbiri üniversite
mezunu değildi. 3 mülteci kadın ilkokul mezunuydu. Kadına yönelik şiddet mağduru kadınlar ve
engelli mülteci gay çalışmıyordu, mülteci kadınlar tekstil fabrikalarında günlük yevmiye ile
çalışıyorlardı. Elde edilen verilerin nitel yaklaşımla gruplandırılarak içerik analizi yapılmıştır.
-Nefret suçu hakkında farkındalık
Görüşülen kadınların hiçbiri nefret suçu mağduru olduğunun farkında olmadığı
anlaşılmıştır. Diğer katılımcılar nefret suçunun tanımını bilmeseler de mensubu oldukları gruplar
nedeniyle ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldıklarının farkında oldukları ortaya çıkmıştır.
- Şiddet tanımları hakkında farkındalık
Katılımcıların hepsi fiziksel şiddeti şiddet olarak tanımlarken, çoğunluğu duygusal şiddeti
şiddet olarak tanımlamamıştır. Özellikle günlük işçi olarak çalışan 3 mülteci kadın, işverenleri
tarafından maruz kaldıkları ekonomik şiddetin farkında olmadığı anlaşılmıştır.
- Kamu kurumlarına ve görevlilerine güven
Tüm katılımcılar, hukuk sistemine ve resmi görevlilere tam olarak güvenmediklerini
belirtmiştir. Mecbur kalmadıkça uğradıkları şiddet için resmi kuruluşlara başvurmadıklarını
belirtmişlerdir. Gay ve lezbiyen katılımcılar, sağlık kurumlarında ayrımcılığa ve hak kaybına
uğrayacaklarını düşündüklerinden cinsel kimlikleri hakkında hekimlere dahil sağlık çalışanlarına
bilgi vermediklerini belirtmiştir. Mülteci katılımcılar özellikle kolluk güçlerine karşı güvensiz
olduklarını belirtmiştir.
- Mensubu oldukları grubu değiştirmek isteme
Kadına yönelik şiddete uğramış kadınlar dışında kalan katılımcılar, eğer başka bir
fırsatları olsa, kimliklerini ve tercihlerini değiştirmeyi düşünmediklerini belirtmişlerdir.
Tartışma ve Sonuç:
Nefret suçu mağduru olmuş, azınlıkta kalan veya zayıf görülen gruplara mensup kişilerin
mağduriyetlerinin onlarda bıraktığı etkilerini incelemeyi amaçlayan çalışmamızda, katılımcıların
kamu kurum ve görevlilerine güvenlerinin olmaması önemli bir bulgudur. Şiddete uğrasalar bile
herhangi bir kamu kuruluşuna başvurmaktan çekindiklerini belirtmeleri hukuk devletinde
olmaması gereken bir durumdur. Benzer bulgulardan bahseden uluslararası çalışmalar mevcuttur
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(Mellgren, 2017; Gabbidon, 2015; Murphy vd., 2018). Sağlık kuruluşlarında kimlikleri nedeniyle
kendilerini güvende hissetmeme ve hak kaybı yaşayacaklarını düşünmeleri de sağlık hakkına
ulaşımda engel çıkaran sorun oluşturmaktadır. Şiddet türlerinin farkında olmamaları da sadece bu
gruplara özel bir durum değil toplumdaki genel bilgi düzeyi eksikliği ile benzerlik göstermektedir
(Özerkmen, 2010).
Türkiye’de nefret suçlarına ilişkin herhangi bir veri tabanı bulunmadığı gibi sorunu açıkça
tanımlayan bir yasal düzenleme de bulunmamaktadır.
Ülkemizdeki yasal düzenlemelerde temel hak ve hürriyetlerin niteliği tanımlanmış, nefret
ve ayrımcılıkla ilgili kısmi tanımlamalar ve cezalar belirlenmiş olsa da nefret suçunun tanımı ve
buna yönelik yaptırımlar açıkça ifade edilmemiştir.
Nefret suçlarıyla mücadelede sadece yasal düzenlemelerin yeterli olmayacağı
belirtilmektedir. Yasal düzenlemelerin yanında toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik
çalışmaların yapılması önemlidir. Toplumun nefret suçlarına ilişkin bilinçlendirilmesi ve
farkındalık kazandırılması gerekmektedir. Nefret suçları ile eğer müdahale edilmediği takdirde,
saldırganlar eylemlerini devam ettirirler, eylemin şiddeti artabilir, eğer saldırıya maruz kalan grup
devletin bir tepkisinin veya toplumun bir tepkisinin olmadığını görürse ve kendini güvensiz
hissederse, bu noktada kendi güvenliğini kendisi sağlamaya çalışabilir, bir iç çatışma veya
gruplar arası bir çatışma oluşma ihtimali artar. Dolayısıyla toplumsal ve sosyal düzenin
sürdürülebilmesi tehlikeye girer. Yargıçlar ve savcılar, kolluk kuvvetleri, sivil toplum örgütleri,
eğitim kurumları ve özellikle de politika üreten yetkililerin her türlü düzenlemede kendilerine
düşen görevi yerine getirmelidirler (Çakar, 2015; Tirab, 2017).
Çalışmamızın katılımcı sayısının ve çeşitliliğinin az olması kısıtlılık olarak
değerlendirilebilir. Bu konuda ülkemizde yapılan çalışma sayısı da literatür tarandığında çok az
olduğu görülmüştür. Daha kapsamlı çalışmaların ileride planlanmasına ihtiyaç olduğu ve bu tür
çalışmalarla ülkemizde nefret suçlarının önüne geçilmesinde önemli bir adım olacağını
düşünmekteyiz.
Sonuç olarak; eğer sağlık çalışanları, kolluk güçleri, savcılar ve hâkimler nefret suçlarını
anlayacak ve bu suçlara etkili birer karşılık verecek şekilde eğitime tabi tutulabilirlerse, nefret
suçlarının verdiği zararın hafifletilebileceği düşünülmüştür.
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TRAFİKTE ÖFKE YARATAN DURUMLAR İLE SÜRÜCÜNÜN ÖFKE
İFADESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE EMPATİNİN ARACI ROLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ş. Güliz KOLBURAN1
Öğr. Gör. Hande TASA*

ÖZET
Pek çok farklı değişkenin aracı olduğu insan davranışı, trafik gibi özel bir koşul içinde ele
alındığında sadece o anı ilgilendiren görünürdeki durumları değil, ortaya çıkan davranışa neden
olan alt faktörleri de incelemeyi gerektirir. Sürücü davranışlarını incelerken sadece bilişsel
süreçlere odaklanmak, davranışı tek yönlü olarak değerlendirmeye yol açmakta ve duygular,
geçmiş deneyimler, kişilik özellikleri gibi oldukça önemli diğer faktörleri göz ardı etmemize
neden olabilmektedir. Bu nedenle trafik gibi karmaşık bir alanda insan davranışlarını incelemek
için, bütünsel bir yöntem kullanılmalı ve duygular ile bilişsel faktörler birlikte ele alınmalıdır. Bu
çalışmanın amacı sürücülerde öfke duygusu ortaya çıkartan durumlar ile öfkeyi ifade ediş
biçimleri arasındaki ilişkide empatinin aracı rolünün araştırılmasıdır. Çalışmayı gerçekleştirmek
üzere Trafikte aktif olarak araç kullanan ve 18 yaş üstü, toplam 975 kişiye ulaşılmış,
katılımcılardan Demografik bilgi formu, Sürücü Öfke Ölçeği (SÖÖ), Sürücü Öfke İfade
Envanteri (SÖİE) ve Temel Empati Ölçeği (TEÖ) ile veriler toplanmıştır. Çalışma sonucunda
elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, öfke duygusunu ortaya çıkartan durumlar ile öfkenin
yıkıcı biçimde ifade edilmesi arasında, empatinin aracı rolüne rastlanmamıştır. Ancak bilişsel
empati düzeyi ile, uyum sağlayıcı/yapıcı öfke ifadesi arasında pozitif yönde anlamlı bir
korelasyon olduğu görülmüştür. Ayrıca, öfkeyi ifade ediş biçimlerinin de, cinsiyete göre anlamlı
düzeyde farklılaştığı saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Trafik psikolojisi, Sürücü, Öfke, Empati.

THE MEDIATING ROLE OF EMPATHY ON THE RELATIONSHIP
BETWEEN SITUATIONS EVOKING ANGER IN TRAFFIC and ANGER
EXPRESSIONS OF THE DRIVERS
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When human behavior, which is mediated by many different variables, is taken into
consideration in a special condition such as traffic, it requires to investigate not only the visible
situations that concern the moment, but also the sub factors that cause the resulting behavior.
When examining driver behavior, focusing only on cognitive processes can lead to a one-way
evaluation of the behavior, which may lead us to ignore factors such as emotions, past
experiences and personality. Therefore, driver behavior should be addressed by a comprehensive
holistic approach in which emotions and cognitive factors are considered together. The aim of the
study is to investigate the role of empathy in the relationship between the situations evoking
anger in traffic and anger expressions of the drivers. In order to run the study, data were collected
through Demographic information form, Driver Anger Scale (DAS), Driver Anger Expression
Inventory (DAX) and Basic Empathy Scale (BES) among 975 participants who are over 18 years
of age and active drivers in traffic. Results of the study showed that empathy has not a mediating
role on the relationship between the situations evoking the emotion of anger in traffic and drivers’
destructive expression of anger. However, it has been seen that as people's cognitive empathy
levels increased, their adaptive/ constructive anger expressions were increased. Also, the forms of
expression of anger, was found to be significantly different according to gender.
Key Words: Traffic Psychology, Driver, Anger, Empathy
GİRİŞ
Ülkemizde ve dünya genelinde her geçen gün kentlerin nüfus yoğunluğu artmaktadır, bu
durum kentlerin geniş alanlara yayılmasını ve ulaşım araçlarını kullanma zorunluluğunu
beraberinde getirmektedir (Kavsıracı, 2018). Ülkemizde de özellikle yoğunluğun çok fazla
olduğu büyükşehirlerde trafik unsuru, farklı disiplinlerin çalışma alanı haline gelmiştir. Yapılan
çalışmalar özellikle trafik kazaları ve bu kazalardaki ölüm ve yaralanmalara odaklanmaktadır ki
bu durum 2017 yılında 7427 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği, 300.383 kişinin
yaralandığı (TUİK Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2017) düşünüldüğünde oldukça
anlaşılabilir bir durumdur. Trafik kazalarındaki insan faktörünü araştırmak amacıyla yapılan
çalışmaların yanı sıra, dürtüsel sürücülük (örn. Özkan, Öztürk ve Öz, 2018) ve öfke düşünceleri
(örn. Yasak, Batıgün ve Eşiyok, 2016) gibi trafik güvenliği ile doğrudan ilişkili konular da
araştırılmaktadır.
İnsan araç kullanırken iç ve dış uyaranların etkisi altındadır. Trafik sıkışıklığı, gürültü,
çekişmeli durumlar gibi nedenlerle çeşitli duygular açığa çıkmakta ve öfke, engellenme gibi
negatif duygular davranışı harekete geçiren içsel bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin
trafik ortamında maruz kaldığı dış uyaranlar, bilişsel bir uyarıma da neden olmakta, aşırı
miktardaki dış uyaranların etkisi ile zihnin dengesi ve benliğin dış çevre ile uyumu bozulmakta,
bunun sonucunda ruhsal yapıda denge kaybolmaktadır (Girgin ve Kocabıyık, 2002). Buradan
hareketle duyguları açığa çıkartan durumlar ve durumları değerlendirmek için kullandığımız
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bilişsel süreçlerin bağımsız değerlendirilemeyeceği söylenebilir. Bu bağlamda çalışmamızda,
trafikte en fazla karşımıza çıkan öfke duygusu, öfkenin farklı kuramlar çerçevesinde ele alınışı,
öfke yaratan durumları değerlendirmede önemli bir rol oynadığı düşünülen empati becerisi ile
ilgili kuramsal bilgilere yer verilmiştir.
Öfke Duygusu
Türk Dil Kurumu (TDK), öfkeyi engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen
saldırganlık tepkisi olarak tanımlamaktadır (TDK, 2006). “Durumluk öfke” ise, bireyin amaca
yönelik davranışının engellenmesi veya bir haksızlık algılaması sonucunda ortaya çıkan
gerginlik, kızgınlık, hiddet duyguları yaşaması, olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz ve Dost, 2016).
Nitekim öfke duygusunu açıklayan pek çok kuramsal yaklaşım da, öfkeyi engellenme ve
saldırganlık ile ilişkilendirmektedir (Atkinson ve diğ., 1999).
Klasik psikanalitik yaklaşım öfkenin temelindeki saldırganlığı, bilinçaltındaki ölüm
içgüdüsü ile açıklamaktadır. Organizma bir gereksinim hissettiğinde, bu gereksinimin
kaldırılması ve gereksinimin yarattığı gergin enerjinin boşaltılabilmesi için öfkenin ifade edilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla öfke, biriken enerjinin boşaltılmasının bir yolu olarak görülmektedir
(Özmen, 2006). Bilişsel yaklaşımda ise bir duruma göstereceğimiz tepkinin, o durumu nasıl
algıladığımıza bağlı olduğu ifade edilmektedir (Burger, 2006). Bilişsel davranışçı yaklaşıma göre
birey, engellenme yaşadığı durumda, engellenmesinin nedeninin mantıklı olduğunu anlarsa, öfke
ve saldırganlık tepkisi ortaya çıkmayabilir. Bireyde öfke duygusunun ortaya çıkmasına neden
olan temel etken, bireyin bu uyarıcıyı nasıl algıladığı ve nasıl anlamlandırdığıdır. Öfkenin ifade
edilme biçimi, öğrenilmiş bir davranıştır ve tüm duyguların temelini, bireyin algıları ve olaylara
verdiği anlamlar oluşturmaktadır. Öfke kontrolü de, bireyin öfke içeren davranışının altında yatan
temel düşüncenin değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. (Dykeman, 1995; Mayne ve
Ambrose, 1999).
Engelleme-Saldırganlık görüşü John Dollard, Leonard Doob, Neal Miller, O.H. Mowrer
ve Robert Sears, tarafından saldırganlığı açıklamak için ortaya atılan bir hipotezdir. Kuram
“Engellenme, her zaman saldırganlığa yol açar ve saldırganlık yalnızca engellenmenin bir
sonucudur” şeklinde iki temel iddiaya sahiptir. (Freedman, Sears ve Carlsmith, 1989).
Engellenmeler, bireyde saldırganlığa neden olabilir; ancak, her engellenme ya da zorlanma
saldırganlıkla sonuçlanmamaktadır. Eğer engellenme kötü bir niyetin sonucu olarak algılanmaz,
istenmeden ortaya çıkan haklı bir nedene dayalı olarak algılanırsa, insanları çok fazla kızdırmaz
ve saldırganlığa neden olmaz (Freedman, Sears ve Carlsmith, 1989). Bununla paralel şekilde
öfkenin kontrolü ve uygun şekillerde ifadesi konusunda yapılan pek çok çalışma da, bireylerin
empati eğilimlerine vurgu yapmaktadır. Bu nedenle çalışmanın bu kısmında empati ile ilgili
kuramsal çerçeveye yer verilmesi uygun bulunmuştur.

340

Empati
Dökmen empatiyi; empatik eğilim ve empatik beceri olmak üzere iki yönüyle ele almıştır.
Empatik eğilim empatinin duygusal boyutunu oluşturmakta ve bireyin empati kurma potansiyelini
ifade ederken, empatik beceri ise bireyin empati kurabilme durumunu göstermektedir. Empatinin
bilişsel yanı bireyin kendisini karşısındaki bireyin yerine koyarak onun ne düşündüğünü,
duygusal yanı ise bireyin kendisini karşısındaki bireyin yerine koyarak onun ne hissettiğini
anlamasıdır (Dökmen, 2005).
Birçok çalışmada empati becerisi ile farklı değişkenlerin ilişkisi incelenmiştir. Örneğin
başkalarının neyi neden yaptığını anlayabilen kişilerin, negatif durumlarla baş etme konusunda
daha başarılı oldukları, empatiyi etkili kullanan bireylerin problemlerini de etkili biçimde
çözdükleri görülmüştür (Özcan, Oflaz ve Türkbay, 2003). Hasta ve Güler yaptıkları çalışmada,
empati ve saldırganlık ilişkisini incelemiş; empatik eğilim ve küçümseyici ilişki tarzının yıkıcı ve
pasif saldırganlığı anlamlı olarak yordadığını ifade etmişlerdir (Hasta ve Güler, 2013). Dökmen
de, kişiler arası iletişim ve işbirliği ile empati arasında pozitif bir ilişki bulunduğundan söz
etmektedir (Dökmen, 2009).
Literatürde öfkenin ifade edilmesi ve empati arasında da ilişki olduğunu gösteren birçok
çalışma bulunmaktadır. Örneğin, Preston ve Hofelich tarafından yapılan çalışmada, yüksek
empati becerisine sahip kişilerin, kişiler arası ilişkilerde öfkesini düzenleyebildiği görülmüştür
(Preston ve Hofelich, 2011). Benzer şekilde Endersen ve Olweus tarafından yapılan araştırma
sonucunda da, empati ile zorbalık davranışı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
bulunmuştur (Endersen ve Olweus, 2001). Çankaya ve Ergin de yaptıkları çalışmada, saldırganlık
ile empati arasında da negatif yönlü bir ilişkinin varlığına işaret etmişlerdir (Çankaya ve Ergin,
2015).
Bu çalışmada, literatürdeki tüm bu bağlantılardan yola çıkarak, sürücülerin öfke
duyguları, bu duyguyu ifade ediş biçimleri ve empati becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
amaçlanmıştır. Temel amaç, bu değişkenler arasındaki ilişkinin keşfedilmesi ve daha güvenli
trafik ortamlarının oluşturulabilmesine katkıda bulunabilmektedir. Nitekim önemli araştırmalar
da, saldırganlık kişilik özelliğinin, sürücülerin riskli sürüş davranışları üzerindeki etkisini
doğrulamış (Ulleberg ve Rundmo, 2003), sürücülerin en çok, diğer sürücülerin saldırgan ve
düşmanca davranışlarına öfkelendiklerini ve öfkeleri arttıkça saldırganlıklarının da arttığı
belirtilmiştir (Delice, 2013). Öfkesini kontrol edemeyen bir sürücüyü tanımlamak üzere
kullanılan “Trafik canavarı” kavramı da, öfkeli sürücülerin trafik içinde ne kadar riskli
algılandıklarını temsil eden bir metafor olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, trafik
alanında yapılacak her çalışma bu alana bir katkı sağlayacak ve trafikte güvenli bir sürüş
ortamının oluşturulmasına yardımcı olacaktır.
YÖNTEM
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Örneklem
Çalışmanın evrenini Türkiye genelinde araç kullanan sürücüler oluşturmaktadır.
Çalışmaya rastgele örneklem yolu ile seçilmiş, yaşları 18 ile 67 arasında değişen, 439 kadın ve
536 erkekten oluşan toplam 975 aktif sürücü katılmıştır. Verilerin bir kısmı Google form
üzerinden, bir kısmı ise yüz yüze ulaşılan katılımcılara verilen anketler aracılığı ile toplanmıştır.
Veri toplama araçları:
Demografik Bilgi Formu: Araştırma için oluşturulan demografik bilgi formunda, katılımcılardan
yaş, cinsiyet, eğitim durumu, trafik deneyimi ve günlük trafikte geçirdiği süre bilgileri
istenmiştir.
Sürücü Öfke Ölçeği (SÖÖ): Deffenbacher ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilen,
sürücülerin hangi durumlarda ne kadar öfkelendiklerini belirlemeyi amaçlayan 33 maddelik bir
ölçektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda, Cronbach Alfa iç tutarlılık
katsayıları 0.78 ile 0.87 arasında değişen altı faktörden oluştuğu ifade edilmiştir;
“saldırgan/düşmanca hareketler” (3 madde), “kural ihlali” (4 madde), “trafik zabıtasının varlığı”
(4 madde), “yavaş araç kullanma” (6 madde), “saygısızlık/kabalık” (9 madde) ve “trafik ortamı
engelleri” (7 madde) (Eşiyok, Yasak ve Korkusuz, 2007).
Sürücü Öfke İfade Envanteri (SÖİE): Diffenbacher ve arkadaşları (2002) tarafından, sürücülerin
tanımlanan durumlarda ne sıklıkta ve nasıl öfkelendiklerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan
49 maddelik bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmaları sonucunda, sözel ifade (α = .88),
bedenle ifade (α = .79), araçla ifade (α = .87) ve uyum sağlayıcı /yapıcı ifade (α = .79) olmak
üzere dört faktör bulunmuştur. Bu 4 faktörün yanı sıra uyum sağlayıcı/yapıcı ifade faktörü
dışındaki diğer üç faktörün toplamından “öfke ifade indeksi” (total aggressive expression α = .90)
oluşturulmuştur (Eşiyok ve ark., 2007). Bu çalışmada araştırmacılar öfke ifade indeksini olumsuz
öfke ifadesi olarak isimlendirerek kullanmıştır.
Temel Empati Ölçeği (TEÖ): Ölçek Jolliffe ve Farrington (2006) tarafından geliştirilmiş ve
Topçu, Baker ve Aydın (2010), tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış ve elde edilen
sonuçlar, empati düzeyinin belirlenmesi amacıyla Türkiye’de kullanılabileceğini göstermiştir.
Bilişsel ve duygusal empatiyi ölçen Likert tipi ve 5’li derecelendirmeli ölçek 20 maddeden
oluşmaktadır. İki alt ölçekten oluşan ölçeğin 9 maddesi Bilişsel Empatiyi, 11 maddesi Duygusal
Empatiyi ölçmektedir (Topçu ve ark.,2010).
BULGULAR
Betimleyici Analizler
Çalışmanın örneklemini, 439 kadın ve 536 erkek olmak üzere, trafikte aktif araç kullanan
toplam 975 kişi oluşturmaktadır. Yaş aralığı 18-67 arasında değişen örneklem grubunun yaş
ortalaması ise 51,5’tir. Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde, örneklemin
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%8’inin yükseklisans ve üstü, %70,6’sının üniversite, %12,6’sının lise, %4,4’ünün ortaokul,
%4,3’ünün ise ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.
Değişkenler Arası Korelasyonlara İlişkin Bulgular
Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek üzere öncelikle korelasyon analizleri
yapılmıştır (Tablo 1). Sonuçlara göre, empati ile uyum sağlayıcı biçimde öfkeyi ifade etme
arasında, pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r = .12, p = .000). Başka bir deyişle,
kişilerin empati düzeyleri arttıkça, öfkelerini uyum sağlayıcı biçimde ifade etme düzeyleri de
artış göstermektedir. Bunun yanı sıra, bilişsel empati düzeyi ile öfkeyi uyum sağlayıcı biçimde
ifade etme arasında da, yine pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r = .23, p = .000).
Buna göre, kişilerin bilişsel empati düzeyleri arttıkça, öfkelerini uyum sağlayıcı biçimde ifade
etme oranları artmaktadır. Bilişsel empati düzeyi ile olumsuz öfke ifadesi arasında da, negatif
yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r = -.92, p = .000). Başka bir ifadeyle, bilişsel empati
düzeyleri düştükçe, öfkenin olumsuz biçimde ifade edilmesi artış göstermektedir.

Ort. (SS)

Empati toplam
58,78 (6,79)
Bilişsel empati
29,49 (3,71)
Duygusal empati
29,30 (4,76)
Uyum
42,55 (9,53)
sağlayıcı öfke
ifadesi
Olumsuz öfke
86,38 (19,54)
ifadesi
*p < .05; **p < .01

Tablo 1
Değişkenler Arasındaki İlişkiler
Empati
Bilişsel
Duygusal
toplam
empati
empati

Uyum
sağlayıcı
öfke ifadesi

Olumsuz
öfke ifadesi

1
,740**

1

,852**

,277**

1

,120**

,230**

-,007

1

,009

-,092**

,084**

-,669**

Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular
Katılımcıların empati becerileri, öfke ifadeleri ve öfkelendikleri durumlar arasında
cinsiyet, yaş, eğitim ve araç kullanılan şehrin bir farklılık yaratıp yaratmadığını görmek için Ttest ve ANOVA analizleri yapılmıştır.
Trafik ortamında sürücüleri öfkelendiren durumlar ile cinsiyet arasındaki anlamlı fark
bulunup bulunmadığını görmek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçlarına göre,
saygısızlık/kabalık (t(973) = 4,42, p=.000), saldırganca/düşmanca hareketler (t(973) = 4,39,
p=.000), kural ihlali (t(973) = 5,34, p=.000) ve trafik ortamı engellerinden(t(973) = 3,68, p=.000)
dolayı öfkelenme, cinsiyete bağlı farklılık göstermektedir. Buna göre, kadınların trafikteki
saygısız davranışlara, düşmanca hareketlere, kural ihlallerine ve trafik ortamındaki engellere
erkeklerden daha fazla öfkelendikleri görülmektedir (Tablo 2).
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Tablo 2
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Öfkelenilen durumların cinsiyete göre farklılaşması
Cinsiye
N
Ort.
Std. Sapma
t
Kadın
439
3,5756
,81712
Saygısızlık/kabalık
Erkek
536
3,3344
,87024
Kadın
439
3,4525
1,21496
Saldırgan/düşmanca
hareketler
Erkek
536
3,1135
1,18037
Kadın
439
3,6291
,80844
Kural ihlali
Erkek
536
3,3452
,84585
Kadın
439
3,2138
,83018
Trafik ortamı engelleri
Erkek
536
3,0191
,81395

Std. Hata
,03900
,03759
,05799
,05098
,03858
,03653
,03962
,03516

Çalışmada, sürücü öfkesinin olumsuz yönde ifade edilmesi ile cinsiyet arasındaki anlamlı
bir farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Toplam
puan üzerinde yapılan değerlendirmede, kadın ve erkeklerin öfke ifadelerinin anlamlı düzeyde
farklılaştığı görülmüştür (t (960) = -5,110, p=.001). Buna göre kadınların (x̄ = 82,91) olumsuz öfke
ifadelerini, erkeklere göre (x̄ = 89,29) anlamlı düzeyde daha az gösterdiği bulunmuştur. Uyum
sağlayıcı / yapıcı şekilde öfkeyi ifade etme puanları da, cinsiyete göre anlamlı şekilde
farklılaşmaktadır (t (952, 16)= 5,987, p=.000). Buna göre kadınların (x̄ = 44,52) öfkeyi uyum
sağlayıcı/yapıcı şekilde ifade etmeleri, erkeklere göre (x̄ = 40,93) anlamlı düzeyde daha yüksektir
(Tablo 3).
Tablo 3
Olumsuz Öfke İfadesi ile Uyum Sağlayıcı Öfke ifadesi Ortalamaları
Cinsiye
N
Ort.
Std. Sapma
Std. Hata
t
Kadın
439
82,9094
16,78337
,80103
Olumsuz Öfke İfadesi
Erkek
523
89,2882
21,15670
,92512
Kadın
439
44,5194
9,09157
,43392
Uyum Sağlayıcı Öfke
İfadesi
Erkek
536
40,9300
9,57923
,41376
Sürücülerin olumsuz öfke ifade biçimleri arasında cinsiyete bağlı bir farklılık bulunup
bulunmadığını incelemek için uygulanan bağımsız gruplar t-testinde öfkenin araçla ifadesi ile
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t(973) = -4,94, p=.000). Trafikte öfke
uyandıran durumlar karşısında erkekler (x̄ = 1.65, SS = .58), kadınlara göre (x̄ = 1.48, SS =
.45t)rafikte öfkelerini takip mesafesini kısaltma gibi davranışlarla daha çok göstermektedirler.
Benzer bir durum, öfkeyi bedenle ifade etmede de görülmektedir (t(973) = -6,90, p=.000).
Kadınlar (x̄ = 1.15, SS = .32) yumruk sallama gibi davranışlar sergileyerek öfkelerini ifade etme
konusunda, erkeklere göre (x̄ = 1.33, SS = .48) daha çekimser davranmaktadır. Son olarak trafikte
öfkelenilen durumlarda sürücüye söylenme gibi sözel biçimde öfkenin ifade edilmesinde de
cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t(973) = 2,03, p<.05). Kadınların (x̄ = 2,18,
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SS = .65)
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öfkelerini sözel olarak ifade etmeleri, erkeklerden (x̄ = 2,09, SS = .69) anlamlı olarak dahayüksektir
(Tablo 4).
Tablo 4
Olumsuz öfke ifadelerinin cinsiyete göre farklılaşması
Cinsiye
N
Ort.
Std. Sapma
Std. Hata
t
Kadın
439
2,1800
,64941
,03099
Sözel İfade
Erkek
536
2,0919
,69273
,02992
Kadın
439
1,1465
,31555
,01506
Bedenle İfade
Erkek
536
1,3307
,48209
,02082
Kadın
439
1,4804
,44524
,02125
Araçla İfade
Erkek
536
1,6471
,58108
,02510
Öfkeyi ifade ediş biçimlerinin, eğitim durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda “Öfkenin sözel
ifadesi” alt boyutunda [F=(5, 967)= 6,69; p=.000], üniversite mezunlarının (x=2.18, ss=.67) ve
yükseklisans mezunlarının (x=2.33, ss=.69), ortaokul mezunlarından (x=1.74, ss=.66) daha
yüksek puan aldıkları görülmektedir. Buna göre, üniversite ve yükseklisans mezunlarının,
ortaokul mezunlarına göre öfkelerini daha çok sözel olarak ifade ettikleri görülmektedir.
Son olarak empati düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını görmek üzere
yapılan bağımsız gruplar t test sonuçlarına göre, kadınlar ile erkekler arasında hem toplam empati
puanlarında hem de alt boyutlarda (duygusal, bilişsel) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
farklılık bulunduğu görülmüştür (empati toplam puan t(973) = 4,171, p=.002; bilişsel empati
(t(973) = 3,209, p=.003); duygusal empati (t(973) = 3,437, p=.000)). Buna göre kadınların genel
empati düzeyleri, bilişsel empati ve duygusal empati düzeyleri erkeklerden istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksektir (Tablo 5).
Tablo 5
Kadın ve erkeklerin empati düzeylerine ilişkin ortalamalar

Toplam empati puanı
Bilişsel empati puanı
Duygusal empati puanı

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
439
536
439
536
439
536

Ort.
59,7736
57,9649
29,9043
29,1423
29,8692
28,8226

Std. Sapma
6,07018
7,23663
3,34882
3,94654
4,30240
5,05495

Std. Hata
,28971
,31257
,15983
,17046
,20534
,21834

TARTIŞMA
Trafik ortamı, sürücülerin maruz kaldığı farklı türden uyarıcılar ve araçları ile olan
etkileşimi birçok farklı açıdan değerlendirilebilmektedir. Nitekim Girgin ve Kocabıyık (2002),
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trafikteki engelleme-çatışma ortamının insan davranışları üzerindeki etkisi üzerinde durarak,
sürücülerin araç kullanma davranışını etkileyen bir faktör olarak araç-insan ilişkisinden söz
etmişlerdir. Araç kullanmak insanın bastırılmış duygu ve dürtülerini ortaya çıkartma aracı olarak
adeta psikanaliz işlevi görmektedir. Sürücü içine girdiği ve yönettiği aracı bedeniyle
bütünleştirmekte, bu hız yapan zırh ile tüm güçlülük hissetmektedir (Girgin ve Kocabıyık, 2002).
Bu noktada sürücülerin araç içinde beden algılarını aracın sınırları ile genişletmekte oldukları ve
trafik içindeki engelleme davranışlarını kendi bedenlerine yapılmış gibi algılamaları şeklindeki
bir varsayımın yanlış olmadığı düşünülmektedir.
Sürücü öfke ifadelerinin incelendiği bir çalışmada, erkek ve kadın sürücüleri trafikte
öfkelendiren durumların, anlamlı düzeyde birbirinden farklı olduğu sonucuna varılmıştır.
Saldırgan/Düşmanca Hareketler, Yavaş Araç Kullanma ve Trafik Ortamı Engelleri faktörlerinin
kadın ver erkekleri farklı düzeyde öfkelendirdiği, trafikte bu faktörlerle karşılaşan kadın
sürücülerin erkek sürücülere oranla daha fazla öfkelendiği görülmüştür. Aynı çalışmada
kadınların, öfkelerini sözel olarak ifade etme düzeylerinin erkeklerden daha fazla olduğu da
bulgular arasındadır (Delice, 2013). Önceki araştırmalarda elde edilen bu bulgu, mevcut
araştırma tarafından da desteklenmiştir. Cinsiyetin öfke ifadesinde belirleyici olmasının, kadın ve
erkeklerin durumları değerlendirme konusundaki farklılıklarından, sosyal öğrenme
mekanizmalarından ve atfedilen toplumsal rollerden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.
Nitekim toplum bireylerden “kadın-dişil” ve “erkek-eril” olmalarını, bu kimliklere uygun
özellikler taşımalarını ve bu kimliklerin gerektirdiği rolleri yerine getirmelerini beklemekte;
ancak beklenen biçimde davranırlarsa kabul görecekleri, kadına ve erkeğe toplumsal ve özel
yaşamın farklı alanlarında bildirilmektedir (Gülseven, 2017).
Eğitim seviyelerine göre de trafikte öfke ve saldırganlık davranışlarının farklılaştığını
gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada ilkokul ve ortaokul mezunlarının
trafikte öfkelerini araçlarıyla ifade ettikleri, yükseköğretim ve üzeri mezunların ise öfkelerini
daha çok sözel olarak ifade ettikleri bulunmuştur (Eşiyok ve ark., 2007). Mevcut çalışmada da
üniversite ve yüksek lisans mezunlarının, ortaokul mezunlarına göre öfkelerini daha çok sözel
olarak ifade ettikleri bulunmuştur. Bu farklılık, örgün eğitimde birçok farklı alanda kendilerini
sözel olarak ifade etmenin zorunluluğundan kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.
Çalışmamızın önemli bulgularından biri, kadınların empati düzeylerinin erkeklerden
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğudur. Nitekim, empati düzeyinin cinsiyete göre
incelendiği çalışmalarda kadınların empati düzeyinin erkeklere göre daha yüksek olduğu
konusunda literatürde bir uzlaşmaya varıldığı görülmektedir (Endresen ve Olweus, 2001). Ayrıca,
empatinin, saldırganlık ve antisosyal davranışların azaltılmasına yardımcı olduğu ve empati ile
saldırganlık ve zorbalık arasında ters yönlü bir ilişki olduğu da bulunmuştur (Endresen ve
Olweus, 2001; Loudin ve ark., 2003). Nitekim çalışmada elde edilen bulgular da, bu bilgi ile
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tutarlı sonuçlar ortaya koymuştur. Sonuçlara göre, kişilerin bilişsel empati puanları arttıkça,
öfkelerini uyum sağlayıcı biçimde ifade ettikleri görülmektedir. Buradan hareketle, trafik ile ilgili
yapılan gelecek çalışmalarda, kişilerin empati becerilerini arttırmaya yönelik girişimlerin,
öfkelerini ifade ediş biçimlerinde bir farklılık yaratıp yaratmayacağı konusunda daha detaylı
çalışmalar yapılmasının anlamlı olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak, yapılan çalışmada bireyleri öfkelendiren durumlar ile öfke ifadeleri
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş olmasına karşın, empatinin bu ilişkide anlamlı bir aracı rolü
bulunmadığı görülmüştür. Bunun yanında bilişsel, duygusal ve genel empati puanları, literatürle
tutarlı olarak, kadınlarda erkeklerden daha yüksek olarak bulunmuştur. Ayrıca, trafikte öfke
yaratan durumların, öfkeyi ifade ediş biçimlerinin cinsiyete göre farklılaştığı saptanmıştır. Son
olarak kişilerin bilişsel empati düzeyleri ile öfkeyi uyum sağlayıcı şekilde ifade etmeleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulgular arasındadır. Çalışmamızın bir sınırlılığı,
örneklemimizin ağırlıklı olarak İstanbul ilinde araç kullanan ve lise üstü eğitim düzeyi olan
bireylerden oluşmasıdır. Bu sınırlılığı ortadan kaldıracak yeni çalışmalarla daha ayrıntılı sonuçlar
alınabileceği düşünülmektedir. Daha sonraki çalışmalarda, kişilerin trafikte öfkelerini uyum
sağlayıcı biçimde ifade etmelerinde önemli rol oynayan diğer değişkenlerin araştırılması, hem
literatüre hem de gerçek trafik ortamındaki uyumlu davranışlara oldukça katkı sağlayacaktır.
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TRAFİKTE ŞİDDET VE TRAFİK ÖFKESİNE DAİR
BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ ARAŞTIRMASI
Av. Zeynep REVA, LL.M. / Doktora Öğrencisi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Doktora Programı

ÖZET
Amaç: Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız şiddet türlerinden birisi de “Trafikte Şiddet”tir.
Trafikte şiddetin en önemli tetikleyicisinin “trafik öfkesi” olduğu söylenebilir. Öfke ifadesi
kişiden kişiye, durumdan duruma ve kültürden kültüre göre değişmektedir. Bu çalışma ile
kişilerin trafikte yaşanan durumlar karşısında gösterdiği tutum ve davranışlarının trafik öfkesi
kapsamında olup olmadığının ve ayrıca trafikte şiddetle karşılaşılması halinde yasal hakların
bilinip bilmediğinin ölçümlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada trafik öfkesi konusunda en temel uluslararası ölçeklerden olan
Deffenbacher’in Sürücü Öfkesi Ölçeğinin kısa formu, Türkçeleştirildikten ve geçerlilik
güvenirlilik testi yapıldıktan sonra randomize seçilen toplam 421 sürücüye uygulanmış ve anket
sonuçları SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular: Erkek sürücülerin trafik öfkelerini daha çok “fiziksel” ve “araçla” ifade ettikleri, kadın
sürücülerinse trafikte öfkelendiklerinde, “uyum sağlayıcı/yapıcı” ifadeleri daha çok kullandıkları
saptanmıştır. Sürücülerin güvenliklerini tehlikede hissettiği zaman öfkelerini daha zor kontrol
edip saldırgan davranışlar gösterdiği, park eden aracı bekleme gibi sabırsızlık hallerindeyse
öfkelerini daha çok kontrol edebildikleri saptanmıştır. Trafikte öfkelenince korna çalanların oranı
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%71, selektör yapanların oranı %57’dir ki bu da korna çalma, selektör yapma eylemlerinin
normalleşerek şiddet olarak görülmediği şeklinde yorumlanabilir. Trafikte en çok karşılaştığı
şiddet olarak aracının sıkıştırıldığını belirtenlerin %68’i kadınken, sadece %32’si erkektir ki bu
da kadınların trafikte de taciz edildiği şeklinde yorumlanabilir. Araştırmaya katılan sürücülerin
%75’i, hukukçu olmayanların da %80’i trafikte şiddet olgusu ile karşılaştıklarında yasal haklarını
bilmediklerini belirtirken, araştırmaya katılan hukukçuların %81’i yasal haklarını bildiğini
belirtmiştir.
Sonuç: Trafikte şiddet; yaralamadan öldürmeye, hakaretten cinsel tacize, trafik güvenliğini
ihlalden mala zarara kadar geniş bir boyutta karşımıza çıkabilmektedir. Trafikte şiddetle
mücadele için yasal boyutta önerilen bazı düzenlemeler ve sürücülerin öfkelerini kontrol
edebilmelerine yönelik öneriler mevcut olmakla birlikte konunun özünde kültür ve eğitim
düzeyinin artırılması yatmaktadır. Trafik şiddetinin yaşandığı trafik kavgalarında kullanılan
materyaller arasında bıçak, ateşli silah, levye ve hatta beysbol sopasının da bulunduğu
gözlemlenmektedir. Trafik kavgalarında gerek dünyada gerekse de ülkemizde ateşli silah
kullanımının da olması bireysel silahsızlanmanın önemini hissettirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Trafik, trafikte şiddet, trafik öfkesi.

FIELD STUDY ON KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS
REGARDING VIOLENCE IN TRAFFIC AND ROAD RAGE
Att. Zeynep Reva, LL.M. / Ph.D. Cand.
Istanbul Medeniyet University Medical Law Doctorate Program

ABSTRACT
Context and Aim: One of the most common forms of violence in daily life is "Violence in
Traffic". “Road rage“ can be said to be the most important trigger of violence in traffic.
Expression of anger varies from person to person, from situation to situation and from culture to
culture. The aim of this study was to measure whether the attitudes and behaviors of people in the
face of incidents in traffic are covered by road rage and also whether people are aware of their
legal rights in case they encounter violence in traffic.
Methodology: In this study, a shorter version of the Driver Anger Scale of Deffenbacher, one of
the most basic international scales on road rage, was translated into Turkish, tested for validity
and reliability and applied to a total of 421 randomly selected drivers; and SPSS programme has
been used in the analyses.
Findings: Male drivers expressed their road rage "physically" and "by using their vehicles",
whereas female drivers expressed their road rage "verbally” and used “adaptive/constructive
expressions to a larger extent when they became angry in traffic. Drivers had more difficulty in
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controlling their anger and showed aggressive behaviors when they felt they were at risk and
could control their anger better in cases of impatience, such as waiting for a vehicle to park. The
percentage of those who honk in traffic and of those who flash their lights when they get angry in
traffic was 71% and 57%, respectively, which suggest that the acts of honking, flashing lights
have become normal and are not considered as acts of violence. 68% of those who said that the
most common act of violence in traffic they have encountered was that the other vehicle drives
up close to their bumper was female, whereas 32% was male, which may imply that women also
suffer harassment in traffic. While 75% of the surveyed drivers, and 80% of the non-lawyers
surveyed drivers stated that they did not know their legal rights when they encountered violence
in traffic, 81% of the lawyers who participated in the research stated that they knew their legal
rights.
Conclusion= Violence in traffic ranges from injury to killing, from insulting to sexual
harassment, from endangering traffic safety to damage to property. Although there are some
regulations proposed in the legal dimension to combat violence in traffic and suggestions to
enable drivers to control their anger, the solution to the problem is increasing the level of culture
and education. It is observed that tools including knives, firearms, crowbar and even baseball bats
are used during traffic arguments and fights where traffic violence takes place. The use of
firearms in traffic fights both in Turkey and worldwide makes us feel the importance of
individual disarmament.
Keywords: Traffic, violence in traffic, road rage.
1. GİRİŞ
Günlük yaşamda sıkça karşılaşmaya başladığımız, adeta normalleşen ve hatta günlük
yaşantısında oldukça sakin olan kişilerin bile başkalaşabildiği şiddet türlerinden birisi de
“Trafikte Şiddet”tir. Trafikte şiddetin en önemli tetikleyicisinin “trafik öfkesi” olduğu
söylenebilir. “Öfke” ifadesi kişiden kişiye, durumdan duruma ve kültürden kültüre göre
değişmektedir.
Trafikte şiddet; fiziksel, duygusal ve hatta cinsel şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öldürmeden yaralamaya, tehditten hakarete, trafik güvenliğini ihlalden karşı cins sürücüyü
trafikte sıkıştırmaya kadar çok geniş bir yelpazede örneklerine rastlanabilmektedir. Böylesine
önemli sonuçları olabilen trafikte şiddetin en önemli tetikleyicisinin “trafik öfkesi” olduğu
söylenebilir.
Bu çalışmada, trafik öfkesinin bileşenleri, sebepleri ve ifade ediliş şekilleri ile sosyal ve hukuksal
boyutu genel olarak belirtildikten sonra yapılan saha çalışması ile sürücülerin trafikte yaşanan
durumlar karşısında gösterdiği tutum ve davranışlarının trafik öfkesi kapsamında olup olmadığı
ve trafikte şiddetle karşılaşılması halinde yasal hakların bilinip bilmediği ölçümlenerek trafik
öfkesinin kontrol edilebilmesine dair öneriler geliştirilecektir.
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2. LİTERATÜR
2.1. Genel kavramlar
Şiddet, 21. yüzyılda günlük yaşamın içinde var olan ve birçok boyutta bizi tehdit eden bir olgu
olarak karşımıza çıkmaktadır (Polat, 2015). Trafik öfkesi, bir sürücünün veya bir yolcunun bir
başka sürücüyü veya yolcuyu öldürmesi, yaralaması, korkutması veya aracına zarar vermesi veya
buna teşebbüs etmesi olarak tanımlanmaktadır (Smart&Mann, 2003). Trafik öfkesi, özellikle
trafik sorunun yaşandığı büyük şehirlerde günlük yaşamın önemli bir sorunu olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Trafik öfkesi ve şiddetinin nedenleri: Yapılan araştırmalar öfke düzeyi yüksek olan kişilerin
trafikte de daha kolay ve daha çabuk öfkelendiğini ortaya koymaktadır (Deffenbacher ve ark,
1994). Sürekli öfkenin kişilik özelliği olarak belirdiği kişilerde araç kullanırken de öfke
eğiliminin yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Deffenbacher, 2003). Yapılan araştırmalar araç
kullanırken fazla öfkelenen kişilerin başkalarına göre daha saldırgan olduğu, riskli ve kavgaya
neden olacak şekilde davrandığı ve diğer sürücüye karşılık vermeden önce sonuçlarını düşünme
gibi yapıcı ifade biçimlerini daha az kullanıldığını saptamıştır (Deffenbacher ve ark, 2003).
Ülkemizde profesyonel sürücülerle yapılan bir riskli sürücülük davranışı ile öfke arasında pozitif
yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır (Durak Batıgün&Yasak, 2015). Ülkemizde yapılan
bir başka çalışmada da, trafik cezası alma, trafik polisinin varlığı, sürücünün saygısızlığı ve kaba
davranışları, yavaş araç kullanma gibi durumların da trafik öfkesine neden olduğu
belirtilmektedir (Eşiyok ve ark, 2007).
Trafik öfkesi ve şiddetinin ifade ediliş şekilleri: Sürücülerin trafik öfkelerini; sözel ifade, bedenle
ifade, araçla ifade ve uyum sağlayıcı ve yapıcı ifade olmak üzere dört farklı ifade şekli ile ortaya
koyduğu belirtilmektedir (Deffenbacher ve ark, 2002). Bu dört temel ifade şeklini aşağıdaki tablo
ile örneklemek mümkündür: (Tablo-1)
Tablo-1 : Öfkenin İfade Şekilleri
İfade Şekli
Örnekler

İfade şeklinin öfke ile ilişkisi

Sözel

Küfür, hakaret…
“Sen kimsin?”
“Sen benim kim olduğumu
musun?”
“Ehliyetini manavdan mı aldın?”

Bedensel

El-kol hareketi, mimik, ters bakma…
Kavga, tartaklama, tekme, yumruk…
Beyzbol sopası ile dövme
Levye ile dövme
Bıçaklama
Ateşli silahla yaralama/öldürme
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Öfke ile pozitif yöndedir.
Öfke arttıkça bu ifade
biliyor biçimleri de artış gösterir.

Öfke ile pozitif yöndedir.
Öfke arttıkça bu ifade
biçimleri de artış gösterir.

Araçla

Selektör yapma, ısrarlı korna çalma…
Araçla sıkıştırma
Yol vermeme
Önünü kesme
Yakın takip
Diğer tarafın sürüş güvenliğini azaltacak
şekilde araç kullanma

Öfke ile pozitif yöndedir.
Öfke arttıkça bu ifade
biçimleri de artış gösterir.

Uyum sağlayıcı
ve yapıcı

Daha dikkatli araç kullanmak
Diğer sürücüye karşılık vermeden önce
sonuçlarını düşünmek
Diğer sürücünün davranışını görmezden
gelmek

Öfke ile negatif yöndedir.
Öfke azaldıkça bu ifade
biçimi artış gösterir.

Trafik öfkesinin nedeni olan bu davranışlar ilginçtir ki aynı zamanda trafik öfkesinin sonucu
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, kendisini sıkıştırarak önüne geçen sürücüye öfkelenen
bir sürücü o sürücüyü çok yakın takip edebilmekte veya onun yolunu kesebilmektedir. Yani,
trafik öfkesine neden olan ifade biçimi, trafik öfkesinin sonucu olarak da ifade edilmekte ve
böylece adeta trafikte şiddet döngüsü gerçekleştirilmektedir.
2.2. Trafik öfkesi ve şiddetinin sosyal boyutu
Trafik öfkesi ve riskli davranış arasındaki ilişki pek çok çalışmada kapsamlı olarak incelenmiş
olmakla birlikte, sürücülerin sürüş sırasında öfkeyi nasıl ifade ettiği ve ne şekilde kontrol ettikleri
hakkında çok az şey bilinmektedir (Biassoni ve ark, 2016). Saldırganlığın arkasında öfke
duygusunun olduğu bilinmektedir (Averill 1983). Buradan hareketle trafikteki saldırganlığın yani
trafik şiddetinin arkasında da trafik öfkesi yattığı söylenebilir.
Öfke ifadesi kişiden kişiye, durumdan duruma ve kültürden kültüre göre değişmektedir (Ramirez
ve ark., 2002). Yani, trafikte karşılaşılan bir olayda kimi insan öfkelenirken kimi insan
öfkelenmeyecek, bir insan kimi durumda öfkelenirken kimi durumda öfkelenmeyecektir.
Örneğin, bir kişi uykusuz olduğu, çok uzun süredir araç kullandığı bir durumda daha kolay
öfkelenebilecektir. Ayrıca sahip olunan trafik kültürü de trafikte öfkelenmeyi olumlu veya
olumsuz etkileyecektir. Kişiden kişiye göre değişim, öfkenin kişilik özelliği olarak belirdiği
kişilerin trafikte daha kolay ve çabuk öfkelenmesi olarak açıklanabilir. Durumdan duruma göre
öfkelenmek ise trafikte kişinin kendisinin ve araç içindeki yakınlarının güvenliğini tehlikede
hissettiği bir durumda daha kolay öfkelenmesi olarak örneklenebilir. Kültüre göre değişirlik ise
toplumun trafik kültürünü de içeren genel kültür ve eğitim yapısına göre trafikteki olaylara farklı
tepkiler vermesi olarak açıklanabilir. Gelişmiş toplumlarda korna çalmak, selektör yapmak
öfkelenme kapsamında kabul edilebilirken, gelişmekte olan veya gelişmemiz toplumlarda korna
ve selektör yapmak günlük yaşamda kanıksanan ve pek de şiddet olarak adlandırılmayan bir olgu
olarak karşımıza çıkabilir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğu toplumlarda sürücünün kadın
veya erkek olmasına göre farklı davranışların gözlemlenmesi de mümkün olabilecektir. Bu
perspektiften bakıldığı zaman toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak yaşanamadığı
toplumlarda; sıkıştırılan, yakın takip edilerek korkutulmak istenen yani cinsel ve psikolojik
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şiddete maruz kalan cinsiyetin kadın, fiziksel şiddetin daha çok uygulandığı cinsiyetin ise erkek
olabileceği düşünülebilir.
Bazı toplumlarca “erkeğin sinirli olması” kabul edilen bir değerdir ve erkeğin sertlik göstermesi
olağan kabul edilmektedir Bu da trafikte yaşanan şiddet olaylarını tetikleyebilmektedir. Yapılan
bir çalışmada hızlı araba kullanmanın yaş ve cinsiyetle ilişkili olduğu bulunmuştur. Yapılan
çalışmalar hızlı araba kullanmanın yaş ve cinsiyetle ilişkili olduğunu, kadınların erkeklerden daha
az saldırgan sürüş yaptığını göstermektedir (Shinar,1998; Günindi Ersöz,2018).
Sosyologlar şiddetin bir toplumsal çevrede ortaya çıktığı gerçeğinin göz önüne alarak,
haksızlıklar ve eşitsizliklerin olduğu yerde şiddet olaylarının kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir.
Kozmopolit yapıları ile şehirler dili, dini, inançları, görüşleri, yaşam biçimleri, dünya görüşleri,
eğitim ve gelir düzeyleri, cinsiyeti, yaşı, etnik kökeni birbirinden farklı milyonlarca insanı içinde
barındırmaktadır. Bu kadar heterojen yapı içinde eşitsizlikler ve haksızlıkların olması normaldir.
Bu çeşitlilik trafik kurallarının ve denetlenmenin eksikliği ile birleştiğinde şiddete zemin
hazırlamaktadır. Şerit ihlali, trafik kurallarına uymama davranışının yoğunluğu, kurallara
uyulmamasının yaptırımla karşılaşmaması, denetim eksikliği, cezaların caydırıcılığının olmaması
hatalı sollama, şerit ihlâli, seyir halinde başka araçları tehlikeye sokmak, aşırı miktarda gürültü
üretmek, sinyalizasyona itaat etmemek gibi ihlâllerin cezalandırılmaması haksızlığa dolayısıyla
da öfkeye bu da sonuçta şiddete yol açabilmektedir. Dolayısıyla hem öz denetim hem de kamusal
denetim eksikliği trafikteki şiddet içerikli davranışların nedenlerindendir (Günindi Ersöz,2018).
Sürücüler, kimi zaman, yüz yüzeyken yapmaya çekineceği davranışları trafikte rahatlıkla
gösterebilmekte veya yüz yüzeyken söyleyemeyeceği sözleri araç içinden bonkörce sarf
edebilmektedirler. İçinde bulunduğu aracın sürücüye bir koruma kalmanı, bir güç ve adeta
anonimlik sağlaması ve bu gücün kötüye kullanılarak şiddete dönüşmesi durumunun da
sosyolojik boyutta tartışılması gerektiği düşünülmektedir.
2.3. Trafik öfkesi ve şiddetinin hukuksal boyutu:
Trafikte şiddet, Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda özel bir suç tipi niteliğinde tanımlanmamış
olmakla birlikte TCK’nın 179. maddesi “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçunu
düzenlemektedir. TCK 179. maddesinin 2. fıkrası “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım
araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve
idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklindedir. Trafik güvenliğini
tehlikeye sokma suçu kasten işlenebilen suçlardan olup uzlaşma kapsamında olan suçlardan
değildir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer
almadığından re’sen soruşturulmaktadır. Bu suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Trafikte
şiddet davranışları TCK 179. maddenin yanı sıra ortaya çıkan sonuçlara göre öldürme (TCK
madde 81), yaralama (TCK madde 86), cinsel taciz (TCK Madde 105), tehdit (TCK 106),
hakaret (TCK madde 125) gibi suçlar kapsamına da girebilmektedir.
Ayrıca, karayolları trafik güvenliğini arttırmak için; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile
bazı idari para cezaları ve yaptırımlar mevcuttur. Bu ceza ve yaptırımlar trafik güvenliğini
sağlamaya yönelik olup bu durumlar trafik şiddeti ve öfkesinin ifade ediliş şekillerini de
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kapsamaktadır. Türkiye’de trafik şiddetine veya trafik öfkesine dair resmi veri ve istatistik
bulunmamaktadır. Ancak trafik şiddeti ve trafik öfkesi ile bağlantısı dolaylı olarak kurulabilecek
bazı veri ve istatistikler mevcuttur. Trafik öfkesinin riskli ve kazaya neden olan davranışlara
sebep olması nedeniyle ölümlü ve yaralamalı kaza istatistikleri tam olarak olmasa da konu
hakkında genel bir fikir verecektir. 2017 İstatistiklere (Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik, 2018)
ülkemizde 2017 yılında 1.202.716 kaza gerçekleşmiş olup, bu kazalarda toplam 7.427 kişi ölmüş,
300.383 işi ise yaralanmıştır.
Ülkemizde basına ve yargıya yansıyan olgulara baktığımız zaman hakaret, tehdit sövme suçu
iddialarının yanı sıra trafik kavgalarında bıçak, silah, tüfek, levye, beyzbol sopası (HaberTürk,
19.05.2018) gibi pek çok aletle yaralama/öldürme olgusuna ve hatta ısırarak kulak koparma
olgusuna dahi (Hürriyet Gazetesi, 07.11.2017) rastlanmaktadır. Bırakınız oynanmasını, kuralları
dahi bilinmeyen bir spora ait olan beyzbol sopasının en çok satıldığı dört ülkeden birisinin
Türkiye olması (Vatan Gazetesi 29.06.2016) düşündürücü olduğu gibi ayın zamanda endişe de
vermektedir.
Trafik şiddeti ülkemizde olduğu gibi dünyanın her yerinde yaşanmakta olup, dünya
uygulamasında trafikte şiddetle mücadele için yasal boyutta yapılan ve önerilen bazı
düzenlemeler mevcuttur (Walters ve ark, 2000). Örneğin; trafik şiddeti olgularında cezai
sorumluluk düzenlemesi yapılması ve mahkumiyet hükümleri verilmesi; trafikte şiddet
uygulanması halinin ehliyet puantajında puan kaybına neden olacak şekilde düzenlemeler
getirilmesi ve hatta duruma göre ehliyetin belli süre ile alıkonulmasına neden olması; trafikte
şiddet suçlarının tekrarlanması veya ölüme sebep olması ya da önemli yaralanmalara neden
olması hallerinde ağırlaştırılmış ceza uygulanması, cezanın üst sınırdan verilmesi; ve sürücü
belgesi alınmasına yönelik verilen eğitimlerin, trafik öfkesinin kontrol ve yönetilmesine dair
eğitimleri de içermesi gibi düzenlemeler yapılabilir.
3. METODOLOJİ
Sürücülerin trafikte yaşanan durumlar karşısında gösterdiği tutum ve davranışlarının trafik öfkesi
kapsamında olup olmadığını ölçümlemek üzere trafik öfkesi konusunda en temel uluslararası
ölçeklerden olan Deffenbacher’in Sürücü Öfkesi Ölçeğinin (DAS) (Deffenbacher ve ark., 1994)
14 soruluk kısa formu, Türkçeleştirildikten ve geçerlilik güvenirlilik testi yapıldıktan sonra
randomize seçilen toplam 421 sürücüye uygulanmıştır. DAS, Deffenbacher ve arkadaşlarının
1994 yılında ABD'deki 1500 üniversite öğrencine uyguladığı analiz sonrasında ortaya çıkmış
olup, tüm dünyada uygulama alanı bulmuştur.
Bu anket çalışması; 9 adet demografik ve tanımlayıcı soru içerikli ilk bölüm, trafikteki öfke
davranışının nasıl ortaya konulduğunu ve trafikte şiddetle karşılaşılması halinde yasal hakların
bilinip bilmediğinin ölçümlemeye ilişkin olan 5 soruluk ikinci bölüm ve Deffenbacher ve ark.
tarafından geliştirilen Sürücü Öfke Ölçeği (DAS)’ın (Deffencbacher ve ark., 1994) kısa
formundaki 14 adet sorudan ibaret üçüncü bölüm olmak üzere toplam 3 bölüm ve 28 adetten
oluşmaktadır. Anket, elektronik ortamda gönüllü olarak dolduran 421 kişi ile yapılmıştır.
Katılımcıların % 52,3’ü (n=220) kadın ve % 47,7’si (n=202) erkek olup, bu kişilerin % 75,8’i
İstanbul’da ikamet etmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu 26-50 yaş aralığında (% 44,4’ü
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26-40 yaşları arasında, %33’ü 41-50 yaşları arasında) olup ve % 94,5’i de üniversite mezunudur.
Yanıt verenlerin yaklaşık yarısı 16 yaş ve üstü (% 51,1) sürüş tecrübesine sahiptir. Katılımcıların
% 47,7’si hafta içi ev ve iş arasında araç kullandığını belirtirken, günün her saatinde araç
kullandığını belirtenlerin oranı % 32,5’tir. Katılımcıların demografik özellikleri aşağıdaki tabloda
ayrıntılı olarak gösterilmiştir. (Tablo-2)

Tablo-2 : Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcı

Sayı

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yaş
18-25
26-40
41-50
51-60
61+
Toplam
Eğitim
Üniversite mezunu
Diğer
Toplam
Meslek
Hukukçu
Hukukçu olmayan
Toplam
Yaşadığı Şehir
İstanbul
Diğer
Toplam
Sürüş tecrübesi
0-5 yıl
6-15 yıl
16+ yıl
Toplam
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Oran
(%)

Kümülatif Oran
(%)

220
201
421

52.3
47.7
100.0

52.3
100.0

12
187
139
61
22
421

2.9
44.4
33.0
14.5
5.2
100.0

2.9
47.3
80.3
94.8
100.0

398
23
421

94.5
5.5
100.0

100.0
5.5

31
136
421

7.4
92.6
100.0

7.4
100.0

319
102
421

75.8
24.2
100.0

24.2
100.0

78
128
215
421

18.5
30.4
51.1
100.0

18.5
48.9
100.0

4. BULGULAR
Trafikte fiziksel şiddete uğradığını söyleyenler %94,5’i (n=398) üniversite mezunu olan toplam
katılımcıların %2,6’si (n=11) fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Şiddete uğrayanların
%18,2’si (n=2) kadın, %81,8’i (n=9) erkektir. Aracının sıkıştırıldığı söyleyenlerin %58,5’i
(n=158) kadın olup, bu sonucu kadınların trafikte de taciz edildiği şeklinde yorumlamak
mümkündür. Hatta bu oran, trafikte en çok karşılaştığı şiddet türü olarak aracının sıkıştırıldığı
söyleyenler (n=66) arasındaki kadınlarda daha yüksektir(n=45, %68). Ki-kare istatistiği p<0,001
düzeyinde önemlidir. (Tablo-3)

Tablo-3: Cinsiyete göre öfke ifade biçimi frekans karşılaştırma tablosu
Cinsiyet
Kadın
Seçenek
içindeki
%

n

Erkek

Cinsiyet
içindeki
%

Toplam
içindeki
%

Seçenek
içindeki
%

N

Toplam

Cinsiyet
içindeki
%

Toplam
içindeki
%

Tüm
Toplam
içindeki
%

n

Selektör
yapma

163

52,9%

74,1%

38,7%

145

47,1%

72,1%

34,4%

308

73,2%

Uzunları
yakma

77

45,0%

35,0%

18,3%

94

55,0%

46,8%

22,3%

171

40,6%

Korna çalma

172

51,0%

78,2%

40,9%

165

49,0%

82,1%

39,2%

337

80,0%

Aracın
sıkıştırılması

158

58,5%

71,8%

37,5%

112

41,5%

55,7%

26,6%

270

64,1%

Küfür

54

45,4%

24,5%

12,8%

65

54,6%

32,3%

15,4%

119

28,3%

Aracın önünün
kesilmesi

40

51,9%

18,2%

9,5%

37

48,1%

18,4%

8,8%

77

18,3%

Yakın takiple
korku
yaratılması
Fiziksel şiddet

98

51,6%

44,5%

23,3%

92

48,4%

45,8%

21,9%

190

45,1%

2

18,2%

,9%

,5%

9

81,8%

4,5%

2,1%

11

2,6%

χ2(8, n=421) =27,54, p < .001

Sürücü öfke ifadeleri ile cinsiyet arasındaki ilişkiye ki-kare testi ile bakıldığında anlamlı bir ilişki
olduğu gözlemlenmiştir; ⎟2(3, n=420) =16.50, p < .001 Cramer’s V = ,20. Yapılan post-hoc
testine erkeklerin trafik öfkelerini “araçla” ifade etme olasılığının kadınların yaklaşık 2 katı kadar
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olduğu (OR=1/0,47=2,11) saptanmıştır. Kadın sürücülerinse trafikte öfkelendiklerinde “uyum
sağlayıcı/yapıcı” ifade etme olasılığının erkeklerin yaklaşık 2 katı kadar olduğu (OR=1,79)
saptanmıştır. Bu iki sonuç Bonneferroni ayarlanmış p<0,00625 düzeyinde anlamlıdır.
Trafikte öfkelenince korna çalanların oranı %71, selektör yapanların oranı %57’dir ki bu da
korna çalma, selektör yapma eylemlerinin normalleşerek şiddet olarak görülmediği şeklinde
yorumlanabilir. Araştırmaya katılan sürücülerin %75’i, hukukçu olmayanların da %80’i trafikte
şiddet olgusu ile karşılaştıklarında yasal haklarını bilmediklerini belirtirken, araştırmaya katılan
hukukçuların %81’i yasal haklarını bildiğini belirtmiştir.
14 maddeden oluşan DAS kısa formunun Türkiye’deki sürücüler için de geçerliğini belirlemek
amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Özdeğeri (eigenvalue) 0.7’nin üzerinde olan ve toplam
varyansın %71’ni açıklayan yükleme değeri .30’un üzerindeki maddelerin gruplanmasından 5
faktör bulunmuştur. Sonuçlar, “sabırsızlık” (3 madde), “saygısızlık” (4 madde), “saldırgan
davranış” (3 madde), “trafik polisinin varlığı” (2 madde) ve “trafiğin engellenmesi” (2 madde)
olmak üzere 5 alt grupta toplanmış, faktörlerin ortalama değerleri, standart sapmaları ve
Cronbach Alfa iç ve toplam DAS güvenirlik katsayıları Tablo-4’te verilmiştir. (Tablo-4)
Çalışma, orijinal DAS’a benzer sonuçlar vermiş olup, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları 0.70
ile 0.78 arasında değişmekte, toplam güvenirlik katsayı da 0.88 olacak şekilde orijinal çalışma ile
uyumluluk içermektedir.
Tablo-4: Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları
Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları
Anket Soru No
7
8
11

1
2
3
6

4
9
359

Sürücü öfkesine neden olan durum
Ort.
2,30
Sabırsızlık / Impatience (α = .74)
Birisi park ederken yavaş davranıp trafiği tıkadığı 2,14
zaman.
Trafikte sıkışıp kaldığınız zaman.
2,46
Bisikletli/motorsikletli bir sürücü şeridin ortasına 2,30
geçip trafiği yavaşlattığı zaman.
3,07
Saygısızlık / Discourtesy (α = .73)
Birisi trafikte makas yaptığı zaman
3,00
Kamyon ve benzeri ağır araç dağ yolunda kenara 2,88
çekilmeyip, geçişinize izin vermediği zaman
Birisi kontrolsüzce sizin aracın önüne geçtiği
3,52
zaman.
Geçmeye çalıştığınız bir araç yavaşlamak yerine 2,86
hızlanarak izin vermediği zaman
Saldırgan Davranış / Hostile Gesture (α = .78) 3,02
Birisi gereksiz selektör yaptığı zaman(*)
2,75
Birisi sürüşünüz hakkında size doğru müstehcen bir 3,45
el hareketi yaptığı zaman.

SS
0,91
1,10
1,16
1,11
0,85
1,20
1,10
1,09
1,19
0,99
1,13
1,28

10
5
12
13
14

Sürüşünüzle ilgili olarak size korna çalındığı zaman. 2,85

1,15

Trafik Polisinin Varlığı / Police Presence (α = .75) 1,88
Hız radarına takıldığınız zaman
2,14
Polis sizi kenara çektiği zaman.
1,62
Trafiğin Engellenmesi /Traffic Obstruction (α = .70) 2,58
Bir kamyondan aracınıza kum veya çakıl fırlattığı 2,88
zaman.
Büyük bir kamyonetin arkasında kaldığınız ve yolu 2,29
göremediğiniz zaman
DAS Total (α = .88)
2,65

0,94
1,13
0,96
1,07
1,26
1,17
0,73

(*)Bu soru orijinal ankette kırmızı ışık veya dur işaretine uyulmaması olarak kural ihlali kategorisinde yer almıştır.
Ancak Türkiye’de daha yaygın olarak kullanıldığı gözlemlenen selektör yapma seçeneği olarak ankette
kullanılmıştır.

Çalışma, orijinal DAS’a benzer sonuçlar vermiş olup Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları 0.70
ile 0.78 arasında değişmekte ve orijinal çalışma ile uyumluluk içermektedir.
Çalışma, DAS anketini uygulayan farklı ülkelerdeki çalışmalarla da karşılaştırılmıştır. (Tablo-5)

Tablo-5: DAS anket sonuçlarının karşılaştırılması
ABD
Deffenbacher
(1994)

UK
Lajunen
(1998)

Yeni Zelanda
Sullman
(2006&2013)

Malezyaa
Türkiye
Kamarudin Yasak (2009)
(2017)

Türkiye
Bu çalışma
(2019,)

DAS
altölçekleri

Soru
adedi

x

Soru
adedi

x

Soru
adedi

x

Soru
adedi

x

Soru
adedi

x

Soru
adedi

Saygısızlık

9

3,9

9

2,7

9

3,5

4

3,8

9

3,6

3

2,9 (0,86)

Trafiği
engelleme
Saldırgan
Davranış
Yavaş araç
kullanma
Trafik polisinin
varlığı
Kural ihlali

7

3,3

7

2,0

7

2,7

4

3,2

7

3,1

3

2,5 (0,96)

3

3,2

3

2,3

3

2,7

4

3,5

3

3,4

3

3,0 (0,99)

6

3,2

6

2,0

6

2,8

4

3,3

6

2,9

2

2,5 (0,90)

4

3,0

4

1,4

4

1,9

4

2,1

4

2,2

2

1,9 (0,94)

4

2,7

4

2,3

4

3,3

4

3,3

4

3,5

1

3,0 (1,20)

33

3,2

33

2,1

33

2,8

-

-

33

3,1

2,4

14

2,7

24

3,2

-

-

DAS Toplam

DAS Total kısa
14
3,4
21
form
x= Ortalama, SS=Standart sapma

14

x (SS)

2,65 (0,73)

Buna göre; bu çalışmanın örnekleminin en yüksek üç alt aracı “Saldırgan Hareketler (x=3.0, SD
= 0.99)”, “Kural İhali” (x=3.0, SD = 1.20)” ve “Saygısızlık (x=2.9, SS = 0.86) ”ve en düşük
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olanı“ Trafik Polisinin Varlığı” (x=1.9, SS = 0.94) ” olup, bu sonuçlar Yasak ve arkadaşlarının
(Yasak ve ark., 2009) Türkiye için yaptığı, Lajunen ve arkadaşlarının (Lajunen ve ark., 1998)
Birleşik Krallık için yaptığı, U Sullman ve arkadaşlarının (U Sullman ve ark., 2006) Yeni
Zelanda için yaptığı ve Kamarudin ve arkadaşlarının (Kamarudin ve ark., 2017) Malezya için
yaptığı anketlerle uyumlu sonuçlar vermiştir. Bu çalışmada, toplam kısa form için ortalama DAS
skoru x=2.65, SS = 0.73 idi. Bu bulgu İngiltere ve Yeni Zelanda bulgularıyla karşılaştırılabilir
düzeydedir. Yasak ve arkadaşları tarafından daha önce bildirildiği gibi, Türk ve Amerikalı
sürücüler (x=1.9, x=3.0) arasında ortalama “Trafik polisinin varlığı” puanları arasında farklılık
bulunmaktadır. Türk ve Amerikalı sürücüler arasında “Saygısızlık” ortalamalarında da bir
farklılık bulunmaktadır. (x=2.9, x=3.9).
DAS alt ölçeklerinden alınan puanların cinsiyet, yaş ve sürüş tecrübesi (sürücünün kaç yıldır araç
kullandığı) değişkenlerine göre nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Beş gruba ayrılan yaş ve üç gruba
ayrılan sürüş tecrübesi değişkenlerinin DAS alt ölçekleri üzerindeki etkilerini belirleyebilmek
için çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) uygulanmıştır.
Analiz sonucunda yaşın, DAS’ın “Saygısızlık”, “Saldırgan davranış” ve “Trafik engeli” alt
boyutlarında temel etkisi bulunmuştur (F (20, 1660) = 2.99, p < .001; Pillai's Trace = .14; η2=
.035). Yapılan Post Hoc test sonuçlarına göre DAS’ın “Trafik engeli” alt ölçeğinde 18-25 yaş
grubunun tüm diğer yaş gruplarından anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar almış olup yaş ile
sürücü öfkesi arasında negatif korelasyon olduğu tespit edilmiştir.
Analiz sonucunda sürüş tecrübesinin, DAS’ın “Saygısızlık”, “Saldırgan davranış” ve “Trafik
engeli” alt boyutlarında temel etkisi bulunmuştur (F (10, 830) = 4.41, p < .001; Pillai's Trace =
.10; η2= .05). Yapılan Post Hoc test sonuçlarına göre DAS’ın “Saygısızlık” ve “Saldırgan
davranış” alt ölçeğinde 0-5 yıllık deneyim, 6-15 yıllık deneyimden, 6-15 yıllık deneyim, 16 yıl
üzeri deneyimden, “Trafik engeli” alt ölçeğinde 0-5 yıllık deneyim, 16 yıl üzeri deneyimden
anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar almış olup sürüş tecrübesi ile sürücü öfkesi arasında negatif
korelasyon olduğu tespit edilmiştir.
Analiz sonucunda cinsiyetin, DAS’ın alt ölçeklerinde ve toplam puanlarında anlamlı bir temel
etkisi bulunmamıştır.
Düşük DAS puanı ankette elde edilen toplam DAS puanının ilk çeyreğinden düşük kalan seviye
olarak kabul edilmiş ve logistik regresyon analizi ile cinsiyet, eğitim seviyesi ve trafikte şiddetle
karşılaşılması halinde yasal hakların bilinip bilmediği ölçümlenerek, yasal hak ve
sorumluluklarını bilenlerin bilmeyenlere oranla yaklaşık 3 kat daha fazla bir ihtimalle düşük DAS
seviyesi grubunda yer aldıkları tespit edilmiştir (p < 0.001). Bu sonuç; yasal hak ve
sorumluluklarını bilen kişilerin trafikte öfkelendirici hallerde öfkelerini kontrol altında tutma
eğiliminde olduğuna işaret etmektedir.
5. SONUÇ
DAS sürücü öfke ölçeğinin Türkiye’ye uyarlanmış beş faktörlü yapıyla güvenilir bir şekilde
uyarlanabileceği sonucuna varılmıştır. Yaş, sürüş tecrübesi ve yasal hakların bilinmesinin sürücü
öfkesi ile negatif ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Yasal haklarını bilen katılımcıların trafikte daha
az öfkelenmesi ve öfkelerini kontrol altına alma eğiliminde olması bu konuda eğitim alınmasının
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ve özellikle de gençler ile sürüş tecrübesi az olanlara odaklanılmasının önemini
düşündürtmektedir. Trafikte şiddetin azaltılmasına yönelik olarak; bir anlık trafik öfkesinin bile
geri dönülemez sonuçlara neden olduğunun hatırlatıldığı ve uyum sağlayıcı/yapıcı ifade
biçimlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitimler çoğaltılması; trafik eğitimlerinin ve trafik
kültürünün çocuklara daha ilkokul düzeyinde aşılanması, trafik kültürü algısında değişiklik
yaratılması, gelişen teknoloji ile uyumlu eğlenceli ama eğitici oyunlar/uygulamalar geliştirilmesi;
etkini denetimler yapılması; caydırıcı cezalar içeren yasal düzenlemeler getirilmesi; trafikte
şiddete uğrayanların hızlıca destek alabileceği yardım hatlarının çoğaltılması ve trafik öfkesinin
kontrolüne eğitimlerin sürücü belgesi eğitimlerinin kapsamına dahil edilmesi verilmesi
önerilmektedir. Trafikte şiddet; yaralamadan öldürmeye, hakaretten cinsel tacize, trafik
güvenliğini ihlalden mala zarara kadar geniş bir boyutta karşımıza çıkabilmektedir. Trafikte
şiddetle mücadele için yasal boyutta önerilen bazı düzenlemeler ve sürücülerin öfkelerini kontrol
edebilmelerine yönelik öneriler mevcut olmakla birlikte konunun özünde kültür ve eğitim
düzeyinin artırılması yatmaktadır. Trafik şiddetinin yaşandığı trafik kavgalarında kullanılan
materyaller arasında bıçak, ateşli silah, levye ve hatta beysbol sopasının da bulunduğu
gözlemlenmektedir. Trafik kavgalarında gerek dünyada gerekse de ülkemizde ateşli silah
kullanımının da olması bireysel silahsızlanmanın önemini hissettirmektedir.
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Emniyet Genel Müdürlüğü – Trafik, 2018. http://www.trafik.gov.tr/SiteAssets/istatistik/
Genel_Kazalar.pdf (Erişim Tarihi: 26.01.2019).
Eşiyok, B., Yasak, Y. & Korkusuz, İ. (2007). Trafikte öfke ifadesi: Sürücü Öfke İfadesi Envanteri’nin
geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18; 231-243.
Günindi Ersöz, A. (2018). Violence In The Social Life: A Multi-Diciplinary Perspective To
Causes Of Road Rage Violence Incidents, Turkish Studies, Volume 13/15, Spring 2018, p.
495-508 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13551 ISSN= 1308-2140,
Ankara-Turkey.
362

HaberTürk, 19.05.2018 - https://www.haberturk.com/trafik-kazasi-sonrasi-levye-ve-beyzbolsopali-kavga-1974390 ) (Erişim Tarihi: 25.01.2019).
Hürriyet,
05.11.2017,
http://www.hurriyet.com.tr/cinayetle-sonuclanan-trafik-kavgasikamerada-40444585 (Erişim Tarihi: 26.01.2019).
Hürriyet, 07.11.2017 - http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-istanbulda-trafiktekavga-ettigi-kisinin-kulagini-isirip-kopardi-40636342) (Erişim Tarihi: 25.01.2019).
Polat, O. (2015). Şiddet, Seçkin Yayınevi, Ankara; 15.
Ramirez, J.M., Santisteban, C., Fujihara, T. & Van Goozen, S. (2002). Differences between
experience of anger and readiness to angry action= a study of japanese and spanish
students. Aggressive Behavior, 28; 429-438.
Shinar, D.. (1998). Aggressive driving: the contribution of the drivers and the situation.
Transportation Research F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 1, no. 2, 137–160, 1998.
Smart, R. G., Mann, R. E., & Stoduto, G. (2003). The prevalence of road rage: Estimates
from Ontario. Canadian Journal of Public Health/Revue Canadienne de Sante'e
Publique, 247-250.
Walters, C., Pezoldt, V.J., Womack, K.N., Cooner, S.A. & Kuhn, B.T. (2000). Understanding
Road Rage: Summary Of First-Year Project Activities, Texas Transportation Institute The
Texas A&M University System College Station, November 2000.

363

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİ ALGILARI
Dr. Öğr. Üyesi Özlem HASKAN AVCI - Hacettepe Üniversitesi
Burcu YAPAR - Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

GİRİŞ
Şiddet insanlık tarihinden bu yana var olagelmiş bir olgudur.Şiddet, Dünya Sağlık Örgütü
(2002) tarafından fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir
başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol
açması ya da açma olasılığı bulunması durumu şeklinde tanımlanmaktadır. Birçok farklı türde
karşımıza çıkan şiddet, bireylerin beden ve ruh sağlığına önemli ölçüde zarar vermektedir.Şiddet
birbirlerini tanımayan insanlar arasında gerçekleşebildiği gibi evli bireylerde, aile içinde,
romantik ilişkilerde de yaşanabilmektedir. Flört; sosyal etkileşim içeren ve ilişkiye devam ya
dasonlandırma niyetiyle eylemlerde bulunulan, dahasonra bir tarafın ya da iki tarafın isteğiyle
sonlandırılanya da resmi bir ilişkiyle (evlilik, nişanlılık, birlikteyaşama) devam eden bir ilişki
türü olarak tanımlanmıştır (Strauss, 2004). Flört şiddetiise yakın partner şiddetinin bir çeşididir.
Yakın ilişki içinde olan 2 kişi arasında meydana gelir. Flört şiddetinin doğası fiziksel, duygusal
veya cinsel olabilir (Department Of Health & Human Services – USA, 2004). Sugarman ve
Hotalin’in tanımında ise “flört ilişkisinde partnere karşı,acı verici veya yaralayıcı fiziksel veya
psikolojik güçve tehdit kullanımını içeren söz, mimik ve davranışlarıntümü” flört şiddeti olarak
ifade edilmiştir (aktaran: Baldan ve Akış, 2017).
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Flört şiddeti ciddi uzun ve kısa süreli etkileri olan yaygın bir konudur. Flört şiddetinde
önem taşıyan ve diğer şiddet türlerinden ayrışan nokta bireylerin yaşadıkları şiddetin farkında
olmayabilmeleridir. Bir diğer nokta bireyler yaşadıkları şiddetle nasıl başa çıkabileceklerine
ilişkin bilinçten yoksun olabilmekte ve ilişki yaşadığı kişiye duyduğu sevgiden ötürü yaşadıkları
şiddete objektif atıflar yükleyememektedirler. Şiddetin kaynağını oluşturan bir etmenin de
toplumsal cinsiyet rolleri olduğu göz önüne alınmalı ve flört şiddeti vakaları bu bakış açısıyla
incelenmelidir.
Kadınların birçoğu yakın ilişkide oldukları erkekler tarafından şiddete uğramaktadırlar.
Şiddetin psikolojik ve fizyolojik açıdan bireyde oluşturduğu tahribatın büyüklüğünün yanı sıra
şiddetin yakın kişilerden gelmesi daha büyük yıkımlara sebebiyet vermektedir.Kadına yönelik
şiddetin etkilerinin kadının fiziksel ve ruhsal sağlığını çok olumsuz etkilediği saptanmıştır. Şiddet
yaralanmalara neden olmasının dışında, kadının uzun dönemde, kronik ağrı, fiziksel yetersizlik,
uyuşturucu madde ile alkol kötüye kullanımı ve depresyon gibi bir dizi başka problemi yaşama
riskini de arttırmaktadır (Polat, 2015).
Peled, Eisikovits, Enosh ve Winstok,şiddete uğramış kadınların %50 ile %60’ının
sığınaktan ayrıldıktan sonra birlikte yaşamak için istismarcılarına geri döndüklerini belirtmiştir
(Yamawaki, Ochoa-Shipp, Pulsipher, Harlos and Swindler, 2012). Çeşitli araştırmacıların
yaptıkları çalışmalarda kadınların işsiz olduklarında, kendilerine ilişkin olumsuz algılara sahip
olduklarında, polis desteğinin yetersiz olduğu durumlarda ve gidecek bir yerlerinin olmaması
durumlarında kadınların istismarcı erkeğin yanına geri döndükleri bulunmuştur (Johnson, 1992;
Anderson et al., 2003; akt. Yamawaki, Ochoa-Shipp, Pulsipher, Harlos and Swindler, 2012).
Koşul ne olursa olsun, şiddete uğrayanın geri dönmesi şiddet döngüsünü sürdürmektedir
denebilir.
Flört ilişkisi içinde bulunan bireylerin çeşitli şiddet davranışlarını şiddet olarak
algılamamalarının, şiddete farklı yüklemeler yapmalarının ilerleyen zamanlarda birtakım
problemlerin yaşanmasına yol açacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada da üniversite
öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin algıları bir senaryo üzerinden belirlenmeye çalışılmış,
bireylerin şiddeti davranışını neye atfettikleri sorgulanmıştır.
AMAÇ
Gençler arasında yaygın olan flört ilişkisinde partnerlerin birbirleri üzerindeki bazı şiddet
davranışları şiddet olarak algılanmamakta (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, 2017), şiddete
birtakım yüklemeler yapılmaktadır. Bu çalışmada da üniversite öğrencilerinin flört şiddeti
algılarının, sunulan bir senaryoya verdikleri cevaplar üzerinden anlaşılması amaçlanmıştır.
Bireylere doğrudan soru sorulduğunda sosyal kabul hatasına düşebilmektedirler. Bunun yerine
bir senaryo üzerinden bireylerin flört şiddetine yönelik yüklemelerinin (atıflarının) neler olduğu
araştırılmıştır. Senaryoda verilen şiddeti neye yükledikleri, şiddeti uygulayan ve şiddet uygulanan
bireylere ilişkin bilişleri incelenmek istenmektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM
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Çalışmada üniversite öğrencilerinin flört şiddeti algılarını belirlemek için araştırmacılar
tarafından iki senaryo hazırlanmıştır. Senaryolarda kadın partnerin nötr bir davranışı, bu
davranışın sonucunda erkek partnerin nötr bir davranışı ve ardından saldırganlık davranışı yer
almıştır. atılımcıların senaryodaki şiddeti neye yükledikleri, şiddet öyküsünün nedenlerine ilişkin
görüşleri istenmektedir. Senaryoların, yanlılık oluşturmayacak şekilde düzenlenmesine özen
gösterilmiştir. Hazırlanan senaryolar PDR alanından 2 uzmanın görüşüne sunulmuş; öncelikle
hangi senaryonun böyle bir araştırmanın amacına daha uygun olduğu konusunda görüşleri
alınmış ve bu doğrultuda iki senaryodan biri seçilmiştir. Seçilen senaryo ve sorular, uzman
görüşleri doğrultuda düzenlendikten sonra tekrar farklı bir uzmanın görüşüne sunularak yeniden
düzenlenmiş ve son haline getirilmiştir. Örneğin, komşunun uyarısı üzerine kadının eşini
savunması, katılımcıların kadını mağdur algılamaması ve yanlı tutum belirtmemesi için
sonradan- uzman önerisi üzerine- eklenmiştir.Gerekli düzenlemelerin ardından 100 kişiden veri
toplanmıştır. Çalışmada yer alan senaryo şu şekildedir:
“Ayşe Hanım hafta için bir akşam iş çıkışı yakın arkadaşlarıyla yemek yemek için dışarı
çıktı. Akşam bolca sohbet edip doyasıya eğlendiler. Eve geç saatte döndüğünde eşi Ali
Bey hala uyumamıştı ve gergindi. Ayşe Hanım ona neden gergin olduğunu sorduğunda
eşi artık dayanamadığını, hassas olduğu konularda özen beklediğini belirtti. Bir kadının,
eşini yalnız bırakarak geç saatlere kadar arkadaşları ile eğlenmesini doğru bulmadığını
söyledi. Ayşe Hanım eşine bu buluşmayı önceden haber verdiğini hatırlattı ve
arkadaşlarıyla dışarı çıkmasının doğal olduğunu; eğlenmeye hakkı olduğunu söyleyerek
kendini savundu. Ali Bey, “eğlenecekse kendisinin yanında eğlenmesigerektiği”, “evli bir
kadının eşinin olmadığı bir ortamda eğlenmesinin aşırılıkolduğu” konusunda ısrar ederek
bağırmaya başladı. “Karısının başına buyruk davrandığından ve kendisini adam yerine
koymadığından” şikâyet etti. Ayşe Hanım, kendi hayatının ve özgürlüğünün kısıtlandığını
söyleyince Ali Bey daha da öfkelendi ve onu kollarından tutup zorla oturttu. Bundan
sonra kendisi olmadan asla dışarı çıkamayacağını kesin bir dille söyledi. Bağrışmaları
duyan alt komşu Fahriye Hanım kapılarını çaldı ve biraz sakinleşebilmeleri için Ayşe
Hanım’ı kendi evine davet etti. Eve geçtiklerinde Ayşe Hanım’a kahve ikram etti ve eğer
eşi ona şiddet uyguluyorsa boyun eğmemesi gerektiği konusunda uyardı. Ayşe Hanım
eşinin böyle biri olmadığını ve aslında kendisinin onu öfkelendirmiş olabileceğini söyledi;
bu durumun tekrarlamayacağı konusunda Fahriye Hanım’ı temin etti. Nazik daveti için
teşekkür ederek evine döndü.”
Yarı yapılandırılmış form aracılığıyla, katılımcılara demografik özelliklerine (yaş,
cinsiyet, flört durumu) ilişkin sorular ve senaryo ile ilgili “sizce bu olayda saldırganlık
davranışının nedeni nedir?”, “Bu tür bir olayın yaşanmaması için sizce hangi partnerin
davranışlarını değiştirmesi gerekir?” şeklinde açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edilen veriler
bir nitel analiz yöntemi olan içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Katılımcı ifadeleri
366

doğrultusunda kodlama yapılmış; kodlardan yola çıkarak temalara ulaşılmış ve temalar
betimleyici istatistik yoluyla frekans ve yüzdeler halinde sunulmuştur.
BULGULAR
Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Çalışmada 98 bireyin cevapları değerlendirilmiştir. Katılımcıların %80.6’sını ( n=79)
kadınlar, %19.4’ünü (n=19) erkekler oluşturmaktadır.
Tablo.1Katılımcıların Cinsiyet Dağılımlarına İlişkin Bilgiler
Cinsiyet
Sıklık

Yüzde (%)

Erkek

19

19,4

Kadın

79

80,6

Total

98

100,0

Katılımcıların yaşları 18 ila 26 arasında değişmektedir. Grubun yaş ortalaması 21.69’dur.
Tablo.2 Katılımcıların Yaş Dağılımlarına İlişkin Bilgiler
Yaş
Sıklık

Yüzde (%)

18-19

16

16,33

20-21

35

35,72

22-24

36

36,73

25 ve üstü

11

11,22

98

100,0

Total

Katılımcıların bölümleri farklılık göstermektedir. Birçok farklı bölümde okuyan katılımcıdan
görüş alınmasına özen gösterilmiştir.
Tablo.3 Katılımcıların Fakültelerine İlişkin Bilgiler
Fakülte
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Sıklık

Yüzde (%)

Sağlık Bil./Tıp

9

9,18

Edebiyat

13

13,28

Eğitim

30

30,61

İktisadi İdari Bil.

17

17,35

Mühendis/Mimarlık

12

12,24

Hukuk

7

7,14

Diğer

10

10,20

Total

98

100,0

Katılımcıların %34.7’sinin (n=34) şuan devam eden bir ilişkisi bulunmakta, %65.3’ünün ise
şuan devam eden bir ilişkisi bulunmamaktadır.Katılımcıların %72.4’ünün geçmişte romantik bir
ilişkisi olmuş, %27.6’sının ise geçmişte romantik bir ilişkisi olmamıştır. Katılımcıların anne
eğitim düzeylerine bakıldığında ise %49’unun ilkokul düzeyinde, %10.2’sinin ortaokul
düzeyinde, %16.3’ünün lise düzeyinde, %14.3’ünün lisans düzeyinde, %2’sinin de lisansüstü
düzeyde eğitime sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıların %8.2’sin anne eğitim düzeylerini
hiçbiri olarak ifade etmiştir.Katılımcıların anne eğitim düzeylerine bakıldığında %25.5’inin
ilkokul düzeyinde, %16.3’ünün ortaokul düzeyinde, %26.5’inin lise düzeyinde, %20.4’ünün
lisans düzeyinde, %7.1’inin de lisansüstü düzeyde eğitime sahip olduğu görülmüştür.
Katılımcıların %4.1’i baba eğitim düzeylerini ise hiçbiri olarak ifade etmiştir.
Senaryoda verilen Flört Şiddetine İlişkin Katılımcı Yüklemlemeleri ile İlgili Bulgular
Senaryoda verilen şiddetin nedenini erkeğe yükleyenler n=76 (%77,55 şeklindedir. Şiddeti, kadın
ve erkeğin beraber oluşturduklarına inananlar ise n=18, (%18.18), şiddetin nedenini kadının
davranışlarına yükleyenler ise n=4 (%4.04) şeklindedir.
Dolayısıyla, flört şiddetine ilişkin 3 tema belirmektedir. “Erkeğin davranışlarından kaynaklanan
şiddet”, “Kadının davranışlarından kaynaklanan şiddet”, “Çiftin uzlaşı kültürü
oluşturamamalarından kaynaklı şiddet”. İlk tema için, belirlenen alt temalar ise “erkeğin öz
kontrol eksikliği” ve “erkeğin anlayış ve saygı eksikliği” şeklindedir. İkinci tema için yalnızca
“ilişki için fedakârlıkta bulunmama” alt teması görülmüştür. Üçüncü tema için alt tema
bulunmayıp, tema içeriği “iletişimsizlik, ortak kurallar belirlememiş olma, sevgiye dayalı güçlü
bir ilişkinin eksikliği” şeklindedir.
Bu temalar için katılımcılardan gelen çarpıcı ifadeler şu şekildedir:
Erkeğin davranışlarından kaynaklanan şiddet teması: “Adamın anlayışsızlığı ve inatçılığı,
toplumsal dogmalara sonsuz inancı”
Kadının davranışlarından kaynaklanan şiddet teması: “Ayşe Hanım kendini hala bekâr sanıyor o
yüzden”
Çiftin uzlaşı kültürü oluşturamamalarından kaynaklı şiddet teması: “Bence asıl sorun
iletişimsizlik ve bunun sonucunda doğan uzaklık hissi.”
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Flört Şiddetini Önlemek için Hangi Partnerin Değişmesi Gerektiği: Katılımcı Görüşlerine
İlişkin Bulgular
Flört şiddetini önlemek için hangi partnerin değişmesi gerektiğine ilişkin katılımcı
görüşleri incelendiğinde, erkeğin davranışlarını değiştirmesi gerektiğine ilişkin görüş bildiren
katılımcılar 69, %62,16; kadının davranışlarını değiştirmesi gerektiğine ilişkin görüş bildiren
katılımcılar n=24 (%21.62) ve her iki partnerin de davranış değişikliğine gitmesi gerektiğine
ilişkin görüş bildiren katılımcılar n=18 (%16,22) şeklindedir. (Bu kısımda katılımcıların her bir
ifadesi ayrı bir kod olarak ele alınmıştır) İlginç bir bulgu, böyle bir çiftin anlaşamayacağına ve
ayrılmaları gerektiğine yönelik görüş bildiren 3 katılımcının varlığıdır.

Erkeğin değişmesi gerektiğine ilişkin katılımcı ifadeleri: “Ali beyin daha sakin olması gerekir
ve eşinin kendi hayatı olduğunu ve onu bir birey olarak kabullenmelidir”
Kadının değişmesi gerektiğine ilişkin katılımcı ifadeleri: “Ayşe hanım, tabi ki tek başına
dışarı eğlenmeye çıkabilir ancak geç saatlere kadar oturmamalı kendisini bekleyen birpartnerinin
olduğunu bilmeli”
Çiftin uzlaşması gerektiğine ilişkin katılımcı ifadeleri: “Tek taraflı özveri olmaz iki tarafın da
birbirlerini anlamaya çalışması gerekir.”

TARTIŞMA VE YORUM
Katılımcı yanıtlarında şiddeti erkeğin problemi olarak görenler ağırlıktadır. Katılımcıların
üniversite öğrencisi olması ve eğitim düzeyinin yüksek olması bu yönde bir tutum gelişimine
yardımcı olmuş olabilir. Katılımcıların çoğunun kadın olması da sonuçlar üzerinde etkili olmuş
olabilir. Ayrıca, katılımcıların toplulukçu kültür özelliklerinin görece daha az görüldüğü,
bireyleşme düzeyinin yüksek olduğu büyük şehirde yaşamaları da (Kağıtçıbaşı ve Cemalcılar,
2014) problemi, eylemi gösteren bireyin kendisine atfetmede önemli bir etken olabilir. Bununla
beraber; şiddet toplumumuzda hoş görülmeyen, kabul edilmeyen bir tutumdur. Dolayısıyla
katılımcılar sosyal kabul yanılgısına düşerek doğru yanıtın, problemi şiddeti gösterene atfetmek
olacağı yönünde hareket etmiş olabilirler. Ayrıca, katılımcıların büyük bir bölümünün halihazırda
ya da geçmişte flört ilişkisinin olmaması, yanıtların varsayımsal olmasını getirmektedir. Bireyler,
deneyimlerine dayalı olmayan konularda daha ideal tutumlar sergileme eğiliminde olabilirler.
Özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde bireylerin romantik ilişkilere daha fazla anlam
yüklemeleri ve idealize etmeleri yaygındır. Bu bağlamda, bireylerin yanıtları öz benliklerini ya da
gerçek deneyimlerini yansıtmıyor olabilir. Diğer yandan çalışmanın bir sınırlılığı olarak
katımcıların çoğunun kadın olması da sonuçları etkilediğini düşündürmektedir.

369

Sınırlı sayıda da olsa, bazı katılımcılar şiddeti kadının problemi olarak görmekte; şiddetin
kurbanlarının değişmesi gerektiğini düşünebilmektedir. Bu noktada “haklılaştırılmış şiddet”
meselesi gündeme gelmektedir. Şiddete uğrayan kadını suçlamak, ataerkil toplumlarda farklı
şekillerde gözlenebilen bir olgudur. Örneğin tecavüze ya da cinsel tacize uğrayan kadınlara
yönelik yaftalamalar toplumumuzda yaygındır. Ayrıca, evli bir kadına yüklenen anlamlar ve kalıp
yargılar da devreye girmektedir. “Kadın evlendiğinde değişmeli; kendini evine ve eşine adamalı”
bir bakış açısı da şiddeti normalleştirebilmektedir.
Katılımcı yanıtlarında şiddeti çiftin ortak problemi olarak görenlerin, yanıtlarında kadını
kısmen sorumlu tuttukları gözlemlenmiştir. Bu noktada şiddet, “şiddete başvuranın sorunu”
olarak değil; ortak sorun olarak görülmektedir. Bu durumda; yine şiddete uğrayan kişinin
değişime ortak edilmesi algısı söz konusudur. Bu noktada kimi katılımcıların gizil cinsiyetçilik
ya da örtük kalıp yargılar gibi, kendilerinin de farkında olmadıkları ya da sosyal kabul gereği
açıkça ifade etmek istemedikleri tutumlara sahip oldukları düşünülebilir. Çelişik duygulu
cinsiyetçilik, düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilikten oluşmaktadır (Sakallı Uğurlu,
2002). Düşmanca cinsiyetçilik; erkeğin gücünü, geleneksel cinsiyet rollerini ve erkeklerin
kadınlara küçültücü özellikler atfederek onları cinsel nesneler olarak görmesi ve istismarını
haklılaştırmayı içermektedir. Korumacı cinsiyetçilik ise tersine, erkek egemenliğinin ve buyurucu
cinsiyet rollerinin daha ince ve nazik bir biçimde haklılaştırılmasıdır (Ayan, 2014). Bu bağlamda,
katılımcıların erkek şiddetine maruz kalan kadına yönelik daha korumacı tutumlar içinde olması
da söz konusu olabilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SALDIRGANLIK EĞİLİMİ İLE
OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN İLİŞKİSİ: UMUTSUZLUK
DÜZEYİNİN ARACI ROLÜ
Lerzan Tuğdem Berna – İstanbul Kent Üniversitesi

ÖZET
Şiddet içeren eylemlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu eylemlerin önlenebilmesi için bir
kişinin bir başka kişiye karşı gerçekleştirdiği şiddetin temelinde yatan nedenler araştırılmalıdır.
Bu çalışmada duygulanımımızı etkilediği bilinmekte olan olumsuz otomatik düşünceler ile
saldırganlık eğilimi arasındaki ilişkide umutsuzluğun aracı rolünü incelemek amaçlanmaktadır.
Otomatik Düşünceler duygu ve davranışlarımızı etkileyen en yüzeysel biliş düzeyi olarak kabul
edilmektedir. Aaron Beck’in kognitif modeline göre çocukluğumuzda oluşan şemaların
yaşamımızın ilerleyen döneminde meydan gelen yaşam olayları ile aktive olması sonucunda
olumsuz otomatik düşünceler meydana gelir. Literatürde olumsuz otomatik düşünceleri
emosyonel regülasyonla ilişkilendiren pek çok çalışma bulunmaktadır. Olumsuz otomatik
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düşünceler ile umutsuzluk düzeyi arasındaki ilişki üzerine çalışmalar da literatürde
bulunmaktadır.
Saldırganlık eğiliminin duyguların kontrol edilememesi ve bastırılamaması sonucunda meydana
geldiği saldırganlığın nedeni ile ilgili yapılan açıklamalardan biridir. Bu bağlamda saldırganlığın
emosyonel disregülasyon sonucunda meydana geldiği düşünülebilir. Olumsuz otomatik
düşüncelerin duygu ve davranışlarımızı bilinçli bir yargılama olmaksızın etikilediği de göz önüne
alındığında saldırganlık eğilimi ile olumsuz otomatik düşünceler arasında bir ilişki
beklenmektedir. Burada otomatik düşünceler ile ilişkisi olduğu bilinen umutsuzluğun bu ilişki
üzerindeki etkisi de ele alınacaktır.
Bu araştırmada üniversite öğrencilerine “Olumsuz Otamatik Düşünceler Ölçeği”, “Agresyon
Ölçeği” ve “Beck Umutsuzluk Ölçeği” uygulanmıştır.
Araştırmaya toplamda 112 katılımcı dahil edilmiştir. Ölçeklerde yanıtsız bırakılan sorular
olduğunda 19 katılımcının sonuçları araştırmaya dahil edilmemiştir. 93 kişilik örneklemde
katılımcıların yaş ortalaması 19,9 olup katılımcılar Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
lisans ve ön lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcıların %28 “bir şeylerin değişmesi
gerektiğini” sürekli olarak düşünmekte olduklarını belirtmektedir. Katılımcıların %29 u “Bazen
kendimi patlamaya hazır bir bomba gibi hissederim” cümlesini kendilerine biraz uygun
bulduklarını belirtmektedirler.
Saldırganlık ile olumsuz otomatik düşünceler arasında bir ilişki olduğu görülebilmektedir. Bu
bağlamda olumsuz otomatik düşüncelere yönelik yapılacak bilişsel davranışçı terapilerin
saldırganlık eğilimi üzerindeki etkisi üzerinde çalışmalara odaklanılabilinir.

Anahtar Kelimeler: Olumsuz otomatik düşünceler, saldırganlık, umutsuzluk.

THE RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSIVE BEHAVIOUR AND
NEGATIVE AUTOMATIC THOUGHTS IN UNİVERSITY STUDENTS:
THE MEDIATOR ROLE OF HOPELESSNESS LEVEL
Lerzan Tuğdem Berna- İstanbul Kent Üniversitesi

ABSTRACT
Violence is increasing day by day. In order to prevent these actions, the reasons underlying the
violence of a person against another person should be investigated. In this study, it is aimed to
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examine the mediating role of despair in the relationship between the negative automatic thoughts
that are known to affect our affect and the tendency of aggression.
Automatic Thoughts are accepted as the most superficial cognitive level affecting our emotions
and behaviors. According to Aaron Beck's cognitive model, negative automatic thoughts occur as
a result of the life events whch are activating schemas that are formed in our childhood. There are
many studies in the literature that relate negative automatic thoughts with emotional regulation.
Studies on the relationship between negative automatic thoughts and level of hopelessness are
also found in the literature.
The aggression tendency is one of the explanations about the reason for the aggression that is
caused by the inability to control and suppress emotions. In this context, aggression can be
considered as a result of emotional dysregulation. Considering the fact that negative automatic
thoughts convey our emotions and behaviors without conscious judgment, a relationship between
aggressive tendency and negative automatic thoughts is expected. Here, the effect of the despair,
which is known to be related to automatic thoughts, on this relationship will be discussed.
In this study, “Negative Automatic Thoughts Scale“, ”Aggression Scale”and, “ Beck
Hopelessness Scale were applied to university students.
A total of 112 participants were included in the study. The results of 19 participants substracted
because of unanswered questions in the scales. The average age of the participants in the sample
was 19.9. The participants consisted of Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
undergraduate and associate degree students. 28% of respondents state that they are constantly
thinking that there is a need of change. 29% of the respondents say that “Sometimes I feel like a
bomb ready to explode”.
It can be seen that there is a relationship between aggression and negative automatic thoughts. In
this context, it is possible to focus on the effects of cognitive behavioral therapies on the
aggressive tendency.
Key Words: Negative automatic thoughts, aggression, hopelessness
Günümüzde şiddet olguları her geçen gün niceliksel olarak artmakla beraber, niteliksel olarak da
gün geçtikçe daha ileri boyutlara taşınmaktadır. “Bir kişiye bir gruba veya topluma karşı

yaralanmayla, ölüm ve psikolojik zararla, gelişme geriliği ile veya çöküntü ile sonuçlanacak
fiziksel güç veya tehdit uygulama olarak tanımlanan şiddet, duygusal, fiziksel, sözel, cinsel ve
siyasal pek çok boyutta karşımıza çıkmaktadır” (Ayan, 2007). Artan şiddet karşısında gerek devlet
gerekse pek çok sivil toplum kuruluşu çalışmalar yürütse de şiddet halen daha korkutucu düzeyde artmaya
devam etmektedir.
Umut Vakfı’nın hazırlamış olduğu 2018 yılında yayınlanan “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası”
raporuna göre “2015 yılında 2 bin 175 silahlı olay basına yansımışken 2018 yılında 3 bin 679

olay basına yansımış bulunmaktadır” (Umut Vakfı, 2019). Diğer bir deyişle silahlı olaylar son
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dört yılda %69 oranında artmıştır. Artan şiddetin boyutunu gösterecek bir başka veri ise koruma
kararı talebinde bulunan şiddet mağduru kişilerin sayılarıdır. 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yürülüğe girmiştir. Bu kanuna
göre “yaşamsal tehlike arz eden acil durumlarda şiddete uğrayan ya da tehdit altındaki kadın
doğrudan polis, jandarma gibi kolluk kuvvetlerine başvurabilmektedir ve kolluk kuvvetleri aynı
kanun kapsamında koruma talep eden kişinin gördüğü şiddet sonucu hayati tehlikesi
bulunduğuna hükmederse, sonradan aile mahkemeleri tarafından onaylanmak koşulu ile koruma
kararı çıkartabilmektedir.” (DW, 2018). Kadına yönelik şiddetin her geçen gün artmasıyla
beraber korunma kararı verilmesi için medeni halin evli olması koşulu kaldırılmıştır. 2012
yılından 2018 yılına kadar koruma kararı taleplerinde 5 kat artış olduğu görülmektedir. Buradan
da görülebilineceği üzere şiddete karşı alınan önlemler halen daha yetersiz kalmaktadır.
O halde artan şiddet olgularına dair daha sistematik bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu
söylemek mümkündür. Şiddeti önleyebilmek için şiddete neden olabilecek faktörleri
değerlendirmek gerekmektedir. Böylelikle sorunun kökeni anlaşılarak daha temeli sağlam önleme
girişimleri yapılabilinecektir.
Şiddet pek çok sebebin sonucunda meydana gelebilen bir olgudur ve şüphesiz ki
psikolojik etkenler bunlardan biridir. Bir bireyin saldırgan bir davranış göstermesi ile sonuçlanan
psikolojik motivasyonu anlamak, şiddet ile mücadele konusunda oldukça etkili olacaktır.
Saldırganlık
Şiddet ve saldırganlık eğilimi birbirinden bağımsız kavramlar olarak görülse de aslında
temelde birbirlerine neredeyse tamamen bağlıdır. “Saldırganlık,
Ruhbilim
Terimleri
Sözlüğü’nde ‘bireyin kendi düşünce ya da davranışlarını, dıştaki direnmelere karşın zorla
karşısındakine benimsetme çabası’ olarak tanımlanmaktadır” (Hasta, 2013).
Saldırganlık eğilimine yönelik biyopsikososyal boyuta pek çok açıklama bulunmaktadır.
Bunların her biri saldırganlık eğilimini farklı perspektiflerden ele almaktadır. Saldırganlık
eğilimine ilişkin yapılan en eski açıklamalardan biri saldırganlığı içgüdüsel temele
dayandırmaktadır. Freud ve Lorenz bu görüşün öncülerindendir. Lorenz’e göre saldırganlık
hayata hizmet etmektedir ancak Freud bunun tam tersini savunmuş ve saldırganlığın ölüme
hizmet ettiğini ifade etmiştir. Bu iki bilim insanı temelde saldırganlık eğilimini içgüdüler ile
açıklamış olsalar da saldırganlığının işlevi konusunda zıt fikirler öne sürmüşlerdir. (Duyu
Psikoloji, 2019). Freud Saldırganlık davranışını, insan ve hayvan doğasının doğuşundan gelen,
genetik kökenli bir içgüdünün dışavurumu olarak gören anlayış olarak açıklamaktadır. Buna göre
bireyin davranışı iki temel güç tarafından yönetilmektedir: Yaşam içgüdüsü (eros) ve Ölüm
içgüdüsü (thanotos). (Duyu Psikoloji, 2019)Eros, kişileri haz aramaya ve isteklerini
gerçekleştirmeye yönlendirirken, thanatos benlik-yıkımına yöneltir. Freud’un saldırganlığa dair
psikanalitik yaklaşımında bir diğer önemli kavram ise “katarsistir”. “Öfkenin ifade edilmesi
bireyde biriken enerjinin yarattığı gerilimin azalmasına yol açacaktır. Dolayısıyla öfke, biriken bu
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enerjinin boşaltılmasının bir yolu olarak görülür. Biriken enerjinin ifade edilmesi bireyde bir
boşalım (katarsis) ve rahatlama sağlayacaktır.” (Özmen, 2006). Bu kurama göre saldırganlık
insan doğasının kaçınılmaz bir parçasıdır ve bireyin kontrolü dışındadır. Freud’un saldırganlık
açıklaması bu konuda yapılan ilk açıklamalardan biridir ve insanın davranışları üzerindeki
kontrolüne değinmediği ve saldırganlığı tek bir boyut ile sınırlandırdığı görülmektedir. Oysa ki
insan davranışı çok daha farklı elementler sonucunda meydana gelmektedir.
Saldırganlık eğilimi ile ilgili açıklamalardan bir diğeri ise Engellenme-Saldırganlık
Hipotezidir. Bu model esasında temelini psikanalitik yaklaşımdan almaktadır. (Özmen, 2006). Bu
yaklaşıma göre “herhangi bir amaca ulaşma çabası engellendiğinde bireyde incitme davranışını
güdüleyen bir öfke duygusu ortaya çıkar" (Özmen, 2006). Ancak burada yine bireyin
otokontrolünün göz ardı edildiği görülmektedir. Bilişsel Davranışçı ekolün yapmış olduğu
açıklamalara göre engellenme ve öfke arasındaki direkt ilişki her durumda geçerli değildir.
Bilişsel Davranışçı yaklaşıma göre bireyler engellenmelerinin altında mantıklı bir neden
olduğunu anladıkları durumlarda öfke ve saldırganlık tepkisi ortaya çıkmayabilmektedir.
(Özmen, 2006). Burada kişilerin kendi davranışları üzerindeki kontrollerine atıfta bulunulduğu
görülmektedir.
Sosyal Öğrenme Kuramı ise saldırganlığı açıklarken çevresel faktörlerin etkisinden söz
etmektedir. Çocuklar erken yaşlardan itibaren çevrelerinde olup bitenleri adeta bir video kayıt
cihazı gibi kaydeder ve bu şekilde belirli davranış paternlerine sahip olurlar. “Yaşı küçük
çocuklarda engellenmeyle ağlama, öfkelenme gibi görülen davranışlar normal görülse de
ilerleyen dönemlerde bireyden içtepi ve saldırganlık eğilimlerini kontrol altında tutmasını
öğrenmiş olması beklenir” (Güler, 2010). Bandura ve arkadaşları saldırganlığa neden olan şeyin
içsel bir güçten ziyade dışsal faktörlere bağlı olduğunu savunmaktaydılar (Eroğlu, 2009).
“Saldırganlığa içgüdü ve engellenme açısından bakan görüşlerle karşılaştırıldığında, sosyal
öğrenme yaklaşımını benzersiz kılan şey, saldırganlığı değiştirebilir ve engellenebilir bir olgu
olarak görmesidir.” (Eroğlu, 2009). Diğer bir deyişle bu kuram kişinin kendi davranışları
üzerinde öz kontrolünün olabileceğini söyler ki bu da şiddet içeren eylemlerle sonuçlanan
saldırganlık eğiliminin manipüle edilebilir olduğu anlamına gelmektedir.
Saldırganlık eğilimi ile ilgili bilişsel davranışçı ekolün de yaklaşımları oldukça değerlidir.
Bu yaklaşıma göre esas olan bir olay değil o olayın algılanış biçimidir. Olaylara karşı verdiğimiz
tepkiler onlar nasıl yorumladığımızla ilgilidir.“Tüm duygusal durumlarda sinir sistemi
uyarılmaktadır, fakat bireyin nasıl tepkide bulunacağına ilişkin ipuçları, bireyin içinde bulunduğu
koşullar tarafından, diğer bir değişle çevre tarafından belirlenir” (Özmen, 2006). Bilşsel
Davranışçı ekole göre öfke, biliş ve davranışının etkileşimi sonucunda meydana gelen bir
duygudurumdur. (Türk & Hamamcı, 2016). Bu bağlamda kişilerin olaylara neden negatif
atıflarda bulunup öfke ile tepki verdiklerini değerlendirmek gerekmektedir.
Kognitif Model
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Gündelik hayatta pek çok kişi benzer olaylar yaşamaktadır fakat benzer olaylar karşısında
verilen tepkiler oldukça çeşitlidir. Bu demektir ki bir olay karşısında verilen tepkiler oldukça
bireyseldir. Kognitif modele göre bir kişinin içinde bulunduğu durum ne hissettiğini veya o
durum karşısında ne yaptığını direkt olarak belirlememektedir; duygusal reaksiyonlar durumun
algılanış biçimi ile şekillenmektedir. (Beck, 2011).

(Fenerci)
Kişilerin erken çocukluktaki deneyimleri ile elde ettikleri temel inançlar kişilerin
çoğunlukla dile getirmedikleirnden kalıcıdır ve oldukça derindedir. Bu temel inançalr bireyler
için değişmez mutlak doğrulardır. (Beck, 2011). “Temel inançlar en önemli inaç düzeyidir; geniş
kapsamlı,katı ve aşırı genellenmiştir.” (Beck, 2011).
Kognitif modelin en önemli kavramlarından biri de otomatik düşüncelerdir. “Otomatik
düşünceler kişilerin belli durumlarda kendi kendilerine söyledikleri, tekrarlayan, olumlu ya da
olumsuz otomatik benlik ifadeleri” şeklinde tanımlanmaktadır. (Yavuzer & Karataş, 2012). Bu
düşünceler bilinçli bir çaba sonucunda meydana gelmediğinde kişi bu düşüncelerinin farkına
varamayabilir fakat bu düşünceler sonucunda bir tepki geliştirirler. Beck birçok rahatsızlığın
kişilerin kendilerine, çevrelerine, ve geleceğe (Kognitif triad) ilişkin olumsuz düşünceler
sonucunda meydana geldiğini belirtmiştir. Olumsuz otomatik düşünceler:

● Refleks gibi aniden oluşurlar.
● Problem çözme ya da amaca yönelik düşünmede olduğu gibi belli mantıksal sıralama
izlemezler.
● Nesnel gerçekliğe uymadıkları halde oluşmayı sürdürürler (Şirin & Izgar, 2013)
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Calvete ve Smith’in 2005 yılında ergenler üzerinde yapmış oldukları araştırmada agresif
davranışların yaşam doyumu ve olumsuz benlik algısı ile ilgili olumsuz otomatik düşüncelerin
fazla olması ile ilişkili olduğunu saptamışlardır. (Calvete & Connor-Smith, 2005).
METODOLOJİ
a. Örneklem
Bu çalışma Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitrsinde öğrenim görmekte olan
lisans ve önlisans öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya toplamda 112 öğrenci katılmış
ancak verilen ölçeklerin eksik veya hatalı doldurulması sebebiyle 22 katılımcının verileri
araştırmanın kapsamı dışına alınmıştır.
b. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada olumsuz otomatik düşümcelerin saldırganlık eğilimi üzerindeki ilişkisinde
umutsuzluğun aracı rolünü değerlendirmek üzere üç ayrı ölçek kullanılmıştır. Ölçekler sırası ile
Otomatik Düşünceler Ölçeği, Agresyon Eğilim Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeğidir.
Otomatik Düşünceler Ölçeği kendini değerlendirme tekniğine dayanan toplam 30
sorudan oluşan 5li likert türünde bir ölçektir. Katılımcıların bu ölçekten aldıkları puan arttıkça
olumsuz otomatik düşüncelerinin de yoğunlaştığını gösterir.
Agresyon Eğilim Ölçeği ise kendini değerlendirme tekniğine dayanan toplam 34
maddeden oluşmaktadır ve bu ölçek de 5li likert türündedir. Bu ölçek, “fiziksel saldırganlık”,
“sözel saldırganlık”, “öfke”, “düşmanlık” ve “dolaylı saldırganlık” olmak üzere beş alt faktörden
oluşmaktadır (Çelik & Otrar, 2009) ancak bu alt faktörler bu araştırmada ele alınmamıştır.
Beck Umutsuzluk ölçeğinde ise toplamda 20 madde bulunmakta ve katılımcılardan
evet/hayır şeklinde yanıt vermeleri beklenmektedir. “Verilen anahtar ile uyumlu her cevap 1 puan
olmakta uyum sağlamayan cevaplar ise puan almamaktadır Elde edilen toplam puan
"umutsuzluk" puanı olarak kabul edilmektedir.” (Durak & Palabıyıkoğlu, 2006).
Bahsi geçen ölçeklerle beraber sosyo demegorafik bilgi formu da kullanılmıştır. Tüm
ölçeklerin yönergeleri araştırmacı tarafından katılımcılara verilmiştir. Ayrıca katılımcılara
aydınlatılmış onam formu da imzalatılmıştır.
Bulgular
Katılımcıların %85.6sı kadın, %14.4ü erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu
(%35.6) 20 yaşında, %20si 20 yaşında, % 18.9u 19 yaşında, %17.8 18 yaşındadır.
Araştırmada olumsuz Otomatik Düşüncelerin Saldırganlık düzeyi üzerindeki etkisinde
umutsuzluk düzeyinin aracı rolü regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bununla beraber bu
faktörlerin kendi aralarındaki korelasyon düzeyi de değerlendirilmiştir.
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Olumsuz otomatik düşünceler ile umutsuzluk düzeyi arasındaki korelesyon (Tablo 1)
0.554 tür. Olumsuz otomatik düşünceler ise saldırganlık eğilimi arasındaki korelasyon ise (Tablo
2) 0.330tur. Son olarak saldırganlık eğilimi ile umutsuzluk düzeyi arasındaki korelasyon (Tablo
3) ise 0.305tir.
Tablo 1

Tablo 2

Tablo 3

Araştırmada bir sonraki aşamada değişkenler birbirleri üzerindeki etkileri regresyon
analizi ile incelenmiştir. İlk olarak bağımsız değişken olan Olumsuz Otomatik Düşüncelerin
bağımlı değişken olan Saldırganlık eğilimi üzerindeki etkisi hesaplanmıştır.( Tablo 4) ve %95’lik
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anlamlılık düzeyinde Olumsuz Otomatik Düşünceler Saldırganlık Eğilimi üzerinde 0.330 beta
katsayısı ile bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Tab
lo 4

Dah
a
sonrasında mediator değişken olan umutsuzluk düzeyinin saldırganlık eğilimi üzerindeki etkisine
incelenmiştir (Tablo 5) ve %95’lik anlamlılık düzeyinde Umutsuzluk düzeyinin 0.003 beta
katsayısı ile saldırganlık eğilimi üzerinde bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Tablo 5

Bağıms
ız
değişkenin ve aracı değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkileri ayrı ayrı incelendikten sonra
aracılık düzeyine de yine regresyon analizi vasıtasıyla bakılmıştır. Burada tam aracılıktan söz
edebilmek için %95lik anlamlılık düzeyinde beta katsayısının 0.05in üzerinde bir değere sahip
olması gerekmekteydi. Yapılan analiz sonucunda %95lik anlamlılık düzeyinde .056lık beta
katsayısı ile olumsuz otomatik düşüncelerin saldırganlık eğilimi üzerinde (Tablo 6) tam aracılık
rolü olduğu bulunmuştur.
Tablo 6

TARTIŞMA
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Artan şiddet olgularını önleyebilmek için sorunun kökenine yönelik yapılan
çalışmalar kritik öneme sahiptir. Diğer bir deyişle bir bireyi bir başka canlıya karşı göstermiş
olduğu saldırgan herhangi bir davranış paterninde motive eden faktörlerin neler olduğunun
saptanması bu soruna yönelik geliştirilecek stratejiler konusunda oldukça önemlidir.
Bu çalışmada saldırganlık eğilimine üzerindeki etkisi olabilecek olumsuz otomatik
düşünceler ele alınmıştır. Beck’in Kognitif Modelindeki temel kavramlardan biri olan olumsuz
otomatik düşüncelerinde depresyonla olan ilişkisi bilinmektedir. Saldırganlığında
tıpkı
depresyon gibi bir duygu disregülasyonunu sonucunda meydana geldiği düşüncesi ile
salgırganlıkta olumsuz otomatik düşüncelerin etkisi incelenmiştir.
Litaratürde pek çok çalışmada depresyon ile umutsuzluk düzeyi arasında bir ilişki
olduğu belirtilmektedir. Yine litaratürde olumsuz otomatik düşünceler ile umutsuzluk düzeyi
arasında bir ilişki olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Bununla beraber saldırganlık
eğiliminin bilişsel davranışçı yaklaşımına göre emosyonel disregülasyon olduğu ve olayların
algılanış biçimiyle ilişkili olduğu da göz önüne alınarak bu araştırma tasarlanmıştır.
Yapılan analiz sonucunda olumsuz otomatik düşüncelerin saldırgnalık eğilimi
üzerindeki etkisinde umutsuzluğun aracı rolü olduğu görülmesine karşın beta katsayısnın sınırda
bir değerde çıkması arasştırmanın daha büyük bir örneklemle tekrarlanması ihtiyacını
doğurmaktadır. Bununla beraber araştırmanın örneklemindeki cinsiyet dağılımı da yeterince
heterojen değildir bu araştırmanın sınırlılıklarından biri olabilir çünkü araştırmanın sonuçlarında
cinsiyet faktörünün etkisi elimine edilinebilinmemiştir.
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ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMARIN BİLİMSEL LİTERATÜR İLE
MEDYAYA YANSIMASI: YASALARDAKİ YERİ
Bahar ÇOLAK
Zahide İYİ
Buket MERAL
İlknur KAHRİMAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

ÖZET
Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 14 Ekim 1990’da imzalamış ve sözleşme 27 Ocak
1995’de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak sözleşmeyi imzalayalı 30 yıl
geçmesine rağmen günümüzde hala çocuk hakları sözleşmesinin prensiplerinin yeterince yerine
getirilemediği ve çocukların yeterince korunamadığı görülmektedir. Çocukların korunamadığı
birçok sorun bulunmakla beraber günümüzde sık görülen ve artış gösteren sorunlardan biri de
cinsel istismardır. Adalet Bakanlığı, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10
yılda yaklaşık 3 kat arttığını belirtmiştir. Adli sicil kayıtlarına göre ise son 5 yılda çocuk istismarı
dava sayısında %50 artış olduğu bilinmektedir. Uluslararası kuruluşların raporları çocuk
istismarında yaşanan artışları ortaya koymaktadır. ECPAT 2015 yılı Türkiye Raporuna göre;
Türkiye’de cinsel şiddete en fazla maruz kalan grubu çocuklar oluşturmaktadır.
Türkiye’deki cinsel suçların %46’sı çocuklara karşı işlenmektedir. 2014 yılında 74.064 olan
istismar mağduru çocuk sayısı 2016 yılında 83.552’ye yükselmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda bu
çalışmanın amacı, çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar konusuna dikkat çekmek, çocuk
istismarının bilimsel literatüre ve medyaya nasıl yansıdığını ele almak, çocuk istismarının
cezasının ne olduğunu açıklamak, çocuk istismarının önlenmesine yönelik neler yapılması
gerektiği konusunda önerilerde bulunmak ve toplumu bilinçlendirmektir. Bu doğrultuda, ilgili
literatürler taranıp cinsel istismarın çocuklar üzerinde oluşturduğu sonuçlara, bir medya aracı
olarak internette çıkan çocuk istismarı haberlerine yer verilip, çocuk istismarının yasalardaki
yerinin nasıl olduğu belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: çocuk istismarı, cinsel istismar, istismar cezası
ABSTRACT
Turkey has signed the Convention on the Rights of the Child on October 14, 1990 and
published in the official newspaper agreement entered into force on 27 January 1995. However,
despite the fact that the contract has been signed for 30 years, it is still seen that the principles of
the children's rights convention have not been sufficiently fulfilled and that the children are not
sufficiently protected. Although there are many problems in which children cannot be protected,
one of the most common and increasing problems is sexual abuse. The Ministry of Justice last 10
years the number of cases related to child abuse in Turkey stated that approximately 3-fold
increased. According to the criminal records, the number of child abuse cases has increased by
50% in the last 5 years. Reports of international organizations reveal increases in child abuse.
According to ECPAT report on Turkey for 2015; The most vulnerable groups of children to
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sexual violence constitute remaining in Turkey. 46% of sexual offenses committed against
children in Turkey. In 2014, the number of children who were victims of abuse increased to
83,552 in 2016. In line with this information, the aim of this study is to draw attention to the
sexual abuse of children, to examine how child abuse is reflected in scientific literature and
media, to explain what the punishment of child abuse is, to make suggestions about what should
be done to prevent child abuse and to raise awareness of the society. In this respect, the relevant
literature is scanned, and the results of sexual abuse on children are reported, including the news
of child abuse on the Internet as a media tool, and the place of child abuse in the law.
Key words: child abuse, sexual abuse, abuse penalty
GİRİŞ
Çocuğun cinsel istismarı; bir yetişkinin çocuğu cinsel uyarı ve doyum için kullanması,
fuhşa zorlaması, pornografi gibi suçlarda cinsel obje olarak kullanmasıdır (Ovayolu vd. 2017: 15;
Bulut ve Karaman, 2018: 278). Cinsel istismar, teşhircilik, çocuğun genital bölgesine dokunma,
çocuğu cinsel obje olarak kullanma ve penetrasyona kadar çok geniş bir alandaki tüm davranışları
kapsamaktadır. Cinsel istismar olarak tanımlamak için cinsel istismarın kesinlikle şiddet içermesi
gerekmez ve çocuğun rızasının olup olmadığına da kesinlikle bakılmaz (Ovayolu vd. 2017: 15).
Özetle çocuğa yönelik, çocuğun tam anlayamadığı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, bilerek
onaylamadığı ve toplumun yasalarına, sosyal normlarına aykırı olacak şekilde bir cinsel etkinliğe
dâhil edilmesi çocuk istismarı olarak değerlendirilir (Derman ve Karataş 2017: 58).
Çocuk hakları sözleşmesi, 18 yaşın altındaki her insanı çocuk olarak kabul etmektedir ve
bu sözleşmeye göre çocukların temel yaşam hakkının korunması gerekmektedir
(www.unicef.org). Bu sözleşmeyi kabul eden ve imzalayan ülkeler öncelikle çocukların yaşam
haklarını koruyacaklarını ikinci olarak ise çocukların psikososyal iyilik hallerini koruyacaklarını
kabul ederler (Taş 2017: 1). Türkiye “Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni 1995’de uygulamaya
başlamıştır (www.cocukmeclisi.ibb). Ancak bugün bakıldığında çocukların halen korunamadığı
görülmektedir. Çocukların korunamadığı birçok sorun bulunmakla birlikte günümüzde sık
rastlanılan sorunlardan biri de cinsel istismardır. Yurt içinde yapılan çalışmalarda cinsel
istismarın son yıllarda artış gösterdiğinden söz edilmektedir. (Ovayolu vd. 2007: 14; Üstündağ
vd. 2015: 212; Nasıroğlu 2014: 67).
Çocuklara yönelik uygulanan cinsel istismara ilişkin istatistiklere bakıldığında, dünya
genelinde her iki dakikada bir çocuğun cinsel istismara uğradığı, 17 yaşından küçük olan; her 3
kız çocuktan birinin ve her 6 erkek çocuktan birinin ise cinsel istismara maruz kaldığı, istismara
uğrayan çocukların %52’sinin kız %48’nin erkek çocuğu olduğu bildirilmektedir (Child Abuse,
2016).
Türkiye’deki duruma bakıldığında; UNICEF (2015) ve Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon
Derneği’nin 2016 Yılı Çocuk İstismarına Yönelik Raporu’na göre; Türkiye de her geçen yıl
çocuk istismarının artış gösterdiği bildirilmektedir. Cinsel suçlara maruz kalan çocukların
%59.45’ini 15-17 yaş grubu, %22.88’ini 12-14 yaş grubu, %17.57’sini ise 11 yaş ve altındakiler
oluşturmaktadır (unıcef.org.tr). Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre çocuğa yönelik cinsel
istismar suçlamasıyla; 2014'te 20 bin 474, 2015'te 18 bin 825, 2016'da 14 bin 635, 2017'de ise 14
bin 394 dava açılmıştır (www.bbc.com; www.haberturk.com). Bu veriler doğrultusunda
ülkemizde, çocuğa karşı yapılan cinsel istismarın ciddi bir boyutta olduğu ve mutlaka önlem
alınması gerektiği bir konu olduğu görülmektedir.
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Bu doğrultuda çalışmanın amacı, çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar konusuna dikkat
çekmek, çocuk istismarının bilimsel literatüre ve medyaya nasıl yansıdığını ele almak, çocuk
istismarının cezasının ne olduğunu açıklamak, çocuk istismarının önlenmesine yönelik neler
yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunmak ve toplumu bilinçlendirerek farkındalık
yaratmaktır.
ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada, ilk olarak çocuk cinsel istismarı ile ilgili çalışmalar taranıp cinsel istismarın
çocuklar üzerinde oluşturduğu sonuçlara yer verilmiştir. İkinci olarak, bir medya aracı olan
internet haberlerinin insanlar tarafından sıkça kullanılmasından dolayı internette çıkan çocuk
istismarı haberleri incelenmiştir. Son olarak ülkemizde sıkça görülmeye başlayan çocuk cinsel
istismarının yasalardaki yerinin ne olduğu belirtilmiştir. Şekil 1’de çalışmanın iş-akış şeması
belirtilmiştir.
Şekil 1. İş-akış şeması
BULGULAR
Çalışmanın bu kısmında, ilk olarak çocuk cinsel istismarı ile ilgili Türkiye’de yapılmış
çalışmalara yer verilmiş ve çocuk istismarının literatürde nasıl ele alındığı incelenmiştir. Bu
doğrultuda cinsel istismarın risk faktörleri, çocuk üzerinde oluşturduğu etkilerden söz edilmiştir.
İkinci olarak medyaya yansıyan çocuk cinsel istismarı haberlerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda
ise internet haberlerine çıkmış olan 150 tane haberin analizlerine yer verilmiştir. Son olarak ise
çocuk cinsel istismarının yasalardaki yerinin ne olduğunu açıklamak için çocuk cinsel istismarı
cezalarına yer verilmiştir.
Tablo 1’de Türkiye’de yapılmış olan çocuk cinsel istismarı ile ilgili çalışmalar belirtilmiştir.
Tablo 1. Çocuk istismarı ile ilgili yapılmış olan çalışmalar (2001-2018).
Taner ve Gökler 2004
Tıraşçı ve Gören
Özdemir ve Celbis
2007
2012
Ovayolu vd. 2007
İmren vd. 2013
Ceylan vd. 2009

Uytun ve Öztop 2016
Alpaslan 2014

Kara vd. 2004

Aktepe 2009

Soylu vd. 2012

Özer vd. 2007

Aygül ve Şensoy
2018
Dönmez vd. 2014
Irmak vd. 2018
Bilginer vd. 2013
Erdoğan vd. 2011
Yektaş vd. 2018
Acehan vd. 2013
Cenger vd. 2018

Ayvaz ve Aksoy
2004
Bulut 2016
Dereobalı vd. 2013
Yarar vd. 2011
Aktepe vd. 2013
İbiloğlu vd. 2018
Çöpür vd. 2012
Uytun vd. 2016

Yulaf ve Gümüştaş
2003
Tahiroğlu vd. 2008
Taner vd. 2015
Altıparmak vd. 2013
Kılıç ve Özçetin 2018
Dokgöz ve Kar 2017
Bağ ve Alşen 2017

Ayan ve Gökkaya
2018
Gümüş 2017
Karakaya vd. 2006
Yiğit 2005
Şahin ve Taşar 2012
Akbaş vd. 2016
Şişmanlar vd. 2010

Tablo 1’de belirtildiği gibi çocuk cinsel istismarı ile ilgili yurt içinde yapılmış olan toplam
42 tane çalışmaya ulaşılmıştır. İncelenen bu çalışmalar doğrultusunda cinsel istismarın etyolojisi
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(Şekil 2), ensest için risk faktörleri (Tablo 2) ve çocuklar üzerinde oluşturduğu etkiler (Tablo
3)’de özetlenmiştir.
Şekil 2. Çocukta cinsel istismarın epidemiyolojisi
Şekil’2 ye bakıldığında, cinsel istismarın en çok kız çocuklara karşı yapıldığı, faillerin
çoğunlukla erkek olduğu, cinsel istismarı uygulayan kişilerin ise çoğunlukla tanıdık kişiler
olduğu literatürde bildirilmektedir.
Tablo 2’de incelenen literatürler doğrultusunda cinsel istismarın en sık görülen tiplerinden
biri olan ensestin risk faktörleri belirtilmiştir.
Tablo 2. Ensest için risk faktörleri
● Anne veya babanın ya da her ikisinin ailesinde
daha önce ensest ilişkinin varlığı

da üvey babanın bakması

yatakta yatıyor olması

-8) kız
çocuğu olmak
Ebeveynlerin de öncesinde ensest
yaşamış olması
olması

Tablo 3’de incelenen literatürler doğrultusunda cinsel istismarın çocuklar üzerindeki
etkileri belirtilmiştir.
Tablo 3. Cinsel istismarın çocuklar üzerindeki etkileri
●

Uyku
bozuklukları,
bozuklukları

●

Enürezis – Enkoprezis

●

Dikkat
eksikliğibozukluğu

●

İhanete
uğramışlık
güçsüzlük, stigmatizasyon
Değişik Fobiler

Hiperaktivite

kapanma
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kaygı ●

olma hissi

hissi,

sapmalar
ynamak
yeni ilişkilerini cinsellik üzerine kurma

kullanmaya daha eğilimli olma

genellikle,
yetişkin
olduklarında kurma ve bu ilişkilerde aşırı bağlanma, fazla
çocuklara cinsel taciz uygulamaya yatkın beklentili ve kontrol edici ilişki kurma
olmaktadır
mutsuzdur

saldırgan davranışlar görülmektedir.

çizimlerinde tacizi belirtme, cinsel ilişki
taklidi
Grafik 1’de İnternet haber sitelerinde çıkan çocuğa cinsel istismar haberlerinin yıllara göre
dağılımı
gösterilmiştir.

Grafik 1. İnternet haber sitelerinde çıkan çocuğa cinsel istismar haberlerinin yıllara göre dağılımı
Grafik 1’e bakıldığında 2019 yılında 7 habere, 2018 yılında 32 habere, 2017 yılında 45
habere, 2016 yılında 59 habere ve 2015 yılında ise 7 tane habere ulaşılmıştır. Ancak bu veriler
cinsel istismar olaylarının medyaya yansıdığı olaylardır. Birçok olayın medyaya yansımadığı
bilinmekte ve bu haberler yalnızca ulaşılabilen haberlerdir.
Grafik 2’de internet haber sitelerinde çıkan çocuğa cinsel istismar haberlerinin cinsiyete
göre dağılımı belirtilmiştir.
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Grafik 2. İnternet haber sitelerinde çıkan çocuğa cinsel istismar haberlerinin cinsiyete göre
dağılımı
Grafik 2’ye bakıldığında cinsel istismara uğrayan çocukların 147’sinin kız, 80’inin ise erke
olduğu görülmektedir. Saptanan bu bulgu literatür ile örtüşmektedir (Şekil 2).

Grafik 3. İnternet haber sitelerinde çıkan çocuğa cinsel istismar haberlerinin cinsiyete göre
dağılımı
Grafik 3’e bakıldığında, çocuğa cinsel istismar haberlerinin en sık büyükşehirlerde olduğu
görülmektedir. 1. Sırada Konya, 2. Sırada Antalya ve 3. Sırada Tekirdağ yer almaktadır.
Tablo 4. Mağdur çocuk ve failin yaş ortalamaları
Çocuğun yaşı
Failin yaşı
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Ort.
11,12±3,61
44,98±18,12

Min
3
17

Max
18
93

Tablo 4’e bakıldığında ülkemizde medyaya yansıyan cinsel istismar haberlerine göre, çocuk
mağdurların yaş ortalamasının11,12±3,61 olup mağdurların yaşı 3-18 yaş arasındadır. Failin yaş
ortalaması 44,98±18,12 olup faillerin yaşı 17-93 yaş arasındadır.
İncelenen haberlerde faillerin çoğunlukla hademe, kâğıt toplayıcısı, hamal, temizlikçi,
hurdacı gibi işlerde çalıştığı tespit edilirken ayrıca failler arasında öğretmen, cami imamı, servis
şoförü, bakkal, müdür yardımcısı, il özel idare genel sekreter yardımcısı-Kızılay şube başkanı,
çocuğun eniştesi, çocuğun dayısı, çocuğun üvey babası, çocuğun abisi, çocuğun amcası ve
çocuğun dedesi gibi faillerin de bulunduğu tespit edildi. İncelenen haberlerde failler arasında
sadece bir tane kadın fail olduğu belirlendi (www.hurriyet.com.tr). Tablo 5’de çocuğa cinsel
istismar kapsamında değerlendirilen ve cezası olan davranışlar belirtilmiştir.
Tablo 5. Çocuğa cinsel istismar kapsamında değerlendirilen ve cezası olan davranışlar
Dokunma
Olmaksızın Yapılan
Cinsel İstismar
● Cinsel içerikli
konuşmalar,
uygunsuz telefon
konuşmaları

Dokunmanın Yer Aldığı Cinsel İstismar

Cinsel Sömürü
ım-

seyretmek, cinsel eylem sırasında fotoğrafını
çekmek

satımı, ticareti

-genital, genital-genital,
kadınlığı,
göstermek, çocuğun genital-rektal, el ile genital temas, rektal pornografik yayınların
cinsel
organını bölgelere, memeye veya vücudun diğer üretiminde
veya
göstermesini istemek
bölgelerine dokunma
pornografik
gösterilerde
kullanılması
ilişkiyi seyrettirmek

ağız
gibi
organlarına
dokunma/sürtünme/ovalamasına zorlamak

●

Cinsel
içerikli
materyal göstermek olabilir) ile failinki arasında duhul tarzında
(pornografik film cinsel etkileşim (penetrasyon)
seyrettirmek,
fotoğraf göstermek)
Kaynak: (Derman ve Karataş 2017: 58, 59)
Çocuk Cinsel İstismarının Yasalardaki Yeri
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” adlı altıncı bölümü;
●

Cinsel saldırı (madde 102),

●

Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

●

Reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104)

●

Cinsel taciz (madde 105) suçlarını kapsamaktadır.

Çocukların cinsel istismar suçunun madde 103’de ele alındığı görülmektedir.
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Madde 103’ün 1. maddesinde basit cinsel istismar ele alınmıştır ve çocuğun yaşına göre (0-15
yaş ve 15-18 yaş) farklı yaptırımlar uygulanmaktadır.
Madde 103 (1): “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır” ve cinsel istismar deyiminden;
15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel
davranış
b.
Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene
dayalı gerçekleştirilen cinsel davranış anlaşılır.
a.

Madde 103’ün 2. maddesinde cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması
suretiyle gerçekleşmesi durumunda 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Madde 103’ün 3. Maddesi;
Suçun;
a.
Birden fazla kişi tarafından birlikte insanların toplu olarak bir arada yaşama
zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle
b.
Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da
üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen kişi tarafından
c.
Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma,
bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından
d.
Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır (Derman ve
Karataş, 2017: 117).
Madde 103’ün 4. maddesi
(4) “Cinsel istismarın, birinci fıkranın
(a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da
(b) “bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki
fıkralara
göre
verilecek
ceza
yarı
oranında
artırılır”.
(5) “Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine
neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır”.
(6) “Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına hükmolunur” (Derman ve Karataş, 2017: 117).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma kapsamında incelenen literatürlere bakıldığında çocuğa yapılan cinsel istismarın
etkilerinin çok ağır olduğu ve çocuk için travma yarattığı görülmektedir. Ülkemizde medyaya
yansıyan haberlere bakıldığında ise çocuk cinsel istismarının ülkemiz için ciddi boyutlarda
olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda çocuğa karşı yapılan cinsel istismarın önlenmesine
yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Aşağıda çocuk cinsel istismarının önlenmesine yönelik birtakım
öneriler bulunmaktadır;
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Çocukları cinsel istismardan korumak için koruma programları gerçekleştirilmelidir.
Cinsel istismar için risk faktörü oluşturan nedenler kökten çözümlenmelidir (sorunun
tespiti, aile koşullarının iyileştirilmesi, ebeveynlerin eğitimleri ve yaşam kaliteleri
arttırılması vb.)
Çocuk hakları sözleşmesi temel alınarak, 18 yaşın altındaki her birey çocuk kabul
edilmelidir ve hukuksal düzeyde buna yönelik yaptırımlar uygulanmalıdır ve cezalar
caydırıcı düzeyde olmalıdır.
Çocuk ve aile ile sağlık kuruluşlarında ilgilenen hekim, hemşireler ve diğer sağlık
personelleri bu konuda dikkatli olmalı ve iyi bir gözlemci olmalıdır. Sağlık çalışanları
dikkatli davrandıklarında istismar için risk taşıyan durumlar fark edilebilir ve çocuk henüz
zarar görmeden duruma el koyabilirler.
Eğer çocuk istismara uğramış ise yeniden istismar edilmesinin ve intihar gibi kötü
sonuçların olmasının önlenmesi gerekmektedir bu doğrultuda cinsel istismara uğramış
çocuklara ve ailelere yönelik rehabilitasyon programları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
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DİL GÖRÜNTÜ SÖYLEM VE ŞİDDET
Sabri Kuşkonmaz

GİRİŞ
Bu çalışmamızda, dilden görüntüye uzanan insanın bilişsel serüveni içinde, günümüzde
bu serüvenin ulaştığı devingen düzeylerden biri olan şiddet mefhumunu irdelemeyi amaçladık.
Bu kapsamda, örnekseme alanı olarak ülke sinemasıyla özeliyle birlikte, genel olarak dünyada,
medyadaki söylem/görüntünün –olumsuz- evrimi ele alınmıştır. Belirtilen bu olumsuz evrimde,
siyasal söylemin başat etkisi ve buna bağlı olarak dilde de koşut olan olumsuz evrim ve sonuçlar
da çalışmamız çerçevesindedir.
Günümüzde, gelinen aşamada medyayı kullanma biçimi/etkisi ile siyasal söylem, olması
istenen olumlu bir nitelik ve görünüme ulaşamamıştır. Burada dile getirilen beklenti; medyanın
olağanüstü yaygınlığı, kullanım kolaylığı ve tartışılmaz etkinliği ile toplumun yararına
kullanılmasıdır. Yeni medyanın bu niteliklerinin toplumsal düzlemde bilişsel düzeyi, analitik
düşünsel donanımı çağdaş bir düzeye yükseltmesi iyimser bir beklentidir. Bu açıdan, baştan
varılan bir yargı olarak olumsuzluk, aynı zamanda birbiriyle helezonik karşılıklı neden sonuç
ilişkisi içinde bir etkileşim görünümünde ortaya çıkmıştır. Bu açıdan belirtilen bu iki etken,
birbirini tetikleyen olgular olarak ele alınacaktır.
Ülkemizde günlük dildeki şiddet ve söylemsel şiddet, günlük fiili şiddete (kadına,
yabancıya, çocuğa vb.) dönüşmektedir. Şiddet ile iktidar ve tahakküm konusunda Max Weber
başta olmak üzere pek çok çağdaş düşünüre başvurduğumuzda, temelde iktidar odaklı bir sorun
karşımıza çıkmaktadır. İktidar sahiplerinin politik söylemlerindeki şiddetin, günlük dildeki
şiddete dönüşmesi olasılığı yüksektir. Olasılığa ilişkin bu ön saptama, iktidarın güç tekeli ile de
ilintilidir. Bu gücün medya ve iktidarı kullanma biçiminde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu
konuda, alandaki pek çok düşünürün yanı sıra, iletişim bilimci George Gerbner ve/veya Pierre
Bourdieu’yu referans olarak alabiliriz

1.Ekme Teorisi

İletişim Bilimci George Gerbner, televizyon izlemenin kümülatif etkisi üzerine yaptığı
çalışmalarda, “Ekme Teorisini” bilim dünyasının tartışmasına sunmuştur. Düşünürün Altmışlı
yıllardan başlayarak, televizyon yayınları temelinde yaptığı çalışmalardan çıkan bir sonuç olarak
ele alabileceğimiz bu hipotezde televizyon yayınlarının izleyiciye gerçek olmayan bir dünya
“ektikleri” saptamasına ulaşılmıştır. Burada dikkat çeken bir başka çıkarım “sembolik imha”dır.
Toplumun baskın kesimlerinin temsili (beyaz, erkek, orta sınıf…) bir gerçeklik olduğundan,
toplumsal olarak dezavantajlı kesimlerin gerçekliği “imha” ve ihmal edilecektir.
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George Gerbner, bir iletişimci ve düşünür olarak, televizyon ve şiddet ögesi üzerinde uzun
yıllar çalışmıştır. 1968 yılında ABD’de Başkan Johnson tarafından “Şiddetin nedenleri ve
engellenmesi” konusunda çalışması için görev verilmiştir (Çığ, 2006, s. 14). Şiddet üzerine çok
uzun yıllar çalışmış olan George Gerbner, aynı zamanda bir 2. Dünya Savaşı ‘kahramanı’dır.
Amerikan Hava Kuvvetlerinde görev alarak Nazilere karşı aktif savaş içinde görev almıştır.
Gerbner’in akademik çalışmaya başladığı1950’li yılların ortasında, en etkin medya
aracının televizyon olması nedeni ile televizyon üzerinde yoğunlaşmıştır. Televizyonun gerçeklik
kavrayışında “ekme” etkisi yapmasını temel (ibid, s. 23) alan “Ekme” teorisinde doğal alarak ana
aygıt televizyondur. Bu konuda yazmış olduğu eseri, “Reclaiming Our Cultural Mythology” adını
taşımaktadır. Televizyon büyük bir kültürel güç haline gelmiştir. Bir bağımlılık gibi izlenen
televizyon, izleyiciyi etkileyen, yönlendiren, karar süreçlerinin yerini alan ve her türlü düşünceyi
izleyiciye eken bir araçtır artık. Hikâyelerin ve eski mitlerin yerini alan kendisi topyekün bir
mitolojidir (ibid, s.23).
George Gerbner’in başında olduğu Kültürel Göstergeler Projesi, 1968 yılından 1990’lı
yıllara değin çok fazla alan çalışması, gözlem, raporlama, analiz çalışması içinde şiddeti temel
almıştır. “Gerbner’in çalışmaları, iletişimin etkileri üzerine sosyo-psikolojik bir kuram koyar ve
kitle iletişimiyle ilgili olan ikna üzerine kuramsal çalışmalar yapar” (ibid, s. 33). Varılan
sonuçlardan önemli biri, çok fazla televizyon izlemenin kişileri homojenleştirmesidir ki bunu,
çok fazla medya etkisi altında kalma olarak genelleştirebiliriz. Deneysel sonuçlara dayanan bu
sonucun, dijital medya için de geçerli olduğunu söylemek yanlış olmaz.
“Ekme kuramı, hikâye anlatmanın insan toplumları içindeki rolüne vurgu yapar. İnsanlar
ile diğer canlı türleri arasındaki temel fark, insanların kendi anlattıkları hikâyelerle kurulan bir
dünya içinde yaşamalarıdır. Bildiklerimizin veya bildiğimiz düşündüklerimizin büyük
çoğunluğunu doğrudan tecrübe ettiklerimiz değil, hikâye anlatımının birçok değişik formundan
elde ederiz” (ibid, s. 41) Bu çalışmalarda, televizyon izlemede kullanılan “maruz kalma” fiili
ayrıca önemlidir. Burada ekmeden etkilenen öznenin pasif ve mağlup bir portresi akla
gelmektedir. Televizyonun bir araç olmaktan öte “bizzat kendi olarak dünya” olması (ibid, s. 56)
üstelik bu dünyanın yayın tekelleri elinde olması, maruz kalınan dünya ve şiddetin ölçüsü daha
doğrusu ölçüsüzlüğü konusunda bir fikir vermektedir. Öyle ki yaptıkları alan çalışmalarından
öğrenilmiştir ki, Amerikalı bir çocuk ortaokulu bitirdiğinde izlediği tv programlarında 8.000
cinayete tanık olmaktadır (ibid, s. 46). Böylesi bir şiddet ekme karşısında, kişi, dünyayı bir şiddet
anaforu olarak görmeye başlamaktadır. Gerçeğin yerini televizyonun ektiği gerçek almıştır
çünkü.
George Gerbner’inn ekme teorisi ve sembolik imha kavramsallaştırmasını, Pierre
Bourdieu’nun “sembolik şiddet” kavramı ile birlikte ele aldığımızda, günümüz medya dili,
görüntüler ve söylemin ektiği şiddeti daha iyi anlayabiliriz ve özümleyebiliriz. Bourdieu,
sembolik şiddeti, eril şiddetin eril tahakküm ile birlikte, somut ve tek tek olayların dışında
maddi/manevi ve sürekliliği olan bir şiddet olarak özetlemektedir.
Medya eliyle ekilen şiddet, kendiliğinden, bizzati bir biçimde ortaya çıkan bir olgu
değildir. Weber’in kavramsallaştırmasıyla, ‘yasal’ şiddet tekelini elinde bulunduran siyasal
iktidardan/devletten ayrı düşünülemez. Buradaki bağlam, siyasal iktidarın uhdesinde bulunan
şiddet ile yine siyasal iktidar üzerinde bulunan gerek kamusal alanda ve gerekse özel alandaki
şiddete karşı politikalar uygulaması konuları birlikte düşünülmektedir. Şiddete karşı şiddet de,
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yine uygulama içinde şiddetin yeniden üretilmesi sürecini tetiklediği için böyle bir yapışık ikiz
modellemesi tarafımızca ileri sürülmektedir. “Kurulu düzenin tahakküm ilişkileriyle, hakları ve
iltimaslarıyla, ayrıcalık ve haksızlıklarıyla aynı kolaylıkla süregitmesi ve en tahammül edilemez
varoluş koşullarının çoğunlukla kabul edilebilir ve hatta doğal olarak görülmesi. Ve ben bu
paradoksal itaatin mükemmel bir örneği olan eril tahakkümde ve bunu dayatılış ile buna katlanış
tarzlarında daima, sembolik şiddet olarak adlandırdığım şeyin etkisini görmüşümdür; yumuşak,
kurbanlarınca bile hissedilmeyen ve görülmeyen, çoğunlukla iletişimin ve tanımanın veya daha
kesin tanımamanın, kabullenmenin veya hatta, hissetmenin saf sembolik kanallarıyla uygulanan
şiddet” (Bourdieu, 2016, s. 11-12). Sembolik şiddetin kodları tarihsel bir arka plana, mitlere,
söylemlere de dayanır. Eril tahakküm, iktidar ilişkileri dışında değil, iktidarın ta kendisidir. Bu
anlamda, sembolik şiddet, hem tekil olarak hem de kurumsal olarak sürekli olan bir şiddettir
(ibid, s. 50).
Ülkemizde günlük dildeki şiddetin, söylemsel şiddetin, günlük fiili şiddete (kadına,
yabancıya, çocuğa vb.) dönüşmesinde, Gerbner ve Bourdieu’nun yaklaşım ve saptamalarının
senteziyle, günümüz şiddetini temel dinamiklerini çözümlemek mümkündür. Ayrıca, şiddet ile
iktidar ve tahakküm konusunda Max Weber başta olmak üzere pek çok çağdaş düşünüre
başvurduğumuzda, iktidar sahiplerinin politik söylemlerinde şiddetin günlük dildeki şiddete
dönüşmesi olasılıklarının yüksek olduğu sonucuna varabiliriz.

1.

Sinemada Koşut Değişim ve Söylem

Ekme teorisiyle birlikte, kitleleri etkileyen, “ekme ortamı” sağlayan, kitleleri yönlendiren
ana medya kaynaklarından biri olan sinemayı da ayrıca ele almakta yarar vardır. Özellikle şiddet
konusunda eleştirel bir bakışla ele alındığında, ülke sineması, televizyonları ve genel olarak
medyadaki söylem/görüntünün olumsuz evrimi göze çarpmaktadır. Kamusal olandan ticari
olana/alana geçilirken, siyasal söylem ve dilde de buna koşut koşut olan olumsuz evrim,
kitlelere/kişilere şiddet ekmektedir.
Topluma ekilenlerle, söylemin değişmesi, sinema dilinin de değişmesi aynı zamanda
birbiriyle helezonik karşılıklı neden sonuç ilişkisi görünümüne sahiptir. Bu açıdan da birbirini
etkileyen –olumsuz etkileyen- olgulardır.
Dildeki söylemin olumsuz evrimi, medyada, sinemada da kendini göstermektedir.
Örneğin Yeşilçam’ın naif kabadayı filmlerinde, kötülüğün iyilikle mücadelesinin evrensel anlatı
örgüsü içinde iyi “Kabadayı” iken, kötü “mafyöz” karakterler ile temsil edilmiştir. Bu anlamda,
bu görüntünün sinema, sanat, iletişim alanındaki anlam ve temsillerin ötesinde, ahlaki ve hatta
siyasal-ahlaki bir boyutu ta vardı. Kişiler ve özellikle siyasiler “kötü” ile görünmek, anılmak
istemezdi. Bu olumsuz anlamda ahlaki bir sorundu. Zamanla ana akım medyanın olumsuz
“tahakkümü” ve ektiği yeni “ahlak” ile bu naif dünya ortadan kalkmıştır.
Şiddetin Weberyen tanımı dışında kalan, hukuk dışı “gayrı meşru” şiddetin medya
mecralarında ve sinemada sürekli işlenmesi/gündeme alınması bir anlatısal araçsallaştırma olarak
kullanılmanın örneğini oluşturmaktadır. Bu araçsallaştırmayla, filmlerde medyada “mafya” temel
bir figür haline geldi. Giderek, hukuk, hukukun üstünlüğü kavramlarının gölgede bıraktı.
Küreselleşmeyle birlikte bu tipololijinin çok üstünden bir şiddet ve terörizm de küreselleşti.
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“Günümüzde medya, özellikle televizyon yeniden üreten, şekillendiren, yöneten, kontrol
eden ve hatta yargılayıp infaz eden bir iktidar aracına dönüşmüştür” (Bostancı & Akmeraner,
2016, s. 172). Kamusal yayıncılık 1980’lerle birlikte, deregülasyon süreci sonucu alan
kaybettiğinden, artık, ticari medya/ticari yayıncılık, Kamusal yayıncılık ayrımı neredeyse ortadan
kalkmıştır. Bu itibarla, “ticari medyanın sınıf hâkimiyetini bir aracı ve statükoyu koruma amaçlı
olduğu” (Bostancı, Twittter ve Youtube's Erişim Yasağının Ülke İtibarı Açısından
Değerlendirilmesi (Fransız Basınında Çıkan Haberler Üzerine Bir İnceleme), 2016, s. 211)
saptamasında, “ticari” ön nitelemesini kaldırmak gerekmektedir. Bu saptamadan bağımsız olarak
ve kültürel çalışmalar yaklaşımıyla “Filmler, görüntüler, çeşitli dil dışı işaretler, özellikle kültürel
mitler toplumsal anlamları çözümlemek için önemli bir veri sunmaktadır” (ibid, s. 222) medyanın
toplumsal tahakkümdeki rolünü de burada anmakta yarar vardır. Günümüzde, sosyal medya
okuryazarlığından, sosyal medya ahlakına ve hukukuna varıncaya değin bir dizi toplumsal
değerler sistemi tartışılmaya ve konuşulmaya başlanmıştır. Bu veriler, güç ve tahakküm
konusunda ileri sürülenleri doğrular niteliktedir.
Sovyetlerin çöküşü ve az öncesine tarihlenen neoliberalizmin yükselişiyle birlikte,
dünyada siyasal ve coğrafi anlamda bir ‘çalkalanma’ süreci yaşandı (Castells, 2008, s. 1-2).
Manuel Castells deregülasyon sürecini şu cümle ile bitiriyor; “Enformasyonel devrimin ürkütücü
üretim güçlerinin serbest kalışına ve insan sefaletinin kara deliklerinin küresel ekonomiye
eklenmesine tanık olduk” (ibid, s. 2).
Castells, kara delik metaforundan hemen sonra mafya tipi örgütlenmeler konusunda da
deregülasyon sürecine eklemlenmeyi de dikkat çekici bir biçimde tahlil edilmiştir. “Bu
gelişmelerle eş zamanlı olarak, dünyanın dört bir köşesinde, suç teşkil eden faaliyetlerle, mafya
tipi örgütlenmeler de, zihinsel hiperaktiviteyi ve yasak arzuları kışkırtacak araçların yanı sıra,
sofistike silahlardan insan bedenine dek uzanan bir yelpazede toplumlarımızın talep ettiği her
türlü yasadışı ticareti sunarak küresel enformasyonel hale geldi” (ibid).
Belirtilen değişim, ülkeden ülkeye de az çok farklılıkla neredeyse eş zamanlı olarak
yaşandı. Bu değişim, güncel pek çok pratikle birlikte, medyada ve sanatta da karşılığını buldu.
Siyasal karar vericiler nezdinde de politik söylem bu yeni biçimlenmeye uygun bir değişim
gösterdi. 21. yüzyıl ile birlikte, Trump örneğinde olduğu gibi, karizmatik liderler trendiyle
birlikte söylem, uzun karar verme süreçlerinden uzak ve böylesi süreçlere aykırı bir içeriğe
konuştu. Şiddeti fazlasıyla içerir hale geldi.
Siyasal karar vericilerin şiddet içeren söylemi de tabanda derhal karşılığını buldu.
Türkiye’de iktidarların mutadı olan farklı şiddet türlerini bir tenkil aracı olarak kullanmasının
sonucu olarak, yasadışılık düzleminde anılan bir özne, ‘devlet isterse sokağa inme’ sözünü
kullanabilme ‘meşruiyetini’ gösterebildi.
Şiddet açısından vahim olan bu olaydan daha vahimi ise hukuk devletinin hiçbir hukuksal
kurumu böylesi bir söyleme karşı tepki vermemiş olmasıdır.
Genel olarak toplumda hem rıza üreten hem de söylem oluşturan ana mecralardan biri
olan medya ve medya içinde değerlendirdiğimiz sinemadaki değişim, 20. yüzyılın sonundan 21.
yüzyılın başına ulaşan dönemde olumsuz etken olarak karşımızda durmaktadır.
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Sinema endüstrisinin söylem ve şiddet bağlamından daha etkili bir biçimde ‘toplum
mühendisliği’ işleviyle birlikte bir ideolojik aygıt olması, toplumlara etki gücü ile birlikte
düşünüldüğünde gerçekleşen sonuçların kendiliğinden olmadığı anlaşılacaktır.
Toplum mühendisliği bağlamında, Amerikan sinemasının gerek Soğuk Savaş
dönemlerinde açık ya da örtük anti-komünizm içeriği, alanın akademik çevrelerinde çokça
tartışılmıştır. Aynı biçimde, 2. Dünya Savaşı’nda erkeklerin savaşta olması nedeniyle, kadınların
toplumsal hayata, çalışma hayatına girmesi, silah fabrikalarında çalışması zorunlu olduğundan bu
zorunluluğun yansıması filmlerde kendini göstermiştir. Savaştan sonra ise, kadının ‘ait olduğu
yere’ yani eve kapatılması için, elmalı turta yapan, mavi çitli evlerden işe giden eşini uğurlayan
munis kadın karakteri sürecine derhal dönülmüştür. Akademyada bu konu da tartışılmıştır.
Bu örnekler, sinemanın iktidarla organik ilişkisini ve ideolojik yapısını göstermektedir.
Burada, Althusser’in iktidarın ideolojik aygıtlarına atıf yapılmaya gerek duyulmayacak denli bir
açık durum vardır (Althusser, 2014).
“Toplumun günlük hayatı günlük iletişimsel etkinliklerle yaşanır, sürdürülür. Bu
iletişimsel etkinlikler ise, neredeyse tüm toplumsal alana yayılmış ve toplumsalın kendini ifade
ettiği söyleme dayanmaktadır. Söylem, iletişimsel etkinlikleri çevreleyen, toplumu yansıtan bir
aynadır. Toplumsalın an be an kendini gördüğü bu ayna akışkandır” (Oskay, 2003). Toplum ve
toplumun iç/dış iletişiminde ve tekilden en genele tüm eylediklerinde söylemin doğrudan
belirleyici rolü vardır. Burada sözünü ettiğimiz söylem, Oskay’dan ve Foucault’nun söylem
yaklaşımındaki kuramsal derinlikten uzak, günlük siyasetin ve aynı zamanda popüler kültürün
araçsallaştırdığı ‘reklam estetiği’ ile malul bir söylemdir. Yine de bu haliyle de, bilgi, mit, din
veya iktidar bağlamından ayrık bir söylem söz konusu değildir. “Toplum, söylem alanı
dolayımıyla dil ve düşünceye dayanan diğer alanlarla ilintilidir. Bu bağlamda ideoloji söylem
alanı ile etkileşim içerisinde olan alanlardan bir tanesidir. Bu anlamda söylem yansız ya da iktidar
ilişkilerinden soyunuk bir yapılanımda değildir” (ibid, s. 9). Oskay’ında belirttiği gibi (ibid, s. 910) hegemonya sahibi küme için, toplumsalın bilinç yapısını düzenlemek temel edimlerden
biridir. Çünkü hegemonyaya muhalif olan ile hegemonya arasındaki gerilimde/mücadelede
toplumsalın bilinçsel ve bilişsel yapısı birincil önemdedir. Bu anda, dijital ile toplumsal
arasındaki bilinçsel/bilişsel ilişki nedir sorusu önemli olmaktadır. Medyaya etkin olan iktidar
yapısı, dijitali de etkilemekte/biçimlendirmektedir. Bu durumda belirtilen etki hegemonya lehine
olacaktır. Ancak, sınırsız bir alanda varlık gösteren dijital iletişim olanaklarından muhalif yapı ve
kişilerin de karşı bir bilinçsel düzey kurmasının yolları da vardır. Sorun bu iki temel edim
arasında etkin ve belirleyici olanın hangisi olduğudur.

1.

Dijital/Siber Evren ve Hakikat Meselesi

“Aristotales’den gelen felsefe tanımı ‘varlığın varlık olarak incelenmesi, ilk nedenin
araştırılması ve son amacın kavranması’ olarak yer alır (Işıktaç & Kolaş, 2015, s. 3). Burada
temel alınan varlık, bir varoluş hali olduğu kadar hakikati de içermektedir. Felsefe ve hakikat
burada tam olarak tartışmanın merkezindedir. Aristo’dan bu yana tanım da felsefenin alanı da çok
değişmiştir. Ancak, hakikat felsefeden, felsefe hakikatten hiçbir zaman kopmamış,
koparılmamıştır. Bu durum, dijital zamanda artık geçerliğini yitirmektedir. Çünkü artık ‘hakikat
sonrası’ bir zamandayız. Oysa “[f]elsefe insan ve evrene ilişkin, yani mikro evren ve makro
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evrene ilişkin hakikati kavrama çabasıdır” (ibid, s. 8). Bu çaba, hakikat sonrasında merkezsiz mi
kalacaktır sorusu ortadadır.
Hakikat ve varlık ikilisinde, dikkat edilmesi gereken bir nokta şudur; Düşünsel dünyada,
üç boyutlu maddesellik ile ilgili tartışmalar ve düşünsel süreç tam bir sonuca/yetkinliğe
ulaşmamıştır. Bu halin üstüne boyutsuz/çok boyutlu, siber boyutlu, dijital varlık tartışmaları
gündeme ve felsefeye zenginlik katabilecektir. Tabii, ortada bir felsefe kalırsa.
İletişimin ve dilin değişimi endüstri devriminin artık kabul edilen ve bir gerçeklik haline
gelmiş sonuçlarındandır. Değişimin sınırları şimdiden kestirilemez. Ancak, gidiş yönüne dair
kestirimler ve yargılarda bulunmak mümkündür.
Bilişsel süreçlerin yerini duyuşsal, anlık süreçler ve karar mekanizmalarının geçmesi,
sadece kişisel ve özel sonuçlar doğurmaz. Birey ne denli yalıtık bir ortama çekilirse çekilsin,
süregiden bir toplumsal hayat ile toplumsal ve örgensel yapı söz konusudur. Bu yapının
belirleyenlerden biri de yine bireyler ve toplumlardır. Bu anlamda, toplumu doğrudan belirleyen
yönetici ve yönetim biçimleri de bireylerin düşünsel tavır ve tasarrufları ile doğrudan ilişkilidir.
Bu ilişkide iletişimin bir hedefi olarak üzerinde çalışılan; eğilimi, rızası elde edilmek istenen bir
birey vardır.
Bütün bunlardan ayrı olarak sosyal davranışta bulunan, etkin konumda aynı birey vardır.
Bu birey, etkilenimlerinin toplam sonucu ile hareket edip, oy verir. Burada bilişsellik veya
duyuşsallık öne çıkar.
Toplumsal değerlendirme süreci yerine duyuşsal nedenlerle karizmatik liderlere yönelim
günümüzde sıklıkla yaşanmaktır. Bu durumun en bilinen örneği olarak Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Trump ve seçim sürecini gösterebiliriz. “Bir toplumsal düzenin meşrutiyetini
duygusal olarak da kabul etmek mümkündür. Burada iktidarın meşrutiyetini yani otorite oluşunu
daha ziyade karizmatik otorite kavramsallaştırmasıyla anlamak mümkündür. Weber’e göre
karizmatik otorite, tekil bir kişiliğin olağanüstü, insanüstü niteliklere sahip olduğuna dair inancı
ve duygusal birikimi ifade eder” (ibid, s. 67). Böyle bir karizmatik ilişki biçimi, Weber’e göre
cemaat ilişkilerini doğurur. Bu ilişkide temel bağlantı duygusal niteliktedir. Yakın tarihimizde bu
tür cemaatlere sıklıkla tanık olunmuştur. Böylesi bir yapı FETÖ örneğinde 15 Temmuz 2016
tarihli kalkışmayla, ülkeye kastetmeye değin varabilmiştir.
Şiddet sorunsalında ise tek tek kişilerin, cemaat bağı dahi olmadan bu tür karizmatik
kişiliklere bağlanması ve şiddete yönelmesi olası olduğu için, karizmatik kişilik için, ona kendini
kabul ettirmek için de şiddetin kullanılması olasıdır. Buradaki temel nokta yine dijital ortamdaki
iletişim ve etkileşim özellikleri ve olanaklarının bu sonuçlar için olağanüstü elverişli olmasıdır.
Karizmatik liderden ilham alıp tek tek bireylerin klavye başsında kendi sapkın karizmalarını
yaratması ve şiddet yaratma eylemlere yönelmesi günümüzde bolca yaşanmıştır.
Toplumsallıktan uzaklaşma, toplumsallığın sonuçları olan; dayanışma, aidiyet, ödevsellik
gibi davranış biçimleri ve değer sistemlerini ortadan kaldırabilir. Yaşanan toplumsaldan kopuş
olma durumudur. Kopuş sonucunda değerlerin yerini hınç, değersizlik, duyarsızlık, yalnızlık ve
bunun gibi pek çok ağır duygusal travmalar alabilecektir. Bütün bu travmaların ucu şiddete
varabilir. Yine bu travmaların dijital ortamla çok yakın ilişkisi vardır.
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Burada “Anomi Teorisi” tartışmaya açıklık kazandırabilir. “Anomi, kültür farklılaşması
sonucu norm ve değerlerde ortaya çıkan karışıklık karşısında kişilerin hangi normu kabul
edecekleri konusundaki belirsizlikle ortaya çıkan durumdur” (ibid, s. 215). Bu kavram ve
teorinin Durkheim kaynaklı olduğu düşünüldüğünde, yani temel bir sosyolojik kaynağı
olduğundan, günümüz koşullarında anomi etkisinin ne denli ağır olacağı açıktır. Zira
Durkheim’ın gözlemlediği toplumsal ve bireysel davranış ve koşullara oranla günümüzün kültür
farklılaşmaları, norm ve değerlerin karışıklığı kıyas kabul etmez boyutlardadır. Dinsel, siyasal,
sosyal, kültürel, coğrafi, ekonomik gibi sayısız eşitsizlik, neredeyse gayri-insani boyutlardadır.
Üstelik bu tablo dijital iletişim olanakları ile ‘çevrimiçi’ görünür haldedir. Bu görünürlükte ayrı
bir etkilenme ve bu etkilenmeden yeri geldiğinde olumsuz hareket etme, yani şiddete yönelme
sonuçlarını da doğurabilecektir. Bu normal sonucun çevrimiçi yönlendirilmesi halinde de
karşımıza çevrimiçi şiddet çıkar.
Hakikatin biçim bozumu konusunda reklam alanı da olumsuz örneklerle doludur. Reklam
dünyasındaki temel olgu olan aktarım dijital alanın sembollerden oluşmuş dünyasında,
reklamdaki aktarımdan daha fazla bir aktarım etkisine sahiptir. “Aktarım bir nesne veya şahsın
kişi için anlamının ötesinde bir anlam yüklenmesidir” (Yıldırım, 2003, s. 9). Aktarma,
reklamlarda mala, nesneye bir psişik değer yüklenerek yapılır. Böylelikle ‘reklam estetiği’ olarak
yüceltilen tüm uygulamaların gerisinde psikodinamik süreçler yatmaktadır.
Siber dünyanın iletişim medyalarında, bilinçli ya da bizatihi sunulan veride mevcut
özelliklerle, reklam alanına uymanın da ötesinde psikodinamik süreçler yaşanır. Yinelemeler,
bağlamından ayrılmış, yeni içerik ve amaçlarla sunulan görseller ve multimedya metinleri ekran
karşısında/klavye başındaki bireyi psişik bir etkilenim içine sokar.
Reklam uygulamalarında, olası alıcıya sınırları aşması, öteki tarafa geçmesi, mistik olana
ulaşıp mevcut gerçekçiliğinden uzaklaşması öğütlenir. Kampanyalar bu anlayış üzerine kurulur.
Burada tüketicinin çağrıldığı ‘gerçek dışı’ güzel yerde, reklam verenin malı vardır. Bu açıdan
reklamlardaki amaçsallığın kendi içinde sarsılmaz bir mantığı vardır. Siber dünyada ise bu
dünyaya açılan birey ‘sınırları’ çoktan aşmıştır. Belli bir mala yönelmeden öte, sayısız dijital
uyaran içinde kesinliği olmayan bir ortamında hareket etmektedir.
“İnsan psikesi, şu anın zorluğunu hissettikçe, çoğu defa teselliyi geçmişte veya geleceğe
sığınmakta arar veya tamamen uçsuz bucaksız saf fantezi içine dalar” (ibid, s. 26). Böylesi ruh
halindeki bir insan geçmiş ve gelecek için mitleri kullanır. “İster modern olsun, isterse antik,
mitoloji kitlesel bir kendini ifade etme aracıdır” (ibid, s. 57). Toplumların mitleri yaratma süreci
binlerce yılları içinde barındırmakta iken, günümüzde mit üretimi endüstriyel bir etkinlik halini
almıştır. Yıldırım bu durumu popüler kültürün bir ‘mit üretme fabrikası gibi” çalışmasına
benzetmektedir (ibid). Psikodinamik bir haleti ruhiye içindeki birey, gerçeklikten siber evrene
geçerken bu sınırsız yeni evrende kendi mitlerini de kendi yaratmaya başlar. Bu süreç, mitten
sanrıya ulaşan bir süreçtir. Mit yaratma süreci ve süresi bireyin eline, tekeline geçmiştir.
Gerçeklik düzleminden ayrılma/yükselme ile kendine, aidiyet içermeyen bir aidiyet
yaratmaktadır. Siber evrende dijitalin olanakları, her şeyin kendi elinde, iktidarında olduğu
inancı/yanılsaması, mümkünün sınırsızlığı, eyleminin sonuçlarını bireyin gözünde
önemsizleştirebilir.
Dijital dildeki adlandırmalar da mit yaratma sürecinin kolaylaştırıcılarıdır. Örneğin,
ikonlar ve benzeri sembollerde mit anıştırmaları çok açıktır. Mitolojinin, kişiyle ve toplumla
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bağdaşıklığında bir “yaşayan semboller ağı” (ibid, s. 65) olması belirttiğimiz bu kişisel mitoloji
yaratma sürecini desteklemektedir.
Bireyin hakikat sonrası konumunu öncelikle sanatçılar çok önceden yaratımlarında dile
getirmiştir. “Ressam Rena Mogritte, 1920’lerin sonunda, bu bir pipo değildir, bu bir şapka
değildir, bu bir elma değildir, isimleriyle bir dizi gerçekçi pipo, şapka, elma ve benzeri cisimler
resmetmiştir” (ibid, s. 73). Ressam, aslında son derece gerçekçi bir biçimde nesneleri
resmetmiştir. Ancak, nesne ile resimle temsil edilenin farklılığına vurgu zihinde bir temsilin
canlanıp gerçeğin farklılığı kaygısı hakikat sonrası ile çok daha ileri bir boyuta ulaşmıştır.
“Bir sanat eseri ile gerçek arasında bir bağıntı olarak temsil idesi, sanatsal şekli bir
anlamlama nesnesi, bir gösterge, bir sembol olarak aldığımızı belirtir… Gerçekliğin temsili
düşüncesi, beraberinde hakikat sorunu getirir. Bir sanat eseri, temsil ettiği şeylerden ötürü hakikat
içeriyor olsa da; onun hakikati, yine de bir anlamlama nesnesinin hakikatinden tamamen farklıdır.
Sanat eseri, hakikatini, bir anlamlama nesnesinde olduğu gibi, kendi dışında bulmaz. Bu hakikat
sanat eserine içkindir ve gerçeklikte, yani nesneler dünyasında doğrulanamaz” (Altuğ, 2011, s.
89-90). Sanat eseri ile hakikat arasındaki bu özel ilişki, bir başka deyişle hakikatin sanat eserine
dönüşmesinde ortaya çıkabilecek estetik eksiklikler, yetersizlikler, sanatçı ile
alımlayıcısı/işleyicisi arasında bir sorunsala neden olur. Ancak, kişi ile hakikat arasındaki dilsel,
görsel bilişsel temsiliyet ve anlamlandırma sorunundaki kesinti, kişinin nefes borusun kesilmesi
sonucunu doğurur. Hakikati bir dolayımlama olarak anlatan dilin “eksilmesi” de yine bir hakikat
ile kişi arasındaki trafiğin kesilmesi sonucunu doğuracaktır.
Yabancılaşma bir yalnızlaşmayı da içerir. Ya da yalnızlaşma, yabancılaşmanın bir
sonucudur. Toplumsal olarak bağların kopuşundan öte, kişinim hakikate yabancılaşması,
hakikatle iletişimin kopuşu anlamına gelir (Başaran, 2011, s. 100).
Dilin toplumsallığı tartışma götürmez. Toplamların ortak dili, kişilerin tek tek dillerinin
toplamından farklı bir olgudur (Soykan, 2011, s. 57). Ortak kültürün, ortak belleğin oluşmasında
bu tek tek diller ana unsurdur. Toplumsal bellek kişisel benlik ve aidiyet için de kurucu içerik
taşır. Bütün bunlar kişi ve toplum diyalektiği içinde gelişen bir süreçtir. Bu sürecin kesilmesi,
azalması hem toplumsal hem de bireysel olarak önemli bir sorundur.
1930’lu yıllarda “varlığın anlamı” ve “varlığın hakikati” düşünsel tartışmaların
gündeminde iken, 2016 da hakikat aşılmıştır (Direk, 2011, s. 142). “Felsefeciler bize şunu
göstermişlerdir ki, bilişsel bir düzeyde, kendi kişisel varoluşumuz hakkında emin olacağınız pek
az yön, o da varsa eğer, bulunmaktadır” (Giddens, 2016, s. 94).
Yukarıda, ödevsellik ve benzeri davranışları yazarken belirttiğimiz gibi, gündelik hayat
içindeki kişi davranışlarına karar verirken yukarıdaki tartışmaları kendi içinde yaşamaz elbet.
Uygarlığın geldiği ve gitmekte olduğu süreç konusunda da bir fikri olmayabilir. Ancak,
toplumsal değer yargıları ve kurallarının bir denetim ve özdenetim etkisini sürekli olarak var
olduğundan söz edilir. Uygarlaşma, duygu denetimi ve özdenetim konusunda Oliver Nachtwey
oldukça karamsar bir tablo çiziyor; “Açıkça tehlikeli bir gerileyici uygarlık dışında çıkma süreci
yaşadığımız anlaşılıyor. İnternetin yankı odaları ve filtre baloncukları, hıncı körüklüyor
kuşkusuz. Ama –kelimenin tam anlamıyla- ‘sosyal’ medyayı hıncı biçimlendiren değil, ona
neden olarak görmek, basiretten uzak bir kavrayış olur” (Nacthwey, 2017, s. 155-156). Yazıda
geçen filtre baloncuğu, sosyal medya kullanıcıların kullanım bilgilerini algoritmalarda
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kullanarak, kullanıcıya aynı içerikteki bilgileri sunmayı ve kullanıcının filtrelenmiş bilgilerden
oluşuna bir baloncuktaki yalıtık halini ifade ediyor. Yankı odaları da benzer biçimde, filtreleme
baloncuğu uygulaması sonucunda, kullanıcının sadece kendine sesini bir yankı gibi sürekli
duymasını ifade ediyor. Çünkü kendine benzer sesleri/bilgileri sunan algoritma karşısında kişi
tamamen edilgen ve teslim olmuş, teslim alınmış durumdadır. Bir bakıma, filtre baloncukları ve
yankı odalarındaki yalıtık kişi, klavye başında iken bu iki etki ile birlikte bir panik odasına
kapanmış kişinin ruh haline de sahiptir. Orada olmasının verdiği yalıtıklığın yanında, izole
olmanın verdiği ulaşılmama güveni içinde klavyede şiddet üretmekte ve yaymakta kendini kolay
bir halde bulabilmektedir. Tek kişilik kalesinden, dış dünyaya bir şiddet salvosunu mümkün
görebilmektedir.
Yukarıdaki kişi için, sosyal ve psişik benlik vahim tabloya bir de, yukarıda değinilen
“hakikat sonrası”na bir kaz daha vurgu yapmak gerekiyor. “16 Kasım 2016’da Oxford
Dictionaries’in yayın kurulu, “hakikat sonrası”nı yılın kelimesi ilan etti… ‘Hakikat sonrası
çağda’ hakikat talebi değil, ‘hissedilen hakikatin’ dile getirilmesi başarıya ulaştırıyor” (Streeck,
2017, s. 186-187). Çok genel bir yaklaşımla söylemek gerekirse, artık hakikat sonrasında,
Marshall McLuhan’ın küresel köyündeki zaman ve sınırın ortadan kalkması saptamasındaki
iyimserliğin yerini, kötücül ve hatta fütüristtik tahayyül ve tasavvurlar almıştır. Medya
yapılarının değişim ve dönüşümü, küresel köydeki herkesin iletişimsel tanışık-bildik olma
öngörüsünü ortadan kaldırmıştır. 20. Yüz yıl biterken dünya egemen sisteminin deregülasyon
süreci en başta medya alanını da değiştirmiştir. “Yüzyılın son çeyreğinde, bu kanallarda kayda
değer bir ticarileşme gerçekleşti, bunun sonucunda da kamusal alanın yapısı ve doğası derim bir
dönüşüme uğradı. Piramidin tepesiyle (iktidardakiler) en altı (halk) arasındaki orta bölge, artık
sivil toplumdan ziyade medya piyasası tarafından şekillendirilmeye başladı” (Van Reybrouck,
2017, s. 203).
Baudrillard’ın en öz biçimle dile getirdiği “[k]itle iletişim araçları ideoloji çoğaltıcısı
değil, yaratıcılarıdır” (Mattelart & Mattelart, 2003, s. 80) olmakla, dijital evrenin gücü ve ideoloji
yaratıcılığının boyutları her zamankinden çok fazladır. Egemen olanın kuralları da belirlediği ve
iletişim araçları da dahil tüm üretim araçlarına egemen olduğundan, yaratılacak ideolojinin
niteliği de egemen ideolojidir. Bu hegemonik tabloda epistemolijik sıçramalarla daha farklı
yaratımlar mümkün olabilecektir.
Medya piyasası içinde bir önemli başlık da dezenformasyondur. Dezenformasyona en
uygun alan/araç yine dijital evrendir. “Organize aldatmalar bütünü” tanımı yapılan
dezenformasyon (Aşkın, 2016, s. 264) kime, neye, kim tarafından yöneltildiği bir yana, bir
özgürlük ve demokrasi meselesidir (ibid, s. 302).
Klasik medyadan dijital medyaya geçişte, ‘Büyük Bölünme’ tartışmaları bir yana,
genellikle travmatik süreçler de yaşanır. “Antropi, doğanın bu düzenli olanı yıkma ve dirimsel
bozulmayı ve toplumsal kargaşayı hızlandırma eğilimi, temel tehlikedir. Enformasyon, onu
kullanan makinalar ve bunların ördüğü ağlar bu antropi eğilimi ile savaşabilecek güçtedirler”
(Jeanneney, 2006, s. 53).1940’lı yılların sonuna tarihlenen “enformasyon, sibernetik”
tartışmalarında varılan erken ve iyimser sonuç esasen yanlış değildir. Günümüzde eksik olan bu
bozulmaya karşı kamusal yararları öne alan bir topyekün siyasi irade eksikliğidir.
Kültür endüstrisinin, çok farklı isteği karşılamak için bulduğu standart mal üretimi, (ibid,
s. 62) standart ve hatta stereotip kişilikler yaratır. Kestirmeden söylemek gerekirse, kültür
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endüstrisinin dramatikliği kitle kültürü/popüler kültür üretimi ile paralel bir yol izler.
“Günümüzde teknolojik mantık, egemenlik mantığının ta kendisidir. Tekniğin toplum üzerinde
güç kazandığı alan, ona ekonomik olarak egemen olanların alanıdır” (ibid, s. 62). Bu mantık
pazar ekonomisi ve reklamcılık uygulaması ile birleşince, kamusal yarar ortadan kalktığı gibi
yurttaş da otonomisi olan bir bireyden tüketici kişiye dönüştürülerek “yok olur” (ibid, s. 66).
Merkezi olandan, merkezi görece olarak müphem bir kültür emperyalizminde (ibid, s. 92),
müphemlik buna karşı durma bilincini de törpüleyen bir sonuca neden olmaktadır.
Dil, kültür ve egemenlik sıralı zincir görünümünde kavramlardır. Bu sıralı zincirin en
belirgin niteliği olan “Pazar” sorunu, 16. yy.da, ticaretin küreselleşmesi ve dolaysıyla dünyada
küreselleşeme sürecinin başlamasıyla birlikte, tanık olunan dil savaşları ile kendini göstermiştir.
Pazara sahip olmak için dilin önemi hemen anlaşılmıştır. İngiliz yayılmacılığına karşı Fransa’da
Akademi’nin derhal kurulması bu sürecin seçkin bir örneğidir. 1883’te Alliance Française’in
kurulması da yine bu dil ve pazar merkezli düşünsel bakışın sonucudur.
Klasik medyanın oluşturduğu değişimle ilgili olarak yapılan “Büyük Bölünme”
tartışmalarında sözlü medyadan yazılı medyaya geçiş ya da televizyon öncesi ve televizyon
sonrası gibi dönemler ele alınırken, (Briggs & Burke, 2004, s. 20) 21. yy ve dijital medya söz
konusu olduğunda, klavye karşısında kişinin sürekli bir bölünme süreci içine girmesi tehlikesi
vardır. Denizyolları, demiryolları ya da uzun karayolları, fiziksel ulaşım ile birlikte posta yolu
olmak işlevine de sahipti. Doğrusal olarak ilerleyen iletişim, bu doğrusallığını telgraf, telefon ile
devam ettirmiştir. Radyo ve televizyon ile devam eden iletişimde de yine bir çoklu doğrusallık
vardır. Bu biçimdeki örneklerin hepsinde de iletinin gönderildiği bir merkez ve ulaştığı alıcılar
söz konudur. Dijital zamanda doğrusallık yerini ışımalar almış gibidir. Belirttiğimiz her mecra
türünün, yaşanılan zaman algısına, zaman kavramına da bir biçimde etki etmiş olduğu
açıktır. Sayısız merkezden sayısız merkeze giden ve gelen, katlanarak artan bir ile ağı karşısında,
sayız ileti alan kişi, seçme hakkını yitirir bir hale gelmiştir. Matbaa öncesi kitap azlığı sorun iken,
matbaa sonrası birden artan yoğunlukta 1550 yılında bir yazarın “Öylesine çok kitap var ki,
başlıklarını okumak için zaman bulamıyorum” sözü (ibid, s. 31) sözüyle gösterdiği şaşkınlık,
günümüzde sanrıya dönüşebilir.
“İnternet tarihinde yaşanmış olan ‘doğru’nun tehlike altında olması korkusu dönemde telefon için
de yaşanmıştır” (ibid, s. 170) belirtilen dönem, telefonun ilk yaygınlaştığı 1800’lü yılların son
çeyreğidir. Burada aslında tarihsel dönem devam etmekte ve tehlike konusu da güncelliğini
sürdürmektedir. Olası bir antropi sürecine direnen ‘doğru’ mu olacaktır? Bu sorunun anıtı
ortadadır.

1.

Eski Evren ve Siber Evren Bilgi ve Ötesi

Platon’un şehir modelinde; ses mesafesinde bir şehir ve nüfus tasarımında, fiziki unsur
önemlidir (Mattelart, Bilgi Toplumunun Tarihi, 2004, s. 39).
Platon’a göre tek bir konuşmacının sesini bütün site duyabilmelidir. İronik bir biçimde,
Platonun bu görüşü, bizi düşünürün ünlü mağara ve gölge metaforuna götürür. Artık günümüzde
dünya “sitesinde”, siteyi oluşturanlar uzaktaki fiziki, varlığın gölgeleridir. Üstelik gölge aslına
bağlıyken, siber evrende bu bağlılık, ağ ile mümkün hale gelmiştir. Gerçek ve düşünce maddi ve
maddi olmayan ayrışmasında, dünyayı siber gölgeler ve bu gölgelerin ağı sarmıştır.
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Siber evrende bütün konuşmaların eş zamanlı olarak ve aynı anda duyulması mümkün
olduğu gibi, dijital dünyaya atılan izlerin kalıcılığı ile eş zamanlı olarak duyulan bu konuşmaların
art zamanlı duyulması da olağandır. Böylesi çoklu bir konuşma ortamında, dijital duyma/anlama
eşiği bir sorunsaldır. Sonuçta, siber evrendeki bu yoğun konuşmanın bir kakofoniye yol açması
da olasıdır. Dolayısıyla, siber evrenin mutlak bir sınırsız iletişim olanağı sağlaması yönündeki
iyimserlik, olasılık anlamında rakipsiz bir durum değildir. Bilimsel bilginin “bir tür söylem”
olarak tartışıldığı (ibid, s. 75) Zamanlardan sonra, söylemin günlük dildeki geniş kullanım alanı
olmasıyla, bir yandan da bu bilginin bilimselliğini yitirmesi sonucunu doğurmuştur. Söylem,
bilginin önüne geçmiştir.
Bilişsel bir agora (ibid, s. 82) bilişsel bir agora varlığı ön kabulünü gerektirmez.
Bilişimsel agora, bir siber evrendir artık. Bu evrende dil, söylemin dilidir. Bu agoradaki bilgi
bankaları, veri bankaları elbette uygun kullanımda bilginin/ bilimin, bilimsel çalışmanın olumlu
ilerlemesi için çok yararlıdır. Aynı zamanda, tüm bu veriler söylemin de kaynakları olmasıyla,
söylemin sahibinin elinde bir müphemleştirme kanıtı/aracı olma potansiyelini de açık bir biçimde
taşır. Burada “ bilgi toplum” yanılsaması yaşanmaya başlar. Bilgiye bu denli yakın ve bu denli
bilgi ile doluyken ıraksak bir konum oluşuverir.
1950’li yıllarda, o zamandaki Yugoslavya ’da yaşanan Türklerin göçe özendirilmesi
düşünülmüş. Özellikle Ege bölgesinden gidenler, ovalarından yağ, dağlarından bal aktığını
söyleyerek, gidilecek yerlerin güzelliğini övmüşler. Bazı şüpheciler doğru soruyu sormuşlar;
“İyide bu yağlar ve ballar kimin sofrasına akıyor?” Bilginin özgür akışını/dolaşımını konuşurken
de bu soru önemlidir. Kimin kanallarından özgür akıyor bilgi? Bilginin özgürlüğü ile birlikte,
küresel ölçekte ticaret anlaşmaları (örn; TRIPS) fikri mülkiyet örgütleri (örn; WIPO) gibi
kurumlar derhal kurulmuştur.
Bilginin meta olarak, endüstrinin temel hammaddesi hem de temel çıktısı gibi bir sürecin
varlığı ile özgürlük kolayca yan yana gelmez. Ortaya çıkan, mülkiyet özgürlüğü ve özgür
piyasadır. Bilginin pazar gücü, bu güçle doğru orantılı olarak kurumsallaşan siber/dijital evren
artık küresel bir diplomasi kavramı olan soft power kavramını kendi karşıtına dönüştürmüştür.
Artık bu soft power, hard power’a dönüşmüştür. Bu dönüşümün içinde fazlasıyla şiddet vardır.
“Yurttaşın düşünceyi açıklama özgürlüğünün yerini” (ibid, s. 111). “Tecimsel düşünceyi
açıklama özgürlüğüne bırakması” kamusal alanın tamamıyla Pazar mantığıyla dolması
demektir. Pazarın içerdiği kavramsal ve gündelik sonuçlar bir sığlaşmaya neden olur;
“Düşünceyi açıklama özgürlüğü ve bireyin seçim özgürlüğü üzerine basmakalıp kavramlar da
benimsenir. Toplumsal ağırlık duygusu olmayan bir birey söz konusudur” (ibid, s. 111).
Eleştirel düşüncenin eksikliği, entelektüel merakın yitimi (ibid, s. 125) eğitim alanı için,
pedogoji için de yeni bir düzenleme sorunsalı demektir.
“Kamuoyu- Geniş kitlelerin belirleyiciliği abartılı bir yaklaşım sayılabilir; Siber medya
ortamı, insana içgüdüsel tepki vermeyi, içgüdüsel davranmayı mümkün kılmaktadır” (Jeanneney,
2006, s. 19). İnsanın, akıl ve mantığının kullanıldığı uslamlama ile hareket etmesi, onu
hayvanlardan ayıran özelliktir. İçgüdüsel tepkinin, akıl ve mantığın önüne geçmesi, insanileşme
süreci için çok önemli bir sorunsaldır. Bu sorunsalın çözümünde de yine siber medya araç olarak
kullanılacaktır elbet. Ancak, bu süreç içinde, içinde şiddetin de olduğu pek çok durumla karşı
karşıya kalınacaktır.
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Yazılı medyanın, matbaa sonrası çok geniş toplumsal kesimlere ulaşmasında, gazete çok
önemli bir araç olmuştur. Gazete’nin etimolojisi de bu konuda ilginçtir. İtalyanca gazzete, bozuk
boru anlamına gelen gazetta’dan türetilmiştir. (ibid, s. 25) Bozuk para ve madeni para ile alınan
nesneye, bozuk para isim olarak verilmiştir. Aynı türetme, sinemada nikel odeon adlandırması ile
de yaşanmıştır. 1900’lü yılların başında, beş sentlik nikel paralarla sinemaya, yani ucuz
eğlenceye akın eden Amerikalı yoksullar “nikel odeon” adlandırmasının yaratılmasına etken
olmuştur.
Medya alanında, daha işin başında, etimoloji konusunda geniş kitlelerin böylesi bir
belirleyiciliği yeni değildir. Bu belirleyicilik, bilgi/veri musluklarının belli “ tekellerin “elinde
olması kadar önemli ve yan yana bir olgudur. Burada karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Önemli
nokta, bu karşılıklı ilişkide, “tekellerin” bilinçli, amaçlı, programlı ve sonuca odaklı etkinliği
karşısında kitlelerin edilgen konuma düşmeleridir.
“Televizyonun aktardığı sadece söylemi değildi, ortaya konan onun öz beğenisi, sürekli
bir kandırma faaliyeti içinde başkalarının gözündeki imajıydı. Artık siyasetçiler, televizyon
sayesinde, seçim meydanlarına gelmeyen militan sosyalleşme ağıyla ulaşılamayan, kendi evinde
kapalı bu kararsız seçmen mitosuna ulaşmamın; çoğunlukla ve kolayca istenen biçimi alacağı
sanılan bu kitleye ulaşmanın hayalini kuruyorlardı” (ibid, s. 267) Televizyonun belirleyiciliği
konusunda Amerikan başkanlık seçimleri en iyi örnektir.
Dijital ortam ve şiddet konuşulurken ulus devlet-ulusal kimlik kavramları içinde bir
değinide bulunmak gereklidir. Toplumsallaşmanın pekiştireçlerinden biri olan, ulusal kimlik ve
bu kimliğin yitirilmesi olasılığında pek çok sonuçlar karşımıza çıkar. Başkaca sonuçlar
incelmemiz dışındadır. Ancak, toplumsallaşma, denetim ve özdenetim konularında bir gevşeme
kimlik yitiminde kaçınılmaz görülmektedir. Hertz dalgalarına, elektron ışımalarına karşın, klasik
medyanın ulusal ve sınırlara tabii niteliği dijital medyada yoktur. Dijitalin ‘sınırsızlığı’ ülkesel
sınırlar için de geçerlidir. Yani ülke sınırları içerisinde sınırsız bir dijital ülke söz konusudur.
Dijital ortam, uzmanlık açısından da bir çeşit panoptikan bir ortamdır. Kitleler kendi
bilgileri, deneyimleri ile bu ortamda bulunurken, sürekli olarak kendi kişisel bilgilerini bedelsiz
bir biçimde yayarlar. Uzmanlar da bu bilgileri kullanarak sürekli algoritmalar oluştururlar.
Sonuçta, sürekli bilgi/veri işlemenin yanında karşı taraftan sürekli bir dijital gözetim
altındadırlar.
Siber ortamın ciddi bir biçimde bir savaş alanı, siber savaş alanı olarak belirlenmesi, bu
yönde politikalar oluşturulması (Mattelart, Gözetimin Küreselleşmesi, 2012, s. 213) siber alanda
ilgili tüm olumlu kavram ve tanımlamaların yanında bir gerçeklik olarak durmaktadır.

1.

Sonuç Yerine

J. Campbell’in kült eseri “Kahramanın Yolculuğu”ndaki süreç, siber evrende, ekran ve
klavye ile çok kısa sürede, zaman ve mekân bağından kurtulmuş gibi bir hisle yaşanır haldedir.
Kısa sürede yaratılan mitler gibi, yolculuk da kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Kişi bu evrende
kendi olumlu/olumsuz, etkili rol modellerini hemen bulabiliyor veya gerektiğinde kısa sürede
kendi rol modellerini kendi yaratıyor. Bu evrendeki kahramanın yolculuğunun duraklarındaki
maceralarda da sözel veya yazılı metinde olduğu gibi yoğun bir şiddet vardır.
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“Siyasal sistemler yapısal bir meşrutiyet krizi içindeler, dönem dönem skandallarla
sarsılıyorlar, temelde medyanın onlara gösterdiği ilgiye ve kişisel liderliğe bağımlılar ve giderek
yurttaşlardan kendilerini yalıtıyorlar. Toplumsal meseleler ya kendi iç dünyalarına kapanarak, ya
da sadece bir anlığına bir medya sembolünün etrafında parlayıvermesiyle parçalı hale gelme,
yerelleşme, tek bir meseleye odaklanma gelip geçici olma eğilimi içindeler” (Castells, 2008, s. 3).
Bu tablo aslında olası yaşanabileceklere bakıldığında bir ‘dehşet’ tablosudur. Bu tablonun aracı
da dijitalin tüm yapılarıdır.
Böylesi bir yerinden oynama halinde ise, pek çok parçalanma ve bölünmenin yaşanması,
toplumsallık ve bireysellik bir yana, tek tek kişilerin evrende birer noktaya dönüşmesi tehlikesi
vardır. Ve sonuçta Castells’in deyimiyle “[t]oplumlarımız giderek ağ ile benlik arasındaki çift
kutuplu bir karşıtlık etrafında yapılanıyor” (ibid). Castells’in 2000’li yılların başında yazdıkları,
sonraki yirmi yılda daha kesin ve somut örneklerle doğrulanmıştır. Dünya artık ağdan,
internetten, dijitalden ibaret hale gelmiştir.
Bilgi ile medyanın hâkim içeriğinden doğan fark (ibid, s. 20) ya da bilgi ile haber ve
eğlence arasındaki ayrım, parçalanmanın nerelere kadar gidebileceği konusunda da olumsuz bir
veri olarak karşımızda durmaktadır. Toplumun, tek tüketici özneye indirgenmesine yol açan
neoliberal işleyiş, uzun vadede bir çıkmaza gitmektedir. Bir sinemasal metafor olarak
düşündüğümüzde her çıkmaz sokakta şiddet tepe noktasına ulaşmaktadır.
“Söz merkezli bir kültürdeki düşünme ile görüntü merkezli bir kültürdeki farklılık…”
(Postman, 1994, s. 72). Görüntü merkezli kültürden de ikon-sembol merkezli bir iletişim
dönemime çok hızlı geçilmiştir. Medyanın verdiği bilginin doğrudan günlük hayattaki doğrudan
etkisine en iyi örnek, hava durumu bültenleridir. Kişinin giyimini yönlendiren medya, giyim
tarzını da reklam/moda ile belirlemektedir. Kişini bağımsız seçimi tamamen ortadan
kalkmaktadır. Standartlaşma/homojenleşeme sürecinin alt yollarıdır bütün bunlar.
“Düşünmek televizyonda etkili olmaz. Düşünmenin görülecek yanı pek yoktur.
Düşünmek, bir bakıma, bir temsil sanatı değildir. Oysa televizyon bir temsil sanatı ister.” (ibid, s.
103). Televizyon programlarının parçalı yapısı, fragmanlaştırılmış, kompartımanlara bölünmüş
toplumsal yapı ve aynı biçimde bilişsel süreç için bir etken oluşturduğu yönündeki görüşler,
dijital ortam için fazlasıyla geçerlidir. Burada daha önemli bir fark fardır. Televizyondaki parçalı
ancak karışık sunum, - ki haber programlarına dair Neil Postman’ın saptaması oldukça ilgi
çekicidir- her şeye karşın bir kanal üzerinden ilerler. Postman Postman’ın nükleer savaş haberini
hemen arkasından reklamalar geçişe dair verdiği haber programı (ibid, s. 117) örneği aklımızda
iken, dijitalde bu örneklerin çok daha fazlası fragmandan öte, görünmez ve yoğun bir toz bulutu
halinde bir veri olarak el altındadır. Öncesi ve sonrası ilişkilerden ve bağlamından azade bir kişi
klavye elinde iken başında “şimdi ve burada” yaşarken, dışsal toplumsal denetim bir yana, kendi
iç düşünsel neden sonuç ilişki kurma sürecinden de kolayca kopuk bir biçimde hareket edebilir.
Bu haldeki bir kişinin yarattığı tek kişilik dünyada, bütün ötekilere karşı şiddet yağdırması da
kolay olacaktır.
Postman, M.Ö.5 yy.’da alfabenin kullanılmaya başlanması ve sözle kültürden yazılı
kültüre geçiş dönemini ilk büyük eğitim krizi olarak adlandırmaktadır. İkinci büyük kriz 16.
yy.’da matbaanın geliştirilmesiyle yaşanmıştır. Üçüncü büyük eğitim krizi elektronik devrim ve
televizyonun icadıyla başlamıştır (ibid, s. 158). Bu tarihsel bölümlemeyi, sadece eğitimin
geçirdiği ana kriz dönemlerinden öte, insanın bilişsel süreçlerinin geçirdiği büyük kriz dönemleri
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olarak adlandırabiliriz. Bu dönemlerde ve ilk üç dönemin toplamı ve üçüncü dönemin de bir
devamı/üst aşaması olarak dördüncü dönemi ekleyebiliriz; 1980 ve sonrasında internet ve dijitali
tüm toplumsal, bireysel ve kamusal alanlara egemenliği. Bu egemenliğin bilişsel süreçlere etkisi
konusunda olumlu ve olumsuz yaklaşımların arasında geniş bir mesafe vardır. Sonucu şimdiden
kestirmek çok kolay olmakla birlikte, şiddet bağlamında düşündüğümüzde; insanlık, şiddet için
bu kadar kolay ulaşılan ve ölçüsüz güçteki bir silaha şimdiye değin hiç sahip olmamıştı.
Max Weber devleti, şiddet ve güç kullanma tekelini başarılı bir biçimde elinde
bulunduran insanlar topluluğu olarak tanımlamıştır. İktidar/İktidarlar bu tekellerini en açık
biçimde, savaş hukuku ile gösterirler. Ki savaş, şiddetin en büyük meşruluk görünümüdür.
Dünyayı kapsayan şiddetin adı olan savaş hukuku ve içerdiği şiddetin bireye geri dönüşünde, ana
kaynak olan iktidar, şiddet konusunda kilit kavram ve merkezdir. Bu anlamda, bir mecra olan
dijital da içinde olmak üzere, şiddetin bütün dinamikleri, araçları, amaçları, hedefleri ve
yöntemleri konusunda bireyin rolü; ne denli şiddet içinde olursa olsun ikincildir. Çünkü şiddet ve
iktidar ilişkisi simbiyotik bir ilişkidir.
Şiddetin aygıtı ne olursa olsun ve fail de kim olursa olsun, son noktada iktidardan ayrı
düşünülemez. Gündelik şiddetin toplumda yer etmemesi için temel etken siyasal karar vericilerin
tutumudur. Çünkü toplumsal piramidin tepesindeki gerek politik söylem olsun, gerekse tavır,
davranış ve uygulanan politikalar olsun; üretilen bütün şiddetler, yukarıdan aşağıya doğru bir
difüzyon ile sirayet eder. Çözüm, toplumsal piramidin yukarıdan aşağıya şiddetin arınmasında
yatmaktadır.
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Castells, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Çığ, Ü. (2006). George Gerbner: George Gerbner'in Kuramlarına Girşis. G. atur, A. Füsun, B.
Arık, B. Çoban, & Ü. Çığ içinde, Kadife Karanlık-2 (s. 11-88). İstanbul: Su Yayınları.
Direk, Z. (2011). Heidegger'in Sanat Anlayışı. Felsefe Açısından Kültür, Sanat ve Dil (s. 141153). İstanbul: MSGÜ Yayınları.
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KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI
Sena Oymak – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi,Psikoloji
Lerzan Tuğdem Berna – İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji
Bu çalışmada kendine zarar verme davranışı üzerinde yapılmış olan araştırmaların
incelenerek bu durumu geniş bir perspektifte ele almak ve konu ile ilgili daha spesifik
çalışmaların önemini vurgulamak amaçlanmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu araştırmada Kendine Zarar Verme davranışı ile ilgili yapılan
ulusal ve uluslararası çalışmalar derlenmiştir.
Kendine zarar verme davranışı kişinin bilinçli ölme isteği olmadan ağır eylemlere varacak
şekilde kişinin kendi dokularına zarar vermesidir. Kendine zarar verme davranışı birçok
psikiyatrik bozuklukla birlikte görülmektedir ayrıca kasıtlı kendine zarar verme davranışının
intihar girişiminden ayrılması gerekmektedir. Kendine zarar verme davranışının genellikle
ergenlik çağında başladığı gözlenmektedir. Geçmişte yaşanılan travmaların kasıtlı kendine zarar
verme davranışıyla ilişkili olduğu gözlenmektedir. Kendine zarar verme davranışının altında pek
çok neden bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi istismardır. Yaşanılan travmanın hatırlanması
durumunda yaşanılan yüksek derecedeki kaygının bedensel acıyla yer değiştirmesi amacıyla
kendine zarar verme davranışı ortaya çıkmaktadır. Miller ve Favazza, kişilerin kendilerini kesme
nedenlerini araştırmışlar ve kendini kesmeye neden olan etmenleri şöyle sıralamışlardır: “ Boşluk
duygusu, depresyon ve gerçekçi olmayan duygulardan uzaklaşmak,; Rahatlama duygusuna sahip
olmak; Duygusal acıları bastırmak ; Boşluk duygusundan uzaklaşarak kendilerinin yaşadıklarını
göstermek.”(Aksoy, Ögel,2003) Kendine zarar verme davranışının altında pek çok biyolojik
faktör olabileceği öne sürülmüştür. Bunlardan bazıları opiyat sistem düzensizliği, dopamin
reseptörlerinin aşırı duyarlılığı, serotonin miktarının azalması. Kendine zarar verme davranışıyla
ilgili psikodinamik görüşler bulunmaktadır. Emerson (1913) ve Fenichel(1945) kendine zarar
verme davranışının mastürbasyonun yerine geçtiğini ve eş değer olduğunu dile getirmişlerdir.
Daha sonra kendine zarar verme davranışıyla ilgili davranışçılar çalışma yapmaya başlamışlardır.
Davranışçı yaklaşıma göre, kendine zarar verme davranışı sonradan öğrenilmiş olup hayatın
zorluklarına karşı kişinin kendini koruma hissi olarak ele alınmıştır.
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Konuya ilişkin literatür incelemesi doğrultusunda bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların daha
detaylandırılması gerektiği ve daha özelleşmiş vaka gruplarının incelenmesi gerektiği
görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kendine zarar verme, istismar, biyolojik faktörler, psikanalitik yaklaşım,
davranışçı yaklaşım.
SELF HARM BEHAVIOR
Sena Oymak – Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University,Psychology
Lerzan Tuğdem Berna – İstanbul Kent University, Clinical Psychology
The aim of this study is to examine the researches on self-harm behavior in a wide perspective
and to emphasize the importance of more specific studies.
In this study, national and international studies on self-harm behavior have been compiled.
Self-harm behavior is that the person harms his or her own tissues in such a way that he / she can
take heavy actions without the desire to die consciously. Self-harm behavior is associated with
many psychiatric disorders, and deliberate self-injurious behavior should be separated from the
suicide attempt. Self-harm behavior is generally observed in adolescence. It is observed that
traumas in the past are related to deliberate self-harm behavior. There are many reasons under
self-harm. One of them is abuse. Self-harming behavior arises when the experienced trauma is
remembered in order to replace the high-level anxiety experienced with bodily pain. Miller and
Favazza investigated the causes of self-harm and listed the factors that led to self-mutilation as
follows: az To move away from feelings of emptiness, depression and unrealistic emotions; To
have a sense of relaxation; Suppressing emotional pain; To show how they live away from the
sense of emptiness. (Aksoy, Ögel, 2003) It has been suggested that there may be many biological
factors under self-harm behavior. Some of these are opiate system disorder, hypersensitivity to
dopamine receptors, decrease in the amount of serotonin. There are psychodynamic views about
self-harm behavior. Emerson (1913) and Fenichel (1945) stated that self-harm behavior was a
substitute for masturbation and equivalent. Behaviors of the self-harming behavior were then
studied. According to the behavioral approach, the self-harm behavior was later learned and
considered as a sense of self-protection against the difficulties of life.
In the light of the literature review, it is seen that studies on this subject need to be developed and
more specialized case groups should be examined.

Key Words: Self harm, abuse, biological factors, psychoanalytical approach, behavioral
approach.
Günümüzde şiddet olguları nitelik ve nicelik bakımından her geçen gün artış
göstermektedir. Şiddetin tanımını yapacak olursak “Şiddet en genel tanımı ile insanlarda; kanuna
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uymamak, kişiye zarar vermek, hakaret etmek, onurunu kırmak, dinginliğe ve huzura son
vermek, birinin hakkını çiğnemek, hırpalamak, incitmek, canını acıtmak için zor kullanmak, aşırı
yıkıcı davranışlarda bulunmak, aşırı derecede öfke ifade etmek şekillerinde kendini gösteren
davranışlardır.
Bu davranışlar bireysel ya da toplu hareketler şeklinde olabilir. Şiddet davranışları
bireylerin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine, yaralanmasına veya sakat kalmasına neden
olabilir.” (Polat, 2017)
Şiddet öyle bir hal almaya başlamıştır ki insanlar şiddeti artık kendilerini ifade etme şekli
olarak kullanmaya başlamışlardır. Bunun da ötesinde yaşamış oldukları problemlerle başa çıkma
yöntemi olarak şiddet içerikli eylemlere yönelmektedirler aynı zamanda bazı bireyler şiddeti
kendilerine yöneltip kendilerine zarar vermeye başlamışlardır.
Kendine zarar verme davranışı bireyin kendi vücuduna yönelik girişimidir. Kişi
vücudunun belirli bölümlerinde bilinçli ve tekrarlı olarak doku hasarı yaratmaktadır. Kendine
zarar verme davranışı intiharla karıştırılmamalıdır. Kendine zarar verme davranışının intihardan
ayırıcı özellikleri ölümcül olmaması, yaşamı tehdit etmemesidir.
Ayrıca kişinin ortama uymamasının ve tahammülsüzlüğünün yarattığı baskıya karşılık
kendini keserek rahatlama durumudur. (AKSOY & ÖGEL, 2003)
Kendine zarar verme davranışının temeli antik çağlara kadar dayanmaktadır ve şöyle
örneklere rastlanmaktadır.
“Herodot, Tarihin Altıncı Cildi adlı kitabında “kendini dilim dilim kesen bir kişiyi”
anlatır. Eski Ahit’te, “bıçak ve neşterle kendilerini kesen bir gruptan”, Yeni Ahit’te ise “cinlerin
etkisindeki bir adamın gece gündüz bağırıp çağırdığı ve kendisini taşla kestiğinden” söz
edilmiştir (Favazza ve Rosenthal 1993, Favazza 1996, Lloyd-Richardson ve ark. 2007, Lüleci
2007).Yunan mitolojisinde Sophocles’in Kral Oedipus trajedisinde Kral Oedipus’un babasını
öldürüp annesiyle evlendiğini öğrendiğinde suçluluk ve günahkârlık duyguları ile gözlerini
çıkarıp Tebai kentini terk ettiği anlatılır. Norveç mitolojisinde ise Odin, sularında bilgelik ve zekâ
taşıyan Mirmir ırmağının suyundan tek bir yudum içebilmek için gözlerinden birini verir.
Onüçüncü yüzyılda ise, Marco Polo anılarında Bağdat’ta tanıştığı bir ayakkabı tamircisinin
müşterilerinden bir kadının terliklerini onarırken bacağına baktığı için günah duyguları ile sağ
gözünü nasıl kör ettiğini anlatır (Favazza ve Conterio 1989).” (Çelik & Hocaoğlu, 2017)
Kendine zarar verme davranışının altında pek çok prensip yatmaktadır. Bu prensipler
incelendiğinde istismar ve biyolojik nedenlerin önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür ve aynı
zamanda kendine zarar verme davranışının psikodinamik ve davranişçı yaklaşımlarla nedenleri
açıklanmaya çalışılmıştır.
“Miller21 ve Favazza,22 kişilerin kendilerini kesme nedenlerini araştırmışlar ve kendini
kesmeye neden olan etmenleri şöyle sıralamışlardır:
1. Boşluk duygusu, depresyon ve gerçekçi olmayan duygulardan uzaklaşmak,
2. Rahatlama duygusuna sahip olmak,
3. Duygusal acıları bastırmak,
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4. Boşluk duygusundan uzaklaşarak kendilerinin yaşadıklarını göstermek.” (AKSOY & ÖGEL,
2003)
Kendine Zarar Verme Davranışı Ve İstismar
İstismarlar fiziksel, zihinsel, duygusal ya da cinsel olabilir. İstismara uğrayan bireylerin
yaşadığı ruhsal acılar zaman zaman akıllarına gelir ve yaşadıkları ruhsal acıların şiddetini
hafifletebilmek için kendilerine zarar verme eylemlerini başlatırlar.
İstismara uğrayan çocuklar da vücutlarını sarsmayı öğrenirler ve bu sayede yaşadıkları
katlanılmaz acıların şiddetinin hafiflediğini düşünürler.
“Kendine fiziksel olarak zarar verme ve özkıyım davranışının çocukluk çağı travmaları ile
ilişkisi birçok farklı çalışmayla belirgin bir şekilde ortaya konmuştur. Çocuk yaş grubunda bu
ilişki ilk kez Green3 tarafından farkedilmiştir. Daha sonra ilk kontrollü çalışmada Green,4
fiziksel istismara uğramış çocuk ve ergenlerin %41’inin özkıyım ve kendine fiziksel zarar verme
davranışı gösterdiklerini ve kontrol grubundaki sağlıklı çocuklarda bu oranın anlamlı bir şekilde
düşük olduğunu göstermiştir. Benzer ilişkiyi, okul öncesi çocuklarda, ergenlerde ve erişkinlerde
ortaya koyan birçok çalışma yapılmıştır.5-7 Şiddet ve sıklık değerlendiren ölçüm araçlarının
kullanıldığı bazı çalışmalar, travma ile kendine zarar verme davranışı arasında doz-yanıt ilişkisi
bulunduğunu ortaya koymuştur.7” (ZOROĞLU, TÜZÜN, ŞAR, ÖZTÜRK, KORA, &
ALYANAK, 2001)
Depresyon istismara uğrayan çocuklarda sık rastlanmaktadır. Bu yaşadıkları depresyon
sonucunda çocuklar Kendine zarar verme, intihar teşebbüsü ya da üzgün olma, geri çekilme, aşırı
bitkinlik, halsizlik gibi belirtiler göstermektedirler.
Bireyin çocuklukta yaşadığı istismar sonucunda utanma, kendinden nefret etme, olumsuz
kendilik algısı,ihanete duyguları ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuz duygulardan uzaklaşmak için
birey kendine zarar verme davranışını başlatabilir.
Çocukluk çağında uygulanan baskı çocukta büyük tahribatlara yol açmaktadır. Çocukluk
çağında ebeveynlerin çocuklarına baskı uygulaması çocukların kendilerini, çevrelerini
keşfetmelerini engeller ve sosyal yeteneklerinin zayıflamasına neden olur. Bu durumda
çocuklarda çaresizlik duygularının artmasına neden olur. Çocuklar gördükleri bu baskı sonucu
sosyal hayattan geri kalırlar ve çocukta ben ve diğerleri algısı oluşur. Bu durum karşısında çocuk
ailesinden intikam almak için kendine zarar verme davranışını ailesiyle iletişim aracı olarak
kullanabilir ve aynı zamanda kontrolün kendilerinde olduğunu ifade etmek için kendine zarar
verme davranışlarına başvurabilirler.
Çocukluk çağında istismara uğrayan bireylerde meydana gelen kişilik bozuklukları
sonucunda da kendine zarar verme davranışı gözlenmektedir. (AKSOY & ÖGEL, 2003)
Kendine Zarar Verme Davranışı Ve Biyolojik Nedenler
Opiyat sistemi: “Opiyatlar, LC nöronlarının ateşlenme hızını düşürmekte, böylece
uyarılmayı azaltmaktadır.” (Gül & Eryılmaz, 2015)
Vietnam gazilerinde yapılan bir çalışmada ise travmatik deneyimlerini bireylerin tekrar
hatırladıkları zamanlarda ağrı eşiklerinin yükseldiği gözlenmiştir. Endojen opiyat
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salınımının travmaya eşlik eden dissosiasyon ve psişik uyuşmada rol oynadığı ileri
sürülmektedir. (Gül & Eryılmaz, 2015)
Aynı zamanda kendine zarar verme davranışlarının opiyat reseptörlerinin uyarılması
sonucunda oluştuğunu belirtilmiştir. (AKSOY & ÖGEL, 2003)
Dopamin Sistemi:” Tourette Sendromundaki kendine zarar verme davranışının
dopaminerjik aktive düzensizliği ve dopamin reseptörlerinin aşırı duyarlılığıyla ilişkili
olabileceği öne sürülmüştür. On altı mental retarde hastayla yapılan çalışmada flufenazinin 11
hastada kendine zarar verme davranışını azalttığı bulunmuştur. Opiyat antagonistlerinin kendine
zarar verme davranışını azaltıcı etkilerinin, dopamin sistemi üzerindeki dolaylı etki ile göstermiş
olabilecekleri, bu nedenle kendine zarar verme davranışının patofizyolojisine opiyat
disfonksiyonunu katmamak gerektiği öne sürülmüştür.23” (AKSOY & ÖGEL, 2003)
Serotonin Sistemi: Biyolojik çalışmalar kendini kesme davranışının serotonin miktarının
azalmasıyla ilişkili olabileceğini göstermiştir.
“Serotonin, strese kortikosteroid yanıtının düzenlenmesinde, CRH salınımını arttırarak
dolaylı yoldan etkili olmaktadır. Vietnam gazilerine serotonin agonisti olan metoklorfenil
piperazin uygulanmış, TSSB kriterlerini karşılayan grupta anksiyete, flashback, saldırganlık ve
karmaşık düşünceler gözlenmiştir.” (Gül & Eryılmaz, 2015)
Kendini kesen kişilerinde öfkeli,saldırgan, anksiyeteli ve dürtüsel olması beyindeki
serotonin miktarının azalmasına dayandırılmıştır. (AKSOY & ÖGEL, 2003)
Kendine Zarar Verme Davranışı Ve Psikolojik Kuramlar
Psikodinamik Yaklaşım: Emerson ve Fenichel kendine zarar verme davranışının
mastürbasyona eş değer olduğunu bireyin kendine zarar verme davranışının ardından haz
duyduğunu belirtmişlerdir.
Davranışçı Yaklaşım: Kendine zarar verme davranışı sonradan öğrenilmiş olup hayatın
zorluklarına karşı kişinin kendini koruma hissi olarak ele elınmıştır. (AKSOY & ÖGEL, 2003)
Psikolojik kuramlar kendine zarar verme davranışını ikincil kazanç, yayılma/taklit etme,
uyum sağlama, öfke ve engelleme şeklinde açıklamaya çalışmışlardır.
İkincil kazançların altında yatan motivasyon kişinin kendine zarar vermesi sonucu elde
edeceği kazançtır. Sık olarak askerler, tutuklular gibi belirli popülasyonlarda görülür. Bu
grupların üyesi olan bireylerde görülen kendine zarar verme davranışı amaca ulaştıktan sonra son
bulur.Bu gruplarda görülen kendine zarar verme davranışı sorumluluklardan kaçmak,can
sıkıntısından kurtulmak,fiziksel tehlikelerden kaçınmak amaçlı yapılır.
Yayılma ve taklit etme grupla özdeşleşmek ve kendini kanıtlama amacı taşır. Kişi grup
aidiyeti için kendini yaralayabilir veya kendini bir gruba kabul ettirmek için yine bu davranışı
gösterbilmektedir.
Kendine zarar verme davranışının altında öfke yatmaktadır. Kişi içindeki öfkeyi
kendisine zarar vererek dışavurmaktadır.
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Son olarak kişinin özgeçmişinde kendine zarar verme davranışı olmamasına rağmen
cezaevlerinde, suçlularda, ergenlerde, ıslah evlerinde kişiler çevrelerine uyum sağlamak amaçlı
kendilerine zarar verirler.
Kendine Zarar Verme Davranışı Ve Kişilik Bozuklukları
“KKZ davranışı Amerikan Psikiyatri Birliği Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El
Kitabı dördüncü baskısında (DSM-IV-TR) özel bir başlık altında ele alınmamıştır (APA 2000).
Duygudurum, dissosiyatif bozukluklar ve sınır kişilik bozukluğu gibi ruhsal bozukluklarla
ilişkilendirilmiştir. DSM-IV-TR’de ‘herhangi özgül bir dürtü kontrol bozukluğu için tanı
ölçütlerini karşılamayan dürtü kontrol bozuklukları’ içinde yer almaktayken, Amerikan Psikiyatri
BirliğiRuhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı beşinci baskısında(DSM-5) ayrı bir
başlık olarak, klinik ilgi odağı olabilecek diğer durumlar başlığı altında ‘kendine zarar verme
öyküsü’ şeklinde yeni bir tanı kategorisi olarak yer almıştır (APA 2013). KKZ davranışına özgü
bir ruhsal bozukluk yoktur. Çeşitli psikiyatrik bozukluklarda KKZ davranışı görülebilir (Haw ve
ark 2001). Kendine zarar verenlerde depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres
bozukluğu, dissosiyatif bozukluk, madde kullanım bozuklukları, davranım bozukluğu, yeme
bozuklukları, özellikle histriyonik ve sınır kişilik bozukluğu olmak üzere kişilik bozuklukları en
sık görülen ruhsal bozukluklardır (Jacobsone ve Gould 2007).Klinik çalışmalarda KKZ
davranışına yüksek oranda psikiyatrik bozukluklar eşlik eder” (Çelik & Hocaoğlu, 2017)
TARTIŞMA
Kendine zarar verme davranışı henüz geniş çapta araştırılmış bir konu olmamakla beraber altında
yatan pek çok sebep olduğu bilinmektedir. Biyolojik nedenleri olabileceği gibi psikososyal
faktörler sonucunda da meydana gelebilmektedir.
Konuyla ilgili litaratür incelemesi doğrultusunda konuyla ilgili yapılan çalışmaların farklı
örneklem gruplarında ve detaylandırılarak yapılması gerektiği ve daha özelleşmiş vaka
gruplarının incelenmesi gerektiği görülmektedir.
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TÜRKİYE’DE HAYVANA YÖNELİK ŞİDDET VE HAYVAN HAKLARI
Senay DEVRAN
Nursima ORTAKÇI
Berfin AVAĞ
MEF ÜNİVERSİTESİ

ÖZET
Bu çalışmada, ağırlıklı olarak Türkiye ve diğer ülkelerde hayvan haklarının nasıl
tanımlandığına ve hayvana karşı şiddet olaylarında uygulanan yaptırımlara değinilmiştir. Bu
çalışmada Türkiye’de 24.06.2004 tarihinde kabul edilen Hayvan Hakları Koruma Kanunu, yerel
ve uluslararası basına yansımış haberler ve yerel mahkeme kararları ışığında değerlendirilmiştir.
Bu yazının amacı Türkiye’deki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ülkedeki hayvana
yönelik her türlü şiddet olayında diğer mevzuatlarla beraber nasıl uygulandığını göstermek,
hayvanlar arasında yapılan sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına vurgu yapmak, mevzuatlarda yer
alan yaptırımların etkisizliğini göstermek ve Türkiye’de hayvana yönelik şiddet olaylarının nasıl
azaltılabileceğine ilişkin farkındalık yaratmaktır.
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Anahtar kelimeler: Hak, hayvan hakları, hayvana yönelik şiddet, idari para cezası, hayvan
koruma dernekleri, mevzuat, yaptırım
ABSTRACT
Thisarticleprovidesdefinitions of theanimalrights in variouscountries, predominantly in
Turkey, and legal enforcements in thecases of animalviolence. Inthisstudy, thelaw on
AnimalRights, whichwasadopted in Turkey on 24.06.2004, wasevaluated in thelight of
localandinternationalmedianewsandLocal Court judgments. Thepurpose of thisarticle is toshow
how Law No. 5199 on theprotection of animals in Turkey is applied in
conjunctionwithotherlegislation on allkinds of violenceagainstanimals in thecountry,
tohighlightthedistinctionbetweenstrayanimalsandownedanimals, torevealtheineffectiveness of
thesanctions in thelegislation, andtocreateawareness on how toreduceanimalviolence in Turkey.
Keywords:Rights,
animalrights,
violenceagainstanimals,
AnimalProtectionAssociations, legislation, enforcement

administrativefines,

GİRİŞ
“Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan
menfaattir.” (OĞUZMAN & BARLAS, 2018)Hak, yalnızca insanlara mahsus bir yetki değildir.
Konuşarak dertlerini açıklayamadıkları için, seslerini çıkaramadıkları için hayvanların hakları
göz ardı edilemez. Hayvanlar da birer canlıdır ve onların da hakları vardır. Hayvanlar, insanlar
gibi miras bırakamazlar, borç altına giremezler. Bu sebepledir ki hayvan hakları insan
haklarından farklı bir kapsama sahiptir. Hayvanlar arasında sevimli olmak, insana faydalı olmak,
özel bir tür olmak gibi ayrımcılık sebeplerine bakılmaksızın tüm hayvanların eşit olarak sahip
olduğu menfaatler hayvan haklarını oluşturmaktadır(PETA). Kişisel zevkler için hayvanların
doğal ekosistemlerinden koparılmadan, ekosistemleri daraltılmadan, onlara acı çektirilmeden,
işkence edilmeden yaşamak, bir başka ifade ile rahat ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek hayvanların
en doğal hakkıdır. Nasıl ki insan haklarının ihlal edilmesini istemez saygı duyulmasını ister; aynı
şekilde insan, hayvanların haklarına saygı duymalı ve ihlal etmekten kaçınmalıdır.
Hukuk süjesi, hak sahibi anlamına gelmektedir.Hak sahibi “iradesi hukuk düzenince
korunan kişi; hukuk düzeninin koruduğu menfaatten yararlanan kişi; hukuk düzenince tanınan
çıkarını
gerçekleştirme
iradesi
korunan
kimse(YILMAZ,
2017)”
olarak
tanımlanmaktadır.Türkiye’deki mevzuatlar hayvanları hukuk süjesi kapsamına almamakta; onları
evdeki mobilyalardan, sokaktaki araçlardan farklı görmemektedir. Başka bir ifade ile Türk
Hukuku’nda hayvanlar eşya, mal olarak görülmektedir. Bu görüş,Türk Ceza Kanunu’nda
hayvanlarla ilgili fıkraların yer aldığı alt başlıklardan açıkça anlaşılmaktadır.
Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçen insanlar, çeşitli amaçlar için hayvanları
evcilleştirmeye başlamışlardır. İnsanlar hayvanları beslerken hayvanlar da insanların korunma,
beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Sanayi Devrimi ile birlikte daha iyi hayat
şartları için kırsaldan kentlere göç başlamıştır. Bu süreçte, insanlar semerelerinden yararlandıkları
çiftlik hayvanlarını satarken ticari değeri olamayan kedi, köpek gibi hayvanları terk etmişlerdir.
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Evcilleştirilerek doğal ekosistemlerinden kısmen koparılan hayvanlar, yaşamak için zor
koşullarda mücadele vermişlerdir. Günümüzde de bunun etkileri görülmektedir. Çeşitli sağlık
sorunları, kötü muamele, yeterince beslenememe ve doğal ekosistemlerinden koparılmaları
hayvanların mühim problemlerindendir. (TAMZOK, KÜK, & ÇOBANOĞLU, 2013)
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti fiziksel güç yolu ile kasti olarak bir tehdit yahut
gerçek biçimde başka birine uygulanması sonucu mağdur kişide psikolojik zarar, yaralanma ve
ölüm olaylarının meydana gelmesi veyahut gelme ihtimalinin bulunması olarak
tanımlamaktadır(POLAT, 2017). Türkiye’de kadına ve çocuğa yönelik şiddet olayları daha fazla
gündeme gelmektedir. Hayvana yönelik şiddet olayları ise son zamanlarda daha fazla ses
getirmeye başladı. Hayvana yönelik şiddetten yalnızca fiziksel şiddet anlaşılmamalıdır. Bir
hayvana tecavüz etmek, kıyafet giydirmek; bir hayvanın üzerindeki örtüyü çekmek, hareket
kabiliyetini kaybetmesine sebep olan kafeslerde tutmak; hayvanları birbirleri ile dövüştürmek,
kısırlaştırmak için toplamak ardından alındıkları yerlere bırakmamak; hayvan alıp ya da
sahiplenip ardından sokağa atmak; ikamet edilen yerde hayvan istenilmemesinden dolayı
hayvanların toplanması talebinde bulunmak ve buna benzer eylemler de hayvana yönelik şiddet
kapsamına girmektedir.

YÖNTEM
Çalışma ilgili mevzuat ve makalelerin derlemesi olup hayvana şiddet olaylarındaki
yaptırımların tanımlanması, uygulamaların haberler ve mahkeme kararları ile destekleme ve
değerlendirme yolu ile problem çözme metodu kullanılmıştır.
DÜNYADA HAYVANLAR VE HAKLARI
Doğruluk Payı Sitesi’nin 16 Aralık 2016 tarihli araştırma verilerine göre,İngiltere’de
hayvanlar hissedebilen varlıklar olarak kabul edilmektedir. Bu konu ile ilgili evcil hayvanların
korunmasından, hayvanat bahçelerinin işletmelerinin düzenlenmesine, hayvanların tüm hayatı
boyunca ve bir yıl içerisinde kaç kez doğum yapabileceğine kadar çoğu konuda detaylı kanunlara
sahiptir. Hayvanlara uygulanan çeşitli şiddet olaylarına 20.000 Pound’a kadar para cezası ve 6 ay
hapis cezası verilebilmektedir. İngiltere’de hayvan satışları sınırlı sayılardaki petshoplarda
yapılmaktadır. Bunun yapılabilmesi için ise yerel komisyonlardan lisans alınması zorunludur.
Bunun yanı sıra, hayvanların bakımlarının düzenli olarak yapılması da hayvan satışı yapmak
isteyenler için bir şarttır(Doğruluk Payı, 2016).
İsviçre’de hayvanlar hissedebilen varlıklar olarak kabul edilmektedir. Hiç köpek sahibi
olmamış birinin köpek sahiplenmeden önce köpeğe bakabileceğine dair bir sertifika
göstermelidir. İsviçre’nin Hayvanları Koruma Kanunu’na göre hayvanlara kötü muamele eden
sahipleri hakkında suçun büyüklüğüne göre para cezası veya 3 yıla kadar hapis cezası
verilebilmektedir. Diğer bir yaklaşımları da sosyal olan hayvanların tek başına beslenmesi
yasaklanmıştır(Doğruluk Payı, 2016).
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Avusturya’da hayvanlar, insanların bakma sorumluluğunda olduğu insana eş varlıklar
olarak kabul edilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, 2004 yılında kabul edilen kanunları ile
insanlar ve hayvanlar arasında bir eşitlik ifade edilmiştir. Kanunu uygulama yetkisi eyaletlerin
elinde bulunmaktadır. Bununla beraber her eyaletin Hayvan Koruma Ombudsmanı ve hükümet
temsilcileri, üniversite temsilcileri ve Merkezi Hayvan Koruma Derneği temsilcilerinden oluşan
bir Hayvan Koruma Konseyi bulunmaktadır. Detay içeren kanunun ihlali durumunda, ihlalin
ölçüsüne göre para cezası yahut 1 yıla kadar hapis cezası verilmektedir(Doğruluk Payı, 2016).
Türkiye’de hayvanlar mal, eşya olarak kabul edilmektedir. Hayvanlar için 24.06.2004
tarihinde kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu mevcuttur. Kanunun amacı Madde
1’de belirtilmiştir. “Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun
muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi
şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.”(Mevzuat, tarih
yok)Kanunun ismi Hayvanları Koruma Kanunu olsa dahi hayvanları korumadığı gibi haklarından
da bahsetmemektedir. 5199 sayılı kanun maalesef toplumun beklentilerini karşılamamakta, adalet
duygusunu tatmin etmemektedir.
Dünya Hayvanları Koruma Topluluğu (WSPA) en yüksek harf notu A, en düşük harf notu
G olmak üzere Hayvanları Koruma Endeksi adlı bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bu araştırma,
ülkelerin hayvanları korumaya yönelik yasal yapılarının varlığı ve uygulamaları temel alınarak
yapılmıştır. 2014 yılında yapılan araştırmaların sonucunda, Türkiye’nin ortalama harf notu E
olarak tespit edilmiştir. UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne destek
kategorisinde G harf notunu, hayvanların acı çekmesine karşı olan hukukun varlığı kategorisinde
ise B harf notunu almıştır. Vahşi hayvanların korunması kategorisinde E; çiftlik, kafes, yük ve
gösteri hayvanlarının korunması, hayvan bakım ve korunması eğitimi kategorisinden D; evcil
hayvanların ve bilimsel araştırmalarda kullanılan hayvanların korunması kategorisinde ise C harf
notunu almıştır. (Doğruluk Payı, 2017)
TÜRK HUKUKU’NDA HAYVAN VE HAKLARI
15 Ekim 1978 tarihli Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 14 maddeden oluşmaktadır.
Beyanname, bütün hayvanların eşit doğması ve aynı var olma hakkına sahip olmasına ilişkin
madde ile başlamaktadır. Beyannamede, hayvanın tanımı yapılmamaktadır fakat maddelerin
çoğunda hayvanların hakları ve hayvana karşı isteyerek yahut istemeyerek yapılan hayvana acı
çektirecek, hayvanın ölmesi ile sonuçlanacak nitelikteki davranışların suç kapsamına girdiği
belirtilmektedir. Hayvanlar kendilerini ve haklarını savunamayacakları, koruyamayacakları için
bu görev hükümete düşmektedir. Beyannamenin son maddesinde, tıpkı insan hakları gibi hayvan
hakları da kanun ile korunması gerektiği belirtilmektedir. (Pamukkale Üniversitesi)
EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ:
Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan ülkeler arasında
Türkiye de bulunmaktadır. Sözleşme, insanın tüm canlılara karşı ahlaki bir yükümlülüğünün
olmasını, ev hayvanları ile insan arasında özel ilişkilerin bulunduğunu, ev hayvanlarının
toplumun yaşam kalitesine katkılarını göz önünde tutarak hazırlanmıştır. Diğer yandan, ev
hayvanlarının muhafaza koşullarının daima onların sağlık ve refahlarını geliştirmeye yeterli
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olmadığı, hayvanların nüfuslarının fazla olması sebebi ile insan ve diğer hayvanlar için ortaya
çıkabilecek hijyen, sağlık ve güvenlik problemleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Sözleşmenin maddelerine göre, hayvanların refahı için kimsenin ev hayvanını terk
edemeyeceği ve onun sebepsiz acı, ıstırap çekmesine sebep olamayacağı belirtilmektedir. Ev
hayvanının bakımını üstlenen kişi, hayvanın türüne bağlı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak
hayvanın sağlığından ve refahından sorumludur. Ev hayvanının doğal performansını arttırmaya
veya azaltmaya yönelik verilen dış etkenler, tedaviler gibi hayvanın sağlık ve refahını tehlike
altına sokabilecek uygulamalarda bulunulamaz. Sözleşme, ev hayvanların cerrahi operasyonları
ve öldürülmeleri ile ilgili hükümlere de yer vermektedir. Veteriner hekim tedavi edici olmayan
müdahaleyi gerekli görmediği takdirde ev hayvanının dış görünümünü değiştirecek ya da tedavi
edici olmayan diğer cerrahi müdahalelerin yapılması sözleşme ile yasaklanmaktadır. Evcil
hayvan ancak bir veteriner hekim ya da başka bir yetkili tarafından öldürülebilir. Hayvanın
öldürülmesi gerekir ise işlem, en az düzeyde fiziksel ve manevi acı verecek biçimde
gerçekleştirilecektir. Hayvanı öldürmek, ya ani şuur kaybı ardından da ölümü gerçekleştirecektir
ya da yoğun genel anestezi ile birlikte kesin ve mutlak ölüm ile sonuçlanacak adımlar ile
gerçekleştirilecektir. Hayvanı öldürmekten sorumlu olan kişi, hayvanın öldüğünden emin
olduktan sonra cesedini yok edecektir.

TÜRK CEZA KANUNU:
Türk Hukuku’nda hayvanların mal olarak kabul edildiği Türk Ceza Kanununun 151.
Maddesinin başlığı olan Mala Zarar Verme ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu sebepledir ki
şiddet hayvana yönelik olsa dahi Türk Ceza Kanunu’nda korunan menfaat hayvana değil; sahipli
hayvanların malikine, zilyedine veyahut üçüncü kişiye ait olarak tasarlanmaktadır. Yine madde
düzenlemesinde hayvanın ayrı bir canlı olarak ele alınmadığı, suçun hayvanın kullanılamaz hale
gelmesine veya değerinin azalmasına bağlanmasından da anlaşılmaktadır. Zira ayrı bir canlı olan
ve haklarının olduğu düşünülen hayvanların salt bu sebeple kendilerine yönelik eylemlerin
cezalandırılması gerekir. Ne var kiTCK madde 151 uyarınca haklı bir nedeni olmaksızın sahipli
hayvana zarar verip işe yaramayacak hale getiren, değerinin azalmasına neden olan veya sahipli
hayvanı öldüren kişi mağdurun şikâyeti üzerine taşınır mala cüzi veya külli zarar vermek,
kullanılamayacak hale getirmek, yok etmek gerekçeleri ile adli para cezası veyahut dört aydan üç
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.İnsanlar veya hayvanlar açısından tedavisi zor
hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneklerini kaybetmelerine, hayvanların veya bitkilerin
kendine has özelliklerinin değişmesine sebebiyet verecek nitelikteki atık veya artıkların çevreye
taksirle verilmesine neden olan kişi TCK madde 182/f.2 uyarınca bir yıldan beş yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılmaktadır. Müstehcenlik başlığı altında yer alan TCK madde 226 uyarınca
şiddet yolu ile hayvanlarla, cesetler ile veya doğal olmayan yoldan gerçekleştirilen cinsel
davranışlar ile ilgili her türlü belgeyi üreten, satan, nakleden, depolayan kişi bir yıldan dört yıla
kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu belgeleri basın ve
yayın yollarını kullanarak yayan veya yayılmasına katkıda bulunan kişi altı yıldan on yıla kadar
hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır.(Mevzuat)
HAYVANLARI KORUMA KANUNU:
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24.06.2004 tarihinde kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu beş kısımdan
oluşmaktadır. Kanunun 1. maddesi uyarınca, kanunun amacının hayvanların yaşamlarını güvence
altına almak istenildiği görülmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de hayvanların eziyet, acı
çekmelerinin önlenmesine yönelik tedbir alınması ve hayvanlara uygun davranışlarda
bulunulması gerektiğini söylemektedir.
Kanunun 14. Maddesinde hayvanlarla ilgili çeşitli yasaklara yer verilmektedir. Hayvan
bakımı eğitimi almamış kişilere ev ve süs hayvanının satılmasının, hayvanların gücünü ve
kapasitesini aşacak ölçüde fiillere zorlamanın, tıbbi gerekçe olmaksızın hayvanlara veya ana
karnındaki yavrularına zarar verebilecek suni müdahaleler yapılmasının, yabancı maddeler
verilmesinin, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunulmasının, hayvanlara işkence yapılmasının,
hayvanlara kasten kötü davranış gösterilmesinin, acımasızca işlem yapılmasının, hayvanların
dövülmesinin, fiziksel ve psikolojik acı çektirmenin yasak işlemler olduğu belirtilmektedir.
Yasaklar ve diğer maddelerdeki hükümlerin korunması amacı ile kanunun 4. Kısmında cezai
hükümler bulunmaktadır. Sürücü, bir hayvana çarpıp ona zarar verdiği takdirde, hayvanı en yakın
veteriner hekim veya tedavi ünitesine götürmek zorundadır. Zorundadır ifadesinin kullanılmasına
rağmen bu hükmü ihlal eden bir kimse hayvan başına üç yüz Türk Lirası idari para cezası
almaktadır. Hayvana kasıtlı olarak kötü davranan, onu aç-susuz bırakan veya acımasız, zalimce
işlemler yapan, hayvana bağımlılık yapacak tarzda yiyecek veya içecek veren bir kimse üç yüz
Türk Lirası idari para cezası almaktadır. Son zamanlarda sık sık gündeme gelen hayvan ile cinsi
münasebette bulunmanın, ona işkence yapmanın yaptırımı ise üç yüz Türk Lirası idari para
cezasıdır. Hayvan dövüşleri için kanunda öngörülmüş yaptırım ise hayvan başına bin beş yüz
Türk Lirası idari para cezasıdır. Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan
Sağlığı Zabıtası Kanunu’nda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri halinde hayvan başına
altı yüz Türk Lirası İdari para cezası verilmektedir. Tıbbi amaçlar dışında hayvanların organ veya
dokularının tümü ya da bir bölümü çıkaran veya tahrip eden kimse bin iki yüz Türk Lirası idari
para cezası almaktadır.(Mevzuat)
Cezai Hükümler başlığı altında yer alan yaptırımların, cüzi miktarda idari para cezaları
olduğu görülmektedir. Türk Ceza Kanunu md.52/1 “Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda
aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün
sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan
meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.”(Mevzuat)
Türk Ceza Kanunu md.52/4 “Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde
bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir
yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde
ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz.
Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil
edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.”(Mevzuat)
Kabahatler Kanunu md. 17/2 “İdarî para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek
suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idarî para cezasının miktarı belirlenirken işlenen
kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde
bulundurulur.”(Mevzuat)
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Kabahatler Kanunu md. 17/6 “Kabahat dolayısıyla idarî para cezası veren kamu görevlisi,
ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdarî para cezasını
kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme,
kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.” (Mevzuat)
Mevzuatlarımızda bulunan ilgili maddelerden anlaşılacağı üzere adli ve idari para cezaları
birbirinden farklı yaptırımlardır. Adli para cezaları yargılama faaliyeti yürütüldükten sonra
mahkemeler tarafından verilir ve cezanın kesinleşmesini müteakip kişinin adli sicil kayıtlarına da
işlenir. İdari para cezaları ise mahkemeler tarafından değil, devletin idari kurumları tarafından
verilir ve kişinin adli sicil kayıtlarında gözükmez. Adli para cezaları ödenmediği takdirde ceza
hapis cezasına çevrilebilirken idari para cezaları ödenmediği takdirde ceza hapis cezasına
çevrilmez, kamu alacağı niteliğinde olduğundan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun gereğince icra işlemleri yapılır.
Yukarıda belirtildiği üzere 5199 sayılı yasa idari para cezasını öngörmektedir. İdari para
cezası da Kabahatler Kanunun 17. Maddesinde yer almaktadır. Kabahatler Kanunu’na göre kapalı
alanda sigara içen bir kişiye uygulanacak yaptırımın niteliği ile hayvana şiddet uygulayan bir
kişiye uygulanacak yaptırımın niteliği arasında bir fark yoktur. Çünkü ikisi de Kabahatler
Kanunu çerçevesinde cezalandırılacaktır.
Kanunda öngörülen yaptırımların uygulanabilmesi için kanunun yasakladığı maddelerin
kişi ya da kişiler tarafından ihlal edilmesi gerekir. Fakat sadece ihlal yeterli değildir. İnsanlar,
kendilerini ifade etme imkânı olmayan hayvanların sesi olup onların mağduriyetlerini duyurmalı,
haklarını savunmalıdırlar. Bu durum hayvanın sahipli olup olmamasına göre fark göstermektedir.
Kanundaki hükme göre hayvana çarpan sürücü, hayvanı veterinere götürmez ise bunun yaptırımı
üç yüz Türk Lirası idari para cezasıdır. Bu hüküm sahipsiz bir hayvana çarpan sürücü açısından
ele alınır ise sahipsiz hayvanı veterinere götürmeyen, çarptığı yerde bırakan sürücüye üç yüz
Türk Lirası idari para cezası verilmesi gerekir. Fakat bu olayda, sürücüye yaptırımın
uygulanabilmesi için insanlar aracılığı ile sahipsiz hayvanın mağduriyetinin dile getirilmesi ve
sürücünün bulunması gerekir. Bu şartlar gerçekleşmez ise fail meçhul kalırken hayvan da çektiği
acı ile kalacaktır. Aynı olay sahipli bir hayvanın başına gelmiş olsa idi, hayvanın sahibi
hayvanının sesi olacağı için hiçbir şart aranmaksızın sürücüye gereken cezanın verilmesi
sağlanacaktır.
Bulgular
Türkiye’deki mevzuat değerlendirmeleri günlük hayattan hayvanlara yönelik her türlü
şiddet haberleri ve uygulanan yaptırımlar ile desteklenmektedir.
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YAPTIRIMLAR
Hürriyet gazetesinin hayvana şiddet başlığı altında yayınlamış olduğu 10 yıllık veriler
incelendiğinde; 2018 yılında 117, 2017 yılında 32, 2016 yılında 22, 2015 yılında 20, 2014 yılında
15, 2013 yılında 14, 2012 yılında 19, 2011 yılında 25, 2010 yılında 14 ve 2009 yılında ise
medyaya 5 tane haber yansıtılmaktadır. Yapılan ilk tespit 2009 yılından bu yana hayvana şiddet
haberlerinin giderek artmakta olduğudur. Diğer yıllara oranla 2018 yılında hayvana yönelik
şiddet haberlerinin basında daha fazla yer alması iki sonucu işaret etmektedir. Birincisi, görsel ve
yazılı medyada hayvana yönelik şiddet haberlerine daha fazla yer verilmesi ile toplumun bu
konudaki duyarlılığının artması sağlanmaktır. İkincisi, hayvana şiddet oranlarının ciddi oranda
artmakta olduğudur. Medya özellikle magazin değeri taşıyan haberlere daha çok yer vermektedir.
Bu bağlamda, Bahtiyar isimli papağan, ayakları kesilen yavru köpek ve Eskişehir’de kediye
yapılan işkence haberleri ele alınacaktır.(Hürriyet)
İŞKENCE GÖREN PAPAĞAN
Sahibinin kötü muamelede bulunduğu, sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında
yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen Bahtiyar isimli papağan, kurtarılamadı.
Papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından M.Ö ‘ye
hayvana eziyetten işlem yapılarak 5 bin 254 lira para cezası uygulanmıştır. Olayın sosyal
medyada belli bir süre büyük yankı uyandırmasına karşın, suçluya sadece para cezası verilmesi
ne yazık ki hayvana şiddet olaylarının engellenmesinin ötesine geçememektedir. Tarım ve Orman
Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'nce, M.Ö. hakkında 4915 Sayılı Kara
Avcılığı Kanununa istinaden idari yaptırım kararı alınmıştır. (Hukuki Haber, 2018)
ESKİŞEHİR’DEKİ KEDİ KATİLİNE 3 YIL HAPİS
Eskişehir’de sahiplendiği kediyi evinde bıçakladıktan sonra kafasını dolu su
damacanasıyla ezerek öldürdüğü ileri sürülen ve görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan
üniversite öğrencisi 21 yaşındaki M. C. A. , 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hayvana karşı yapılan
tüm bu işkencelerin sonucunda verilen cezalar olaydan olaya farklılık göstermiş olsa da
Eskişehir’deki kedi katiline 3 yıl hapis cezası verilmesi Türkiye de bir ilktir. (Habertürk, 2015)
AYAKLARI KESİLEN YAVRU KÖPEK
423

13 Haziran günü Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bir yavru köpek,
bacakları kesilmiş halde bulundu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat doğrultusunda
Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayın meydana geldiği yerde
çalışma yürüten greyder operatörü İ.M. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sapanca Nöbetçi
Sulh Ceza Hâkimliğince, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi"
suçlamasıyla tutuklandı.(Habertürk, 2018)
TÜRK MAHKEME KARARLARI
Asliye Ceza Mahkemesi’nin “Haksız yere sahipli hayvanı öldürme” suçu ile sanığa
verdiği beraat hükmü T.C. Yargıtay Başkanlığı’nın 15. CD., E. 2014/4041 K. 2015/21644 T.
2.3.2015 ile bozulmuştur. Somut olayda sanığın köpeğin sahipli olduğunu bilmediğini ve
kendisine saldırması üzerine korkutma amacı ile ateş ettiğini beyan etmesine karşılık köpeğin
sahibi ile uzun yıllardır komşu olmalarından dolayı köpeğin sahipli olduğunu bildiği, köpeğin
kendisine saldırdığına dair delil bulunmadığı, evine girerek tüfeğini alıp hedef gözeterek ateş
ettiği tanık beyanları ile tespit edildiğinden hükmün bozulmasına karar verilmiştir.(Lexpera,
2015)
Görüldüğü gibi yüksek mahkemece değerlendirme yapılırken suçta ve cezada kanunilik
ilkesi gereği eylemin tipe uygun olup olmadığı değerlendirilmiştir. Yine yargılama aşamasında
hayvanın sahipli olup olmadığı da araştırma konusu olmuştur.

DÜNYANIN FARKLI
İŞKENCELER

BÖLGELERİNDE

HAYVANLARA

YAPILAN

YASAL

Dünyanın farklı bölgelerinde hayvanlara birçok yasal işkence yapılmaktadır. Yasal
işkenceler ile hayvanlar ya öldürülmekte ya da ölüme terk edilmektedir. Örneğin, Çin’de küçük
plastik balonlarda mahsur kalmış kaplumbağa, balık, semender ve kurbağa gibi canlı
hayvanlardan anahtarlıkları yapılmaktadır. Hayvanlar boncuk vb. süslemeler ile parlak renkli bir
sıvıda zar zor hareket etmekte ve birkaç gün içinde ölmektedirler. (Gaiadergi, 2015)
18. yüzyılın başında kraliyet binicilik dernek üyeleri spor müsabakalarında ellerinde kılıç
at üstünde boğa devirme gösterileri ile başlayan boğa güreşleri İspanya ve Güney Amerika’nın
bazı bölgelerinde günümüzde de devam etmektedir. Yapılan gösterilerin birinde boğa atı
devirmek üzere iken türbinden arenaya atlayan birinin şapkasıyla boğanın dikkatini çekerek
oyalamayı başarmıştır. Boğa güreşlerinin yüzyıllardır devam eden bir gelenek olmasına
seyircinin bu görüntüye fazlaca ilgi göstermesi ve coşkuyla alkış tutması sebep olmuştur. Bunun
yanı sıra İspanya’da boğaların boynuzları yakılarak halk arasına salınmaktadır ve sonrasında
boğalar öldürülmektedir. Filipinliler, tavukların vücutları darbelere maruz kalırken damarları kan
ile dolduğundan dolayı etinin daha lezzetli olduğuna inanmaktadır. Dolayısı ile Pinikpikan ismini
verdikleri yasal işkencede, tavuklar dövülerek öldürülmektedir. Köpek dövüşleri ise Afganistan
ve Japonya gibi ülkelerde serbest olan yasal bir işkencedir. Bunun yanı sıra köpek asmak
Bulgaristan'da yerel bir gelenektir. (Sabah , 2014)
HAYVAN DERNEKLERİ TARİHÇESİ
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İlk kez 19. yüzyılda İngiltere’de anestezinin keşfedilmesi ile insanlar acı çekmeden
ameliyat olunabileceğine öğrendiler. Böylelikle bilimsel çalışmalarda anestezi yapılmadan
hayvanların kullanılması bir karşıt görüş ortaya çıkardı. Bunun sonucunda ise ilk hayvan hakları
hareketleri ve dernekleri ortaya çıktı. (ŞENPOLAT, 2018). TheSocietyforthePrevention of
Crueltyto Animals, 1824 yılında İngiltere’de kurulan dünyada hayvanların korunmasına yönelik
ilk dernektir. İngiltere’de başlayan hayvanları koruma hareketi ilerleyen zamanlarda Amerika ve
bütün Avrupa’yayayılmıştır(Melikoğlu, 2009).
Hayvanlarınkorunmasıdüşüncesionlarayöneliksaldırılargerçekleşmedenöncegündemegelmemiştir.
Hayırsız
Ada
olayınıncereyanetmesiveOsmanlıDönemi’ndehayvanhaklarınayönelikdüzenlemelerinyeterliolma
ması, OsmanlıDönemi’ndehayvanderneklerininaçılmasınasebepolmuştur. (Melikoğlu, 2009)
1900’lü
yıllarınbaşındaAvrupa’dakiparfümvekimyasanayisiiçindenekolarakköpeklerinkullanılması,
o
bölgelerdeköpeksayısınınciddibirşekildedüşmesinenedenolmuştu.
Bu
nedenleFransaveOsmanlıDevlet’iarasındaOsmanlı’dabololanköpeklerintoplatılıpFransızlarasatılm
asıyönündebiranlaşmaimzalandı.
Osmanlıhalkıköpeklerinivermekistemedi,
katledilmelerinegözyummayacaklardı.
ÇünküOsmanlıhalkı,
köpeklerimahallesakiniolarakgörmekteydi. (ÇOLAK)
KöpeklertoplanarakTophane’dekibirgemidebiriktiriliyordu.
Kısasürede
80
bindenfazlaköpeğitoplatıpFransa’dantalimatbekleyendevlet,
Fransa’danyanıtgelmemesiüzerineöncefiyatıdüşürdü.
Yineyanıtgelmemesiüzerineaçsusuz,
dehşetvericişartlardatelefolmayabaşlayanköpeklerdenkurtulmakiçinücretsizvermeyiteklifetti.
Fiyattayapılandeğişikliklererağmenyanıtgelmedi. Bununüzerineköpeklerdenkurtulmakadına 3
Haziran 1910 tarihindekatliamın ilk adımıatıldı. 80 bindenfazlaköpekSivriada da
kaderlerineterkedildi.
Halkınkendiimkânlarıileköpeklereyiyecekgötürmeyeçabaladığıfarkedilinceönlemleralınmayabaşl
andı.
Biradadolusuköpek,
açlıktan,
susuzluktan
can
verenkardeşlerinincesetleriarasındaölümübekleyerekyalvarırcasınagünlerce, aylarcahavladılar.
Çoksesgetirenbuvahimolayınardından
1912
yılında,
İstanbul
HimâyeiHayvânâtCemiyetikurulmuştur.
Cemiyet,
kurulduğugündenitibarenhükümettarafındandesteklenmiştir.
OsmanlıDevleti’nin
I.
DünyaSavaşı’nagirmesiilefaaliyetlerinidurdurmakzorundakalan
İstanbul
HimayeiHayvanatCemiyeti,
Cenevre’debulunanHayvanlarıKorumaDerneğiileözelliklesavaşesnasındakullanılanatlarınkorunm
asınavetedavileriileilgiliyazışmalarınıdevamettirmiştir.
Cemiyet,
6
Mart
1924
yılındaTürkiyeHayvanlarıKorumaDerneğiismiilefaaliyetlerineyenidenbaşlamıştır.(Melikoğlu,
2009)
Türkiye’dehayvanlararasındahiçbirayrımyapmadanhaklarınısavunan,
ihtiyaçlarınıkarşılamayaçalışan,
toplumubukonudabilinçlendirmeyeçalışanderneklerinbirkısmıaşağıdabelirtilmektedir.(Bipati)
HayvanHaklarıFederasyonu (HAYTAP)
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HayvanHaklarıKonfederasyonu (HAYKONFED)
DoğalHayatıDoğalVakfı (WWF)
YedikuleHayvanDostlarıDerneği (YHDD)
KocaeliDoğaveHayvanHaklarıSavunucularıDerneği (KOHSEVDER)
TürkiyeHayvanlarıKorumaDerneği (THKD)
KimsesizHayvanlarıveDoğayıKorumaDerneği (KİHAYKO)
SONUÇ
Hayvanlar, duygu sahibi canlılardır. Acıyı, korkuyu, mutluluğu tıpkı insanlar gibi hissederler.
Hayvanların insanlardan daha çok şiddet gördüğünü söyleyen Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet
Sungur, dünyada 1 dakika içerisinde yaklaşık 70 milyon hayvan şiddete uğrarken buna karşılık 1
dakikada 20 insanın şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. (Hürriyet, 2018)Zaman zaman gündeme
gelse dahi ülkemizde hayvanlar ve hakları ile ilgili göz ardı edilemeyecek problemler
bulunmaktadır. Bu problemleri çözmek için devlete düşen görev, uygulanabilir yeni
düzenlemeler yapmak ve eğitim-öğretim programları içerisine Hayvan ve Hakları ile ilgili bir
bölüm eklemektir. Ebeveynlere ve ebeveyn adaylarına düşen görev ise çocuklarını hayvanlara
karşı önyargı ile büyütmek yerine çocuklarına hayvan bilincini aşılayarak büyütmektir.
Üstün Dökmen’in dediği gibi “Duyguları olan bir canlı mülk sayılmamalıdır. Bir binanın, bir
arabanın, bir masanın duygusu ve onuru yoktur, mülktür; fakat hayvanların duyguları vardır,
mülkümüz olamazlar. Onurları ise bizim onurumuza eşittir.”(DÖKMEN, 2017)Dolayısıyla Türk
Hukuku’nda hayvanlar ile ilgili yeni, uygulanabilir ve caydırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.
Bunun gerçekleşebilmesinin ilk şartı hayvanları kabul ediş biçimimizi değiştirmektir. Hayvanları
mal, eşya olarak görmek yerine hissedebilen, duyguları olan varlıklar olarak görmek
gerekmektedir. Bir örnek ile somutlaştırmak gerekir ise arabaya çarpıldığı zaman arabanın canı
yanmaz; cansızdır, mülktür. Oysa bir hayvana çarpıldığı zaman ise canı yanar, gözünden yaş
gelir; candır, duyguları vardır. Hayvanlar, duygulara sahip canlılar olarak kabul edildikten sonra
hayvana yönelik küçüğünden büyüğüne tüm şiddet olayının kabahat değil, suç olduğu kabul
edilecektir. Dolayısıyla suç kapsamında değerlendirilmeye başlanacaktır. Daha açık bir ifade ile
Türk mevzuatlarında yer alan hayvana yönelik şiddet olaylarının yaptırımı olan idari para cezası,
adli para cezasına çevrilecek ve hapis cezası uygulanacaktır.
Yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde hayvana yönelik her türlü şiddet olayının
ortadan kaldırılması için insanlara küçük yaşlarda hayvan bilincinin aşılanması gerekmektedir.
İnsanları bu sebeple çocukların eğitim-öğretim programları içerisine Hayvan ve Hakları ile ilgili
bir bölüm eklenmelidir ve uygulanmalıdır. Çocuklar küçük yaşlardan başlayarak zaman
içerisinde hayvanlar ile bir araya getirilmelidir. Bunun için hayvanat bahçeleri değil, barınaklar
tercih edilmelidir. Çocukların yaş ortalamasına uygun olacak şekilde çeşitli eğitimler
düzenlenmelidir.Ebeveynler, “Aman dokunma ısırır!” “Sakın elleme, mikrop yuvasıdır.” şeklinde
cümleler kurarak çocuklarını hayvanlara karşı önyargı ile büyütmemelidir. Aksine çocuklar ile
hayvanları bir araya getirmelidir.Çünkü ağaç yaş iken eğilir.
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FLÖRT ŞİDDETİ
Öykü BEKAR
MEF ÜNİVERSİTESİ

INTRODUCTION
World Health Organization (WHO) defines violence as “the intentional use of physical
force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or
community that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death,
psychological harm, maldevelopment, or deprivation”. Domestic violence is a term covering
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violence to children, elder people and women especially intimate partner violence. Domestic
violence is a significant public health problem both at developed and developing countries.
Violence toward women is a very important issue in the world globally. In this article violence is
going to be defined and classified according to the actions and the assailants and the victims
The intimate partner violence is one of the interpersonal types of violence.
verbal, sexual, emotional and physical violence or violent behavior
application and social restrictions. Violence in close emotional relationships is the most common
form of violence. The individual problems of the attacker at the same time
gender roles, family structures and socio-cultural norms are also responsible. The purpose of
violence is to control women's behavior and it is to create a pressure on it. Any kind of violence
can be seen. Physical, sexual, psychological, economic violence and social harassment are the
most common types of violence. This is the one of the types of violence that end up by killing.
Intimate partner violence is one of the most common forms of violence against women
and includes physical, sexual, and emotional abuse and controlling behaviours by an intimate
partner. Intimate partner violence1 (IPV) occurs in all settings and among all socioeconomic,
religious and cultural groups. The overwhelming global burden of IPV is borne by women.
Although women can be violent in relationships with men, often in self-defence, and violence
sometimes occurs in same-sex partnerships, the most common perpetrators of violence against
women are male intimate partners or ex-partners. By contrast, men are far more likely to
experience violent acts by strangers or acquaintances than by someone close to them .

FLÖRT ŞİDDETİ NEDİR?
Flört şiddeti, sevgilinin sana karşı fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet içeren
davranışlarda bulunmasıdır. Sevgilin, diğer partnere karşı şiddet göstererek partner üzerinde
egemenlik kurmayı, kontrol etmeyi ve gücünü göstermeyi hedefler. Flört şiddeti, bitmiş ya da
sürmekte olan heteroseksüel ya da homoseksüel ilişkilerde ortaya çıkabilir. Flört şiddeti; şiddetin
kişiler arası türlerinden biridir, çiftler arasında flört sırasında birbirlerine sözel, cinsel, duygusal
ve fiziksel şiddet veya şiddet içeren davranışlar uygulaması ve sosyal açıdan birbirlerini
kısıtlayıcı davranışlar sergilenmesidir. Yakın duygusal ilişkideki şiddet şiddetin en yaygın
görülen türünü oluşturmaktadır.( flörtün yeni yeni başladığı 13-23 yaş döneminde romantik
ilişkilerde yaşanan şiddete )
Flört şiddetinin ortaya çıkmasında saldırganın bireysel problemleri ve toplumsal cinsiyet
anlayışı, aile yapısı, sosyo-kültürel normlar da etkilidir. Saldırgan şimdiki/sonraki koca, erkek
arkadaş, kız arkadaş olabilir. çiftler ayrı veya birlikte yaşayabilir ve çocuk sahibi olabilirler
bunun dışında ilk defa flört eden insanlar olabilecekleri gibi boşanmış ayrılmış veya yaşlı
insanlar da olabilir.
Kadına yönelik şiddet dünyada yaygın olarak görülmekte ve her ülkede karşılaşılan bir
olgudur. yapılan araştırmalar gösteriyor ki dünyada her üç kadından en az birinin dövülmüş,
cinsel ilişkiye zorlanmış ya da şiddetin diğer türlerine maruz kaldığını göstermiştir. (WHO 2015)
Tüm dünyada, kadına karşı şiddetin en yaygın görülmekte olan şekli ise eşleri veya diğer erkek
partnerin uyguladığı şiddettir. ( Coker et all 2009)
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Genellikle partner şiddeti; Fiziksel saldırı; vurma, tokatlama, tekme atma gibi, devamlı
aşağılama küçümseme, gözünü korkutma gibi psikolojik şiddet, cinselliğe zorlama zorla ilişkiye
girme ve veya bu sebeplerden hor görme; bunun yanı sıra çoğunlukla kadını kadın
arkadaşlarından ve ailesinden ayırma, takip etme ve kaynaklara erişimini engellemek kısıtlamak
gibi kontrol etmeye yönelik davranışları da içerir.
Yapılan araştırmalara göre bu tür şiddette odak noktanın fiziksel saldırının farklı
şekillerinin tanımlanması ve ölçülmesinden yana olan görüş baskındır bu ölçüme göre de hafif ve
şiddetli şiddet ayrımı yapılmaktadır. Bunun temel sebebi ise saldırı sonrası bulguların genel
olarak geçici olması olabileceği gibi uzun süreli ve tekrarlayan biçimde de görülüyor olması
durumlarıdır.
Bir ilişkide şiddeti tanımlarken bakılması gereken hususlar şunlardır:
-Şiddet ne düzeyde
-Saldırganın niyeti
-Mağdurun yaşadığı deneyim ve yaralanma
-Şiddetin nasıl olduğu ve periyotları
-İlişkinin genel gidişatının durumu

FLÖRT ŞİDDETİNİN TÜRLERİ
Fiziksel flört şiddeti: Fiziksel flört şiddeti, sevgilinin senin bedenine kasıtlı olarak zarar
vermesidir. Sevgilinin sana vurması, tokat atması, yumruk atması, bir eşya fırlatması, bıçak ya da
silah çekmesi, seni itmesi, tekmelemesi, ısırması, saçını çekmesi fiziksel şiddet örnekleridir.
Cinsel flört şiddeti: Cinsel flört şiddeti, sevgilinin seni cinsel birliktelik veya yakınlık yaşamak
için zorlaması, cinsellik konusunda “hayır”ı kabul etmemesidir. Sevgilinin istemediğin halde seni
öpmesi ve sana dokunması, sen alkol veya madde etkisi altındayken ya da bilincin yerinde
değilken seninle cinsel birliktelik kurması, cinsel birliktelik sırasında, öncesinde veya sonrasında
sana karşı küçümseyici ve kaba bir tutum sergilemesi, doğum kontrol yöntemlerini kullanmaması
veya senin kullanmana izin vermemesi cinsel şiddet örnekleridir.
Psikolojik flört şiddeti: Psikolojik flört şiddeti, sevgilinin sende korku uyandıracak, senin
kendine olan güvenini ve saygını zedeleyecek biçimde konuşması ve davranmasıdır. Sevgilinin
sana isim takması, bağırması, iftira, hakaret veya küfür etmesi, ne yapman ve ne giymen
gerektiğini söylemesi, seni başkalarının önünde küçük düşürmesi, tehdit etmesi, kötülemesi ve
ismini karalaması, suçlaması, yıkıcı bir biçimde eleştirmesi, “koruma altına alma” bahanesiyle
yönlendirmesi, sırlarını başkalarına söylemesi psikolojik şiddet örnekleridir.
Sosyal flört şiddeti: Sosyal flört şiddeti, sevgilinin senin sosyal ilişkilerini kısıtlaması, kontrol
etmesi ve senin sosyal çevrenden soyutlanmana, yalnızlaşmana neden olacak şekilde
davranmasıdır. Sevgilinin ailen veya arkadaşlarınla görüşmene izin vermemesi, kimlerle arkadaş
olduğunu kontrol etmesi, “namusunu koruduğunu” söyleyerek erkek arkadaşlarınla konuşmanı
yasaklaması, kıskançlık yaparak sosyal ilişkilerini kısıtlamaya çalışması ve kıskançlığı sevgisinin
dışavurumu gibi göstermesi, arkadaşlarına zaman ayırdığında seni suçlaması, eleştirmesi veya
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sana küsmesi, sürekli başkalarıyla flört edip etmediğini araştırması, toplum, aile veya okul
karşısında seni “utandırmak” ya da “rezil etmekle” tehdit etmesi sosyal şiddet örnekleridir.
Dijital flört şiddeti: Dijital flört şiddeti, sevgilinin teknolojik araçları seni kontrol etmek için
kullanması, bu araçlar aracılığıyla seni tehdit etmesidir. Sevgilinin sosyal medya hesaplarının
şifrelerini istemesi ve kontrol etmesi, sosyal medyada kimlerle arkadaş olabileceğine karar
vermesi, resim ya da video göndermek için seni zorlaması, telefonunu veya bilgisayarını
karıştırması, sürekli mesaj atması ve hızlı bir yanıt beklemesi dijital şiddet örnekleridir.
Israrlı takip (Stalking): Israrlı takip, ayrıldığın ya da halen birlikte olduğun sevgilinin seni
sürekli izlemesi ve takip etmesidir. Takip davranışı, sende korku uyandırmayı, sana gözdağı
vermeyi ve güvencesiz hissettirmeyi hedefler. Eski sevgilinin haber vermeden veya davet
edilmeden evine ya da okuluna gelmesi, gittiğin yerlerde karşına çıkması, sürekli hediye veya
çiçek alması veya göndermesi, arkadaş çevrenle iletişim kurması ve seninle ilgili bilgi almaya
çalışması, senin eşyalarına zarar vermesi ısrarlı takip davranışı örnekleridir.

İLİŞKİN GÜVENDE DEĞİLSE NE YAPMALISIN?
Sevgilinden farklı fikirlere, isteklere, önceliklere sahip olabilirsin. Her ilişkide farklılıkların
ortaya çıkması, anlaşmazlıkların olması doğaldır. Önemli olan bunları nasıl çözdüğünüzdür. Eğer
bir farklılık ya da anlaşmazlık karşısında herhangi bir şiddet türüyle karşılaşıyorsan, güvenli ve
eşit bir ilişki kurmak için şunları yapmayı deneyebilirsin:
●
●

●

●

●

●
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Şiddeti tanıman ve şiddet için kendini sorumlu görmemen çok önemli. Şiddetin sorumlusu
sen değilsin!
Şiddeti normal bir davranış olarak kabul etmemen çok önemli. Aklından “bunu hak
ettim”, “herkesin sevgilisi böyle davranıyor” gibi düşünceler geçebilir. Kendinden şüphe
etme! Unutma, haklı şiddet yoktur!
Sevgilinin, şiddeti bir problem olarak görüp görmediğini araştır. Sevgilin seninle güvenli
ve eşit bir ilişki kurmak için çabalıyor mu? Şiddetsiz bir ilişki kurmak için işbirliği
yapıyor mu?
Güvenli ve eşit bir ilişki kurmak için kurallar koyarak sınırlarını koruyabilirsin. Kuralları
koymak, hangi tür davranışları kabul etmeyeceğini söylemek ve bu kurallara uymadığında
ondan uzaklaşmak ya da ayrılmak senin güvende olmanı sağlayacak bir adımdır. Bu
sayede şiddetsiz, güvenli, eşit ilişkiler kurabilirsin.
Herhangi bir şiddet türüyle karşı karşıya kalıyorsan, şiddet durmadan güvende olamazsın.
Sevgilin şiddeti bir problem olarak görmüyorsa ve şiddeti durdurmak için herhangi bir
adım atmıyorsa, ilişkiden uzaklaşmalısın. Onu değiştirmeye çalışma. Unutma, şiddeti
durdurmak onun sorumluluğu. Eğer o şiddeti durdurmazsa, şiddet artarak devam
edecektir. Kendini korumalı ve ilişkiden çıkmalısın.
Sevgilinden ayrılmayı düşündüğünde “Bana çok iyi davrandığı oluyor”, “Her zaman
böyle sinirli değil”, “Aslında beni çok seviyor” gibi düşüncelere kapılabilirsin. Yalnız
kalmaktan korkuyor olabilirsin. Daha önce ayrılmayı deneyip onu affetmiş olabilirsin.
Onun istediği gibi biri olmaya çabalıyor olabilirsin. Onunla ileride çok iyi bir ilişki

●
●

kurabileceğini umut ediyor olabilirsin. Bu durumda şiddet döngüsüne girmişsin demektir.
Şiddet döngüsünü tanımalısın.
Yakın gördüğün, seni yargılamayacağını düşündüğün bir yetişkinden yardım
isteyebilirsin. Yaşadıklarını paylaşmak ve konuşmak, seni güçlendirir.
Unutma, şiddet varsa, sevgi yoktur.

Başvurabileceğin Yerler:
●

●
●
●
●

Kadın örgütleri (1)
● http://www.siginaksizbirdunya.org/tr/siddete-maruz-kaldiginizda/49-siddeteugradiginizda-basvurabileceginiz-kadin-orgutleri
● http://www.kadinininsanhaklari.org/destek-almak-icin/siddete-karsi/
Polis 155/Jandarma 156
Alo 183 Kadın, Çocuk, Özürlü, Aile Danışma Hattı
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) - İstanbul 0212 465 21 96 – 97
Alo Baro 444 26 18
1. Kadın örgütlerini ve Hürriyet Alo Şiddet Hattı’nı aradığında adını söylemeden bilgi
alabilirsin.
(2) Sosyal hizmet, psikolojik ve hukuksal danışmanlık konularında destek olur. Acil
durumlar için yönlendirme yapar.
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Study aims to examine the Gender Equality in Turkey, evaluation of the relationship between
Gender Equality and Violence against women in Turkey and comparing the situation of Gender
Equality in European countries.
Examining and evaluating the multiple studies that done about perception of Gender Equality and
violence against women in Turkey and European Countries.
According to the Global Gender Gap report in 2018, among159 country Turkey was in 130th row.
Another study that done in 2017, focus on the gender equality index in 81 cities of Turkey shows
that, İstanbul has the highest gender equality compared to other cities with a 0,400 point. Ağrı
was found to have the lowest gender equality point with 0,617. Generally in Turkey %39 of
women expose to violence in their lives. As you move to the eastern regions of Turkey, It was
found that, one of every two women expose to violence. United Nations’ study across Europe
shows that from 1 to100, Poland has the lowest rate of violence towards women with 22.1 and
Bulgaria has the highest rate of violence towards women with 44.2. According to the studies,
Europe’s Gender equality Index was found to be 66.2 point. Northern countries in the Europe
adopt gender equality compare to the other countries. Dissemination of Gender Equality still
continues in European countries.
Gender Equality becomes an important issue in Turkey in terms of the increased rates of violence
towards women. In order to overcome this educational system should be created and adopted by
the education system. Raising awareness towards Gender Equality is the core concept for
preventing the violence against women.

INTRODUCTION
Perception of gender roles is the one of the crucial factor in violence against women. In order to
break the chain between traditional gender roles and violence against women, one has to
interrogate the concept of traditional gender roles and widening the perspective towards gender
equality.
Traditional gender roles bring the perception which changes culture to culture towards the roles
of man and women. In Patriarchal societies such as Turkey, it was expected that women has to
take care of children, do housework, be submissive to her husband and his family, become
mother and depend on her husband. For men it was expected that man has to economically take
care of the house, earn money, has to be strong and tough, do not get emotionally involved with
his family, has to be source of authority, has the right to make the final decisions regarding to the
family and basically seen as the owner of his wife. Traditional gender roles can be seen as the
burden on women and man. On the other hand Gender Equality brings equal circumstances to
both women and man on family life, social life, in workplace and shared responsibilities in
everyday life.
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According to the studies about women and violence; It was found that women from all over the
world are at risk of facing with violence through social gender inequality. Ethnicity, roots, social
status, economic situation and religion does not make any difference on this risk (Kaptanoğlu &
Tarım, 2015). History of women studies and prevention actions indicate that starting from the
20th century, studies and conventions that held the problem of violence against women were
brought the attention to the issue. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) is the one of the most extensive convention about the violence
against women was accepted by the United Nations in 1979. It was indicated in the declaration is
that every type of violence; psychological, physical sexual, economical, verbal violence against
women is a discrimination and violation of the human rights (CEDAW, 1993). In 1986, Turkey
signed the CEDAW and units that related with violence against women were created within the
Turkish government. Since the 1980s Council of Europe was working on protecting the human
rights of the women and improving the strategies that boost to overcome the violence towards
women. However in Turkey, those kinds of solid actions were started to be taken since the 2002
(Kaptanoğlu & Tarım, 2015). In 2011, İstanbul Convention was created by the Europe Council
and signed in İstanbul. It was aim to fight and prevent the domestic violence and violence against
women in any circumstances (Kaptanoğlu & Tarım, 2015).
Kaptanoğlu and Çavlin (2015), points out that violence towards women that related to Gender
inequality is the human rights violation and discrimination which was done to women for just
being women. From Macro level of point of view shows that patriarchal societies boost the male
dominant social system which gives men to more opportunities and even rights to be violent
(DeKeseredy, 2016). System maintained through passing the traditional gender roles to
generation to generation which limits the women’s economic, social, political, legal
independence (Ali & Naylor, 2013). Brownridge in 2002, underlines the fact that male
dominance in the society gives privileges to man for instance sole access to family income, which
contributes to the economic related violence in the family. In addition to this other types of
privileges also boosts the types of violence towards women.
Studies showed that when woman become distant from her traditional gender roles, she seen as
deserves any type of violence by her male partner. Researchers indicate that society’s interiorized
gender roles play a crucial role in the acceptance of the male violence towards women which
creates the impossibility of receiving help (Ergil, 2001).
In recent years European Union, gives more attention to the enhancement of gender equality.
According to the 2018 report of Equality between man and women in EU shows some important
facts about the situation in EU. Commission underlines the importance of equal rights for women
and man in members of EU and across the world. In accordance to this aim between 2016 and
2019 ‘Strategic Engagement for Gender Equality’ was formed for integration of gender equality
into all EU policies and funding programs. Five areas of Strategic Engagement are equality in
economic independence, work pay and valuing, decision making and overcoming the gender
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based violence by boosting the gender equality in EU and across the world. In 2017, Commission
unfolds the inequality towards women in social, political and work life. Also promote the voice
of women about the inequalities in everyday life. According to the survey on this issue in 2017
shows that, EU has still not achieved gender equality in all countries however statistics shows
that %84 of people ( %80 of men) who participated in the survey thinks gender equality is
important for personal matters. On the other hand %69 of the participants thinks women’s
decision making is based on emotional matters which draws a domestic perspective towards
women. In order to raise awareness and end violence towards women, EU commission
designated the October 27 as an International Day for fighting against violence of Women. Color
of orange is the symbol of the campaign. EU commission point out that preventing the violence
towards women is the most crucial issue in global peace and security among the world. In related
to this they took actions for raising awareness and developing projects about elimination of
violence against women.
In order to understand and realize the inequalities towards women in everyday life, examination
of the Women studies and statistics about the violence towards women needs to be addressed in
Turkey. Comparison of the current situation in the European countries helps us to plan strategies
for eliminating the violence towards women and enhancing gender equality.
This Study aims to reveal the large scaled examination of the Gender Equality in Turkey and
evaluation of the relationship between Gender Equality and Violence against women in Turkey
and comparing the situation of Gender Equality in European Countries.
METHOD
Secondary research method was used in this study. Examining and evaluating the multiple studies
that done about perception of Gender Equality and violence against women in Turkey and
European Countries were compared and current situation in Turkey and Europe were addressed.

RESULTS & DISCUSSION
According to the Global Gender Gap report in 2018, among 159 countries Turkey was in 130th
row (European Union, 2018). Another study that done by Kavas in 2017, focus on the gender
equality index in 81 cities of Turkey. Between 0-1; 0 indicates that equality between women and
man, 1 indicates inequality between women and man. Regarding results of this study shows that
İstanbul has the highest gender equality compared to other cities with a 0,400 point. Ağrı was
found to have the lowest gender equality point with 0,617. Afyon, Muş, Yozgat, Niğde were the
cities that follows Ağrı in gender inequality. Out of 81 cities in Turkey, 54 cities shows
improvements in gender equality however 27 cities shows decrease in gender equality rates.
Female empowerment index (2017) of the cities shows that 32 cities show little improvements
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however 49 cities show decreases in empowerment of female in daily life. However results shows
that representation of women in the Turkish society does not reach to the total gender equality.
Generally in Turkey %39 of women expose to violence in their lives. As you move to the
eastern regions of Turkey, It was found that, one of every two women expose to violence.
Regarding to general gender inequality index Turkey receives 0,405 point in 2017 which was
higher than last years; ıt indicates that there have been improvements in gender equality among
political presence of women in councils and other areas. According to the studies, women’s
exposure to all types of violence throughout their life was found to be between, % 27 to %43 in
Turkey. Highest rates of violence towards women were found to be in central Anatolia region
(Kaptanoğlu, 2015).
In Turkey %38 of women were expose to both sexual and physical violence from their
partners/ husbands (Kaptanoğlu, 2015). In the same study findings indicates that %19 of women
exposed to medium level physical violence and %16 exposed to heavy level of physical violence.
Again the highest heavy level of physical violence was found to be in Central Anatolia.
About expressing opinions to one’s husband %43 of married women thinks that if women does
not share the same opinion about something with her husband, women has to be silent and don’t
argue with her husband. In addition to this %42 of women thinks that ‘men in the family are
responsible for the acts of women’. Besides those rates 68 of women thinks that ‘women can
spend her money for whatever they want instead of giving it to her husband’ and %71 of women
accepted the idea of ‘men should also do the housework cleaning and cooking’. In general those
rates were found to be changes from region to region. Economic situation, education and region
designates the attitudes towards traditional gender roles (Kaptanoğlu, 2015). Across every region
in Turkey, %36 of married women in turkey thinks that infidelity and suspicion of infidelity of
wife were found to be legit reasons of exposing to violence by their husbands. In addition to this
rates of excusing domestic violence found to be higher (%47 ) in young married women who
were between the ages of 15-24. Those rates are also changes depending on the region, education
and economic situation of women. Especially %84 of women who were well educated and
economically independent were against the any excuse of violence towards women in any
circumstances (Kaptanoğlu, 2015).
United Nations’ 2018 report on gender equality indicates that, across Europe from 1 to100,
Poland has the lowest rate of violence towards women with 22.1 and Bulgaria has the highest rate
of violence towards women with 44.2. According to the studies, Europe’s Gender equality Index
was found to be 66.2 point. According to the European Institute for Gender Equality (EIGE)
2018, progression in gender equality moves forward with little steps, as a matter of fact some
countries have been going backwards. It has been indicated that 12 countries moved backwards
within 10 years. Considering the gender balance between daily activities, ıt was found that out of
3 men only 1man engages in housework and cooking on the other hand %79 of women do the
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everyday house works. Based on this finding average gender equality index was found to be 66.2
which needs to change for achieving societies with gender equality.
Employment rates of women in Europe were found to be slowly increasing. Gender Equality
report of 2018 demonstrates that, female employment reached %66.6 and EU focused on
reaching %75 employment rates for women until 2020. However perception of women’s crucial
job in life does not seem to change easily according to the report, %44 of Europeans thinks that
women’s most important role is to take care of the house and be with children. This rate goes
higher in some EU countries. In order to provide more opportunities for working families, child
care centers are the main need for promoting women’s economic independence. Among EU
countries Czech Republic, Poland and Slovakia were found to be worst in providing proper
childcare services compared to Belgium, Denmark, Luxembourg, Portugal and Sweden which
were the best in childcare opportunities.
Rates of pay gap between genders suggest that women earn %16 less per hour than man. In
general among EU countries pay gap changes between percent 5.2 to % 25.3. Equality of pay
rates does not achieved among EU countries (European Union, 2018).
In political life and decision making, women were found to be not included as parliament
member with an overall score of 48.5 points out of 100 (1 indicates inequality and 100 indicates
full equality). In European Parliament only%36.1 of people were women in 2018. On the other
hand Finland reaches the top with women members in political life with %61.5. Besides Finland,
in other countries majority of the members were men with more than %60 of the parliament
(European Union, 2018). However, surveys among Europeans shows that %86 of people thinks
women politicians are needed in the parliament and %54 thinks women politicians should
involve in decision making positions. However %34 of people who thinks men can be more
capable of doing politics (European Union, 2018).
Situation about gender based violence in European countries demonstrates some crucial and
alarming statistics, since the age of 15 out of three women one has experienced physical or/ and
sexual violence. %75 of women in higher status jobs, in management status have been
experienced sexual harassment. In general %55 of women in European countries has been
exposed to sexual harassment. Women who were between ages of 18 to 29 have experienced
cyber harassment. This finding supports that cyber bullying, harassment to girls and women
increases in the online platforms which is related with the sexist attitudes, gender based speeches
in the mainstream media. In addition to these, %80 of people who were victims of trafficking in
Europe were women. Statistics about sexual violence in Europe shows that %85.8 of victims
were women and most of the offenders were found to be male with %98.3. Between 2008 and
2015 it was found that rape rates were going upwards by the rate of %47 (European Union,
2018).
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In order to fight with gender inequality 17 countries (Belgium, Denmark, Germany, Estonia,
Spain, France, Italy, Cyprus, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia,
Finland, Sweden) sign the İstanbul Convention. Convention brings legal obligations and
standards and preventions to the women who experience violence and to punish the perpetrators.
However in reporting violent acts by the partner, only one in third women reports experiencing
sexual and physical abuse, others remain silent and does not contact to the legal authorities
(European Union, 2018).Northern countries in the Europe adopt gender equality compare to the
other countries. Dissemination of Gender Equality still continues in European countries.
Overall results show that Gender Equality is crucial factor in violence towards women across
the world. Gender Equality becomes an important issue in Turkey in terms of the increased rates
of violence towards women. In order to overcome this, mandatory lesson about gender equality
should be created and adopted by the education system. Including gender equality as a lesson in
education system, new generations will be aware of the gender equality and internalize the
concepts. Family consulting centers should have mandatory gender equality lessons for people
who want to get married. Mainstream media and social media should boost campaigns about
meaning of gender equality. Raising awareness towards Gender Equality is the core concept for
preventing the violence against women.
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